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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 22.06 
І. В. Богачевська, 

доктор філософських наук, доцент 
(Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі) 

ПРИТЧА ЯК ОБ’ЄКТ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті досліджується притча як об’єкт дискурс-аналізу в контексті лінгвістичного релігієзнавства 
порівняно з наратологічними методами дослідження притчі як літературного жанру. Автором 

з’ясовано, що останнім часом притча стає об'єктом філософських і культурологічних досліджень, 
розглядається не як літературознавча категорія, а як явище семіотики й феномен культури. 

Притча є одним із найдавніших і найтаємничіших жанрів мистецтва слова, традиційно асоційованих 
із мудрістю, що містить норми етичної поведінки, морального вибору, релігійні максими. Притчі є 
загальнолюдським надбанням і зустрічаються у фольклорі більшості народів світу. У різні епохи 
розвитку європейської культури, яка базується на біблійній притчевій традиції, інтенсивність звернення 
до притчевих засобів побудови тексту то спалахує, то згасає. Наприклад, середньовіччя у будь-якому 
літературному тексті намагалося відшукати притчевий смисл. ХХ ст. також ознаменувалося 
"реінкарнацією" притчі, поштовх до якої дала східна притчева традиція. 
У сучасній як західній, так і пострадянській гуманітаристиці притча стає надзвичайно популярним 

поняттям. Характерною рисою сучасного сприйняття притчі постає розмивання її меж, прагнення 
зарахувати до неї будь-які умовні форми – метафоричне, символічне і просто філософсько-узагальнене 
переосмислення дійсності. Водночас, у сучасній гуманітаристиці немає однозначного уявлення про 
сутність цього феномену, не існує чіткої дефініції поняття "притча". 

Дослідницьким завданням цієї статті є здійснення філософсько-релігієзнавчого аналізу притчі як 
об’єкту дискурсивних досліджень у наратології з метою з’ясування можливості використання доробку 
сучасної гуманітаристики в релігієзнавчому дослідженні релігійних текстів різної жанрової структури та 
комунікативного призначення загалом і притчі зокрема. 
В українському літературознавстві також відсутнє всебічне висвітлення питань про походження, 

особливості історичних змін, своєрідність тематико-проблематичних обріїв притчі. Більш-менш чітко 
визначено її основні функції. На думку О. Потебні, притча – один із засобів пізнання житейських 
взаємин, характеру людини, дослідження морального боку життя. За Іваном Франком, притча – 
ілюстрація до теологічної доктрини чи моральних принципів. 
У роботах із теорії й історії літератури, в естетиці та філософії під притчею маються на увазі несхожі 

між собою явища. В одних випадках терміном "притча" позначається жанр, в інших – оповідання / текст, 
у третіх – опис, зображення, спосіб комунікації або форма. Не існує єдиного значеннєвого поля, 
зазначеного словом "притча"; це поле подрібнюється на складові частини, розшаровується на рівні. 
Можна виокремити більш ніж 10 найпоширеніших тлумачень цього поняття: 

1) малий епічний жанр, що містить алегорію й створений для доказу морально-релігійного принципу 
(Н. Прокоф'єва) [1: 109]; 

2) жанр, у якому репрезентується картина світу, встановлювана Богом, котра занурюється в щоденне 
буття людини (С. Агранович, І. Саморукова) [2: 40]; 

3) дидактико-алегоричний жанр літератури, що основними рисами близький до байки (С. Аверінцев) 
[3: 148-149]; 

4) малий оповідальний жанр, у якому абстраговане узагальнення наділене повчальним характером і 
стверджує моральне або релігійне наставляння (Н. І. Прокоф'єв) [4: 5]; 

5) невелике алегоричне за формою оповідання та морально-дидактичне за метою (А. Гатцук) [5: 266]; 
6) текст із двоступінчастою семантикою, де означуване 1-ого щаблю служить означаючим для 

означуваного 2-ого щабля (Ю. Левін) [6]; 
7) промова, зміст якої ширший і глибший, ніж її буквальне значення, що містить приховані натяки, 

які наводять слухачів і читачів на роздуми (А. Каменецький); 
8) метафоричний опис того, що не може бути описане будь-яким іншим способом: духовного стану 

або випадку (Д. Хоффман, Ш. Хоффман) [7]; 
9) зображення окремого й конкретного явища, виходячи з якого стає можливим пояснення загального 

змісту (Г. Гегель) [8: 32]; 
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10) форма параболи або порівняння, де загальне пояснююче представлене постійно повторюваними 
явищами (О. Потебня) [9: 483]; 

11) cпосіб непрямої комунікації для передачі думки, що протистоїть створенню замкнених 
ідеологічних схем (Н. Мусхелішвілі, Ю. Шрейдер) [10: 101]. 
Як слушно зазначає С. Мельнікова, вивчення змін у розумінні цього феномену змушує зробити 

висновок про те, що уявлення про притчу усе більше зміщується на змістовний, сутнісний рівень, у 
галузь специфічних "притчевих" значень [11: 17]. 
Останнім часом притча стає об'єктом філософських і культурологічних досліджень, розглядається не 

як літературознавча категорія, а як явище семіотики й феномен культури. Саме такій підхід є 
найпродуктивнішим у релігієзнавчих дослідженнях. Розгляд притчі з філософської і культурологічної 
точки зору дозволяє розкрити значимість притчі як особливого типу комунікації і виокремити її 
відмінності від близьких їй форм (байки, ідеологеми, анекдоту) на дискурсивному рівні. Уваги 
заслуговують роботи Ю. Левіна [6], Т. Данилової [12], М. Собуцького [13] й особливо стаття 
Н. Мусхелішвілі та Ю. Шрейдера [10]. 
Досить продуктивний, на наш погляд, філософський підхід і у виявленні аксіологічних та 

онтологічних основ цього явища. У його руслі також перебуває питання про роль притчі і в побудові 
філософського дискурсу. 
Як розмежувати уявлення про притчу як аналогію й порівняння та як про жанр, чи можливо знайти 

компроміс між уявленням про притчу як про вид дидактичної поезії – форму, що перебуває на периферії 
літературної творчості, – і як про всеосяжний ментальний принцип, інтелектуальну конструкцію, що 
проникає в різні сфери культури? В яких взаємозв'язках притча перебуває з міфом, символом і 
алегорією? Що таке притчевість і наскільки виправдане впровадження цього поняття? Практично всі ці 
питання на сьогоднішній день залишаються відкритими, і кожен дослідник, звертаючись до притчі, 
зустрічається з необхідністю пошуку її "робочого" визначення. 
У лінгвістичному релігієзнавстві як міждисциплінарному дослідницькому напрямку сучасної 

гуманітаристики, рівновіддаленому як від філософії, так і від лінгвістики, вважаємо за доцільне 
інтерпретувати притчу через специфіку типу співвідношення людини й світу, що виражається нею, – як 
спосіб виявлення екзистенціального змісту людського буття. Таке розуміння, на нашу думку, допомагає 
розкрити глибинну екзистенціальну сутність притчі, що, у свою чергу, дозволяє по-новому побачити 
специфіку використання притчі у релігійних текстах. 
Можна виокремити два головні визначення притчі – як аналогії і як жанру. Перше, більш 

філософське, властиве західній гуманітаристиці, друге – східноєвропейському літературознавству, хоча, 
звичайно, якихось суворих обмежень у їх використанні немає, дуже часто ці дефініції 
взаємонакладаються й доповнюють одна одну. Універсальне визначення притчі, мабуть, можливо тільки 
з погляду її онтологічної сутності (а не поетичних ознак, які можуть варіюватися). 
У західній естетиці відправною точкою у вивченні притчі є ідеї Г. Гегеля, який вбачав головну 

особливість притчі в тому, що вона "бере події зі сфери звичайного життя, але надає їм вищого і більш 
загального змісту, ставлячи своєю метою зробити зрозумілим і наочним цей зміст за допомогою 
повсякденного випадку, розглянутого окремо". У низці близьких вербальних явищ (символу, алегорії, 
іносказання, байки) притча, за Г. Гегелем, вирізняється тим, що може розкривати "вищий і загальний 
зміст "звичайного життя", "взаємозв'язок між образом і змістом" позбавлений у ній "двозначності 
символу" і має форму "порівняння" [8: 100-104]. "Притча репрезентує свою індивідуальну історію як 
аналог, метафору того світоустрою, який існує в широкій реальності", – продовжує думки Г. Гегеля 
М. Уолтерс [14: 20]. "Притча (від грецького parabole, що значить "те, що перебуває (поміщене) за") 
припускає певну транспозиційність, яка порівнює й протиставляє цю історію з тією ідеєю... Притчі 
вибудовують аналогію між повсякденними прикладами (випадками) людської поведінки й людською 
поведінкою загалом", – стверджується в енциклопедії "Британіка" [7: 110]. У вітчизняній науці близьким 
до цієї позиції є О. Потебня, який називає притчею форму параболи або порівняння, в якій спільне 
представлене постійно повторюваним явищем, тобто загальним [9: 483]. 
Завдання визначення меж притчі передбачає виявлення її формального, емоційного й ідейно-

філософського потенціалу, розмежування з іншими спорідненими їй формами вербального вияву 
сакральних змістів – символу, алегорії, міфу, а також розділення понять "притча" й "притчевість". 
У статті "Притча як засіб ініціації живого знання" [10] Н. Мусхелішвілі та Ю. Шрейдер протиставили 

притчу ідеологемі. Припускаючи, що "притча" є чимось більшим, ніж жанр або текст, вони позначили її 
як сукупність інтенцій, що протистоять ідеологемі. Автори статті класифікували й описали інтенції, що 
складають "притчу", тобто фактично розробили основи теорії притчевого дискурсу. Дослідники 
розробляють комунікативну модель, у яку притча вписується як елемент. З’являється нове розуміння 
притчі як особливого типу комунікації – екзістенціально-символічного. "Притча є символом, що вказує 
напрямок свідомості. Притча осягається адресатом як символ, який треба "звільнити" від паразитарних 
контекстів, і пройти через текст, як через "міст", до глибинної реальності. Притча робить поведінку 
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вільною і відповідальною. Притча вимагає від адресата, насамперед, бути особистістю. Притча є засобом 
непрямої комунікації, що дозволяє здійснити подвоєння глибинного змісту шляхом відтворення його в 
адресатові. Притча передає адресатові живе знання, що вимагає особистих зусиль розуміння" [10: 103]. 
Саме ця особливість сприйняття притчі робить її такою універсальною формою передачі сакрального 
знання, яке людина має самостійно інтегрувати у структуру власної свідомості. Ця підкреслена апеляція 
до можливості адресата вільно обирати обсяг та інтерпретацію сакрального знання, які вона здатна 
засвоїти з притчевого тексту, чітко корелюється з базовим релігійним постулатом про принципову 
свободу людської волі щодо віри / невіри в Бога. 
Н. Мусхелішвілі та Ю. Шрейдер слушно вважають, що притча, будучи "феноменом волі", загалом не 

може бути визначена, і пропонують розглядати не текст, але поле інтенцій. Поле інтенцій наповнене 
набором характеристик, "пов'язаних із семантикою й прагматикою" притчевих текстів. У межах, 
позначених інтенціями, існує вільна від визначення сенсопороджуюча структура, котру називають 
притчею. Виходячи з їхньої концепції, інтенція існує як свого роду функція, здатна утворювати численні, 
але цілком передбачувані результати, наприклад, тексти притч. 
Основні положення статті "Притча як засіб ініціації живого знання" перегукуються з концепцією 

Е. Фрома про два типи етики: гуманістичний і авторитарний [15: 14-201], у якій обґрунтовується поділ 
авторитету на раціональний та ірраціональний: "Широко поширена думка, начебто ми стоїмо перед 
альтернативою: диктаторський, ірраціональний авторитет або загалом ніякого авторитету. Але ця 
альтернатива помилкова. Реальна проблема полягає в тому, який вид авторитету варто нам визнати: 
раціональний або ірраціональний" [15: 14]. Порівняння основних ідей статті Н. Мусхелішвілі та 
Ю. Шрейдера й концепції Е. Фрома дає продуктивну для релігієзнавства тезу про раціональний характер 
притчевого авторитету й ірраціональний характер авторитету ідеологеми. 
І. Кузнєцов [16] вказує на неможливість застосування жанрового аналізу до притчеподібних творів, 

пропонує використовувати в якості референтних одиниць комунікативні стратегії й дискурс, реалізує на 
практиці звернення до рецептивної, референтної й креативної компетенцій дискурсу. "Сказання, притча 
й анекдот виявляються трьома первинними в типологічному відношенні усними прахудожніми жанрами, 
від яких відходять і простягаються через усю історію літератури, у тому числі й художньої, своєрідні 
"пучки" жанроутворюючих традицій, кожна зі своїм специфічним змістом – комунікативною стратегією" 
[16: 22-23]. Комунікативна стратегія релігійної притчі, на нашу думку, є дослідницьким полем для 
лінгвістичного релігієзнавства, яке дасть досліднику багатий матеріал стосовно специфіки релігійної 
комунікації. Причому досить перспективними в цьому контексті виглядають компаративні дослідження 
комунікативних стратегій притчі в різних релігійних традиціях Заходу (іудеохристиянська) та Сходу 
(ісламські, буддистські, даоські притчеві культури). 
У межах лінгвістичного релігієзнавства однією з найбільш популярних методологій вивчення 

текстових релігійних утворень є на сьогодні дискурс-аналіз. Проте конкретні методики дискурс-аналізу в 
різних галузях гуманітаристики варіюються у дуже значному діапазоні – залежно від дисциплінарної 
приналежності, дослідницьких вподобань та цілей тих учених, які їх застосовують. Тому потрібно 
кожного разу робити дефініцію базових понять, якими послуговуються дослідники конкретних форм 
релігійного дискурсу. Під притчевим дискурсом ми розуміємо сукупність ситуативно обумовлених 
інтенцій, що формують притчеві тексти. Суб'єктами інтенцій виступають і автор, і аудиторія притчі. 
Текст притчі, що містить у собі й фабулу, і тлумачення, є висловлюванням, яке сформовано двома 

дискурсами, але має одну назву – "притча". Виходячи з цього, будь-яке висловлювання, у характеристику 
якого входить притчевий елемент, може належати до різних дискурсів, але перебувати в межах одного 
значеннєвого поля. Оскільки словосполучення "притчевий початок" ми використовуємо стосовно всіх 
притчевих явищ загалом, то щодо відзначених індексом притчі висловлювань має сенс вести мову про 
притчеву модальність чи "притчевість" як не лише літературознавчу, але й релігієзнавчу категорію, 
котру доцільно використовувати при аналізі притчевих явищ в релігійних текстах різного призначення. 
Категорію модальності доцільно застосовувати в тому значенні, коли поняття "модальність" припускає 
"наявність сукупності змістовних ознак жанру, не пов'язаних чітко з певним набором відповідних 
формальних ознак" [17: 199-204.]. Модальність як прояв загальної спрямованості естетичної свідомості 
через сукупність інтенцій співвідноситься з конкретними дискурсами (дискурсом), похідним яких є 
текст. Текст може відповідати, відповідати частково, або загалом не відповідати споконвічній установці 
естетичної свідомості, тому що внаслідок проходження образом шляху від усвідомлення до тексту 
результат може виявитися іншим. Естетичний об'єкт спотворюється, насамперед, іншими дискурсами, 
тому жанр виступає механізмом перевірки, що забезпечує відповідність сприйманим естетичною 
свідомістю запитам самої естетичної свідомості. 
Однією з найбільш продуктивних методик для аналізу релігійних текстів (не обов'язково вербальних) 

у межах лінгвістичного релігієзнавства також є наратологічна. Однак притча не може бути предметом 
наратологічного аналізу, тому що предмет наратологічного пізнання може містити в собі будь-які знакові 
комплекси, що маніфестують незлитність і неподільність двох подій: референтного (певна історія, або 
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фабула) і комунікативного (дискурс із приводу цієї історії), тому що наратив є оповіданням (тобто 
композиційною формою тексту, відмінною від описів, міркувань або діалогових реплік); він виявляє 
собою текстопороджуючу конфігурацію двох рядів подієвості: референтного й комунікативного [18: 18]. 
Поза предметним полем наратології залишаються ненаративні релігійні тексти, референтний зміст 

яких в інтенціональному акті дискурсії не наділяється статусом події. Редукція референтної подійності 
характеризує перформативні висловлювання, які, будучи безпосередніми мовними діями, а не 
повідомленнями про дії, виявляють собою автореферентні дискурси. Це широке коло анаративних 
мовних жанрів – від магічного заклинання, клятви, присвоєння імені, до декларації і молитви. 
Роль текстостворюючої домінанти констатація набуває в ітеративних висловлюваннях, де 

референтний зміст мовлення позбавлений подієвості, але замість того наділений стабільністю і 
закономірністю природних (природних) або нормованих (культурних) станів і процесів. Референтна 
функція ітеративного дискурсу є позаісторичною; це "життя, зведене до повторення архетипних діянь, 
тобто до категорій, а не подій" [19: 133]. 
Такі дискурси, як притчевий, за своєю риторичною модальністю, "теоретичні", оскільки є 

генералізаціями процесів або станів, а за інтенцією виступають автокомунікативними. Вони лише 
виводять назовні внутрішні процеси мисленнєвої діяльності певного суб'єкта. Слово притчі – 
авторитарне, повчальне, розсудливе. Воно внутрішньо є безпомилковим у своїй імперативності й 
монологічним. Незважаючи на дидактичну спрямованість, це медитативне, "замкнуте" слово, обходиться 
й без співрозмовника: притчу можна "розповісти" і собі самому, тобто прилучити її мудрість для 
осмислення особистого досвіду. Сказаному не суперечить відзначена С. Аверінцевим особливість: 
притча "часто перебивається зверненим до слухача або читача питанням". Тут "мова йде про пошук 
відповіді на задане завдання" [3: 149], а не про діалогічне виявлення самостійної позиції співрозмовника. 
Такого роду питання людина нерідко задає собі сама. 
Оскільки мова йде про дискурсії, то орієнтація на потенційного адресата неминуче виявляється й у 

притчі, але мінімально. Якщо нарація спрямована на те, щоб зробити адресата свідком певної 
опосередкованої події, а перформація робить його учасником безпосереднього спілкування, то ітеративна 
ідентифікація не має в цьому потреби. Комунікативний акт повідомлення будь-кому номотетичних 
(закономірних) узагальнень стосовно їх референтного змісту факультативний, тоді як референтний і 
комунікативний аспекти наративності взаємодоповнюються. 
Ітеративні висловлювання властиві не лише таким галузям культури, як віровчення, філософія або 

наука. Ідентифікуючою була й архаїчна "дооповідальна форма" міфу, який, за характеристикою 
О. Фрейденберг, "був усім – думкою, річчю, дією, істотою, словом", тоді як нарація, зберігши "увесь 
колишній інвентар міфу", зробила його "персонажем, сценарієм, сюжетом, але не самою "предметною" 
(протяжною) і "зримою" природою, нерозривною з людиною". Міфологічна природа, будучи 
безпосередньою формою людського буття, потребувала впізнання її, а не розповіді про неї. Тому "міфів-
нарацій ніколи не було й не могло бути" [20: 227-228]. 
Риторичні модальності релігійних текстів різняться трояким змістом дискурсії: дія (перформативна), 

мислення, що узагальнює (ітеративна), або накопичення досвіду, пам'ять (наративна). Зрозуміло, це 
взаємопов'язані сутності. Тому й загальнориторичні модальності породження тексту не розмежовані 
нездоланними кордонами. Поряд із суто подієвим "сингулятивним" оповіданням, наративний релігійний 
дискурс (наприклад, Євангеліє) може містити в собі й оповідання "ітеративне" [21: 140-152], а також 
перформативні форми автореферентного метаоповідання. Ітеративність релігійного висловлювання не 
перешкоджає звертанню до двох інших модальностей (особливо, до наративної) тощо. 

"Першофеноменами" (М. Бахтін [22: 513]) цілого спектра наративних жанрів релігійної словесності є: 
сказання (легендарно-історичний переказ, що відокремився від донаративного міфологічного переказу), 
притча, і, нарешті, житіє (життєпис релігійного подвижника) як протороманна форма висловлювання. 
Перші два джерела релігійних літературних жанрів за походженням є усними, тобто безпосередньо 
комунікативними способами висловлювання; письмові форми їх побутування (опосередкованої 
комунікації) вторинні. 
Риторика сказання, риторика притчі й риторика житія досить різнорідні. Вони відрізняються 

буттєвими (референтними) компетенціями предметно-тематичних основ "події, що розповідається" 
(випробування або поведінка героя у світі) та відповідними комунікативними компетенціями учасників 
"події розповідання": суб'єктів дискурсії та її адресатів. 
Референтна компетенція того або іншого наративного висловлювання (буттєвої компетенції персонажа) 

визначається картиною світу, що моделюється текстами відповідного жанру. Сказання моделює рольову 
картину світу. Це фатально непорушний і незаперечний світоустрій, де кожному, чиє життя гідне сказання, 
відведена певна "примушуюча" роль: доля (або обов'язок як соціальна доля). Жанр сказання історично сягає 
того архаїчного стану суспільних відносин, який Гегель іменував "віком героїв". Буттєва компетенція 
героїчного актанту тут зводиться до реалізації певної необхідності, певного призначення, коли персонажі "не 
вибирають, а за своєю природою є тим, чого вони прагнуть і що здійснюють" [23: 593]. 
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Картина світу, що моделюється притчею, навпаки, припускає саме відповідальність вільного вибору 
як буттєвої компетенції персонажа, що займає певну життєву позицію (порівняймо альтернативні позиції 
двох синів в Ісусовій притчі про блудного сина). Це імперативна картина світу, де персонажем в акті 
вибору здійснюється (або переступається) не визначеність долі, а певний моральний закон, що становить 
моралізаторську "премудрість" притчевого повчання. Притча оповідає не про безпрецедентні події 
загальнонародного (сказання) або приватного (анекдот) життя, але про типові вчинки в типових 
ситуаціях, про те, що, за переконанням співучасників притчевого дискурсу, трапляється постійно й з 
багатьма. Притча не знає становлення світу (у притчі він статичний), а сказання, що дало літературі 
героїчний епос, вбачає у внутрішньо статичному актанті лише знаряддя світового становлення. Тут діючі 
особи, на думку С. Аверінцева, з'являються перед нами не як "об'єкти" естетичного "спостереження", 
"але як суб'єкти етичного вибору" [3: 148]. Усі їхні вчинки в притчі є реалізацією такого вибору (не 
завжди експлікованого в тексті, але завжди імпліцитно присутнього в життєвій позиції персонажа). 
У ситуації проголошення сказання суб'єкт дискурсії має достовірне, але не верифіковане знання 

(верифікація такого знання означала б переведення його в інший комунікативний статус – наукової 
істини). Відповідно, риторика сказання – це риторика рольового, знеособленого, словникового слова. 
Мовець тут – тільки виконавець переданого тексту. Та й персонажі сказання "не від своєя волі рекоша, 
але від Божа повєлєнья" [Про хазарів з "Повісті минулих літ"]. Сказання у певному сенсі є 
домонологічним, воно поєднує мовців і слухачів загальним знанням, тому мовна маска такого 
висловлення – свого роду хорове слово загальнонародної "хвали", тоді як оповідач притчі виразно солює. 
Риторична межа сказання – героїчна апофегма, до якої інші сказання в принципі можуть бути редуковані 
(порівняймо загальновідомі: "Прийшов, побачив, переміг" або "А все-таки вона вертиться"). Протилежна 
межа – мова атрибутивного наукового опису. 
У комунікативній ситуації притчі креативна компетенція мовця полягає в наявності у нього 

переконання, що організує повчальний дискурс. Мовна маска такого дискурсу – авторитарна риторика 
імперативного, монологізованого слова. "У слові, – писав М. Бахтін, – може відчуватися завершена й 
строго відмежована система змістів; воно прагне до однозначності й, насамперед, до ціннісної 
однозначності <…> У ньому звучить один голос <…> Воно живе в готовому, стабільно 
диференційованому й оціненому світі" [22: 513]. Притча роз'єднує учасників комунікативної події на 
повчаючого й того, кого повчають. Цей поділ є ієрархічним, він не припускає хорового (сказання) або 
діалогічної рівнодостойності свідомостей, що зустрічаються в дискурсі. Мовний акт притчевого типу є 
монологом у чистому вигляді, спрямованим від однієї свідомості до іншої. Що стосується ментальної і 
мовної діяльності персонажа, то вона тут присутня, як правило, лише в стильових формах непрямого 
мовлення (хоча й фіксується іноді графічно як пряма). Риторичними межами притчі виступають: з одного 
боку – проповідь, де притча нерідко зустрічається в якості наративного вкраплення, з іншого боку – 
паремія, до якої притча редукується у випадку елімінування з неї наративності. 
Кожне висловлювання характеризується також рецептивною компетенцією відповідного жанру: 

стратегічно властивою йому адресованістю – тою або іншою позицією, яку надає сприймаючій свідомості 
співучасника комунікативна подія. Ця позиція визначається затребуваною жанром компетентністю адресата. 
Фактичний слухач (читач) може й не зайняти цієї пропонованої йому позиції, але в такому випадку його вступ 
у комунікацію не буде адекватним даному дискурсу, можливість якого залишиться нереалізованою. 
Зокрема, сказання постулює адресата, що займає позицію внутрішньо наслідувального прилучення до 

загальнонародної "хвали" або "плачу" і наділеного репродуктивною компетентністю, яка припускає 
ставлення до повідомленого знання як до безсумнівно достовірного й здатність зберігання й передачі 
цього знання аналогічному адресатові. 
Компетентність сприйняття з боку адресата притчі може бути визначена як регулятивна. Ставлення 

слухача до змісту притчі – це позиція активного прийняття. Не задовольняючись репродуктивною 
рецепцією, притчева дискурсія з її евфемістичністю вимагає, по-перше, тлумачення адресата, що 
активізує позицію, а по-друге, засвоєння адресатом якогось ціннісного уроку із сюжету притчі – 
особисто для себе. Якщо перше може бути виконане й тим, хто розповідає притчу, то нормативне 
використання представленого в притчі універсального досвіду в індивідуальній життєвій практиці може 
бути здійснене лише самим слухаючим. Принципова для притчі евфемістичність є свого роду 
механізмом активізації сприймаючої свідомості. Однак внутрішня активність адресата при цьому 
залишається авторитарною, притча не припускає внутрішньо вільного ставлення до повідомлюваного, 
або його переінакшення. 
Отже, як бачимо, релігійна притча сьогодні є досить привабливим для дослідників феноменом, який 

має розглядатися в релігієзнавчому контексті як певний вид дискурсу, автокомунікативний та 
монологічний за природою, номотетичний та імперативний за змістом, що вимагає від адресата вільного 
вибору на користь сакрального знання, яке дозволить людині безпосередньо осягнути ту частку 
Божественного Одкровення, котра відповідає рецептивним можливостям її свідомості. 
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Богачевская И. В. Притча как объект религиоведческого исследования. 

В статье исследуется притча как объект дискурс-анализа в контексте лингвистического 
религиоведения в сравнении с наратологичнимы методами исследования притчи как литературного 
жанра. Автором установлено, что в последнее время притча становится объектом философских и 
культурологических исследований, рассматривается не как литературоведческая категория, а как 

явление семиотики и феномен культуры. 

Bogachevska I. V. Parable as an Object of the Theological Research. 

The article examines the parable as an object of the discourse analysis in the context of the linguistic religious 
studies in comparison with the narratological research methods of the parable as a literary genre. The author 
states that the parable has recently become the object of philosophical and cultural studies and is regarded not 

as a literary category but as a phenomenon of semiotics and culture. 
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НОВІ ЦІННОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті розглядаються процеси трансформації цінностей у постіндустріальному суспільстві. 
Досліджується вплив економічної, політичної і загальнокультурної стратегій розвитку 
постіндустріального суспільства на духовність і мораль. Аналізуються наслідки редукції 

духовних цінностей для людини і суспільства. Виявлено, що якщо вивчати розвиток наукових, 
технічних, технологічних параметрів сучасного суспільства, не вдаючись до смислових і 
ціннісних критеріїв їх аналізу, то до нього застосовується поняття прогресу, але якщо 

проаналізувати цей розвиток з аксіологічних позицій, то можна стверджувати, що ми живемо 
в епоху "вертикального вторгнення варварства". 

Актуальність даної роботи ми вбачаємо, передусім, в тому, що не існує суспільства без ідеології. 
Ідеологія ж, у свою чергу, є ні чим іншим, як системою обґрунтування цінностей. І від того, які цінності 
покладені в основу загальнокультурної, загальносуспільної ідеології, залежить як рівень моральності й 
духовності культури, так і напрямки подальшого розвитку соціуму. 
У сучасному суспільстві споживання (воно ж постіндустріальне, інформаційне суспільство) ми 

спостерігаємо явну перевагу матеріального над духовним, а у сфері науки – пріоритет природознавства 
над гуманітаристикою, гносеології над етикою і аксіологією. Це свідчить про те, що процеси 
дегуманізації культури і редукції духовних потреб перетворюються на глобальні проблеми, оскільки 
людина антропологічно, передусім, духовна і моральна істота, і лише потім – біологічна. Але тенденції, 
які ми спостерігаємо у сучасному соціумі, яскраво демонструють, що означені вище пріоритети є вже не 
тільки вибором культури, але й ідеологічною і економічною основою існування постіндустріального 
інформаційного суспільства. 

Метою роботи є розгляд напрямків і динаміки зміни ціннісних пріоритетів у суспільстві, які 
ініційовані розвитком сучасних наукових і інформаційних технологій, процесами глобалізації 
економічного, політичного і культурного життя. Завданням статті стає вияв закономірностей редукції 
духовності, моральності, цінностей і ціннісної самосвідомості у сучасному постіндустріальному 
суспільстві. 
Терміни "постіндустріальне", "інформаційне суспільство" і "суспільство споживання" часто 

використовуються практично як синоніми. Тому в статті ми спиралися на роботи, присвячені специфіці 
розвитку інформаційного суспільства. Найбільш цікавими у теоретичному відношенні для заявленої 
теми ми вважаємо праці таких зарубіжних вчених, як М. Альєтт, Д. Белл, Ю. Габермас, Н. Гарнем, 
Е. Гідденс, Ж.-Ф. Ліотар, Е. Тоффлер, А. Турен, Ф. Уебстера, Д. Хорві та ін., а також роботи вітчизняних 
і російських учених М. Ващекіна, О. Гальчинського, В. Іноземцева, В. Кізіми, В. Ковалевського, 
М. Кузнєцова, Г. Несвіта, Ю. Нісневича, Б. Парахонського та ін. Необхідним виявилося також звернення 
до робіт, присвячених аксіологічній проблематиці М. Марчука, Ю. Мелкова, Х. Ортега-і-Гассета, 
М. Попова, В. Тугарінова, Й. Хейзінгі в яких розглядаються ціннісні аспекти буття сучасного 
суспільства. 

Методологія дослідження передбачає використання критичного, праксіологічного, системного 
підходів. Необхідним було також звернення до синергетичного підходу, оскільки суспільство є складною 
відкритою, нерівноважною системою, що самоорганізується. Наслідки результатів цієї самоорганізації 
повинні бути хоча б частково передбачені, щонайменше – очевидні наслідки, очікувати яких вже сьогодні є 
всі підстави. Але центральним методологічним підходом у даному дослідженні стає аксіологічний, у межах 
якого ідеологічні, економічні, політичні і культурні зміни, що відбуваються сьогодні, набувають свого 
смислового значення і виявляють істинність чи хибність гасел про прагнення постіндустріального 
суспільства до блага кожної людини. Ціннісний аналіз подій, що відбуваються, дозволяє зрозуміти – чи є 
насправді благом ті світоглядні, моральні, духовні трансформації, які неминуче супроводжують 
економічний і технологічний поступ постіндустріального суспільства, і як вони можуть вплинути на суто 
антропологічні характеристики людини, а відповідно, й на майбутній розвиток суспільства. 
Однією з особливостей постіндустріального суспільства стає тенденція до стирання будь-якої 

однозначності, властивої традиційним суспільствам, – культурної, світоглядної, аксіологічної. Але не це 
просто соціокультурний процес, а й необхідна вимога розвитку світового ринку, виробництва й політики. 
Економічна, політична, інформаційна реальність, яка змінюється, неминуче відбивається на світогляді, 
світовідчутті, світосприйнятті, навіть якщо людина або культура не зовсім це усвідомлює. Описаний 
процес – реальність, яка містить у собі позитивні моменти, наприклад, відкритість культури. Однак ця 
реальність також включає й значні духовні й культурні втрати: у свідомості людей поступово 
деформується моральний ідеал, смисли й цінності буття. 
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Перехід до постіндустріального суспільства стає керованим, передусім, споживчими потребами, які 
не завжди виникають стихійно, а часто створюються "зверху", хоча ритм цього переходу диктується, як 
зауважував П. Джонстон, розвитком технологій [1]. Відповідно, економіка суспільства орієнтована на 
виробництво. 
Сьогодні у процесі інтеграції світового ринку виникає єдиний світ, але не як визнання 

різноманітності, взаємної відкритості, а скоріше як єдиний товарний світ. У цьому світі локальні 
культури й ідентичності втрачають коріння й замінюються символами товарного світу, взятими з 
рекламного та іміджевого дизайну мультинаціональних концернів. "Буття стає дизайном – причому 
повсюдно", – констатує У. Бек [2: 82]. "Люди суть те, що вони купують (або можуть купити)… Разом з 
купівельною спроможністю закінчується соціальне буття людини, що загрожує їй випаданням із 
суспільства" [2: 82]. Принцип максимального виробництва стверджує: що б ми не виробляли, чим більше 
ми виробляємо, тим краще. Успіх країни вимірюється сьогодні не рівнем духовності чи моралі, а 
зростанням виробництва. Змагання між країнами базується на тому ж принципі. Тому постіндустріальне 
суспільство цілком виправдано називають суспільством споживання. 
Однак для того, щоб що-небудь споживати, потрібно мати в чомусь потребу, але потреби нерозривно 

пов’язані з цінностями, їх задоволення є засобом реалізації цінності. Отже, штучно створений культ 
споживання у сучасному світі регулює не просто споживацьку поведінку, яка має економічні й політичні 
наслідки для виробників інформації, товарів і послуг (тобто всього того, що може бути спожито, а, 
відповідно, може принести прибуток), але й впливає на функціонування духовних цінностей та прагнень. 
Як відзначав В. Табачковський, "гіпостазована презумпція "колективного бажання" є виявом цілком 

виразної тоталітарної соціодинаміки… Таке світоглядове навіювання виконує абсолютно конкретні 
маніпулятивні соціально-охоронні функції. Його метою стає свого роду ідеальна соціальна істота: 
замість свободи бути собою (котра протиставляє індивіда суспільству) тут стверджують цілком 
прийнятну для останнього свободу володіти речами" [3: 377]. 
Сьогодні в процесі відтворення світу, культури, духовності формується тип людини й культури, які 

виробляють більше, ніж споживають. За словами Г. Патнема, "багато людей працюють, щоб досягнути 
цілей, досягнення яких не приносить насправді їм радості або ж не приносить її їм стільки чи на стільки 
часу, ніж вони сподівалися... А це вже починає вводити смисл, у якому й самі цілі, а не тільки засоби, 
можна критикувати щодо їхньої ірраціональності" [4: 179]. Тим не менше, культура наполягає на 
пріоритеті раціональності, яка в такому контексті виявляється досить далека не тільки від реальності, але 
й від здорового глузду. 
Поведінкою людини, як кажуть психологи, керує два види мотивацій – дефіцієнтна, спрямована на 

задоволення фрустрованих потреб (потреба змінити стан справ, який сприймається як незадовільний або 
фрустрований), і нефрустрована (цікавість, бажання гри, прихильність, кохання тощо). Культ грошей, 
престижу, кар’єри, задоволень, індивідуалізму перетворюють мотивацію на дефіциєнтну, а в життя 
людини вноситься непомірна напруга, яка відсутня у випадку нефрустрованої мотивації. Вихід 
Л. Виготський вбачає в паралельному розвитку нижчих та вищих потреб [5]. Однак у сучасному світі 
відкрито домінують нижчі потреби й цінності, хоча їм і намагаються приписати статус вищих. 
Для того, щоб не бути голослівними, можна навести деякі підтвердження цього факту, крім тих, що 

вже викладені вище. Такі, наприклад, як катастрофічне зменшення інтересу до гуманітарних наук і 
філософії на тлі бурхливого розвитку природознавства і спецдисциплін; особлива популярність тих 
напрямків гуманітаристики, які спрямовані не на розвиток духовності, а на вивчення механізмів 
управління індивідуальною й масовою свідомістю; аксіологічне домінування культу грошей, престижу, 
іміджу при майже повній деградації моралі, патріотизму, жертовності, любові до ближнього та інших 
духовних цінностей. 
Отже, в інформаційному суспільстві (воно ж постіндустріальне, воно ж суспільство споживання) 

існує своєрідна драматургія споживання – розігрується масштабний соціальний спектакль з усіма 
необхідними атрибутами: сценарій, постановка, декорації, костюми, актори – від звичайних статистів до 
зірок і кумирів. Утім, на відміну від звичайної вистави, у драматургії споживання задіяні всі ресурси 
інформаційного суспільства – від ідеології та світогляду до реклами, і всі ці засоби спрямовані на 
формування певної системи цінностей, яка буде регулювати поведінку людей. Наголосимо, що 
регулятором є не сам по собі світогляд як теоретичний конструкт, а, власне, вбудована в нього, а тому не 
помітна на перший погляд, система цінностей. Що ж до сучасної науки, то вона, як головна продуктивна 
сила суспільства, як основа його існування та один із найвпливовіших соціокультурних інститутів, не 
просто бере участь у цьому спектаклі, вона забезпечує саму можливість його постановки – як 
матеріально, так і ідеологічно. 
Однак надто спрощено думати, що гроші в сучасному суспільстві позиціонуються як цінність сама по 

собі, інакше мова не йшла б про підміну цінностей. Підміна полягає в тому, що гроші стають 
еквівалентом свободи, яка розуміється як зняття багатьох природних обмежень і ототожнюється у 
свідомості людини майже із всемогутністю. Гроші – це влада, здоров’я, молодість, краса, вседозволеність 
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та ін. Цей еквівалент усіх перерахованих вище благ і стає універсальною цінністю. Влада, слава, кар’єра 
також позиціонуються як можливості, тобто теж у певному сенсі – як еквівалент свободи, але не такий 
універсальний і всемогутній, як гроші. 
У роботі "Філософія грошей" А. Мазаракі та В. Ільїн, спираючись на символічну специфіку грошей, 

обстоюють правомірність погляду на них як на "третю природу" буття людини, поряд з "першою" 
(природа) та "другою" (культура). Вони переносять розгляд феномену грошей зі сфери всезагального 
економічного інтересу – у "всезагальний еквівалент свободи" [6: 16]. Як частка наявного буття, яке в 
найзагальнішому плані є одвічною тяжбою життя і смерті, порядку та хаосу, боротьби свободи та 
необхідності, гроші репрезентують величезну організуючу силу життя, підпорядкування причинності-
доцільності. Але якщо це навіть і так, то яснішими стануть цінності людини й суспільства, відповівши на 
питання – як вони реалізують свободу, надану грошима, тобто, простіше кажучи, – на що вони їх 
витрачають. 
Ж. Бодрійяр у "Системі речей" розглядає властивості того способу соціальної інтеграції, що 

нав’язується рекламою – цим світом непотрібного та "несуттєвого". Але несуттєве стає глибинно-
необхідним, тому по-своєму сутнісним. В. Табачковський відзначає: "Чого вартий, зауважимо, справжній 
імператив реклами: "Дивіться-но, усе суспільство заклопотане тим, аби пристосуватися до вас та до 
ваших бажань. То ж і для вас розумно було б інтегруватися у це суспільство". Тим самим нам навіюють 
долучення до "соціального консенсусу". Особливого значення набуває у цій маніпулятивній круговерті 
"презумпція уявної колективності" [7: 377]. Такі ж думки висловлював Е. Канетті в роботі "Маса і 
влада": "Кожна окрема людина усвідомлює, що, приєднавшись до маси, вона переступила межі своєї 
особистості. Вона відчуває полегкість – адже усунено всі відстані, що відкидали її назад, до себе самої і 
замикали її в собі. Позбувшись відстаней людина відчуває себе вільною, і саме в можливості 
переступити межі власної особистості і полягає її свобода" [8: 14]. 
Людина при народженні володіє відносно невеликим набором генетичних програм, що керують її 

реакціями на середовище. У процесі соціалізації, навчання і виховання над ними надбудовується 
постійно зростаюча кількість програм поведінки й діяльності, які людина засвоює з культури. Ці 
програми є продуктами свідомості й діяльності інших людей, у тому числі й уже минулих поколінь. 
Засвоюючи їх, індивід формується як особистість і включається в ті чи інші сфери діяльності, де він 
вирішує певні завдання. У цьому процесі він може генерувати нові знання, нові зразки діяльності, нові 
цінності та ідеали. І якщо вони відповідають запитам суспільства, то вони входять у потік культурної 
трансляції, перетворюються в феномени культури й можуть програмувати поведінку, спілкування та 
діяльність інших людей. Однак рівень запитів суспільства, включених у культурну трансляцію, стрімко 
падає. Як сказав з цього приводу Ж. Бодрійяр, "у себе вдома, в оточенні будь-якої інформації, екранів, я 
не перебуваю ніде, я перебуваю водночас в усьому світі, у всезагальній банальності, яка в усіх країнах 
одна й та сама" [7: 222]. 
Що ж стосується мас, то, насамперед, необхідно з’ясувати, які чинники визначають здатність 

особистості здійснювати орієнтацію в навколишньому світі. З’ясувавши, що це цінності, можна 
приступити до виховання і формування свідомості особистості й мас – через створення системи 
цінностей людини з її специфічним змістом та ієрархічною структурою (постіндустріальне суспільство 
має для цього всі технологічні можливості). Цим виховання відрізняється і від освіти як процесу передачі 
знань, і від навчання як способу передачі вмінь, і від управління як підпорядкування індивіда соціальним 
нормам. Суть виховання – у залученні вихованця до цінностей вихователя, а не в інформуванні про 
цінності, не в їх вивченні і не в їх нав’язуванні. Проте інформування про цінності, їх вивчення й 
нав’язування є засобами залучення особистості до цінностей, ефективність яких залежить від успіхів 
технологічних і гуманітарних напрацювань інформаційного суспільства. 
Згадаймо слова В. Тугаринова: "У галузі соціально-політичних і духовних цінностей критерій користі 

наштовхується на питання: для кого?" [9: 283], а також В. Віндельбанда: "Повстання безмежного 
індивідуалізму досягає своєї вищої точки в утвердженні відносності всіх цінностей. Тільки владна воля 
"надлюдини" продовжує існувати як абсолютна цінність і санкціонує всякий вживаний засіб. Для 
"вищої" людини немає вже більше ніякої норми – ні логічної, ні етичної. Місце "автономії розуму" 
заступає свавілля "надлюдини" – ось той шлях, яким XIX століття прийшло від Канта до Ніцше" 
[10: 467]. Мабуть, тим же шляхом продовжували йти й XX, й XXI століття. 
Постіндустріальне суспільство інакше ще називають інформаційним (Д. Бел, Е. Тофлер, У. Бек), 

роблячи лише інші сутнісні і смислові акценти у його описі. Протягом останніх сорока років повністю 
сформувалися передумови для широкомасштабного переходу до інформаційного суспільства. Зміни в 
оточуючій нас культурній реальності відбуваються в історично стиснуті строки, на очах одного 
покоління. "Звичайно, не скрізь вони ще проявилися повною мірою, не всі країни пройшли необхідні 
"підготовчі" етапи, – стверджує І. Мелюхін, – але глобалізація економічного життя, усунення колишніх 
ідеологічних бар’єрів, стрімкий технологічний прогрес "стискують" час, наданий державам для 
формування політики, яка дозволяє безконфліктно й з користю для себе вийти на новий щабель розвитку 
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– в інформаційне суспільство" [11]. Очевидно, що невідворотність цього процесу зумовлена специфікою 
міжнародного як економічного, так і політичного співробітництва, а також темпами світової інтеграції. 
У літературі нерідко можна зустріти винятково оптимістичні прогнози й очікування щодо культурних 

перспектив інформаційного суспільства, хоча, ймовірно, перехід до масового використання найновіших 
інформаційних і телекомунікаційних технологій неодмінно спричинить серйозний соціальний стрес, 
надасть технічну можливість групам людей, які володіють засобами масової інформації й комунікації, 
контролювати все суспільство й кожну людину. Крім того, в інформаційному суспільстві з’являються 
необмежені можливості керування самосвідомістю людини, в тому числі – ціннісною самосвідомістю. 
Сучасне інформаційне постіндустріальне суспільство досягло дуже високого рівня складності. Але з 

точки зору синергетики (теорії самоорганізації), чим вища складність системи, тим вищий рівень 
когерентності підсистем, коли їх сукупний кооперативний ефект визначає поведінку системи загалом, а 
зміни, що відбуваються в одній з підсистем, моментально поширюються на всю систему. Отже, будь-який 
небажаний економічний, політичний, інформаційний, культурний фактор буде діяти вже не локально, а на 
рівні всієї системи. Це стосується і впливу інформації на базові цінності культури й людини. 
Оптимістичні прогнози, що висловлюються деякими вченими стосовно того, що перетворення 

людства в єдиний "розум", у єдиний живий організм приведе до зростання творчості, демократії, свобод 
особистості, навряд чи мають під собою беззаперечні підстави. Передусім тому, що криза духовності в 
сучасній культурі і, насамперед, в економічно, технічно, політично домінуючих країнах сьогодні 
очевидна і є однією з глобальних проблем людства. Єдиний інформаційний простір, надмірність 
інформації, доступ до неї, а також "інформаційне забруднення", що супроводжує ці процеси, не усувають 
кризу духовності. Скоріше навпаки – вони можуть сприяти її різкому посиленню, а також зменшенню 
спроможності до ціннісної саморефлексії суб’єктів культури. 
Коли Г. Хакен запропонував використати теорію самоорганізації для вирішення проблеми 

інформаційного вибуху, він, спершу, виділяв необхідність створення такої культурної парадигми, в якій є 
чітка й зрозуміла ієрархія цінностей, і однозначно виокремлені ті, навколо яких можливе структурування 
і духовності, і моральності. "Через величезну кількість знань, накопичену людством, – пише він, – 
виникають суттєві труднощі. Таким чином, цілком у дусі синергетики, важливо знайти загальні ідеї та 
принципи, які уніфікуються, щоб впоратися з такою кількістю інформації" [12: 53]. Тобто мова йде про 
необхідність відповідних аксіологічних констант, оскільки, на нашу думку, практично не існує ціннісно 
нейтральної інформації. Інформація відображає не лише самі явища, але і їх значення для суб’єкта, що їх 
сприймає. Крім того, механізм ціннісного регулювання людини включає в себе такий аспект: людина не 
просто оцінює ті чи інші речі й події, а співвідносить їх з тими цінностями, які вже існують у структурі 
свідомості особистості, соціуму, окремих соціальних груп. Ця обставина, помічена Г. Хакеном, робить 
необхідним однозначне і ясне утвердження конкретних ціннісних пріоритетів в суспільстві, оскільки 
моральний і аксіологічний плюралізм, що декларується сучасною культурою, виявляється 
неспроможним забезпечити цілісність і подальший розвиток ані культури, ані соціуму, ані людини. Це 
твердження сьогодні має вже не тільки моральні і теоретичні підґрунтя, воно базується на знанні 
фундаментальних закономірностей розвитку відкритих нелінійних систем. 
У висновках зазначимо наступне. Якщо вивчати розвиток наукових, технічних, технологічних 

параметрів сучасного суспільства, не вдаючись до смислових і ціннісних критеріїв їх аналізу, то до нього 
можна абсолютно обґрунтовано застосовувати поняття прогресу. Але якщо проаналізувати цей розвиток 
з аксіологічних позицій, то цілком можна буде погодитися із Й. Хейзінгою та Х. Ортегою-і-Гассетом у 
тому, що ми живемо в епоху "вертикального вторгнення варварства". 
У подальших дослідженнях теми ми вважаємо за доцільне звернутися до аналізу впливу сучасних 

наукових надтехнологій на природне, соціальне і духовне буття особистості і напрямки трансформацій 
суспільних відносин, тому що саме прогрес у сфері надтехнологій стає сьогодні не тільки економічною, 
але й ідеологічною базою існування і подальшого розвитку постіндустріального суспільства, а також 
каталізатором змін у ціннісній самосвідомості людини і культури. 
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Савостьянова М. В. Новые ценности постиндустриального общества. 

В статье рассматриваются процессы трансформации ценностей в постиндустриальном обществе. 
Изучается влияние экономической, политической и общекультурной стратегий развития 

постиндустриального общества на духовность и мораль. Анализируются последствия редукции 
духовных ценностей для человека и общества. Выявлено, что если изучать развитие научных, 
технических, технологических параметров современного общества, не прибегая к смысловым и 

ценностным критериям их анализа, то к нему используется понятие прогресса, но если 
проанализировать это развитие с аксиологических позиций, то можно утверждать, что мы живем в 

эпоху "вертикального вторжения варварства". 

Savostyanova M. V. The New Values of the Postindustrial Society. 

The article considers the transformational processes of the values in the postindustrial society. The influence of 
the economical, political, general cultural strategies of the postindustrial society development on the spirituality 

and morality is studied. The consequences of the spiritual values reduction for a human and the society are 
analyzed. It was discovered that if a man studies the development of the scientific, technic, technologic 

parameters of the modern society without recourse to the notional and axiological criteria of their analysis, we 
can use the notion "progress" referring to it, but if we analyze this development from the axiological view, we 

can assume that we live in the epoch of the "vertical barbarism invasion".
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ПРАВОСЛАВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ІСТИННО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 

Стаття присвячена аналізу генези і віросповідних засад Істинно православної церкви й Істинно 
православних християн. У роботі увага акцентується на антитоталітарних виявах, перспективах 
розвитку Істинно православних церков у контексті суспільних трансформацій. Автор наголошує на 
тому, що немає єдності і в середовищі самої ІПЦ і робить спробу з’ясувати причини, за якими 

громади ІПЦ не можуть або ж не бажають функціонувати єдиним цілим. 

Розкол як явище культурно-історичне не належить винятково історії Росії і Російській Православній 
церкві, оскільки прикладів існування нелегальної християнської церкви за всю історію християнства 
можна виявити чимало. Крім добре відомого розколу, який називається старообрядницьким, історія 
Православної церкви ХХ ст. зазнала розколів, які стали відомі під назвами "Істинно православна 
церква","Істинно православні християни". Термін "Істинно православна церква" у богословський і 
науковий обіг уперше був введений у 1928 р. владикою Йосипом (Петрових), термін "Істинно православні 
християни" – архієпископом Андрієм Ухтомським. 
Головним чинником, своєрідною реакцією виникнення і становлення релігійних об’єднань Істинно 

православної церкви (далі – ІПЦ) й Істинно православних християн (далі – ІПХ) стало утвердження 
радянської влади і лояльне ставлення до неї Православної церкви. Частина парафіян Православної 
церкви, в силу сформованого світогляду, не могла прийняти і не прийняла ідеології світобачення нової 
влади. Усі засоби пропаганди ІПЦ, а згодом й ІПХ були спрямовані на відновлення дореволюційного 
статусу Православної церкви і заперечення насильницької ідеології атеїстичного державного 
тоталітаризму. Виникнення ІПЦ, а дещо пізніше – ІПХ започаткувало розкол у лоні Православної 
церкви. Істинно православні не заперечували традиційну Православну церкву. Вони заперечували тільки 
сергіянську церкву, яка стала на службу атеїстичній державі. 
Для з’ясування нинішнього становища ІПЦ в Україні і перспектив його розвитку, ми повернемося до 

переломного моменту в історії Православної церкви XX ст. – проголошення Декларації митрополита 
Сергія (Страгородського). У результаті формальна легалізація Православної церкви змусила її 
керівництво погодитися на повний контроль державних органів над внутріцерковним життям. 
Митрополит Сергій (Страгородський) стверджував, що проголошена в Декларації вимога лояльності 

до радянської влади необхідна заради збереження правонаступництва православ’я. Він і його 
прихильники сподівалися, що компроміс із радянською владою зможе зупинити репресії проти 
духовенства і пастви. 
Декларація і наступна політика митрополита Сергія викликала принциповий розкол у середовищі 

духовенства Православної церкви. Значна частина архієреїв з парафіянами рішуче відмовилася від 
духовного спілкування з митрополитом. Масові ж арешти опозиційного духовенства і віруючих наочно 
продемонстрували неможливість союзу із радянською владою. 
У період з 1937 р. по 1938 р. в державі була розгорнута масштабна операція по тотальному знищенню 

духовенства і віруючих Православної церкви, незалежно від міри їх лояльності або співробітництва з 
радянською владою. 
З приводу політики митрополита Сергія не існує єдиної точки зору, навіть такий авторитетний 

православний богослов, як Д. Поспєловський, стверджує, що Декларація митрополита Сергія в 
основному продовжила лінію патріарха Тихона і дозволила частково зберегти організаційну структуру 
Православної церкви [1: 325-329]. 
Частина опозиційного Сергію духовенства пропонувала замість адміністративного централізованого 

єдинства Православної церкви перейти на самоуправління єпархій і парафій, але для багатьох цей шлях 
вважався безвихідним. 
Представники сучасної Істинно православної церкви заявляють, що хоча митрополит Сергій і зберіг 

організаційну структуру церкви, але не зберіг чистоту і праведність православної віри, а відтак не лише 
про об’єднання, а і про будь-які контакти із "сергіянською", тобто Російською Православною церквою, 
мови бути не може. 
На нашу думку, така позиція ІПЦ є принциповою, але може бути і не остаточною. Прикладом 

трансформації поглядів на питання об’єднання з Російською Православною церквою є події травня 2007 
р., коли у Москві патріарх Московський і всія Русі Олексій II і першоієрарх Російської Православної 
церкви за кордоном Лавр підписали Акт про канонічне спілкування. 
Для того, щоб усвідомити сакральний зміст цієї події, необхідно пригадати деякі історичні події. 

Після того як наприкінці 1920 р. майже два мільйони громадян радянської Росії, які не прийняли 
радянську владу, змушені були емігрувати за кордон, митрополит Київський Антоній 
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(Храповицький) скликав у Константинополі Перший закордонний Архієрейський Собор, в якому 
брали участь 34 єпископи. Собор заснував вище церковне управління за кордоном, яке обрало 
Архієрейський синод на чолі з Антонієм (Храповицьким). У 1921 р. вище церковне управління за 
кордоном на запрошення Сербського патріарха Димитрія переїхало до Сербії, де у кінці 1921 р. у 
Сремських Карловцях відбувся Перший Закордонний російський церковний собор, який вважається 
засновником Російської Православної церкви за кордоном. Чому возз’єднання Російської 
Православної церкви відбулося саме у 2007 р.? Адже спроби до об’єднання були і в радянські часи. 
Московський Патріархат неодноразово (у 1945, 1974 і 1988 роках) звертався до Закордонної церкви 
із закликом до возз’єднання. Не отримуючи відповіді, Російська Православна церква іноді йшла на 
різкі кроки стосовно Зарубіжної церкви, звинувачуючи її у розкольництві, в ізоляції від всього 
православного світу. У відповідь Російська Православна церква за кордоном продовжувала 
піддавати анафемі Московський патріархат. 
Коли радянський період історії Росії завершився, здавалось б, що всі політичні перешкоди на шляху 

об’єднання церков були зняті. Однак Зарубіжна церква продовжувала не визнавати Російську 
Православну церкву. У 1990 р. Архієрейський Собор Російської Православної церкви за кордоном у 
Джорданвілі (СІІІА) прийняв рішення про створення на території СРСР єпархій і парафій Зарубіжної 
церкви, паралельних церковним структурам Російської Православної церкви. 
У 2003 р. патріарх Олексій II звернувся до всієї російської православної еміграції з посланням, в 

якому запропонував об’єднати в єдину церковну структуру всі єпархії, общини і монастирі російського 
походження і традиції. У цьому ж році президент Російської Федерації зустрівся з митрополитом Лавром 
у Нью-Йорку і передав йому запрошення Олексія II відвідати Росію. 
Саме нью-йоркська зустріч і наступний візит митрополита Лавра до Москви у травні 2004 р. відіграли 

визначальну роль у справі примирення двох церков. Закордонні архієреї були переконані російським 
президентом, що світська влада більше не є гонителем церкви. Володимир Путін, до деякої міри, став 
гарантом переговорів по об’єднанню церков, які розпочалися у 2004 р. 
Присутність російського президента на урочистому підписанні Акту про канонічне спілкування і 

першої спільної літургії ієрархів Російської Православної церкви і Російської Православної церкви за 
кордоном цілком закономірне. Таким чином Володимир Путін забезпечив собі політичний імідж 
об’єднувача Церкви. 
Перед об’єднанням державного значення виявилося неістотним те, що Російська Православна церква 

Московського патріархату бере участь у роботі Всесвітньої ради Церков. ІV Всезакордонний Собор 2006 р. 
фактично закликав Російську Православну церкву вийти з екуменічного руху, який об’єднує різні 
християнські конфесії. Однак Московська патріархія не поступилася з огляду на те, що це послабить 
позиції Російської Православної церкви у християнському світі і зміцнить позиції Константинопольського 
патріарха, який бере активну участь в екуменічному русі. Питання про екуменізм так і не було однозначно 
вирішене в ході спільних комісій, однак керівництво обох церков заявило, що дискусії будуть 
продовжуватися. Поки ж на невизначений час після підписання акту про канонічне спілкування єдина 
Російська Православна церква займає подвійну позицію по відношенню до екуменічного руху, коли її одна 
частина готова спілкуватися з католиками і протестантами, а друга – ні. 
Що ж стосується істинно православної церкви, то в роботі того ж таки Архієрейського Собору 

Російської Православної церкви за кордоном, у Джорданвілі, брав участь і єпископ Лазар (Журбенко), 
який до перших років XXI ст. окормлював Одеську єпархію ІПЦ. До підписання Акту про канонічне 
спілкування між Російською Православною церквою і Російською Православною церквою за кордоном 
між ІПЦ і Закордонною церквою не було принципових розбіжностей у віросповідних засадах. Різниця 
полягала лише в адміністративній структурі. 
Під час бесіди з протоієреєм Олексієм, який є очільником громади Російської істинно православної 

церкви за кордоном у м. Києві, у червні 2007 р. нами з’ясовано, що він, і в його особі громада вкрай 
негативно поставилися до підписання Акту про канонічне спілкування між Російською Православною 
церквою і Російською Православною церквою за кордоном. Причинами такої реакції на підписання 
документа і проведення спільної літургії, стали звинувачення Російської Православної церкви 
Московського патріархату у розколі православ’я в 20-х роках XX ст., а також у "сергіянській і 
екуменічній єресі". На думку Отця Олексія, Православна церква (мається на увазі РПЦ МП), яка не 
здійснила обряду покаяння перед своїми духовними ієрархами, духовенством і парафіянами за трагічні 
помилки минулих десятиліть, є безблагодатною, що унеможливлює будь-яке спілкування з нею. Крім 
того, він висловив думку, яку ми цілком підтримуємо, що підписання Акту про канонічне спілкування 
між двома церквами є подією політичної ваги, яка була покликана продемонструвати світу 
зацікавленість російського президента в об’єднанні Православних церков, створенні єдиного 
Російського православного центру як охоронця національних традицій і духовності народів Росії. 
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Водночас, як видно і нами вже наголошено, немає єдності і в середовищі самої ІПЦ. Ми 
спробуємо з’ясувати причини, за якими громади ІПЦ не можуть або ж не бажають функціонувати 
єдиним організмом. 
За своєю структурою сучасна істинно православна церква є об’єднанням декількох течій і груп. 

Найпотужнішою з них є геннадієвська (поздєєвська), заснована єпископом Серафимом (Поздєєвим), 
за ствердженнями його прихильників, рукоположеним самим патріархом Тихоном. Оскільки 
документи, які підтверджують цей факт, не збереглися, то Російська Православна церква за 
кордоном не визнає цієї гілки ІПЦ. Від геннадієвської гілки відкололася ісакієвська група, що 
займає більш жорстку позицію стосовно Російської Православної церкви. В Україні та Білорусії 
існує лазарівська група (послідовники Лазаря Журбенка) ІПЦ, яка підтримує тісні контакти з 
Російською Православною церквою за кордоном. Одна група ІПЦ перебуває в юрисдикції Істинно 
православної церкви Греції, котра дотримується старого стилю. На території Сибіру створена 
автономна Сибірська митрополія ІПЦ, глава якої призначається Українською Православною 
церквою Київського патріархату. 
На підставі наших спостережень можна зробити висновок, що догматика і культ істинно православної 

церкви в своїх головних рисах мало змінились і залишились традиційно православними. Якихось істотних 
нововведень не відбулося. Широко практикується причастя, молитви є традиційно православними, 
вшановуються всі без винятку свята Православної церкви [2: 1-2]. 
Особливості культу ІПЦ полягають в тому, що деяким сторонам православ’я і православного культу 

через специфічні умови діяльності надається надзвичайно важливе значення. Такими є чернецтво і обряд 
покаяння. 
Однією із особливостей ІПЦ було і є те, що, зберігши в принципі інститут церковних ієрархів, вона як 

керівників визнавала лише рукоположених священиків тихонівського спрямування. Саме ця особливість, 
на нашу думку, і призвела до розбіжностей в середовищі ІПЦ. Прихожани ІПЦ, які належать до Одеської 
єпархії і підкорялись Лазарю (Журбенку), а тепер окормлюються Гермогеном, вважають, що митрополит 
Віталій був рукоположений представниками сергіянства і як такий не має права очолювати Істинно 
православну церкву. Отже, на наш погляд, віросповідного конфлікту між Руською істинно православного 
церквою і Російською істинно православною церквою немає. Ми маємо дві адміністративно різні 
структури. 
Рукоположених священиків тихонівського напрямку стає дедалі менше, а тому перед ІПЦ гостро 

стоїть кадрова проблема. У зв’язку з цим в Одесі у 2002 р. відкрито заочну духовну семінарію ІПЦ, 
де водночас навчається до 40 осіб з усього СНД, але це поки що не є вирішенням проблеми. 
Саме через належність до тихонівського напрямку дуже помітною є акцентація на 

єдиноістинності і благодатності Істинно православної церкви. 
І хоча ІПЦ вийшла із підпілля, вона принципово не бере участі в жодних політичних рухах і 

кампаніях. Головний принцип, яким керується ІПЦ, – збереження чистоти істинного православ’я і 
внутрішньої свободи Церкви від руйнівних впливів "стихій світу цього". Члени ІПЦ не беруть участі 
в голосуванні до рад різних рівнів. У бесідах з прихожанами авторка цікавилась їх ставленням до 
сучасної державної влади: чи є якісь істотні зміни порівняно із ставленням до колишньої радянської 
державної влади. Відповідь була такою: комуністична влада була богоборницькою, а сучасна є 
безбожною. Тобто позиція ІПЦ у ставленні до влади практично не змінилася. Державну владу як 
таку вона не визнає, хоча всі прихожани ІПЦ є законослухняними громадянами [2: 3]. 
Сучасні громади ІПЦ порівняно з протестантськими громадами є нечисленними, як правило, 

складаються із 5-7 сімей; члени громад добре обізнані з основними віросповідними принципами, знають 
порядок обрядів і таїнств, добре ознайомлені з церковно-релігійною літературою, а також історичною 
літературою, в якій йдеться про розвиток РІПЦ і РПЦ. Прихожани ІПЦ виявляють інтерес до літератури з 
історії України і Росії. Проте, значна увага приділяється життю подвижників церкви, подіям містичного 
характеру, чудотворним іконам. Як і раніше, ІПЦ вважає канонізацію Миколи II законною. У переважній 
більшості приходів ІПЦ, зокрема в Києві, після закінчення літургії прихожани виконують гімн Російської 
імперії "Боже, царя бережи". Наші спостереження дають можливість говорити про те, що виконання гімну 
прихожанами свідчить не стільки про монархічні настрої ІПЦ, скільки про збереження внутріцерковної 
традиції. Так, наприклад, із 35 опитаних прихожан Свято-Іоаннівської громади м. Києва лише 5 могли дати 
чітке пояснення стосовно терміна "монархія" і відповісти на запитання: хто такий Микола II. Отже в 
еволюції монархічних принципів і поглядів ІПЦ прослідковується значна трансформація. 
Середній вік прихожан ІПЦ – 30-40 років, що свідчить про те, що в громади вони прийшли 

самостійно, керуючись світоглядними міркуваннями. Усі члени громад мають середню спеціальну або 
вищу освіту. Так, прихожани ІПЦ м. Чернігова всі без винятку мають вищу освіту. 
Указ Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. "Про додаткові заходи по відновленню 

справедливості у відношенні жертв репресій, що мали місце у період 30-40-х і 50-х років" повністю 
реабілітував засуджених членів ІПЦ. Саме цей указ став поворотним моментом у діяльності ІПЦ: 
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відтоді починається відродження її приходів, яке триває і донині. Для сьогоденної ІПЦ характерним є 
відновлення не лише раніше діючих приходів, а й створення нових. Так, наприклад, у кінці 2005 р. у 
м. Вінниця виникла громада ІПЦ, яка відкололася від ортодоксальної Православної церкви. 
Прихожани цієї громади пояснили авторці, що якщо створення і виникнення ІПЦ було обумовлене 
неприйняттям політики митрополита Сергія і богоборської держави, то виникнення нової громади 
пояснюється тим, що Православна церква не виконує свою місію духовного пастиря, вона все більше 
політизується, комерціалізується і порушує православну традицію. Для збереження чистоти 
православної традиції частина православних прихожан м. Вінниці вирішила перейти під юрисдикцію 
Руської істинно православної церкви. Таке явище стало можливим, на нашу думку, з двох причин. 
Першою причиною є криза Православної церкви, про яку вже відверто говорять і її власні духовні 
ієрархи. Другою причиною є те, що бажання зберегти чистоту православ’я змушує прихожан шукати інші 
організаційні форми. Варто зазначити, що нинішні прихожани ІПЦ переконані у міцності і вірності своєї віри, 
а тому називають свою церкву ортодоксальною, а Православну церкву – офіційною. 
Крім Києва, Чернігова, Сімферополя, Севастополя, Ялти громади ІПЦ діють у Донецьку і Донецькій 

області, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одесі і Одеській області, Сумській і Херсонській. 
Якщо говорити про перспективи розвитку ІПЦ, то вони цілком очевидні. Висловлюється переконання, що 

сергіянство неминуче буде мімікрувати, фарисействувати, лжесвідчити і наступати. Позиції Московської 
Патріархії будуть зміцнювати лідери держави, їм так само, як "генсекам" при тоталітаризмі, потрібна церква 
для політичного і душевного комфорту. Відтак, примирення між Російською Православною церквою й 
Істинно православною церквою у перспективі не передбачається, а це, в свою чергу, обумовлюватиме 
поглиблення розколу, виникнення нових громад ІПЦ. 
Не припинили свою діяльність й істинно православні християни. Найбільша кількість громад ІПХ 

зосереджена у Харківській області. Є громади ІПХ у Луганській і Сумській областях і одна громада 
діє у с. Гільча 3долбунівського району Рівненської області. Для ІПХ характерним є заперечення 
лише сучасної їм Православної церкви, яке супроводжується вшануванням й ідеалізацією 
тихонівської церкви. Заперечення канонічності діючої Православної церкви включає в ІПХ 
невизнання сучасного православного духовенства, а також відмови від здійснюваних ним таїнств. У 
той же час віросповідні основи Православної церкви ІПХ поділяють повністю. 
На пострадянському просторі істинно православні християни не представляють єдиної конфесії і 

складаються із самостійних груп: єноховці, буєвщина, васильовці, євлампієвці, єрофеєвці, істинно 
православні християни – мовчуни, козловське підпілля, Липецькі істинно православні християни, 
масаловці, михайлівці, миколаєвці, вірний шлях до спасіння, ревнителі церкви, самаряни, стефанівці, 
федорівці. Тільки на території Російської Федерації їх чисельність на кінець ХХ ст. становила близько 
200 тисяч осіб. 
ІПХ – релігійне утворення, яке визнає догмати православного віровчення, але протиставляє себе 

сучасній Православній церкві як єдиного і монопольного правонаступника, носія "святої православної 
апостольської соборної церкви". 
У бесідах з прихожанами ІПЦ ми з’ясували, що вони сприймають ІПХ як секту всередині своєї 

церкви; щось на зразок безпопівства у старообрядництві, тобто не вбачають в ІПХ самостійного 
релігійного об’єднання. 
З самого початку свого виникнення кожна громада ІПХ називала себе "возлюбленою сім’єю во 

Христі", а її члени "возлюбленими братами і сестрами во Христі". На чолі такої "сім’ї" знаходився її 
організатор – "старший брат", рідше "старша сестра", які керували щоденними молитвами і бесідами 
віруючих. Тобто, з самого початку їх виникнення, очолювати громаду могла людина, для якої духовний 
сан був не обов’язковим. Але на початку 80-х років на Харківщині, серед членів ІПХ, розпочався рух, 
який отримав назву "серафимівців" по імені отця Серафима. Члени цього руху дійшли висновку, що 
релігійна община не може існувати без духовенства. Але таких громад ІПХ на сьогоднішній день 
незначна кількість. Більшість громад ІПХ духовенства не сприймають принципово. 
Громада ІПХ у с. Гільча Здолбунівського району Рівненської області є зразковою для розуміння ІПХ. 

За результатами наших спостережень, ІПХ визнає існування триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого 
Духа. Але уявлення ІПХ про Бога-Сина і Бога-Духа Святого дещо відрізняються від відповідних уявлень 
Православної церкви. Зокрема, у бесіді з авторкою прихожани громади намагались довести, що Бог-Син 
може безпосередньо, без допомоги священиків, спілкуватися із "слугами Божими", тобто членами 
громади ІПХ, а Бог-Дух Святий може самостійно освячувати благодаттю природу – озера, гаї, каміння, а 
також оселі істинно віруючих, і нарешті, вселятись в окремих віруючих, які стають тим самим "божими 
провидцями". Отже, у віровченні ІПХ зберігся послідовний містицизм. 
У центрі релігійного світогляду ІПХ стоїть ідея настання ери Антихриста, кінця світу і другого 

пришестя на Землю Христа. У радянські часи, коли формувались віросповідні основи релігійного 
об’єднання ІПХ, під Антихристом розумілась атеїстична радянська влада. Для ІПХ ця ідея була 
визначальною у боротьбі з радянським тоталітаризмом. Результати бесід із прихожанами с. Гільча 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філософські науки 

18 

привели нас до висновку, що хоча ідея Антихриста залишається провідною в релігійній ідеології ІПХ, 
але зміст її змінився. Прихід Антихриста тепер зв’язується з якимись екологічними, техногенними 
катастрофами або ж економічними кризами. 
У свідомості багатьох Істинно православних християн змінюється розуміння добра, зла, гріха. 

Так, якщо ще у 80-ті роки XХ ст. вступити до колгоспу, проголосувати, вступити в громадську 
організацію вважалося великим гріхом, то тепер (хоча й надалі співробітництво з владою, участь у 
виборах, співпраця з громадськими організаціями) вважається гріхом, але не висовується на перший 
план, а часто й піддається сумніву. І якщо раніше в істинно православному християнстві вищою 
доброчинністю і найбільшою заслугою перед Богом були войовничість щодо Антихриста і 
невизнання законів радянської влади, то сьогодні дедалі більший акцент робиться на традиційні 
моральні цінності. 
Зміни змісту поняття про Антихриста спричинили зміну і побутового життя. Якщо раніше вживання 

м’ясної їжі, бакалійних продуктів, носіння фабричного одягу оголошувалось "знадою" Антихриста, то 
зараз це не має жодного значення. М’ясну їжу не вживають лише під час постів, які в ІПХ співпадають із 
постами Православної церкви. 
Починаючи з кінця 60-х років XX ст., поступово змінюється ставлення членів ІПХ до суспільного життя: 

їх діти починають відвідувати школу, навчатися у середніх спеціальних закладах, рідшою стає відмова від 
праці на державних підприємствах або ж у колективних господарствах. 
Сьогодні громади ІПХ, як і раніше, складають люди, які у переважній своїй більшості зайняті 

сільськогосподарською працею. Їхній освітній рівень нижчий, ніж у членів ІПЦ, але переважно всі мають 
середню або середню спеціальну освіту. 
Попри лояльне ставлення до сучасної їм української держави, члени ІПХ називають її безбожною і цим 

відмовляються від громадського життя, зокрема від участі у виборах до рад різних рівнів. 
Відтак, після жорстоких гонінь і репресій з боку радянської влади Істинно православні християни не 

лише вистояли, але й зберегли свої віросповідні основи і практику, які були змінені з урахуванням 
колізій сучасного життя. 
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Шугаева Л. Н. Православные трансформации: Истинно православная церковь. 

Статья посвящена анализу генезиса и вероисповедных принципов Истинно православной церкви и 
Истинно православных христиан. В работе внимание акцентируется на антитоталитарных 

проявлениях, перспективах развития Истинно православных церквей в контексте общественных 
трансформаций. Автор подчеркивает, что нет единства и в среде самой ИПЦ и пытается выяснить 

причины, по которым общины ИПЦ не могут или не желают функционировать единым целым. 

Shugayeva L. N. The Оrthodox Тransformations: True Оrthodox Сhurch. 

The article analyzes the genesis and the confessional foundations of the True Orthodox Church and Orthodox 
Christians. The attention is drawn to the anti-totalitarian manifestations, the development prospects of the True 
Orthodox churches in the context of the social transformations. The author stresses that there is no unity in the 
environment of the True Orthodox Church and attempts to find out the reasons why the communities are unable 

or unwilling to operate as a single entity.
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АКСІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У статті аналізуються сутнісні і функціональні відмінності інтелігенції і інтелектуалів. 
Розглядається значення ціннісних пріоритетів інтелігенції для обрання напрямків розвитку 

громадянського суспільства. Досліджується значення консолідуючої ролі інтелігенції в громадянському 
суспільстві. Виявлено, що напрямок розвитку громадянського суспільства в Україні залежить від зусиль 

і ціннісних орієнтацій інтелігенції, яка намагається аксіологічно рефлексувати процеси, що 
відбуваються в країні. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що сьогодні Україна включилася в процес 
переоцінки цінностей. Саме інтелігенції належить визначальна роль у виборі шляху розвитку 
суспільства. На плечі інтелігенції лягає тягар відповідальності за вибір тієї моделі побудови 
громадянського суспільства, яка буде найбільш органічною в контексті соціальних трансформацій, що 
відбуваються у соціумі. 
Панування сцієнтистського стилю мислення усуває аксіологічні проблеми на периферію 

пріоритетних досліджень. Однак без серйозної аксіологічної рефлексії, на наш погляд, не може бути ні 
ефективного розвитку громадянського суспільства, ні розуміння інтелігенції як явища. Таким чином, у 
громадянському суспільстві інтелігенція має тільки два шанси – або проявити і реалізувати свої ціннісні 
пріоритети, або зникнути і остаточно перетворитися на міф. 
Соціальні інститути та організації громадянського суспільства вперше дають інтелігенції реальну 

можливість легальної реалізації власного соціокультурного та аксіологічного потенціалу. Під 
інтелігенцією ми маємо на увазі не просто інтелектуалів, а тих, хто спонукає / переконує інших людей 
рухатися в певному, ціннісно значимому напрямку. Така функція інтелігенції, безумовно, передбачає 
високий рівень її відповідальності перед суспільством. Ця відповідальність, разом з можливостями 
реалізовувати в дії свої соціально-аксіологічні позиції, істотно посилюється в громадянському 
суспільстві. 
Традиційно проблемою інтелігенції цікавилися російські мислителі (М. Бердяєв, Л. Гудков, Б. Дубін, 

Д. Лихачов, М. Мамардашвілі, О. Солженіцин, Ю. Степанов, П. Струве). Саме тому практично в усіх 
західних словниках слово "інтелігенція" позначають як "rus". Хоча варто зазначити і праці таких 
західних мислителів, як Р. Арон, Ж. Бенда, Т. Віхавайнен, А. Грамші, К. Мангейм та ін. Однак у цих 
роботах аналізується або феномен російської інтелігенції, або термін "інтелігенція" практично повністю 
асимілюється терміном "інтелектуал". 
Українські дослідники останнім часом також значну увагу приділяли проблемі інтелігенції. Для 

сучасної України "проблема інтелігенції" у певному смислі є успадкованою. Як по лінії колись єдиної 
Російської імперії – Радянського Союзу, так і по лінії культури, з її регіональними особливостями. Цій 
темі присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як О. Андрійчука, І. Кального, П. Рудика, 
О. Салтовського та ін. Що ж стосується ролі і функцій інтелігенції в громадянському суспільстві, то ця 
проблема на сьогодні залишається практично не дослідженою. 

Метою роботи є вивчення ролі ціннісної самосвідомості інтелігенції в умовах становлення 
громадянського суспільства. Мета конкретизується в наступних дослідницьких завданнях: 
проаналізувати сутність такого феномена, як інтелігенція; дослідити реальні функції, які вона може і 
повинна виконувати в громадянському суспільстві; розглянути інтелігенцію як рушійну силу у розвитку 
громадянського суспільства; визначити роль цінностей інтелігенції для вибору шляхів подальшого 
розвитку громадянського суспільства. 
При вивченні заявленої теми особливого значення набувають такі методологічні підходи – 

есенціальний, структурно-функціональний і аксіологічний. Крім традиційної для філософії методології, 
зазначеної вище, ми пропонуємо наступний дослідницький підхід. Одним із методів вивчення феномена 
інтелігенції може стати використання підходу, що сьогодні у світовій політології та культурології 
прийнято називати "репутаційним" – тобто виявлення певного переліку моральних та аксіологічно 
забарвлених характеристик того чи іншого явища, яке важко піддається раціональному препаруванню, 
але за замовчуванням визнається спостерігачами та аналітиками реально існуючим. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному. З розвитком громадянського суспільства виникає 
ілюзія, що люди, за допомогою його інститутів і організацій, самі можуть вирішувати всі питання, які 
для них важливі, не потребуючи керівництва інтелігентів. Тому, коли сьогодні ведуть дискусії про те, 
кого називати інтелігентом, дискутують фактично лише про різні ідеологічні платформи. Це небезпечна 
позиція, в якій зникає не тільки поняття "інтелігент", але й розуміння істинних і хибних цінностей, а 
також уявлення про відповідальність інтелігента. 
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Концепт інтелігента, існуючий орієнтовно з 70-х рр. ХХ століття, вказує на людей, які усвідомлюють 
існування несправедливості в суспільстві. Інтелігент вимагає не забувати нічого в історії країни, вимагає 
покаяння, почуття провини, оскільки сам є його носієм. Якщо інтелігенція – це моральний приклад для 
більшості, то можна спробувати відповісти на питання, чому сьогодні все частіше говорять, що 
інтелігенції більше немає: сьогодні цей концепт інтелігента, а разом з ним і ті особистості, з якими 
суспільство асоціювало інтелігенцію, відійшли у минуле. 
У суспільній свідомості і серед більшості дослідників це слово вже займає свою нішу, з ним 

історично асоціюється певний набір понять. Воно стосується не просто виділення представників 
інтелектуальних професій. Швидше за все, воно асоціюється з особистісними якостями певних людей – 
акторів, літераторів, учених та інших, чиє життя в суспільній свідомості є моральним прикладом для 
інших, хто самим своїм життям і діяльністю транслює традиційні / загальнолюдські цінності. 
До 80-90-х років ХХ століття проблема розведення понять інтелігент / інтелектуал практично не 

ставилася у вітчизняній суспільній думці. З лібералізацією і відкриттям кордонів, масовим перекладом 
іноземних авторів стало вводитися нове слово "інтелектуал". Західне слово "інтелектуал", як бачимо, 
спочатку було "приречене" стати опозицією нашому слову "інтелігент". Чому приречене? Тому що 
поняття "інтелігенція" дуже багатозначне. Проблема інтелігенції часто виступає як привід для дискусії 
про цінності, духовність, мораль, шляхи розвитку суспільства. Тому, на наш погляд, проблема 
інтелігенції може виявитися незатребуваною тільки у тому разі, коли суспільство перестануть хвилювати 
моральні і духовні проблеми, питання блага Іншого, блага країни, народу, коли в ієрархії цінностей 
особистості і суспільства місце на вершині займуть виключно меркантильні інтереси. Тоді цілком 
коректно буде обійтися західним поняттям "інтелектуал" – людина, що займається розумовою працею. А 
поки західний "інтелектуал" не вписується в наше уявлення про інтелігента, оскільки в нашій культурі 
останнього наділяють (інтуїтивно) ще й порядністю, говорять про Особистості Франка, Грушевського, 
Чорновола, Лихачова, Сахарова, Солженіцина та інших. У нас це наче звання, орден, визнання, яке не 
кожному дається. 
Парадоксальність ситуації полягає в тому, що моральний і інтелектуальний потенціали не можуть, не 

повинні вступати в протиріччя. Однак історичний досвід показує, що вони не завжди співпадають. Ця 
обставина може служити підставою для проведення демаркаційної лінії між інтелектуалами й 
інтелігентами, причому при віднесенні тієї чи іншої людини до інтелігенції, на наш погляд, 
визначальним буде саме моральний потенціал, відповідність індивідуальної ієрархії цінностей 
загальнолюдським. 
За часи радянської влади багатовекторність думок по відношенню до інтелігенції в громадських 

суперечках перестала існувати, на зміну плюралізму прийшло марксистське розуміння, яке спиралося на 
ленінський концепт. В. Ленін включав в інтелігенцію всіх освічених людей, представників вільних 
професій, взагалі представників розумової праці (brain worker, як кажуть англійці), на відміну від 
представників фізичної праці. Марксистське вживання терміна "інтелігенція", і після смерті В. Леніна 
ґрунтувалося на класовому підході до побудови суспільства, тому при Радянському Союзі слово 
"інтелігенція" продовжувало існувати саме в соціологічному смислі. Проти такого соціологічного 
підходу активно виступав О. Солженіцин у своїй статті "Образованщіна", яка вийшла в збірнику "З-під 
брил" у 1974 році в Парижі. О. Солженіцин не приховував того, що у своїх міркуваннях про інтелігенцію 
він бере за точку відліку те, як розуміли її автори "Віх", а саме – як російський передреволюційний 
освічений прошарок [1: 187]. Однак при Радянській владі цей освічений прошарок став неймовірно 
розширюватися і зливатися з масами. Іншими словами, інтелігенцією стали називати дуже багатьох, які, 
на думку О. Солженіцина, до неї ніколи не належали. 
Причиною "розширення" верстви інтелігенції автор вважає, передусім, отримання масами освіти. 

Звідси О. Солженіцин робить висновок: "Цей освічений прошарок, все те, що самозвано або необачно 
зараз зветься "інтелігенцією", варто називати образованщіна" [1: 196]. При цьому автор не виключає і 
самого себе з цього новоствореного прошарку: "Так сталося, і з історією вже не посперечаєшся, зігнали 
нас в образованщіну, втопили в ній ... " [1: 196]. О. Солженіцин критикує становище, коли до інтелігенції 
записували сім'ями, в той час як, відповідно зі змістом слова, "інтелігентом людина стає індивідуально. 
Якщо це і був шар, то – психологічний, а не соціальний, і значить, вхід і вихід завжди залишалися у 
межах індивідуальної поведінки, а не роду роботи і соціального стану" [1: 215]. 
Для нас важливо зрозуміти, що протест О. Солженіцина був спрямований не тільки проти 

соціологічного розуміння інтелігенції, але і за своє розуміння розвитку країни. Інтелігент не може 
залишатися байдужим до того, що відбувається в суспільстві, інакше він перетворюється на інтелектуала. 
На Заході під словом "інтелектуал" мають на увазі людину, що професійно займається складною 

розумовою працею. Є "лівий" і "правий" інтелектуал, залежно від поглядів [2: 154]. В опозиційному 
погляді щодо слова "інтелектуал" простежується цілий комплекс вітчизняного фольклору. Зовсім 
небагатьох людей цікавить, що на Заході теж існує інтелектуал, який прагне вести за собою людей, 
намагається мислити за інших, який говорить про несправедливість суспільного устрою. Проте, в силу 
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більш розвиненої системи організацій громадянського суспільства, західний "лівий" інтелектуал 
інституціолізований. Він може бути як антиглобалістом, так і студентом травня 1968 р. вічно 
протестуючий проти буржуазного строю, проти влади, проти несправедливості, проти екологічних, 
етичних та інших загроз суспільству. Можливо, за деякими з перерахованих ознак його можна віднести 
до "інтелігентів". Можливо, що з розвитком громадянського суспільства вітчизняні інтелігенти також 
отримають шанс на "інституалізацію" і зможуть повноцінно реалізовувати своє громадське призначення. 
Традиційно однією з характеристик російської і української інтелігенції була її відчуженість від 

державної ідеології, опозиція до культури більшості, держави і суспільства. Об'єкти, проти яких був 
спрямований супротив, умови протистояння і настрої інтелігенції неодноразово змінювалися, слідуючи 
за змінами державної політики, розвитком суспільства, революційними подіями і появою нових ідей. 
Традиційно інтелігенція висувала себе в якості просвіченої еліти, яка, як вона вважала, володіла ключами 
до народного щастя і процвітання. Таким чином, інтелігенція завжди опинялася в ролі конкурента або 
партнера (ідеолога і радника) влади. 
Інтелігенція виявилася тісніше пов'язана з владою, ніж це могло здатися на перший погляд, хоча цей 

зв'язок майже завжди має знак "проти". Але, як відзначають Л. Гудков і Б. Дубін, "крахом госкультури 
зникла розмітка і культурного процесу, і самої реальності – межі допустимого і забороненого, 
першочергового і довгострокового, злободенного і неактуального" [3: 153]. У цій трансформаційній 
ситуації, в умовах ідеологічної та соціокультурної нестабільності, а також у зв'язку з появою інститутів і 
організацій громадянського суспільства, тема інтелігенції та її спрямовуюча роль актуалізувалася з 
новою силою. 
Інтелігенція, передусім, осмислює себе у відношенні до влади і до народу. Ставлення до влади і до 

народу визначає позитивний і негативний полюси: інтелігенція протиставляє себе владі, і вона служить 
народові (якому вона, тим самим, фактично також себе протиставляє). При цьому і поняття влади, і 
поняття народу з часом можуть змінювати свій зміст. На різних історичних етапах вони можуть набувати 
абсолютно різного змісту, і це відображується на поведінці інтелігенції. Тим не менш, сама 
протиставленість, сама структура відносин зберігається. 
Сучасне суспільство перебуває в непростій ситуації. Масова освіта, у поєднанні з розбудовою 

громадянського суспільства і процесами демократизації, поява нейтрального слова "інтелектуал" – все це 
знецінює традиційне поняття інтелігенції. Про неї непомітно забувають. У пам'яті залишається лише 
кілька славних імен з минулого. В Україні ще є "національна інтелігенція", яка створювала націю і 
боролася за незалежність (від Франка, Грушевського до Гельсінської групи і Руху Чорновола). Але після 
покійного В. Чорновола і декількох сучасних свідомих українців, нових імен не з'являлося. Про що це 
говорить? Хоча, ми сподіваємося, що може статися, ще настане новий раунд рефлексії поняття 
"інтелігенція" і тоді знову постане питання – кого з сучасних суспільних діячів можна до неї віднести. 
Однак подібна рефлексія можлива тільки у разі зростання у суспільстві інтересу не до меркантильних, а 
до моральних і духовних цінностей. 
У суспільстві, яке було влаштовано ієрархічно, де була центральна влада (як у Російській імперії, так і 

в Радянському Союзі), було зрозуміло, проти кого бути в опозиції. Тепер ситуація змінилася. Країна і 
суспільство прагне до побудови демократії, громадянського суспільства, де кожен громадянин здатен 
самостійно оцінювати події, що відбуваються в країні, критикувати владу і не дотримуватися чиєїсь 
правильної точки зору (нехай навіть дуже авторитетної). У цій свободі, яку дає народові громадянське 
суспільство, полягає небезпека хаосу, дискретності прояву громадянської активності, на що звертає увагу 
у своїй монографії Я. Пасько [4]. У такому випадку ніяка громадянська активність не призведе до 
істотних соціальних трансформацій. Саме тому в громадянському суспільстві зростає значення 
консолідуючої ролі інтелігенції, яка могла б об'єднати зусилля окремих інститутів і організацій для 
досягнення загальнозначущих для народу цілей. Якщо інтелігенція не візьме на себе цю роль і цю 
відповідальність, то вона стане "сіллю, яка втратила свою силу", абсолютно марним соціальним явищем, 
а точніше – взагалі перестане існувати як явище. 
Феномен громадянського суспільства полягає в тому, що існують легально діючі організації, 

опозиційні до влади, а також організації, що реалізують ті інтереси громадян, якими влада не займається, 
або займається вкрай мало. Таким чином, історична роль і соціальні функції інтелігенції в 
громадянському суспільстві кардинально змінюються. Якщо раніше інтелігенція завжди перебувала в 
опозиції до державної влади, масової ідеології і культури, то тепер, у громадянському суспільстві, вона 
має реальні можливості втілення, реалізації своїх цінностей, які, безумовно, повинні бути тісно 
пов'язаними з благом народу, країни, культури (інакше про інтелігенцію немає сенсу говорити взагалі). 
Сама сутність громадянського суспільства, наявність громадянських свобод, легальності громадських 

організацій, зростання правового статусу суспільної думки вперше в історії країни дають можливість 
інтелігенції проявити себе. І саме в ситуації становлення та розвитку громадянського суспільства, на наш 
погляд, мають прояснитися, як мінімум, два найголовніші питання, які хвилювали громадську думку 
багато десятиліть. По-перше: інтелігенція – це міф чи реально існуюча і діюча сила; по-друге: – якщо 
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інтелігенція від інтелектуалів відрізняється розвиненою ціннісною самосвідомістю, то які саме цінності 
вона свідомо буде втілювати в життя за допомогою інституцій громадянського суспільства? 
На наш погляд, саме філософу належить шукати причини відчуження найбільш думаючої еліти 

суспільства – інтелігенції – від процесу побудови нового суспільства і нової держави або фактори, що 
сприяють залученню її в цей процес. Тут цілком доречно згадати про ідею законодавчої влади філософа, 
яка, на думку І. Канта, "закладена у свідомості кожної людини". У своїй "Критиці чистого розуму" 
І. Кант наполягав, що "філософ – це не просто художник, який оперує концепціями, а законодавець, що 
задає "правила роботи людського розуму". Далі думка І. Канта розвивалася в руслі інтенції філософії 
права: "встановити трибунал, який може забезпечити дотримання його [розуму] обґрунтованих вимог і, в 
той же час виступати проти всіх необґрунтованих домагань і висновків не довільно, але відповідно до 
його вічних і незмінних законів" [5: 685]. Британський філософ З. Бауман, звертаючись до цієї ідеї 
І. Канта, пропонує співвіднести два альтернативних типи філософської та соціологічної практики: 
законодавчу і інтерпретуючу. У розділі "Політика законодавчого розуму", автор нагадує нам, що 
метафізика виступає "як завершення культури людського розуму", а тому "винесення рішення про те, що 
стосується людського щастя, є прерогативою філософа і його обов'язком" [6: 43]. 
Коли І. Кант порівнював математика, дослідника природи і логіка, він підкреслював, що вони можуть 

бути "тільки віртуозами розуму", в той час як для такої кінцевої мети буття, як призначення людини 
"філософія, що досліджує цю мету, називається мораллю. Зважаючи на ці переваги моральної філософії 
над всіма іншими видами діяльності розуму, древні розуміли під ім'ям філософа одночасно і головним 
чином мораліста" [5: 684-685]. Це порівняння звучить для нас сьогодні як нагадування про те, що 
головний обов'язок філософа (мислителя, інтелігента) – досліджувати призначення людини і вказати ті 
шляхи розвитку суспільства, які б найкращим чином сприяли розвитку "людського в людині". 
Одна з ключових особливостей української національної інтелігенції полягає в тому, що вона 

впродовж півтора століття перманентно прагне до побудови держави України. Протягом всього свого 
існування, українська інтелігенція, крім виконання своїх професійних функцій, виконувала ще й функції 
активного провідника національних ідей. Вона завжди демонструвала здатність виробляти власну 
ідеологію, тим самим збільшуючи інтелектуальний коефіцієнт держави і впливаючи на культуру загалом. 
Тому в Україні проблема інтелігенції завжди мала національні риси. 
Позиції української інтелігенції в дорадянський період характеризувалися опозиційністю до 

самодержавства, в радянський період – до центральної влади Москви. Сьогодні вона полягає у 
відстоюванні єдиної мови, патріотичного уряду та альтернативної від Росії історії. На українську 
інтелігенцію покладається сьогодні складне аксіологічне завдання – формулювання національної ідеї. 
Однак, як зазначає П. Друзь: "Яка ж національна ідея в українців? ... Ми ж сьогодні опанували чужу 
національну ідею, навіть створили уявлення про свій "голокост – голодомор" [7: 116]. І, тим не менш, 
завдання кристалізації "ідеї, яка народжує націю", лежить не на уряді і не на інтелектуалах, а саме на 
інтелігенції, тому що саме інтелігенція виконує аксіологічні функції в громадянському суспільстві. 
У ході дослідження окреслилися деякі висновки, які можуть бути представлені таким чином. У 

громадянському суспільстві, особливо під час трансформаційних процесів, виникає попит на 
інтелігенцію, на її правильну думку про сьогодення, про той шлях, яким не можна не піти. У такі 
моменти суспільство звертає увагу на гуманістичні цінності, моральність, порядність, на людей, які є 
носіями вищих цінностей. Суспільство має реальну необхідність прислухатися до них, висуває їх на 
перший план. Після того як попит на інтелігенцію проходить, її перерозподіляють. Як у 
термінологічному розумінні, так і в соціальному. 
У цьому контексті, на наш погляд, особливе місце займає соціально-філософський підхід до 

окреслення та визначення понять "інтелігенція" та "національна інтелігенція України", оскільки значення 
цього соціального шару в побудові громадянського суспільства не можна недооцінити. Напрямок 
розвитку громадянського суспільства в Україні безпосередньо залежить від зусиль і ціннісних орієнтацій 
інтелігенції, яка намагається аксіологічно рефлексувати процеси, що відбуваються в країні. 
Проте дана робота не може охопити всіх питань, з'ясування яких необхідне при вивченні проблеми 

інтелігенції в громадянському суспільстві. Подальші дослідження теми, на наш погляд, доцільно вести 
в руслі вивчення відмінностей та / або спільних рис між російським і українським феноменами 
інтелігенції, оскільки сьогодні відчувається явний дефіцит робіт з проблеми специфіки сучасної 
української інтелігенції та її ролі в становленні і розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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Трофимов А. А. Аксиологические функции интеллигенции в гражданском обществе. 

В статье анализируются сущностные и функциональные различия интеллигенции и интеллектуалов. 
Рассматривается значение ценностных приоритетов интеллигенции для выбора направлений развития 
гражданского общества. Изучается значение консолидирующей роли интеллигенции в гражданском 

обществе. Выявлено, что направление развития гражданского общества в Украине зависит от усилий и 
ценностных ориентаций интеллигенции, которая пытается аксиологически рефлексировать процессы, 

происходящие в стране. 

Trofimov A. A. The Intelligentzia's Axiological Functions in the Civil Society. 

The article analyzes the essence and the functional distinctions of intelligentzia and the intellectuals. The value 
of intelligenzia's axiological priorities is examined for electing the directions of civil society development. The 
value of intelligentzia's consolidating role is studied in the civil society. It was discovered that the direction of 
the civil society development in Ukraine depends upon the intelligentzia's efforts and the value system that is 

trying to reflex axiologically the processes, taking place in the country.
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ТРАКТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА У СПАДЩИНІ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО 

Розглядається концепція природного права українського гуманіста Станіслава Оріховського. З цим 
поняттям він пов’язує мудре і справедливе правління, верховенство закону, турботу правителя держави 

про дотримання справедливості щодо громадян. Закони держави і приписи Церкви повинні 
узгоджуватись з природним правом людини, і бути спрямовані на благо суспільства. 

Теорія природного права є важливим здобутком епохи Відродження і Нового часу, оскільки вона 
відображає спроби застосування законів природи і природних уявлень до осмислення проблем 
суспільно-політичного життя і самої людини. Розвиток цієї теорії цілком узгоджується як із дуалізмом 
філософії Нового часу, так і з її механістичним матеріалізмом та раціоналізмом. Елементи концепції 
природного права помітні вже у давньогрецьких та давньоримських стоїків, особливо ж у політичному 
вченні Арістотеля. У нові часи прихильниками цієї теорії були Ю. Ліпсій, Г. Гроцій, С. Пуфендорф, 
Т. Гоббс, Д. Локк та інші мислителі. Концепція природного права грунтується на визначенні рівності всіх 
людей від природи, утверджує право на життя, на забезпечення життєво важливих потреб кожної 
людини, а також її свободу у задоволенні цих потреб. Така концепція нині особливо актуальна для 
розуміння процесів демократизації й гуманізації, що можливі у правовій державі при домінуванні 
правових законів. Долучилися до розвитку теорії природного права і українські мислителі доби 
Відродження, особливо ж Станіслав Оріховський – Роксолан (1513-1566). 
Про його внесок у розвиток теорії права взагалі, а природного права зокрема, є ґрунтовна праця 

зарубіжних, зокрема польських дослідників (І. Ліхтенштуль [1], В. Надольські [2]). Побічно до 
висвітлення філософських та суспільно-політичних поглядів С. Оріховського і зокрема проблеми 
природного права у його творах торкалися В. Литвинов [3: 243-249], Д. Вирський [4: 151-154], 
Р. Множинська [5: 68-93], М. Братасюк [6: 121-124]. В. Литвинов переклав з латинської мови доступні 
для дослідження твори та листи С. Оріховського [7: 6]. 

Мета статті полягає у висвітленні поглядів С. Оріховського на природне право як запоруку 
щасливого життя людини і держави на основі аналізу його праць, зокрема "Супліка до римського папи 
Юлія III про схвалення взятого шлюбу" та "Про закон целібату" [7: 164-266]. 
С. Оріховський належить до вчених потужної традиції осмислення природного права у європейській 

культурі, витоки якої виразно простежуються в античності, зокрема у філософсько-правовому вченні 
Арістотеля. Дорікаючи Сиріцію – папі, який прийняв "Закон про целібат" у промові та Тридентському соборі 
католицької церкви 1547 р., мислитель на цій традиції наголошує: "Адже ти знищив усе, що тільки міг, а саме: 
поєднання через довіру чоловіка з жінкою; але ти не зміг знищити природного права. Це давнє право, автором 
якого був сам Арістотель. Він сказав, що як матерія вимагає форми, так і жінка – чоловіка; як форма без 
матерії не може існувати, так і чоловік ( і це цілком зрозуміло) не може жити без жінки" [7: 254]. 
Аналіз літературних джерел засвідчує, що поняття природного права можна трактуватися як у 

вузькому так і в широкому розумінні. У широкому його визначають як супутність принципів 
обов’язкового порядку, які мають значення у суспільстві незалежно від людської згоди та установлень, 
зокрема й позитивного права, тобто, мова йде про розумні й справедливі принципи поведінки і дії для 
всіх часів і народів. 
У вузькому розумінні природне право визначається як принцип справедливості, що нібито випливає 

зі світового порядку природи речей та природи самої людини, відповідає вимогам співжиття. У такому 
визначенні допускається метафізичний висновок, що саме в природі (реальній дійсності) одвіку 
закладений розумний, поміркований світовий порядок, без цього припущення не можливо визначити, 
справедливим чи несправедливим є порядок співжиття людей. На цьому особливо наголошували римські 
стоїки, зокрема Ціцерон. М. Братасюк зазначає, що у його законах можна прочитати, що "існує істинний 
закон, а саме справедливий розум, який узгоджується з природою та живе в кожній людині – незмінний 
та вічний" [6: 114]. Ця ж авторка передає таке визначення природного права у Кодексі Юстиніана: 
"Природне право є таким, якому природа навчає всіх живих істот, адже право це є властивим не лише 
людському роду, а всім живим істотам... є загальновизнаним" [6: 114]. До визначальних принципів 
природного права варто віднести наступні: повага до гідності людини, принципи добра, справедливості, 
свободи, особливої цінності людського життя, принцип первинності, тобто переваги права над законом, 
правової рівності, спільного блага тощо. Твори С. Оріховського свідчать, що саме таке, розуміння 
природного права, і його принципів, взяті з античності і розвинуті в атмосфері культури Відродження, 
стали основою трактування природного права українським мислителем. 
Із листів та творів, що збереглися, відомо, що С. Оріховський написав спеціальну працю "Про 

природне право", яка, на жаль, досі не знайдена. Своє розуміння природного права і заснованої на ньому 
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правової держави мислитель викладає у роботах "Напучення польському королеві Сигізмунду Августу", 
"Життя і смерть Яна Тарновського", "Про турецьку загрозу". Особливо цінні думки щодо природних 
прав людини висвітлено у вже згаданих обширних працях "Станіслав Оріховський до римського папи 
Юлія III" і "Про закон целібату". 
С. Оріховський переконаний, що природний розум є основою для щасливого життя і правителя, і 

підданих. Правитель від природи розумний, і це гарантує підданим спокійне існування: "Якщо ти мудрий, 
тоді і я вільний, багатий, щасливий" [7: 34]. Але не кожна людина здатна правити державою, оскільки це є 
найважча справа. Владу може брати лише той, хто, на думку С. Оріховського, "за природою своєю прагне 
до правди і справедливості. Але цього недостатньо. Треба іще, щоб прагнула вона до науки, яка саму 
людину зробить і правдивою, і справедливою" [7: 35]. Отже, маючи від природи мудрість, кожен правитель 
повинен її поглиблювати й помножувати знання. Мудрість короля проявляється, насамперед, у тому, що 
він вважає себе обраним задля держави, яка "набагато шляхетніша і достойніша за короля". "А закон, коли 
він є душею і розумом держави, далеко кращий за непевну державу і вищий за короля. Отже, закон рівний з 
королем і навіть кращий, і набагато вищий за короля" [7: 42]. "Скажи, що у твоїй батьківщині править не 
людина, а закон", – звертається мислитель до Сигизмунда Августа, бажаючи застерегти від помилок 
молодого короля і забезпечити йому, а насамперед, собі як громадянину – підлеглому короля, вільне й 
спокійне життя. Верховенство закону є запорукою правової держави, якій гарантоване довге буття, а 
тирани, що не визнають закону, правлять дуже короткий час. 
Держава, де і правитель, і підлеглі визнають верховенство закону, є справді вільною, і кожен 

громадянин дорожить цією свободою, готовий захищати таку державу добровільною. Звертаючись до 
шляхти у слові "Про турецьку загрозу", С. Оріховський нагадує, що поляки завжди долали могутніх 
ворогів, бо ними керувала любов до свободи. А справжню свободу "породжує такий державний лад, коли 
всі коряться праву, а воно, у свою чергу, непідвладне нікому. Тому ви й рівні між собою гідністю, та 
однаково вільні" [7: 75]. 
Могутність держави і авторитет короля значною мірою залежить від розсудливості правителя, яку як 

природний дар С. Оріховський ставить поряд з волею Божою. Цю думку особливо виразно він наголошує 
у промові на похороні короля Сигизмунда Старшого: "І якщо щось діється недобре або не до ладу, знай, 
що винна в тому не воля Божа, і не випадок, але брак справжнього розуму. Якщо його немає у сеймах, 
справи наші занепадають і хиріють" [7: 140-141]. Велич померлого короля С. Оріховський вбачає в тому, 
що він був справедливий, дотримував природної рівності всіх людей, а його закони були законами 
свободи, гідності й величі, і правили такі закони, а не король. Сигизмунд Старший був тлумачем законів, 
їх заступником, вони служили для спільного блага, бо ґрунтувались на природному праві. Король 
ставився до всіх однаково, бо вважав, що у вільній державі будь-яка думка має бути вільною, навіть 
неприхильна до влади [7: 148-159]. 
Найвиразніше трактування природного права людини прослідковуємо у тих працях, де 

С. Оріховський змушений захищати свій шлюб. Одружившись, він наразився на спротив Церкви, яка 
вимагала безшлюбності духовенства на основі закону про целібат, встановленого папою Сиріцієм (385-
398). Його шлюб, схвалений багатьма громадянами, зазнає переслідувань з боку фанатичних церковників 
("намісників папи в Русі"), які "касують святі шлюби: смертю, вигнанням, кайданами і штрафами". 
С. Оріховський не відчуває жодної провини, не страждає його сумління, адже він не вчинив нічого 
протиприродного: "... дозволь мати дружину, – звертається він до папи Юлія III, – яку пошлюбив згідно 
із законом природи і приписом якої дозволено одружуватися так само, як дозволено народжуватися, чи 
жити" [7: 164]. Нехтування природою, невизнання природного права і дії проти природних людських 
почуттів викликають зневагу людей і до папи, і до самої Церкви, – переконаний С. Оріховський. Він 
нагадує Юлію III, що його попередники-понтифіки, зневажаючи природні права, виставили Церкву "на 
посміх людям", адже "правили нами не за законами спільної природи, а за жорстокими своїми едиктами 
та інтердиктами, дослухаючись яких, немов прирікали себе на Содом і Гомору. Бо через едикти не 
дослухаємося до природи і Бога не шануємо" [7: 167]. 
Отже, головним підґрунтям звертання до папи про дозвіл одружитися мислитель виставляє одвічну 

людську природу, сотворену Богом, і йти проти природи означає топтати та ігнорувати Божий закон. Він 
впевнений, що "лише нечестива людина може видати декреталії, які забороняють священникам 
одружуватись, дозволяючи водночас позашлюбне життя з жінкою" [7: 168]. На цю думку його наштовхує 
детальний аналіз декретів папи стосовно целібату, який забороняючи шлюб, водночас сприяє 
примноженню розпусти, як це було в Стародавньому Римі. Додамо, що переконують у цьому донині все 
частіше викривані випадки педофілії та інших злочинів проти природи людини у середовищі служителів 
Церкви. С. Оріховський ще у свою епоху застерігав проти такого зла й наруги над природою. Він 
твердить, що закон целібату відвертає численних вірних від латинського обряду, коли "священикам 
латинців не дозволено мати дружин, і вони живуть безчесно" [7: 169], тому люди грецького 
віросповідання не сприймають обряду латинського. Про себе С. Оріховський пише, що він родом "із 
скітського племені, рутенського народу". Цей народ тримається релігії грецького обряду, бо мав до 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філософські науки 

26 

латинського обряду крайню відразу. Священиком він став на вимогу батька, але присяги целібату при 
свяченні не давав. Одружився, щоб продовжити свій рід, оскільки одружений брат бездітний. Отже, "те, 
що у згоді з найвищою вірою і законом природи ми з дружиною вчинили, повинно мати силу", – 
переконує С. Оріховський, тим більше, що він відмовився від сану священика, передавши службу 
іншому. Він запевняє, що природний потяг змушує молоду людину до співжиття з жінкою, знає це з 
власного досвіду, навіть описує фізіологічні подробиці потреби шлюбу. Життя поза шлюбом вважає 
ганебним, тому просить папу утвердити шлюб: "Нехай стану чесним лицарем (а без дружини не зможу) і 
хай смертний вічно житиму у безсмертній спадковості роду. Нехай від ганебного життя перейду до 
життя за приписом природи, до якого розпусники і перелюбники ніколи не прийдуть" [7: 171]. 
Життя без шлюбу не лише веде до розпусти, а й суперечить закону природи та священним законам. 

С. Оріховський наводить низку цитат із "божественних настанов" апостола Павла, які суголосні з 
природним правом одруження. Він переконаний, що життя у шлюбі всупереч целібату згідне з природою 
і є меншим злом, ніж розпуста і перелюбство, до яких вдаються ті, хто дотримуються целібату. Такі 
люди лише симулюють цнотливість. Він твердить, що не можна декрети про целібат вважати 
універсальними законами церкви: "Так нібито може існувати універсальна церква, яка виступає проти 
Бога і природи і видає закони, супротивні тим, що їх ми дістали від творця всіх речей – природи. А вона, 
створивши нас такими, нічого іншого не потребує і не велить, окрім того, щоб ми одружувались і 
законно продовжували свій рід" [7: 173]. 
Захищаючи природне право, він підносить природу до рівня творця і її закони вважає такими ж 

непорушними, як і закони Божі. Природним є "потяг до породження", тобто статевий потяг, отже не 
можна називати нечестивими прагнення одружуватись, оскільки шлюб відповідає законам природи, і 
тому є священним, а "правдива і непорушна Церква Христа ніколи не відступає від природи і слова 
Божого..." [7: 174], і "не мають такого права понтифіки, аби запроваджувати в Церкві Божій закони, 
супротивні вченню Бога і законам природи" [7: 175]. 
Як вагомий аргумент на свій захист С. Оріховський цитує слова з Біблії, де Бог благословив чоловіка і 

жінку розмножуватися, і ці слова стосуються всіх людей. Священик також є людиною, отже, "у ньому 
залишається цілісна і незмінна натура, здатна до спороджування. Та сама, що й у інших людей" [7: 177]. 
Хто зневажає цю природу, той зневажає Бога, бо "дозволяти гинути тому, що Бог дав для продовження 
роду, є злочином і нечестивим учинком... Отже, коли природа за божественною вказівкою приводить нас 
до шлюбу, хай буде визнано, що одруження є святим і в кліриків, і в поганів. І хай не буде заперечень 
щодо нашого шлюбу, – щоб земля не проковтнула зневажальників живими, як колись Содом і Гомору, бо 
вони безбожно зневажають природу як матір, а Бога як батька і злочинно борються супроти її настанов" 
[7: 178]. Папа є лише сторожем законів природи і Бога, тому справедливо проти нього виступити і 
відійти від очолюваної ним церкви, якщо він видає декрети, що суперечать законам Бога і природному 
праву, – вважає С. Оріховський. Подібні декрети папи не лише відлякують людей, а й призведуть до 
занепаду Риму. Оскільки викликають ненависть до нього і до самої Церкви. Щоб запобігти такому 
нещастю, мислитель радить папі Юлію III: "Передусім, ти мусиш визнати і прийняти непорушними в 
Римі такі два принципи: по-перше – природне право; по-друге – божественний закон. І до цих двох, 
немов до якоїсь певної норми, всю церкву скеровуй" [7: 192]. 
Обстоюючи природне право людини на продовження роду, як це освячено Богом, мислитель різко 

викриває блуд і збочення, які панують серед служителів латинського обряду, що донині актуальне: "У 
них чоловіки з чоловіками ганьбу чинять; у них всі парохії, пребенди і канонії переповнені 
розпусниками, перелюбниками, а також байстрюками. Одне слово, маємо майже стільки будинків 
розпусти, скільки помешкань священиків" [7: 180]. І це є наслідки целібату, силою декрету 
запровадженого в Іспанії Сиріцієм, в Германії Гільдебрантом, у Латинській церкві Александром третім 
всупереч волі Христа. Вельми цікавими видаються слова С. Оріховського, спрямовані на виправдання 
всіх народів, які не прийняли латинський обряд і не визнали верховенства папи. Хто наважиться 
засуджувати греків, антіохійців, александрійців (йдеться про патріархати православної Церкви), "або 
германців і моїх рутенців?" – пафосно запитує мислитель і пояснює, що вони "чесне життя і скромні 
звичаї протиставили не авторитетові, а розпусті, яка через симуляцію послуху привела б нас до 
непослуху Богові і природі" [7: 180]. Він виправдовує відхід від Риму тим, що народи воліли покинути 
папу, ніж чесне життя, віддавали перевагу законам Бога і природи перед законами папи. Звичайно, не 
могли сподобатися папі й такі різкі закиди, що папа, "на місці Бога сидячи, не соромився говорити 
відверто проти Бога і висловлювати думки, супротивні Божим заповітам" [7: 180]. У пафосному 
обстоюванні природного права людини С. Оріховський зайшов надто далеко, його публіцистичний 
талант заглибився у "святая-святих" католицької Церкви, піднявся до критики самого папи і його 
найближчого оточення, що не могло минути безкарно. Супліка до папи Юлія III про визнання шлюбу як 
відповідного природі людини перетворилася на документ-звинувачення папства і всіх служителів культу 
латинського обряду у відступництві від Бога та природних законів. Впевнений у вищості й несхибності 
природного права людини, полеміст звинувачує папу, що декретом про целібат, папа зробив людину 
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безсилою і протиставив праву природи: "Ми стали найнікчемнішими не лише серед двоногих, а й серед 
четвероногих. Бо тварини знають своє походження, знають свою стать. А в нас усе це безнадійно 
заплутане і дуже непевне" [7: 181]. Нехтування природним правом призведе до занепаду Риму, оскільки 
від нього відступлять багато народів, може відійти навіть Польща, – вважає С. Оріховський, адже там 
король підкоряється правовому закону. Полеміст вважає що почувати себе захищеним можна лише у 
такій державі, де закон не дозволяє переступати природне право людини на свободу вибору способу 
життя. На основі такого переконання він вдається до відвертої погрози: "Інакше ніякого послуху від нас 
не будеш мати, бо ти всупереч законам природи живеш і всупереч настановам Божим правиш" [7: 194]. 
Свої прохання до папи мислитель підтверджує прикладом Христа, який дбав про кожну людину, 

"заставивши 99 овець, мене, заблуканця, в пустелі відшукав і на плечах до кошари приніс", отже, для 
церкви і її пастиря дорогий кожен вірний, навіть "рутенець-варвар" [7: 195]. У обширній промові на 
соборі проти Сиріція "Про закон целібату" С. Оріховський детально аналізує не лише декрет папи, а 
наводить численні свідчення з Біблії як закони Господні, свідчення Соломона, Малахії, послання 
апостола Павла, які спростовують ганебний, на його погляд закон Сиріція. 
Ще ганебнішим вважає полеміст дозвіл папи Сиріція на позашлюбне життя, який називає "Закон про 

коханку". У "Промові" він детально коментує цей "Закон", окремі його положення, вважаючи його не 
лише ганебним для людини-християнина, а й протиприродним та вельми дорогим задоволенням. "Наша 
природа, уникаючи розпусти, вимагає від нас свого права і таким ось падінням та загоном невинних 
людей [не] дає змоги приховати те, що коїться проти її волі негідно та нечесно" [7: 256]. 
Отже, у спадщині українського гуманіста С. Оріховського поставлена актуальна у всі часи проблема 

подолання свавілля (неправа) як заперечення природних прав людини, порушення принципу формальної 
рівності людей у свободі та справедливості. Цю проблему він пов’язав із філософсько-правовими 
проблемами походження держави, розмежування права і закону (декрету), верховенства правового 
(справедливого) закону в державі, підкорення королівської влади законові, а також поваги правителя – до 
природних прав його підлеглих і їх захисту. 
Окремо можна виділити чітко визначену С. Оріховським актуальну донині в Україні проблему 

захисту народом свого природного права на національну ідентичність, проблему обмеження і подолання 
громадянами неправа (свавілля) чи правителя, чи Церкви у державі. Мислитель, хоча й не користується 
цим поняттям, ставить проблему правової держави, де влада правителя обмежена законом, де панує 
принцип справедливості і дотримання природного права на спільне благо. 
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Хвойницкая Х. М. Трактовка естественного права в наследстве Станислава Ореховского. 

Рассматривается концепция естественного права украинского гуманиста Станислава Ореховского. С этим 
понятием он связывает мудрое и справедливое правление, верховенство закона, заботу правителя 

государства о соблюдении справедливости в отношении граждан. Законы государства и предписания 
Церкви должны согласовываться с естественным правом человека, и быть направлены на благо общества. 

Khvoynytska K. M. The Interpretation of Natural Law in Stanislaw Orzechowski's Heritage. 

The natural law concept of the Ukrainian humanist Stanislaw Orzechowski is considered. With this concept he 
connects the wise and just government, the rule of law, the state governor's concern dealing with the justice 

adherence concerning the citizens. The state laws and Church regulations must correspond to the natural human 
right, and be directed on the society's benefit.
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ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Розглянуто проблему виховання духовністю в контексті національного духовного досвіду українського 
народу, а також проаналізовано сучасну українську ціннісно-нормативну модель духовності на основі 
співіснування як східних, так і західних цінностей. Постулюється розуміння того, що духовність 

українського народу є часткою східнослов'янської та світової духовності. 

У наш час, коли людство стоїть біля прірви, гостро постає питання про необхідність відродження й 
стимулювання морального, естетичного та патріотичного виховання як складових набуття духовності. 

Постановка проблеми. Зміна парадигм науки в 1990-х роках, викликана ідеологічними, соціально-
економічними та культурними чинниками, поставила на чільне місце розв’язання морально-етичної 
проблематики, проблему духовності як загальногуманітарну, педагогічну та культурологічну. Проблема 
духовності не була належно поставленою в пізньорадянський період, тому в різних словниках, енциклопедіях, 
довідниках цих років марно шукати цей термін, наявні лише терміни "дух", "душа" (у філософських і 
психологічних словниках), які пов’язуються з античною та релігійною традицією, з класичною філософією та 
позитивістською психологією [1]. 
Сьогодні на фоні економічної нестабільності суспільства, поряд з постійно зростаючим егоїзмом, 

байдужістю, жорстокістю, занепадом цінностей класичної гуманістичної культури варто визначити слабкість, а 
іноді – неспроможність сучасної виховної системи протистояти морально-психологічному зубожінню, втраті 
духовних цінностей підростаючого покоління – таких як добро, любов, милосердя, співчуття, відвертість, 
співпереживання, доброзичливість тощо. Педагоги-науковці, вчителі-практики, дорослі, батьки 
усвідомлюють важливість формування духовних прагнень молоді на противагу меркантилізму, низьким 
інстинктам. Залишається лише чітко визначити завдання та шляхи виховання духовності підростаючого 
покоління, з’ясувати роль системи освіти та сім’ї, громадських і релігійних організацій. 
Становить певну проблему термінологічна невизначеність: що саме називати духовністю, за якими 

критеріями судити про її сформованість. Адже за часів наших прадідів сформувалося уявлення про духовне, 
пов’язане з вірою у Бога (звідси і терміни: "духовна література", "духовна музика", "духовенство" тощо). У період 
XX століття атеїстична теологія була спрямована на відокремлення духовності від віри у Бога, прив’язана до 
віри у людину з акцентом на гуманістичний компонент, за яким найбільшими чеснотами вважалося 
дотримання людських заповітів. Тому і в словниках можна знайти різні визначення поняття 
"духовність". Різняться й погляди різних авторів на виховання духовності у молоді. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні дослідження науковців – А. Богуш [1], О. Запесоцького [2], 
I. Ільїчової [3], І. Ільїна [4], О. Кононка [5], Г. Менчикова [6], І. Степаненка [7] одностайні у тому, що 
завдання виховання духовності полягає у формуванні прагнення до найвищих гуманістичних ідеалів 
злагоди, милосердя, правди, справедливості; переважанні у людини чистих альтруїстичних мотивів, 
готовності поступитися власними інтересами заради інтересів інших; потребі безкорисно робити добро, 
триматися якомога далі від зла і боротися з ним. Однак цінним і на сьогодні є праці й підхід 
В. Сухомлинського [8; 9] до формування духовності на основі вікових особливостей, а також висунення 
на перший план не середовищних факторів, що виступають головними в соціоцентричній парадигмі 
розвитку людини, а особистісного, внутрішнього розвитку моральних, естетичних почуттів та всього 
внутрішнього світу. 
Враховуючи актуальність проблеми, мету дослідження ми визначили так: з’ясувати, яким чином 

потрібно виховувати духовність сучасної дитини в українському суспільстві. 
Згідно мети дослідження поставлені наступні завдання: 
• проаналізувати сутність поняття "духовність"; 
• охарактеризувати складові національного духовного досвіду українського народу; 
• дослідити ціннісно-нормативну сферу свідомості особистості як найважливіший складовий 

елемент духовності; 
• показати вплив східних і західних цінностей на формування сучасної української ціннісно-

нормативної моделі. 
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На початку 2000-х років духовність як педагогічне поняття при загальній науковій нерозробленості 
проблеми посідає певне місце в методичній довідково-енциклопедичній літературі. Так, у "Педагогічному 
словнику" за загальною редакцією М. Д. Ярмаченка духовності присвячено чотири рядки – вона 
тлумачиться як "специфічно людська риса особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних та емоційних 
запитів, моральності" [10: 166]. У російських виданнях цьому поняттю приділяється більше уваги. Так, в 
одному з посібників стверджується: "Ядром культури особистості є її духовність. Духовний розвиток 
характеризується багатством інтелектуального й емоційного потенціалів особистості, високим моральним 
розвитком, що веде до гармонії ідеалів людини із загальнолюдськими цінностями та достойними вчинками, 
в основі яких лежить потреба служити людям і добру, постійне прагнення до самовдосконалення" [11: 9]. 
Як бачимо, це визначення суттєво не відрізняється від того, що запропонував В. Сухомлинський ще у 1961 
році у своїй книзі "Духовний світ школяра (підліткового і юнацького віку)". Він поставив перед собою 
завдання "вияснити роль найрізноманітніших факторів, що визначають духовне обличчя школярів" [9: 5]. 
Передусім, В. Сухомлинський дав визначення поняттям "духовний світ", "духовне життя" людини як 
розвиток, формування й задоволення її моральних, інтелектуальних запитів та інтересів у процесі активної 
діяльності. Педагог представив формування духовності у школярів як важливу проблему, одну з провідних 
у вихованні. Методологічною основою формування такої інтегрованої якості особистості, як духовність, її 
моральних, інтелектуальних та естетичних запитів у В. О. Сухомлинського стали цілісність, системність, 
урахування вікових особливостей школярів, які завершуються діяльнісним підходом, спрямованим на 
самовираження та творчість. 
За даними російського психолога I. Ільїчової, зміст духовності об’єднує "думку, знання й почуття, а 

сама духовність виступає як конкретна якість людського буття. Духовність – вищий рівень засвоєння 
людиною свого світу та її відношення до природи, суспільства й самої себе. Духовність – це вихід 
людини за межі вузькоемпіричного буття, подолання себе вчорашньої в процесі оновлення та 
вдосконалення, підіймання особистості до своїх ідеалів, цінностей, і реалізація їх у своєму життєвому 
шляху... Це проблема життєтворчості" [3: 15]. 
На нашу думку, духовність формується з дитинства, з першого дотику материнських рук, з перших 

слів, звернених до немовля, з першої материнської посмішки. 3 цього приводу дуже доречними є слова 
видатного українського педагога-практика В. Сухомлинського про те, що формування духовності 
відбувається під впливом слова. Він пише: "Я вірю в потужну, безмежну силу слова вихователя. Слово – 
найтонший та найгостріший інструмент, котрим ми, вчителі, повинні вміло доторкатися до сердець 
наших вихованців... Слово вчителя я вважаю найнеобхіднішим і найтоншим дотиком людини, яка 
переконана у правоті та красоті своїх поглядів, переконань та світогляду, до серця людини, яка прагне 
бути гарною... Тільки при цій умові, коли доторкаються ці дві речі, є справжнє виховання. Отже, 
виховання словом стає можливим лише там, де перед вами – людина, яку виховують" [8: 12-13]. 
Цілісне виховання духовності варто починати з дошкільного віку і розуміти його як різнобічний і 

збалансований розвиток дитини (її сфер – емоційно-позитивного світосприйняття; емоційно-вольової; 
діяльнісної; соціальної). Духовне виховання має охоплювати всі освітні ланки, впроваджуватися у 
режими і організаційні моменти життя різних вікових груп дітей. Аналіз теоретичної і методичної 
літератури дає основу стверджувати, що найважливішими чинниками духовного виховання є природа, 
гра, художнє слово, колективна справа, спілкування, традиція, побут, мистецтво. Однак для того, щоб 
наблизити духовність до повсякденного життя, до реального існування конкретних людей її потрібно 
заповнити національним колоритом: особливостями формування духовності конкретної нації, народу, 
держави. Національний духовний досвід полегшує ідентифікацію людини, розуміння зіткання з 
конкретними подіями, з конкретною культурою. Виховати духовність загалом, без урахування 
національного духовного досвіду – це рівносильне втраті внутрішнього світу дитини, це одне й теж, що 
лишити її найважливішої складової духовності – почуття Батьківщини. 
Отже, основним завданням процесу виховання духовності є формування національного духовного 

досвіду, складовими якого є: 
1) Мова. За І. Ільїним: "Мова включає в себе всю душу, все минуле, весь духовний уклад і всі творчі 

задуми народу. Все це дитина повинна здобувати разом з молоком матері" [4: 237]. Важливим є не та 
мова, на якій при ній говорять інші, а та мова, на якій звертаються до дитини, примушують її виражати 
особисті внутрішні стани. Тому не варто вчити дитину чужим мовам до тих пір, поки вона не заговорить 
на своїй національній мові. У родині повинен скластися культ рідної мови: всі основні сімейні події, 
свята повинні відбуватися на тій мові, яка пробудить в дитині почуття Батьківщини, зв’яже її з 
конкретною нацією чи народністю. 

2) Пісня. Дитина повинна чути національну (українську) пісню ще в колисці. Спів допомагає 
народженню почуття в душі, він перетворює пасивний, безпорадний і тому звичайно обтяжливий афект – 
в активну, творчу емоцію [1: 20]. Будь-яка національна пісня "глибока, як людське страждання; щира, як 
молитва; солодка, як любов і втіха; в наші чорні дні, як під ярмом татар, вона надасть дитячий душі вихід 
із розлючення та окаменіння" [4: 238]. 
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3) Молитва, котра є зосереджуваною та пристрасною зверненістю душі до Бога [6: 119]. Кожен народ 
здійснює це звернення своєрідно, навіть у межах єдиного сповідання. Живе багатоголосся й 
розхвалювання Господа потребує, щоб кожен народ молився самобутньо; і цю самобутню молитву 
потрібно вдихнути дитині з перших років життя. 

4) Казка. У І. Ільїна "казка будить мрію. Вона дає дитині перше почуття героїчного – почуття 
випробування, небезпеки, покликання, зусилля та перемоги; вона вчить мужності та Вірності; вона вчить 
розуміти людську долю, складність світу, відмінність між правдою та кривдою" [4: 238-239]. Казка 
усмоктується в душу дитини національним міфом, тим хором образів, у яких народ ідентифікує себе й 
свою долю, історично поглядаючи у минуле й прогнозуючи своє майбутнє. Отож, національне виховання 
буде неповним без національної казки. 

5) Життя святих і героїв. Чим раніше й глибше уява дитини буде полонена живими образами 
національної святості та національної доблесті, тим краще для неї [12: 23]. Образи святості пробудять в 
дитині совість, а національність святого – викличе в неї почуття співучасті у святих справах, почуття 
прилучення, ототожнення; вона надасть її серцю радісну й горду впевненість, що "наш народ 
виправдався перед Богом", що вівтарі його святі і що він має право на почесне місце в світовій історії. 
Образи героїзму пробудять в дитині волю щодо доблесті, пробудять й великодушність, правосвідомість, 
прагнення подвигу та служіння, готовність терпіти і боротися. Схиляючись перед святим і героєм, ми 
підносимо свою душу. 

6) Поезія. На думку I. Ільїна, "вірші несуть в собі благодатно-магічну силу: вони підкоряють душу їх 
гармонією та ритмом, змушують прислухатися до потайного життя речей та людей, спонукають її шукати 
закону та форми, вчать її духовному захопленню" [4: 239]. Спочатку дитина нехай слухає, потім нехай 
читає сама, вчить напам’ять, намагається декламувати – щиро, відчутно, помірковано. А вже потім 
необхідно відкривати дитині доступ до всіх видів національного мистецтва – від архітектури до 
живопису та орнаменту, від танцю до театру, від музики до скульптури. Тоді її душа всебічно 
розкриється задля сприйняття того, що вперше дали їй пісня, казка та поезія. 

7) Історія. Викладач історії не повинен приховувати від учня слабкі сторони національного характеру 
його народу, але в той же час він повинен розкрити йому всі джерела національної сили та слави 
українців. Тон прихованого сарказму по відношенню до свого народу та його історії треба вилучити з 
цього викладання. Історія вчить духовній спадкоємності, а історик, стаючи між минулим і майбутнім 
свого народу, повинен сам бачити його долю, розуміти його шлях, любити його та вірити в його 
покликання. Тоді тільки він зможе бути щирим національним вихователем. 

8) Армія, котра є зосередженою могутньою силою держави, оплотом Батьківщини, втілюваною 
хоробрістю народу, організацією честі, самовідданості та служіння [7: 43]. Дитина повинна навчитися 
переживати успіх своєї національної армії як свій особистий успіх; її серце повинно стискатися від її 
невдачі; її вожді повинні бути її героями; її знамена – її святинею. Серце людини взагалі належить тій 
країні й тій нації, чию армію вона вважає своєю. Без армії, яка духовно та професійно захищає державу, 
вітчизна залишиться без оборони, держава розпадеться, а нація зійде з лиця землі. 

9) Територія. Згідно з Ільїним, для формування гармонійної духовності на рівні підсвідомості, дитина 
повинна зрозуміти, "що народ живе не задля землі і не заради землі, але що вона живе на землі й від 
землі; і що територія необхідна їй, як повітря та сонце" [4: 240]. Національна територія не є порожнім 
простором, це історично дане і взяте духовне "пасовище" народу, його творче завдання, помешкання 
його грядущих поколінь. Дитина повинна знати й любити обшир своєї країни: її жителів, її багатства, її 
клімат і її можливості. 

10) Господарство. Дитина повинна зі своїх ранніх років відчути творчу радість та силу праці, її 
необхідність, її повагу, її зміст. Вона повинна внутрішньо дослідити, що "праця" не є "хвороба" і що 
робота не є "рабство"; що, навпаки, праця є джерелом здоров’я та свободи [4: 241]. У дитині повинна 
пробудитися схильність до добровільної, творчої праці, і саме з цієї схильності вона повинна відчути та 
усвідомити свою Батьківщину. 
Таким чином, задача кожного покоління – це передача національного та загальнолюдського 

духовного виховання у формах розвинутої натхненності, національного благородства та міжнародної 
справедливості. Після того, як національний духовний досвід досягне найвищої досконалості в душі 
людини, перед нею відкриються творіння чужого духовного досвіду, так званий "наднаціоналізм". За 
Ільїним, "справжній патріот не здатен ненавидіти та зневажати інші народи, тому що він бачить їхню 
духовну силу й їхні духовні здобутки. Він любить і поважає в них духовність їхньої національної 
культури, хоча національний характер їхньої культури може здаватися йому дивним, стороннім і навіть 
неприємним. I ця любов до чужого духу і його великих проявів аніскільки не перешкоджає йому любити 
свою вітчизну переважною любов’ю, одночасно – пристрасною і священною" [4: 243]. 
Найважливішою складовою духовності є ціннісно-нормативна сфера свідомості особистості [2]. Зміст 

самого терміну "цінність" вказує на особливе значення для людини чи суспільства тих чи інших об’єктів, 
відношень чи явищ дійсності [10: 265]. Все, що існує в світі, може стати об’єктом ціннісного відношення, 
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тобто оцінюватися людиною як добро чи зло, краса чи потворність, допустиме чи недопустиме, справжнє 
чи несправжнє. За Запесоцьким, у формуванні вітчизняної ціннісно-нормативної моделі суттєву роль 
відіграло Православ’я [2: 388]. Надаючи аксіологічну та антропологічну специфіку культури, воно 
визначило особливості та цільову установку духовного розвитку людини. Основою православної 
психології є низька значущість факторів матеріального благополуччя, аж до аскетизму, орієнтація на 
ідеальну, духовну сферу буття. 
Формування української ціннісно-нормативної моделі ускладнено тим, що в ній протиставлені східні 

(головним чином, російські) та західні (європейські) цінності, між якими лежать принципові розбіжності, 
котрі потребують, передусім, часу та терпіння, мудрості та далекоглядності. 
Аналізуючи двадцятирічну історію становлення України як держави, з полегшенням помічаєш, що 

фанатичний націоналізм перших років "самостійності" України поступається виваженим і толерантним 
настановам по відношенню до актуалізованих загальноукраїнських цінностей. А якщо без емоцій та 
лжепатріотизму подивитись на найбільш актуальні для сучасного українського суспільства цінності, то 
ми виявимо їхню приголомшливу схожість з цінностями російського та білоруського народів. Це та ж 
"неукоріненість у сучасному й зверненість у минуле чи майбутнє", й відчуття неоформленості 
"сучасного" і віра у грядущі часи, віра у Велику Україну", й "невіддільність людини зі спільності "ми", 
неусвідомленість своєї ідентичності, пріоритет загального над особистим", гостинність, традиційні 
форми устрою суспільного життя, організація трудової діяльності – все це як і раніше характерно як для 
російського, білоруського, так і для українського народів. 
Ніхто не заперечує тезу I. Ільїна, що "дійсне духовне досягнення, завжди є національним". Безумовно, 

Вітчизна – це та вершина, з якої людині може відкритися загальнолюдське багатство. Позбавлена 
національної своєрідності Україна може втратити своє місце в світовій культурі. Українська мова – це не 
тільки мова міжнаціонального спілкування, це несуча конструкція самого способу життя, основа тих 
духовних цінностей, котрі поєднують народ України в єдиний культурний простір. Однак, з іншого боку, 
Україна та її народ, це частина цілого. I сьогодні, цілим продовжує залишатись той соціокультурний 
простір, котрий формувався більш ніж останні три століття, котрий має єдині спільні коріння, які 
датуються тисячоліттями. Цей простір пов’язаний загальними перемогами та поразками. Неможливо 
заперечувати вплив європейських цінностей на формування української ментальності. Європейські 
цінності у якийсь мірі меркантилізували український побут, позбавили його відкритості та гостинності. 
Однак вплив європейських цінностей на формування світогляду українця і українського суспільства 
якісно менший, ніж вплив історично сформованих, за останні 350 років укорінених в культурі та побуті 
цінностей, котрі характерні як слов’янській культурі загалом, так й російсько-білорусько-українській 
культурі зокрема. 
Отже, ми стоїмо біля витоків нової культурної традиції, нових дидактико-виховних технологій та 

методик у формуванні духовності особистості, молодого покоління загалом. I від того, як ми будемо це 
робити, що закладати, залежить дуже багато. Необхідно, на мій погляд, починаючи із себе, із власного 
світосприйняття й світовідчуття – нетерпимості чи поміркованості, упевненості чи сумнівів, уміння 
слухати, дослухатися й чути чи повчати, повністю розуміти одне одного. 

Висновки.  
1. Духовність – це індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: 

ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти для інших. 
2. Основним завданням процесу виховання духовності є формування національного духовного 

досвіду, складовими якого є: мова, пісня, молитва, казка, житія святих і героїв, поезія, історія, армія, 
територія, господарство. 

3. Ціннісно-нормативна сфера свідомості особистості є ядром особистості, тому виступає в якості 
світоглядної основи всіх сфер і аспектів її життєдіяльності. 

4. Сучасна українська ціннісно-нормативна модель, що ще формується, включає в себе як східні 
(головним чином, російські), так і західні (європейські) цінності. 
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Жуков С. М. Духовное воспитание подрастающего поколения в Украине. 

Рассмотрена проблема воспитания духовностью в контексте национального духовного опыта 
украинского народа, а также проанализирована современная украинская ценностно-нормативная 

модель духовности на основе сосуществования как восточных, так и западных ценностей. 
Постулируется понимание того, что духовность украинского народа является частицей 

восточнославянской и мировой духовности. 

Zhukov S. M. The Spiritual Education of Rising Generation in Ukraine. 

The article deals with the problem of upbringing by spirituality in the context of the national spiritual experience 
of the Ukrainian people. It examines also the modern Ukrainian value-normative model of spirituality based on 

the coexistence of both the Eastern and Western values. It is postulated that the spirituality of the Ukrainians is a 
part of the Eastern-Slavic and world spirituality. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

НА НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Спираючись на дидактичні праці та власний педагогічний досвід, автор аналізує ситуаційне 
навчання української мови студентів, а також гру як важливий метод стимулювання та 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі формування в них 
мовнокомунікативної професійної компетентності. У статті наведено приклад кейсу до курсу 

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів нефілологічних спеціальностей 
педагогічних університетів. 

Одним з аспектів проблеми використання інтерактивних педагогічних технологій у підготовці 
професійно компетентних учителів є формування нового досвіду студентів, які стають носіями оновленого 
змісту педагогічної освіти. Мета статті – підкреслити роль імітаційного моделювання різних ситуацій 
педагогічного вербального спілкування в організації навчально-пізнавальної, розвивально-виховної та 
квазіпрофесійної інтерактивної діяльності майбутніх учителів-нефілологів з української мови. 
У словниках лексема "імітувати" означає "точно наслідувати кого-небудь; відтворювати що-небудь" 

[1: 396]. Отже, похідне слово імітаційний означає "наслідуваний, відтворюваний". Відтворювана в 
умовах навчального середовища ситуація професійного спілкування є своєрідною "репетицією життя", 
моделлю дійсності, в якій майбутній учитель може визначити рівень своєї готовності до педагогічного 
дискурсу. 
До інтерактивних способів творчої діяльності суб’єктів навчання – викладачів і студентів – відносять 

кейс-метод (case-study, метод анализу конкретних ситуацій). У сучасній українській лінгводидактиці 
вищої школи цей метод досі не знайшов масового застосування, попри свій високий педагогічний 
потенціал та майже столітню історію. Проблемі використання кейс-методу у професійній підготовці 
фахівців присвячена низка ґрунтовних досліджень зарубіжних і українських науковців (М. Волгін, 
Г. Кардос, Д. Коултер, Д. Крукшенк, С. Масловська, О. Михайлова, Г. Прозументова, О. Сидоренко, 
С. Сміт, О. Смолянінова, Ю. Сурмін, В. Чуба та ін.). В американській бізнес-освіті двадцятих років 
минулого століття (Гарвардський університет) кейс-метод передбачав проектування теоретичних знань у 
площину конкретних життєвих ситуацій. У світовому освітньому просторі, у тому числі в радянському, 
цей метод вперше застосували у 80-х роках. Потреба суспільства у педагогах-фахівцях, спроможних 
оперативно знайти вихід із нестандартних професійних ситуацій, ставши нагальною у 90-ті роки ХХ 
століття, наразі залишається актуальною (Л. Пироженко, О. Пометун, О. Сидоренко та ін.). 
Слово "кейс" у сучасному тлумачному словнику української мови означає "пласка валізка для носіння 

паперів, зошитів, книг" [2: 331]. Англо-український словник пропонує два значення: "case – 1) випадок, 
обставина; положення (справ); 2) коробка, скринька; ящик, контейнер; сумка, валіза" (Зубков М., 
Мюллер В. Сучасний англо-український та україно-англійський словник. – Х. : ВД Школа, 2005.– 92 c.). 
Саме слово "випадок" покладено в основу назви кейс-методу: педагог у письмовій формі викладає 
студентам конкретну професійну ситуацію (прецедент, кейс) і пропонує різними шляхами самостійно 
вирішити проблему, з нею пов’язану. При цьому актуалізуються раніше здобуті знання та вивчаються 
нові теоретичні відомості, необхідні для розв’язання проблеми: студенти збирають інформацію, 
аналізують її. Учені підкреслюють зв’язок кейс-методу з іншими способами стимулювання та мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності (творчою грою, навчальною дискусією, алгоритмуванням тощо). 
Спираючись на дослідження О. Михайлової, О. Пометун [3: 384], виділяємо такі основні функції 

ситуаційного методу навчання української мови майбутніх учителів-нефілологів: 
– тренувальну або практичну (формування в студентів навичок практичного володіння засобами 

педагогічного впливу в нестандартних ситуаціях професійного українськомовного спілкування – з 
урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників, що зумовили дії комунікантів); 

– гносеологічну або аналітичну (формування вмінь здобувати знання з різних інформаційних джерел, 
аналізувати й узагальнювати одержану інформацію, проектувати її у реальну площину); 

– комунікативну (формування мовнокомунікативної компетентності студентів у різних видах 
мовленнєвої діяльності, таких як: слухання, читання, говоріння, письмо; вміння вести дискусію, 
застосовувати сучасні комунікаційні технології); 

– творчу (формування креативності майбутніх учителів – прагнення знайти оптимальний шлях 
вирішення проблеми; готовність до інтерактивного навчання; відкритість до інновацій); 
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– соціально-психологічну (формування у майбутніх учителів навичок аналізу комунікативної 
поведінки кожного з учасників педагогічного дискурсу для максимальної реалізації свого 
комунікативного задуму). 
У площині формування мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх учителів-

нефілологів кейс-метод можна вважати ефективним способом формування в майбутніх учителів цілого 
ряду взаємопов’язаних компетентностей: мовної, дискурсивної, функціонально-комунікативної, 
ілокутивної, соціолінгвістичної, стратегічної, паравербальної, лінгвокультурної, інноваційної, 
інформаційно-комп’ютерної та ін. Під час "занурення" у педагогічний дискурс активізуються всі види 
мовленнєвої діяльності; у студентів формуються евристичні уміння спостерігати, запам’ятовувати, 
аналізувати навчальний матеріал, виділяючи головне у тексті. У кейс-методі виразно простежується 
виховний і розвивальний потенціал: при вирішенні нестандартних педагогічних ситуацій студенти 
"приміряють на себе" образ мовнокомпетентного вчителя-вихователя, особистісні якості якого окреслені 
професіограмою. На наш погляд, студентам-нефілологам доцільно пропонувати легкі кейси, що 
застосовують на вступному етапі професійного навчання. Попри переваги у кейсі спостерігається деяка 
поверховість вивчення проблеми – прагнення "сказати про все потроху"; нестандартна професійна 
ситуація потребує від викладача української мови – консультанта та координатора – об’єктивності, 
обізнаності з питань психології, соціології, педагогіки та інших наук. Окрім того, у межах одного заняття 
у ВНЗ технічно важко виконати всі завдання, передбачені кейсом. 
Матеріали кейсу до курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів 

нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів, наведені нижче, ілюструють думку про 
важливість ігрового компонента в імітаційному моделюванні ситуацій професійно-педагогічної 
комунікації. 

Модель кейсу до навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" 

Змістовий модуль 2. Професійна мовнокомунікативна діяльність. 
Тема 3. Культура усного фахового спілкування. 

(3 години – аудиторна, 3 години – індивідуально-самостійна робота) 
Пропонований кейс за типом є проблемним, ситуація складена на основі реальних подій. Суб’єкт 

інформації – викладач. 
І. Імітаційно-підготовча складова моделі кейсу (відведена 1 академічна година практичного 

заняття). 
А. Опис ситуації. Викладач роздає студентам картки із текстом. 

Байдужість 
(Реальний випадок, що стався в одній зі шкіл. Імена і деякі деталі змінено) 

Кажуть, що понеділок – небажаний день для початку нових справ. Але сьогоднішній понеділок був 
іншим: Марина Петрівна, вчителька української мови і літератури, нарешті повернулася до ліцею після 
чергового перебування на "лікарняному". Почувалася Марина Петрівна значно краще, але лікарі 
рекомендували не перевтомлюватися, більше відпочивати. "Так, здоров’я ні за які гроші не купиш, а на 
роботі все одно не подякують за усі старання. Одне тільки погано – мої випускники через три тижні 
виконуватимуть тести ЗНО, а я нічого з ними не встигла повторити. Треба вже сьогодні розпочати 
підготовку", – міркувала Марина Петрівна, наближаючись до школи. 

"Добридень, Мариночко! – почувся знайомий голос директора. – Нарешті Ви з’явилися! Не хворійте 
більше, а то Ваші учні вже зовсім стали некерованими: втікають з уроків, порушують дисципліну. – Вас 
заміняють щоразу різні вчителі, діти втомилися від такого режиму навчання!" Розгублено 
посміхнувшись, вчителька пішла по коридору. Пролунав дзвоник. Відчинивши двері, Марина Петрівна 
здивувалася – у класі було порожньо. Вона побігла до розкладу, щоб переконатися, що у цьому кабінеті 
має проводитися саме її урок. З учительської визирнула завуч Оксана Іванівна. Вона співчутливо і 
водночас похмуро сказала: "Не варто шукати дітей, Марино Петрівно. Батьки учнів звернулися до 
директора із проханням терміново знайти на Ваше місце іншого вчителя-словесника, який зможе 
підготувати клас до тестування. Отже, готуйтеся до педради…". 

Б. Письмовий самоаналіз студентами ситуації за пропонованою схемою: 
1. Які проблеми порушує оповідання "Байдужість"? Чи вважаєте Ви ситуацію, що склалася, 

типовою? 
2. Якою Ви бачите Марину Петрівну? Проаналізуйте ставлення вчительки до своєї професії. 
3. Проаналізуйте ставлення до Марини Петрівни з боку дирекції школи. 
4. Проаналізуйте ситуацію, що склалася, з позиції учнів. 
5. Проаналізуйте ситуацію, що склалася, з погляду батьків випускників. 
6. Як, на Вашу думку, розгортатимуться події далі? 
7. Які поради Ви можете дати Марині Василівні? 
8. Які поради Ви можете дати учням? 
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В. Добір студентами методичних матеріалів (на основі психолого-педагогічних джерел, у тому 
числі доступних Інтернет-ресурсів) – індивідуально-самостійна робота студентів у позаурочний час – 3 
години. 

Хочеш наукою виховати учня, люби свою науку і знай її, і учні полюблять тебе, а ти виховаєш їх; але 
якщо ти сам не любиш її, то скільки б ти не змушував учити, наука не здійснить виховного впливу 
(Л. М. Толстой). 

1. Студенти виписують цитати – вислови видатних педагогів, психологів, філософів про вияви 
байдужого ставлення до людей, про особистісні якості вчителя, про культуру взаємин. 

2. Студенти вивчають трудове законодавство України, шкільну документацію, роблять відповідні 
нотатки. 

Г. Робота студентів у дискусійних групах, сформованих викладачем за результатами 
письмового самоаналізу (1 академічна аудиторна година). 
Під час дискусії, керованої викладачем, студенти різних дискусійних груп пропонують альтернативні 

шляхи вирішення проблеми, за допомогою методичних матеріалів аргументуючи свою думку. Викладач 
виконує консультативно-координуючу функцію і разом зі студентами шукає компромісний варіант 
розв’язання конфліктної ситуації. 

ІІ. Власне ігрова складова моделі кейсу (1 академічна аудиторна година). 
А. Проведення гри "Засідання педагогічної ради школи". 
Етапи гри: 
– Підготовчий. Написання кількох сценаріїв до проблемної ситуації, кожний з яких відображає 

певний шлях вирішення проблеми. Розподіл ролей між членами групи. 
– Основний. Розігрування альтернативних варіантів, пропонованих малими групами. 
– Підсумковий. Колективне обговорення гри. Взаємні запитання малих груп. 
Колективне підведення підсумків заняття. 
Студенти усно висловлюють своє ставлення як до проблеми загалом, так і до окремих її аспектів. 
Самоаналіз. 
Робота завершується 5-хвилинним есе на тему: "Чи вважаю я себе готовим до професійної 

комунікації у будь-яких ситуаціях?" 
Ігрова діяльність становить основу саморозвитку комунікативної українськомовної особистості 

майбутнього вчителя. 
Вчення про ігрову діяльність сягає часів античності (Аристотель, Платон та ін.). Вагомим внеском у 

розвиток теорії гри є праці Я. А. Коменського, Дж. Локка, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Вундта, 
Ф. Шиллера, Ф. Фребеля та ін. Дослідження російських учених ХVIII – ХІХ століть (І. Бецького, 
М. Новикова, П. Блонського, А. Сікорського, К. Ушинського) знайшли розвиток у працях 
С. Рубінштейна, Л. Виготського, В. Давидова, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна, В. Сухомлинського, 
А. Панфілової, Т. Хлєбнікової та ін. Дефініції поняття "гра", пропоновані педагогами, свідчать про її 
важливість у розвитку суспільства: "вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і 
засвоєння суспільного досвіду, в якому складається, формується й удосконалюється самоуправління 
поведінкою" [4: 188]; "засіб передачі накопиченого досвіду від покоління до покоління, з іншого – надає 
можливості особистості впливати на оточуюче середовище"[5: 298]. 
Викладач може корегувати хід гри у тому разі, якщо при самостійному вирішенні проблеми студенти 

відчувають труднощі. Варто враховувати, що евристичний аспект гри стимулює розвиток творчих 
здібностей майбутніх учителів, а також оптимізує саморозвиток комунікативної українськомовної 
особистості. Викладачеві доцільно переходити до проведення ігор на заняттях з української мови лише 
тоді, коли студенти до цього підготовлені, а саме: 1) розрізнюють суть функцій словесної діяльності 
(інформативно-, регулятивно- чи ефективно-комунікативної); 2) практично можуть включатися в різні 
види словесної діяльності (ораторської, лекторської, сценічної); 3) 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: варто 
ретельно підготуватися до проведення гри, насамперед, визначивши мотив словесної діяльності кожного 
учасника, пояснити завдання кожного гравця і мету гри загалом, по можливості, не регламентувати 
виступи. Усі вимоги до гравців сформульовано в інструкції, яка заздалегідь роздається учасникам. 
Таким чином, ми цілком поділяємо думку Н. Посталюк про те, що педагогічні ігри на практичних 

заняттях з мови у педагогічному ВНЗ ефективно проводити 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 
взагалі оптимізують навчально-виховний процес у педагогічному ВНЗ. 
Використання ігрових технологій у процесі формування професійно спрямованих знань, умінь і 

навичок майбутніх учителів з української мови потребує, насамперед, окреслення змісту поняття 
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"педагогічна гра". Педагогічна гра – це технологія (самостійна або елемент іншої технології), яка 
передбачає спільну упорядковану діяльність викладача та студентів в аудиторний або позааудиторний 
час, відведений на вивчення курсу; спрямована на оптимізацію процесу формування професійно 
спрямованих знань, умінь і навичок, на розвиток творчих здібностей майбутніх учителів, на підготовку їх 
до реальних ситуацій мовнокомунікативної професійної діяльності. З-поміж класифікацій педагогічних 
ігор (А. Капська, О. Мазнєва, О. Мірошниченко, Т. Поніманська, Н. Химич, П. Шевченко) прозорий 
розподіл пропонує Н. Слюсаренко. За цією класифікацією педагогічні ігри поділяються на дидактичні 
(інтелектуальні, пізнавальні, гра-праця) та творчі: сюжетно-рольові (режисерські, рольові, ігри-
драматизації, симуляційні), ситуативно-рольові, або ігровий тренінг, ділові (за характером модельованих 
ситуацій, за характером ігрового процесу, за способом передаванння й обробки інформації, за динамікою 
модельованих процесів, за врахуванням часу моделювання) та організаційно-діяльнісні. 
Найефективнішими у формуванні в майбутніх учителів-нефілологів мотивації до вивчення 

української мови є дидактичні (зокрема пізнавальні) ігри та творчі (зокрема ділові та рольові). Вони 
допомагають засвоїти теоретичні відомості, активізують творчу уяву студентів, розвивають 
комунікативні якості мовлення, виконавські здібності, інтерес до читання українськомовних творів, 
стимулюють майбутніх учителів до просвітницької та науково-дослідної діяльності. 
Специфіка дидактичної педагогічної гри полягає у перевазі пізнавального компонента над 

розважальним, в чітко окреслених викладачем завданнях, у завершеності структури та суворих вимогах 
до учасників, в колективному характері ігрової діяльності. Дидактична гра проводиться, як правило, з 
метою навчання, контролю або узагальнення отриманих знань з усього навчального курсу або його 
окремих модулів, тем. У творчій педагогічній грі увагу зосереджено на розвитку креативного 
професійного потенціалу майбутніх учителів, беруться до уваги індивідуально-психологічні особливості 
та творчі здібності студентів – суб’єктів гри, особистість викладача відходить на другий план. Різновиди 
творчих ігор останнім часом є об’єктом досліджень у галузі вищої педагогічної освіти. 
М. Воровка визначає ділову педагогічну гру як імітаційне моделювання професійної діяльності 

задіяних у грі суб’єктів; як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. Вчена 
розглядає ігрову педагогічну діяльність у нерозривному зв’язку з пізнавальною активністю особистості 
[6]. Ігрова діяльність покладена в основу творчих (рольових) студентських проектів. Н. Голуб відносить 
ділову творчу гру до елементів кейс-методу, а етап колективного обговорення результатів ігрової 
діяльності пропонує проводити на основі інтерактивної технології "мозковий штурм" [7: 244]. Рольову 
гру Л. Виготський назвав вершиною ігрової діяльності: цей різновид творчої гри має найбільш відкриту 
для педагогічної імпровізації структуру. Напередодні проходження виробничої практики в школі 
студенти мають змогу перевірити рівень своєї готовності до спонтанної мовної комунікації. 
Таким чином, гра є важливим методом стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх учителів-нефілологів у процесі формування їх мовнокомунікативної професійної 
компетентності. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача і студентів у процесі ігрової діяльності сприяє 
розвиткові дослідницьких якостей завтрашніх учителів-методистів, які зможуть самостійно моделювати 
педагогічні ігри у роботі з учнями. 
Отже, є всі підстави вважати, що імітаційне моделювання ситуацій професійної педагогічної 

комунікації є актуальною та перспективною проблемою для лінгводидактичних досліджень і, 
беззаперечно, посідає важливе місце у структурі методичної системи формування мовнокомунікативної 
професійної компетентності майбутніх учителів-нефілологів. 
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Климова Е. Я. Имитационное моделирование ситуаций профессиональной педагогической 
коммуникации в процессе обучения украинскому языку на нефилологических 

 факультетах университетов. 

Ссылаясь на дидактические труды и личный педагогический опыт, автор анализирует ситуационное 
обучение украинскому языку студентов, а также игру как важный метод стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности будущих учителей в процесе формирования у них 
коммуникативно-языковой профессиональной компетентности. В статье приводится пример кейса к 
курсу "Украинский язык (за профессиональной направленностью)" для студентов нефилологических 

специальностей педагогических университетов. 

Klymova K. Ya. The Imitative Modelling of the Situations in the Professional Pedagogical Communication 
during the Ukrainian Language Studies at Non-Philology Departments of the Universities. 

Referring to the didactic principles and own pedagogical experience the author analyzes the situational teaching 
the Ukrainian language for the students, as well as, a game as an important method of stimulation and 
motivation of educational and cognitive activity of prospective teachers in the process of forming their 

communicative and language professional competence. The article considers case studies to the course "The 
Ukrainian Language (Professional Orientation)" for non-philology students at the pedagogical universities.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

У статті розглянуто структуру освіти дорослих в сучасній Україні. Визначено основні форми 
організації освіти дорослих: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта. Наведено 
їх характеристика та висвітлено основні принципи освіти дорослих у сучасній Україні, головним з 

яких є принцип андрагогіки. 

Широкі можливості здобуття освіти відкривають для людей доступ до інтелектуальних, культурних 
цінностей, що розширюють їхній світогляд, поглиблюють професіоналізм, збагачують компетенціями, а 
в кінцевому підсумку допомагають у працевлаштуванні, кар'єрному зростанні. Сучасний рівень 
соціально-економічного розвитку людства, темпи науково-технологічного прогресу та змін ноосфери 
вимагають від людини не просто відносно однорідної підготовки до виробничого та соціального життя, а 
різноманітної і багатогранної, багаторівневої і різноспрямованої підготовки, що дає змогу індивідам із 
мінімальними затратами адаптуватися до швидких і часом різких змін в економічному, суспільному, 
політичному, культурному житті. Практика показала, що традиційна система освіти не в змозі 
задовольнити потреби дорослих у збагаченні знаннями, вміннями, а головне здатністю орієнтуватися, "не 
втратити себе" у нових умовах. 
Сьогодні освіта розглядається як відкритий процес, що відбувається не тільки в стінах спеціально 

призначених для навчання закладів і не тільки під керівництвом викладачів-професіоналів, а всюди і під 
впливом всіх осіб, що володіють певним досвідом і прагнуть передати його іншим. Навіть зміст, форми й 
методи навчання нині стають предметом обговорення та результатом спільної діяльності тих, хто 
навчається і тих, хто навчає [1]. Починаючи з другої половини XX ст. сфера освіти дорослих значно 
розширила свої межі. У цей час або з'явилися нові, або набули нових форм і змісту вже відомі види освіти. 
В Україні за ступенем організованості, відповідно до прийнятої ЮНЕСКО термінології, виділяють 

три основних типи освіти дорослих: формальну, неформальну, інформальну. За способом організації 
освіта дорослих підрозділяється на інституційну, групову та самостійну. Кожен вид має свої 
особливості. Розглянемо їх більш детально. 

Формальна освіта (formal education – англ.), (загальна й професійна), або інституційна – 
загальноприйнятий, традиційний вид освіти, представлений традиційними системами освіти, 
здійснюється в освітніх установах за навчальними планами та програмами, що відповідають державним 
стандартам та визначеним вимогам до рівня підготовки випускника навчального закладу. Таке навчання 
завершується, як правило, видачею диплома (сертифіката). Формальна освіта допускає організацію 
навчання, що відповідає п'яти основним вимогам: 

– здійснюється в спеціально призначених для навчання установах; 
– має систематизований характер, тобто забезпечує оволодіння систематизованими знаннями, 

уміннями й навичками; 
– характеризується цілеспрямованою діяльністю тих, хто навчається; 
– здійснюється спеціально підготовленим персоналом; 
– завершується одержанням загальновизнаного документа про освіту [2: 25-26]. 
Формальна освіта, або інституційний вид навчання – найбільш прийнятна й досить добре відома. 

Її відмінні риси – наявність досвідчених викладачів, добротних джерел навчання. Вона найбільш 
придатна для тих, хто не відзначається силою волі, особливою захопленістю науками. Сильні сторони 
цього виду навчання – стабільність, ґрунтовність (фундаментальність) підготовки, достатня глибина й 
високий рівень гарантії досягнення результатів та отримання документів про освіту [2: 25]. Недоліками 
цього виду навчання є висока міра диктату тих, хто навчає, відчуття залежності у тих, хто навчається, 
значна стандартизація, консервативність, негнучкість. Як правило, інституційне навчання недостатньо 
враховує психологічні особливості дорослих, які навчаються. Саме цей вид навчання є традиційним і 
широко розповсюдженим в Україні. До закладів, які забезпечують формальну освіту, належать вищі 
навчальні заклади різних рівнів акредитації як державної, так і приватної форм власності (за денною, 
вечірньою й заочною формами навчання): університети, інститути, академії, коледжі, технікуми, вищі 
професійні навчальні заклади (ВПНЗ), магістратура, аспірантура, докторантура, підвищення кваліфікації, 
здобуття другої спеціальності, система інститутів післядипломної освіти. 
На початок 2008 / 09 навчального року до мережі освітніх закладів України входило 881 вищий 

навчальний заклад різних рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, 
університети), з них 528 вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, у тому числі 241 – державної 
форми власності, 83 – приватної та 204 – комунальної форми власності. Мережа вищих навчальних 
закладів III–IV рівнів акредитації нараховує 353 заклади, у тому числі 225 – державної, 15 – комунальної, 
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113 приватної форм власності. Серед них – 196 університетів, 56 академій, 119 інститутів. Статус 
національного мають 82 університети та академії [3: 210]. За даними Державного комітету статистики у 
2010 році, в Україні налічується 861 ВНЗ усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 198 
університетів, 58 академій, 110 інститутів, 1 консерваторія, 231 коледж, 136 технікумів та 127 училищ. І це 
не враховуючи понад тисячу різних філій, НКЦ, НКП та інших відокремлених структурних підрозділів [4]. 

Неформальна освіта дорослих – це, по суті, вся культосвітня робота з дорослими, здійснювана 
відповідно до інтересів і потреб різних категорій дорослих людей; вона не завершується отриманням 
диплома. На думку С. І. Змєйова, така освіта відрізняється двома з перелічених вище параметрів, а саме: 
систематизованістю навчання та цілеспрямованою діяльністю тих, хто навчається [2: 25]. Це навчання 
організовується не в стінах навчальних закладів (наприклад, на виробництві, в клубах та ін.) і здійснюється 
не обов’язково професійними викладачами (наприклад, колегами по роботі), і яке, як правило, не 
завершувається отриманням загальновизнаного документа про освіту. Таким є відвідування різного роду 
секцій, курсів, лекторіїв тощо. Тобто неформальна освіта – це будь-яке одержання нової інформації про 
різні сторони життя за допомогою навчання через різні курси, гуртки за інтересами, відвідування церкви та 
інше. У межах цього виду освіти, як правило, не потрібні попередні умови для початку навчання (рівень 
попередньої підготовки, вікові межі та ін.), не ставляться жорсткі вимоги до місця, часу, термінів, форм і 
методів навчання, що дає змогу включитися до процесу навчання значно більшій кількості людей ніж у 
формальну освіту. На відміну від формальної освіти, сумісне (групове) навчання відбувається в ході 
неформальної освіти. Неформальна освіта останнім часом набуває авторитету серед дорослих і на неї є 
попит. Організація навчання на різних курсах, вивчення іноземних мов, участь у гуртках за інтересами, 
оволодіння новими інформаційними технологіями тощо сприяють піднесенню статусу дорослої людини 
серед інших, утвердженню свого "Я". Неформальна освіта, або сумісне (групове) навчання, відрізняється 
тим, що в ній беруть участь ті, хто разом створили одну програму, чиї цілі, план реалізації й основний зміст 
приймаються всіма членами групи. Ці люди зацікавлені в обміні інформацією й добровільно об'єднуються 
в групу. Американські дослідники вважають, що в такій групі повинен бути (і, як правило, буває) лідер, а 
також людина, яка виконує роль старости групи [2: 26]. Для успішного навчання в групі необхідна добра 
атмосфера взаємної поваги та зацікавленості. Групове (сумісне) навчання найбільш ефективне в тих 
випадках, коли програма навчання цікава декільком людям. 

Інформальна освіта – це набуття знань дорослими людьми в процесі власної трудової діяльності, 
спілкування через засоби масової інформації. Фактично – це нагромадження різноманітних знань 
шляхом набуття життєвого досвіду; це аматорська освіта з метою задоволення особистості; вона ніколи 
не завершується і не має дипломів [5: 25-26]. В Україні інформальна освіта створюється через засоби 
масової комунікації, спілкування між дорослими, на основі життєвого досвіду і обміну цікавою 
інформацією для дорослих, шляхом відвідування установ культури і через самоосвіту. Будь-яке місце 
зустрічей, робоче місце, бібліотека можуть стати місцем освіти дорослих, якщо вони розвивають 
особистість або створюють умови для її саморозвитку. "Розширення" сфери прилучення до знань 
приводить до того, що джерела освіти стають центрами ресурсів, куди дорослий може звернутися по 
допомогу та за матеріалами. Створюється можливість появи баз даних, до яких у міру розвитку 
комп'ютеризації дорослі можуть звертатися. У результаті зростають можливості індивідуалізації 
навчання, які варто розглядати як одну з найважливіших особливостей становлення нової концепції 
освіти дорослих. Інформальна освіта, або освіта за формою самостійного навчання (інакше – 
індивідуальне навчання), характеризується більшою мірою автономності, незалежності тих, хто 
навчається, від зовнішніх дій (як несприятливих, так і сприятливих), а також гнучкістю навчання (за 
часом, місцем, формами та методами, змістом навчання). Найбільш доцільним індивідуальне навчання є 
в тих випадках, коли той, хто навчається, виявляє зацікавленість і відповідальність у навчанні, коли 
програма навчання не така складна. Для успішного самонавчання потрібне забезпечення багатьох умов: 
наявність достатніх джерел і засобів навчання, володіння навичками організації навчальної діяльності 
тими, хто навчається, кваліфікована допомога в навчанні тощо. Різні курси, гуртки за інтересами, заняття 
в громадських об’єднаннях з метою збагачення знань – належать до неформальної освіти. Навчання 
через відвідування культурних видовищних установ, самонавчання також належать до інформальної 
освіти [1: 210]. Варто зазначити, що перелічені вище види навчання взаємопов'язані та в чистому вигляді 
практично не існують. Крім формальної, неформальної, інформальної освіти, освіта дорослих в Україні 
охоплює весь спектр неофіційного й побічного навчання, що має місце у полікультурному суспільстві, в 
якому використовуються підходи, засновані на теорії й практиці освіти дорослих. За основним способом 
взаємодії освіту дорослих нині підрозділяють на очну і дистантну (дистанційну). Переваги й 
можливості очного навчання відомі давно. Цей вид освіти забезпечується через безпосередній контакт, 
безпосереднє спілкування між тим, хто навчає, і тим, хто навчається, що дає змогу досягати високої 
ефективності навчання. Однак очна освіта не може забезпечити масове навчання. В усякому разі, значне 
збільшення кількості тих, хто навчається, породжує утруднення, пов'язані із браком приміщень, 
підготовкою кваліфікованих викладачів, забезпеченням навчального процесу необхідними джерелами та 
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засобами навчання [1]. Ось чому в другій половині XX ст. поява дистантної (в Україні частіше 
вживається поняття дистанційна) освіти сприяла розв’язанню багатьох проблем, пов’язаних із навчанням 
дорослих. Спочатку вона виникла й розвивалася в межах так званого навчання за листуванням. Цей вид 
навчання в нашій країні давно відомий як заочна освіта. Саме в СРСР така освіта набула найбільшого 
поширення і досягла значних успіхів. Проте навчання за листуванням пов'язане з великими витратами 
часу та матеріальних засобів для пересилки кореспонденції. Крім того, обмеження навчання письмовими 
роботами, недостатні можливості для спілкування з викладачами ставали на заваді ефективності 
навчання в межах дистантної освіти [1]. Крім письмових робіт і письмових джерел навчання, в 
дистантній освіті використовуються теле- й радіопередачі, відео- й аудіокасети, комп'ютерні програми, 
комп'ютерні, телефонні й очні консультації викладачів. Все це, з одного боку, сприяло розширенню 
можливості охоплення навчанням дорослих, а з другого, підвищувало ефективність навчання. Із 
розвитком дистанційної освіти з’явилася концепція "відкритого" навчання. Розвиток дистанційної 
форми навчання, розповсюдження самостійного навчання пов'язані з розширенням масштабів навчання 
населення різних країн, залученням в освітній процес значної кількості працюючого населення [6]. Цей 
контингент вимагає особливих умов для навчання; воно повинно ґрунтуватися на засадах андрагогіки. В 
основу організації освіти дорослих покладено такі основні її принципи: визнання права на освіту в будь-
якому віці як одного з найважливіших фундаментальних прав людини; орієнтація освіти дорослих на 
загальнолюдські цінності та ідеали гуманізму; гармонізація інтересів особистості й суспільства; 
доступність освіти; автономність освітніх установ; взаємодія й партнерство державних органів, 
неурядових і громадських організацій; гласність під час розробки, прийняття та реалізації рішень; 
урахування специфіки освітніх потреб різних категорій дорослого населення; державна підтримка освіти 
дорослих; урахування світового досвіду. 
Серед основних напрямів розвитку освіти дорослих виділимо: розвиток правової основи освіти дорослих; 

формування національної державно-суспільної системи керування освітою дорослих; розширення 
доступності загальної та професійної освіти, а також реалізації інших освітніх програм для різних груп 
населення, в т. ч. безробітних, осіб з обмеженими можливостями, мігрантів, осіб, що відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі, пенсіонерів; активізацію просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення 
загальної культури й соціальної активності населення шляхом поширення наукових знань і досягнень 
культури; поліпшення умов і якості навчання дорослих: створення умов для вираження потреб людини у 
навчанні; забезпечення доступності та якості; відкриття шкіл, коледжів і університетів для дорослих, які 
навчаються; поліпшення умов для професійного розвитку фахівців з освіти дорослих: сприяння розвитку 
освіти дорослих, орієнтованої на практичну діяльність; сприяння розвитку наукових досліджень із навчання 
дорослих; навчання дорослих у зв'язку з проблемами довкілля, охорони здоров'я й народонаселення; навчання 
дорослих через надання їм суттєвих можливостей для доступу до всіх культурних установ, засобів масової 
комунікації та нових інформаційних технологій, зокрема: розвиток взаємодії з новими інформаційними 
технологіями навчанням дорослих, сприяння справедливому використанню інтелектуальної власності, 
формування системи підготовки кадрів для освіти дорослих, удосконалення фінансування освіти дорослих, 
розвиток механізму координації діяльності держав-учасниць співдружності в сфері освіти дорослих, 
зміцнення міжнародного співробітництва. 
До середини XX ст. освіта для дорослих була замкненою системою. Її основною метою була 

підготовка молодого покоління до виробничої, професійної діяльності, до вступу в "доросле" соціально-
виробниче життя. Ця підготовка розглядалася як передавання знань, які базувалися на соціальному 
досвіді попередніх поколінь [7]. Для переважної більшості людей освіта була відносно коротким 
періодом у їхньому житті, що завершувалося переважно із закінченням школи або професійно-
технічного навчального закладу. Потім доросла людина долучалася, як правило, до праці, а якщо мала 
бажання продовжити навчання, могла здобути освіту за заочною або вечірньою формою. Більша частина 
молоді відповідного віку в системі освіти практично мала обмежений доступ до вищих ступенів освіти. 
Так, в 1960 / 61 навчальному році в усіх країнах світу навчалося в початкових школах 63 % дітей 
відповідного віку, в середніх навчальних закладах – 32 % учнів відповідного віку та у вищих навчальних 
закладах – тільки 5,9 % молоді 20-24 років [8]. Обмеження в доступі до освіти базувалося на жорсткому 
відборі молодих людей, який здійснювався, головним чином, за соціальними ознаками. Належність до 
вищих прошарків суспільства практично забезпечувала "шлях угору" конкретній людині. Наприклад, в 
1960-ті роки частка вихідців із нижчих соціальних прошарків суспільства (робітників, селян, дрібних 
службовців) серед студентів вищих навчальних закладів становила в розвинених капіталістичних країнах 
всього лише від 5 до 14 % [9: 219-220]. Тим самим породжувалася соціальна нерівність, характерна для 
сучасного рівня розвитку суспільства. Освіту можна було здобути тільки там, де функціонувала система 
– в межах спеціальних установ – навчальних закладів, – де навчання здійснювалося лише спеціально 
підготовленими фахівцями. У сучасних умовах освіта в Україні перетворюється на сферу освітніх 
послуг, на яку значною мірою розповсюджуються закони дії ринкового механізму: попит, пропозиція, 
конкуренція, маркетинг тощо. Отже, вектор розвитку освіти в кінці XX ст. на початку ХХI ст. можна 
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визначити як шлях подолання жорсткої детермінованої системи освіти за допомогою: розширення меж 
традиційних систем освіти; усунення різних обмежень, набуття більшої гнучкості; розкріпачення 
індивіда в процесі навчання. 
Сферу освітніх послуг характеризує низка специфічних ознак, що відрізняють її від звичного, 

традиційного поняття системи освіти: 
– різноманітність змісту, видів, форм, методів навчання; 
– свобода вибору тих, хто навчається, рівня, місця, часу, вартості, термінів, змісту, форм, методів 

навчання і самих викладачів; 
– орієнтованість на потреби клієнтів, або споживачів: їх не примушують пристосовуватися до 

наявних освітніх послуг, а сфера освіти створює ті освітні послуги, які необхідні споживачу; 
– негарантованість якості освітніх послуг, що надаються; 
– високий ступінь конкуренції між різними видами послуг; 
– запровадження платності освітніх послуг [2: 28-29]. 
Таким чином, головна видозміна роль освіти в житті дорослої людини та суспільства полягає в тому, 

що вона з соціального інституту, що становить частину державного апарату, все більше перетворюється 
на сферу послуг, що діє на замовлення перелічених вище суб'єктів суспільного розвитку [2: 30]. 

Головним завданням освіти дорослих в сучасних умовах стає створення необхідних умов для 
навчання людини, що є засобом реалізації її життєвих цілей з огляду на суспільні умови і завдання. 
Якщо раніше основною метою освіти була підготовка молодої людини до виробничого життя, то тепер 
вона покликана забезпечити різнобічну підготовку індивіда до життя у всіх його проявах, у тому числі 
розвинути критичне осмислення власного "я" та навколишньої дійсності, а також здатність адаптуватися 
до змін навколишнього світу [7]. Тобто нині мета освіти – не тільки забезпечити "оптимізацію 
професійної мобільності", але й надати людині можливість "бути самою собою", а також сформувати у 
неї "постійне бажання вчитися і створювати себе". 
Нами узагальнено організаційну структуру освіти дорослих в сучасній Україні (рис. 1). 

 

Рис. 1. Організаційна структура освіти дорослих в Україні (авторська інтерпретація). 

Отже, розвиток освіти дорослих в будь якій країні світу – це стратегічний ресурс та національне 
надбання держави. Сподіваємось, що освіта дорослих в Україні, яка набирає обертів, займе своє певне 
місце. 
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Сигаева Л. Е. Характеристика структуры образования взрослых в современной Украине. 

В статье подана структура образования взрослых в современной Украине. Определены основные 
формы организации образования взрослых: формальное образование, неформальное образование, 

информальное образование. Подана характеристика каждой из форм и освещены основные принципы 
образования взрослых в современной Украине, главным из которых является принцип андрагогики. 

Sigaeva L. E. The Characteristics of Adults' Education Structure in the Modern Ukraine. 

The article presents the structure of adults' education in the modern Ukraine; determines the main forms of 
adults' education structure: formal education, non-formal education, informal education; gives their 

characteristics, illustrates the main adults' education principles in the modern Ukraine, where the andragogy 
principle predominates.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

У статті окреслено прикладний аспект міждисциплінарної інтеграції у професійній підготовці 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з батьками дітей дошкільного віку 

шляхом інтегрування змісту нормативних навчальних дисциплін. Основну увагу зосереджено на 
комбінуванні нових способів навчальної діяльності студентів з уже відомими способами шляхом 

перенесення знань та умінь у нову ситуацію на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Взаємодія з батьками дітей дошкільного віку вимагає від педагогів фахових знань з курсу дошкільної 
педагогіки, вікової психології, фізіології, гігієни, методик викладання тощо. Навчання у ВНЗ забезпечує 
формування готовності кожного випускника до майбутньої професійної діяльності і "лише тоді розвиває 
і формує професійну свідомість, коли пізнавальна діяльність здійснюється на межі професійної, тобто 
пізнавальні дії звіряються з професійно-орієнтованими діями" [1: 64]. Тому під час навчання у ВНЗ 
студентам необхідно враховувати співвідношення між професійними знаннями, уміннями та розвитком 
професійно-особистісних якостей; основні види діяльності (просвітницька, пропедевтична, корекційна) 
майбутнього педагога та функції фахівця в означеному руслі; принципи просвітницько-консультативної 
взаємодії. Визначальним є міждисциплінарний підхід: інтегрування та структурування змісту підготовки 
майбутніх педагогів засобами нормативних навчальних дисциплін, педпрактики. 
Способи реалізації міжпредметних зв'язків у професійній підготовці майбутніх фахівців висвітлено у 

дослідженнях А. Коломієць, І. Звєрєва, В. Федорової, Н. Борисенко, А. Усової, О. Пєхоти, В. Семиченко та ін. 
Учені наголошують на тому, що міжпредметні зв'язки відображають наукові зв'язки в змісті нормативних 
навчальних дисциплін. Зокрема І. Звєрєв [2] зазначає, що варто розрізняти види міжпредметних зв'язків за їх 
функцією у формуванні понять: 1) використання раніше засвоєних понять під час вивчення змісту наступної 
дисципліни; 2) забезпечення наступності і перспективності в розвитку понять; 3) забезпечення єдності в 
інтерпретації наукових понять; 4) недопущення дублювання під час формування одних і тих самих понять під 
час вивчення різних предметів; 5) систематизація й узагальнення понять. 
На необхідності формування вміння у педагога застосовувати теоретичні знання наголошує і 

психолог Ю. Кулюткін [3]. Він зазначає, що розв’язання педагогом практичних завдань потребує від 
нього вміння інтегрувати знання, здобуті в процесі вивчення навчальних дисциплін. Отож міжпредметні 
зв'язки у професійній підготовці майбутніх фахівців відображають інтегративні тенденції науки і 
практики, сприяють підвищенню наукового рівня навчання, формуванню умінь узагальнювати і 
переносити з різних наук і предметів у нову навчальну ситуацію. 

Мета статті – розкриття прикладного аспекту інтегрування змісту нормативних навчальних 
дисциплін в професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з 
батьками дітей дошкільного віку. 
Результати аналізу навчальних планів спеціальності "Дошкільне виховання" свідчать, що комплекс 

навчальних дисциплін об’єднано єдиним консолідуючим стрижнем – особистістю дитини, віковими 
особливостями її навчання, виховання та розвитку. 
Враховуючи той факт, що уміння виступають як приведені в дію знання, розуміючи і поділяючи думку 

про те, що особистість може діяти успішно і усвідомлено лише тоді, коли знає мету, вміє передбачати 
проміжні й кінцеві результати, характер і зміст діяльності [4: 98], зупинимось на аналізі змісту 
нормативних навчальних дисциплін задля актуалізації знань, умінь, формування особистісно-професійних 
студентів в сенсі готовності майбутніх педагогів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. 
Отож такі нормативні навчальні дисципліни як "Вступ до спеціальності", "Основи медичних знань і 

охорони здоров’я", "Педіатрія", "Теорія й технологія валеологічної освіти", "Основи дефектології та 
логопедії", "Дитяча психологія", "Педагогічна психологія", "Загальна психологія", "Дошкільна 
педагогіка", "Теорія та методика розвитку рідної мови дітей", "Методика образотворчого мистецтва з 
методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей", "Основи природознавства з методикою 
викладання", "Література для дітей дошкільного віку", "Основи педагогічної майстерності", "Теорія та 
практика логопедії", "Культура мовлення та виразне читання", "Теорія та методика взаємодії ДНЗ з 
родинами" та ін. містять певну професійну зорієнтованість щодо взаємодії з батьками. У змісті кожної 
дисципліни виділено тематичні блоки, дотичні до проблем виховання та розвитку дітей в умовах сім'ї. 
Курс "Дошкільна педагогіка" є основним з-поміж дисциплін професійної та практичної підготовки. 

Опанування його змістом спрямовано на засвоєння студентами основ сучасної педагогічної науки та 
формування педагогічних знань, умінь, навичок. З першого розділу курсу "Загальні засади дошкільної 
педагогіки" важливими є теми: "Значення дошкільного дитинства", "Зв’язок дошкільної педагогіки з 
іншими науками", "Вікова періодизація та розвиток особистості дошкільника", "Роль дорослого в 
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розвитку дитини", "Вікові й індивідуальні особливості дітей" тощо. У них виокремлено такі основні 
поняття: суть педагогіки як науки, взаємозв’язок розвитку, виховання і формування особистості, 
принципи педагогічного процесу. Опрацьовуючи їх зміст, студент зосереджується на основних чинниках 
виховання, в т. ч. сімейного, як актуального. Вивчаючи ту чи іншу тему з означеної дисципліни, 
студентам варто розробляти відповідні рекомендації, підбирати літературу для батьків з певної теми. 
Наприклад, вивчаючи розділ "Виховання та розвиток дітей раннього віку", студенти ознайомлюються з 
вимогами до виховання дітей у ДНЗ і в умовах родини, можуть розробляти зміст консультацій для 
батьків з певної теми. Вивчаючи тему "Моральне виховання дошкільників", звертають увагу на методи їх 
виховання в сім’ї, важливість сімейних взаємовідносин. Майбутні педагоги можуть готувати 
консультації для батьків на теми: "Заохочення та покарання", "Капризування та впертість" тощо. 
Вивчаючи тему "Трудове виховання дошкільників" навчаються укладати поради для батьків дітей 
дошкільного віку на тему: "Маленький помічник", "Що повинна уміти дитина шестирічного віку" тощо. 
Особливу увагу варто приділити темі: "Українська родинна педагогіка". Її мета полягає в 

ознайомленні студентів із народно-педагогічними поглядами на особливості сімейного виховання; 
поширенні досвіду родинного виховання. Головним аспектом цієї теми є питання розвитку виховних 
функцій сім’ї на основі утвердження авторитету батьків, почуттів подружнього обов’язку й честі сім’ї, а 
провідною ідеєю – використання народно-педагогічних засобів родинного виховання в сучасних умовах, 
пропаганда народного родинного досвіду виховання та навчання. Вивчення цієї теми передбачає 
розкриття наступних питань: народна педагогіка про роль сім’ї у вихованні дитини; принципи родинного 
виховання; зміст "материнського виховання" у сім’ї; соціально-педагогічний зміст традиційних родинних 
стосунків батьків і дітей в українській сім’ї; засоби та методи родинного виховання; народна педагогіка 
про підготовку молоді до сімейного життя; запровадження української етнопедагогіки в практику 
родинного виховання. 
При вивченні розділу "Взаємодія інститутів родинного і суспільного виховання дітей дошкільного 

віку" важливого значення набуває вивчення тем "Форми і методи взаємодії дошкільного навчального 
закладу і сім’ї", "Особливості сімейного виховання дошкільників", "Педагогічна культура батьків", 
"Батьківський авторитет", "Джерела становлення та особливості розвитку соціальної педагогічної роботи 
в Україні" та ін. Зокрема, відповідно до цього варто зосередитись на самостійному доборі та проведенні 
різних форм роботи з батьками: тренінгових занять, батьківських зборів, семінарів-практикумів, 
конференцій, бесід за круглим столом, консультативної взаємодії та ін. 
У навчанні й вихованні дитини життя чільне місце посідає своєчасний і правильний розвиток 

мовлення, оскільки це впливає на формування вищої нервової діяльності, є основою формування 
розумового розвитку й мислення дитини. Тому важливого значення варто надавати вивченню 
дисципліни "Теорія та методика розвитку рідної мови дітей". Основну увагу привертає опрацювання 
таких тем, як "Становлення мови на першому році життя", "Розвиток мови дітей другого року життя" 
тощо. З метою розвитку умінь донесення аналогічних знань до батьків вихованців, студентам варто 
зосередитись на завданнях для самостійної роботи: розробити зміст консультації для батьків щодо 
особливостей розвитку мовлення дітей. 
Аналогічно під час вивчення дисциплін "Методика образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва зображувальною діяльністю дітей", "Основи природознавства з методикою", "Теорія і 
методика фізичного виховання", "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень", 
"Методика музичного виховання", "Література для дітей дошкільного віку" зі змісту кожної дисципліни 
варто виокремлювати тематичні блоки щодо особливостей виховання та розвитку дітей. Враховуючи, що 
програми "Я-у-світі" та "Зернятко" орієнтують педагогів на виконання обов’язкової умови – виховання 
та розвиток дітей дошкільного віку у тісній взаємодії педагогів з родинами вихованців, в процесі 
опанування нових знань студентам варто зорієнтовуватись на способи та методики донесення науково 
обґрунтованої інформації до батьків вихованців. 
Наприклад, під час опрацювання теми "Методика проведення спостережень" студенти отримують 

завдання: розробити зміст консультації для батьків щодо спостереження за об’єктами чи явищами 
природи під час прогулянки. Майбутні фахівці усвідомлюють необхідність обґрунтування батькам 
психолого-педагогічного супроводу їхніх дій. Скажімо, розповідь та активна бесіда з малюком під час 
прогулянки розвивають його мовлення, сприяють розвиткові мислення, стимулюють увагу, уяву, 
сприяють налагодженню емоційного зв’язку, що інтенсивно впливає на біологічні процеси, які 
допомагають пристосуватися до стресових ситуацій у майбутньому, забезпечують формування 
"комплексу довіри" (налагодження позитивних взаємовідносин батьки-діти), який особливо 
актуалізується у підлітковому віці, попереджають прояви деструктивної поведінки дітей. Таке 
консультування націлює батьків на усвідомлене виконання ними своїх функцій та забезпечення основних 
потреб дитинства. Аналогічно – поради щодо розвитку художніх здібностей малюків, читання дітям 
творів художньої літератури, розвитку мовлення, збереження та зміцнення здоров'я дітей, повноцінного 
фізичного розвитку тощо 
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Під час опанування студентами дисципліни "Теорія та методика формування елементарних математичних 
уявлень" особливу увагу варто звертати на опрацювання таких тем як "Сенсорна культура та розумовий 
розвиток дитини", "Ігри-заняття з дітьми дошкільного віку". Оскільки у навчанні й вихованні дитини-
дошкільника чільне місце посідають дидактичні іграшки, підібрані за величиною, кольором, кількістю, 
співвідношенням частин тощо, завдання дорослого полягають у тому, щоб за допомогою дидактичних 
іграшок звернути увагу дитини на різні властивості предметів, навчити виконувати завдання на підбір за 
подібністю або розходженням. Ураховуючи вищезазначене, студентам потрібно укласти зміст консультацій 
для батьків на тему: "Знайомство з формою, величиною предметів", "Підбір іграшок для дітей", "Розвивальні 
ігри для малюків" та ін. Майбутнім вихователям варто усвідомити необхідність обґрунтування батькам 
психолого-педагогічного супроводу їхніх дій. Скажімо, заняття з дидактичними іграшками розвивають 
пізнавальну активність дітей. Наприклад, відкриваючи й закриваючи коробки, нанизуючи кільця на пірамідку 
мати (батько) допомагають дитині пізнати властивості предметів (маленький-великий), їхні якості (твердий-
м’який, легкий-важкий), їхню кількість (один, багато, мало), їхню форму (куля, куб, коло, кільце і т.д.). Ігри з 
предметами ставлять дитину перед необхідністю запам’ятовувати і відтворювати способи дій, які були 
показані батьком (матір’ю), що сприяє розвитку в малюка пам’яті, мислення, уяви й інших психічних 
функцій, розвитку пізнавальної активності (допитливості), дрібної моторики пальців і координованих рухів 
рук, виховання вольових рис характеру тощо. 
Важливим є курс "Вступ до спеціальності", зокрема його розділи й теми, які свідчать про 

детермінованість змісту педагогічних ідей, рівень ціннісних орієнтацій в соціокультурному розвитку, 
розвиток професійно-особистісних якостей. 
Неабиякого значення варто приділяти вивченню дисципліни "Культура мовлення і виразного 

читання". Важливим вбачаємо вивчення кожної теми цього курсу. Проте особливого значення варто 
надавати правильності, чистоті, точності, логічності усного мовлення. Задля розвитку комунікативних 
умінь бажано виконувати вправи на розвиток уміння аналізувати техніку створення словесних образів 
під час педагогічної розповіді; розвити уміння аналізувати зразки виразної розповіді педагога, визначати 
засоби виразності, прогнозувати педагогічний ефект виразного мовлення; виконувати вправи на 
встановлення емоційного контакту зі співрозмовником. Під час лабораторно-практичних занять студенти 
можуть розробляти та моделювали педагогічні ситуації індивідуальної бесіди на запропоновану тему. 
Така робота сприяє розвитку комунікативності, умінню налагоджувати стосунки з різними типами сімей. 
Варто зазначити, що особливе місце відводимо курсу "Основи педагогічної майстерності". Значну 

увагу варто приділити підготовці студентів до моделювання педагогічних ситуацій, формуванню вміння 
спілкуватися з дітьми та їхніми батьками, вирішенню дилемних і проблемних завдань. Під час ділових та 
рольових ігор студенти вчаться застосовувати знання для вирішення практичних питань педагогічної 
діяльності, проектувати ці знання на реальні обставини з урахуванням індивідуальних особливостей усіх 
учасників конкретної ситуації. Поділяючи думку О. Пєхоти [5: 25], при опануванні цієї дисципліни варто 
забезпечувати розвивальний характер і спрямовувати на максимальне задоволення інтелектуальних, 
духовних і професійних запитів і студента, і викладача; орієнтуватись на розвиток педагогічних 
здібностей і педагогічного мислення; формувати педагогічну спрямованість особистості. 
Згідно тверджень О. Пєхоти [6: 178], яка вважає, що створення майбутнього професійного образу 

починається з вивчення і розуміння структури і сутності теоретичної моделі індивідуальності педагога, 
використання її як інструмента професійного самообстеження, майбутній педагог повинен навчитись 
розуміти себе. Для цього необхідно зрозуміти, яким він є на даний момент і які перспективи його 
професійного розвитку. Саме тому опанування курсу "Загальної психології", варто опиратись не лише на 
логіку науки, а й на логіку практичних потреб людини [6: 191]. 
Як зазначає В. Семиченко [7: 16], "студенти вивчають у вузах психологію як наукову дисципліну, як 

засіб опису деяких життєвих явищ і не оволодівають нею на рівні технологій взаємодії з учнями та 
саморегуляції". Учені наголошують [7: 187], що саме особистісна неготовність до виконання 
професійних обов’язків обмежує для значної частини випускників вищих навчальних закладів реалізацію 
свого індивідуального потенціалу в сукупності його природних і набутих складових, перешкоджає 
досягненню високих рівнів професійної майстерності, повній творчій самореалізації у професійній 
діяльності. 
Знання з загальної психології є абстрактнішими порівняно з конкретно-методичними дисциплінами, 

що значно ускладнює їх практичне застосування. Отож у зміст психолого-педагогічних дисциплін 
студентам варто вводити моделювання конкретних прикладів взаємодії з батьками, аналіз педагогічних 
ситуацій, тренінгові заняття. Така робота полегшує засвоєння теоретичних знань та вводить орієнтири 
щодо їх застосування в майбутній практичній діяльності з батьками. 
З аналогічних міркувань важливим вбачаємо вивчення дисциплін "Дитячої психології" та 

"Педагогічної психології". Зокрема, під час вивчення курсу "Педагогічна психологія" значну увагу варто 
зосередити на аспектах, що стосуються психологічних особливостей педагога, який спілкується з дітьми 
раннього віку, спілкування з батьками; стилю педагогічної діяльності тощо. 
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Таким чином, цільове інтегрування знань з нормативних навчальних дисциплін та комбінування 
нових способів діяльності (розробка змісту консультацій для батьків на основі вивченої теми) з уже 
відомими (опанування знаннями з тієї ж теми) шляхом перенесення знань та умінь у нову ситуацію 
сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів. Формуванню вмінь і навичок 
роботи з батьками сприяють лабораторно-практичні заняття в змодельованих умовах аудиторії на основі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а потім переносяться у реальні педагогічні умови під час практики в 
дошкільному навчальному закладі. Застосування вищеозначеного у процесі засвоєння знань з будь-якого 
питання психології, педагогіки, теорії та методик викладання сприятиме глибшому усвідомленню 
майбутніми педагогами таких знань, первинному оволодінню вміннями їх практичного застосування. 
Теоретичне обґрунтування педагогічних умов реалізації особистісно-діяльнісного підходу в професійній 
підготовці майбутніх педагогів до роботи з батьками дітей дошкільного віку розглядаємо як тему для 
подальшого дослідження. 
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Борын Г. В. Междисциплинарная интеграция как средство подготовки будущих специалистов. 

В статье проанализирована проблема междисциплинарной интеграции в профессиональной подготовке 
будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений к работе с родителями детей дошкольного 

возраста путем интегрирования содержания учебных дисциплин. Определена сущность комбинирования 
новых способов учебной деятельности студентов с уже известными способами путем перенесения 

знаний и умений в новую ситуацию на основе субъект-субъектного взаимодействия. 

Boryn H. V. The Cross-Disciplinary Integration as the Means of the Perspective Specialists' Preparation. 

The article analyzes the issue of the cross-disciplinary integration in the professional preparation of the 
perspective tutors of the pre-school educational establishment to the parental work concerning pre-school 

children via the integration of the subjects' contents. The essence dealing with the combination of the new ways 
of the students' educational activity with the well-known ones through the knowledge and skills transfer into the 

new situation on the grounds of the subject-subject interactions is determined.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ 

У статті розглянуто в межах дефінітивного аналізу проблему моніторингу якості професійної 
підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів. З'ясовано, що комплексний 
моніторинг освітніх послуг, щодо професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ передбачає 
врахування думок: студентів; молодих фахівців – випускників навчальних закладів; роботодавців – 

безпосередніх керівників молодих фахівців. Визначено основні ключові поняття означеної проблеми та 
окреслено перспективи подальших досліджень. 

Актуальність дослідження. У сучасних умовах головним завданням розвитку і вдосконалення вищої 
освіти в Україні є подальше підвищення якості підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних 
закладів, що у свою чергу визначається якістю навчального процесу вищого технічного навчального закладу. 
На етапі модернізації системи вищої технічної освіти актуальною залишається проблема якості освіти, що 
виявляється у протиріччі між сучасними потребами виробництва, економіки і суспільства та потребами 
системи освіти. Для вирішення цього протиріччя важливим є моніторинг якості навчального процесу шляхом 
вивчення ефективності діяльності вищого технічного навчального закладу за визначеними показниками. 
Одним із таких показників є комплексна оцінка готовності випускників до здійснення ними професійної 
діяльності, оскільки на сьогодні важливим для моніторингу освітніх послуг, що надаються вищим технічним 
навчальним закладом, є попит на ринку праці його випускників. Так, комплексна оцінка готовності майбутніх 
викладачів вищих технічних навчальних закладів (ВТНЗ) – нинішніх випускників, повинна містити оцінку 
роботодавців, викладачів та самооцінку самих випускників ВТНЗ. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема моніторингу якості освіти дуже інтенсивно вивчається 
науковцями. У вітчизняній науковій літературі цій проблемі присвячено публікації В. Андрущенка, 
Л. Горбунової, І. Зязюна, Т. Лукіної, М. Ляшенка, Н. Терентьєвої та ін. Обґрунтування теоретичних основ 
моніторингу знайшло своє відображення у працях В. А. Нікітіна, А. І. Субетто та багатьох інших учених. 
Проблема якості освіти досліджувалась В. П. Безпалько, В. А. Кальней, В. О. Сластьоніним, С. Е. Шишовим. 
З різних точок зору якість навчання розглядали В. І. Андрєєв, А. Н. Майоров (моніторинг якості освітнього 
процесу); В. В. Давидов, С. О. Казанцев, Ю. А. Конаржевський (управління освітнім процесом, оцінка його 
якості); А. А. Аветісов, Н. А. Олексієва, І. А. Зимня (діагностика якості навчання); С. І. Архангельський, 
Н. Е. Василенко, А. А. Вербицький (якість вищої освіти). 
Проблемі підвищення якості навчання присвячені дослідження З. А. Бердникової, Н. Н. Булинського 

(управляння якістю освіти у професійних училищах); З. Д. Жуковської (контроль якості підготовки 
спеціалістів у ВНЗ); В. П. Мізинцева (якісна оцінка якості навчального процесу); В. І. Міхєєва (перевірка 
якості навчання за допомогою ЕВМ); Є. Ф. Філіппової (управляння якістю освіти у сучасному ліцеї); 
В. П. Панасюка (шкільне управління якістю освітнього процесу); А. Є. Чистопалової (організація 
процесу оцінки якості підготовки спеціаліста). 
Однак незважаючи на великий обсяг науково-педагогічних, методичних джерел з питань моніторингу 

якості професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів, ця проблема 
залишається зовсім не вивченою і потребує детального обґрунтування. 

Метою статті є дослідження системи професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних 
навчальних закладів, оскільки до умов створення єдиного освітнього простору тільки вищий навчальний 
заклад несе відповідальність за якість освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що якість освіти, передусім, визначає 
характеристики результату навчання у ВТНЗ, важливим є фіксування змін у системі професійних знань і 
вмінь студентів на всіх етапах освітнього процесу, на шляху від початкового до кінцевого рівня вивчення 
навчальної дисципліни. Таким чином, проблема моніторингу якості освіти нерозривно пов’язана з 
проблемою моніторингових досліджень. 
Поняття "якість вищої технічної освіти" та "моніторинг якості освіти", на нашу думку, ще не знайшли 

свого остаточного визначення в педагогічній теорії та практиці. Як свідчать результати проведеного 
нами теоретичного аналізу науково-педагогічних, методичних та інформаційних джерел інформації, 
серед теоретиків та практиків не спостерігається єдиної думки щодо дефініції "моніторинг якості освіти", 
зокрема вищої технічної. Це дасть можливість простежити взаємозв’язок вище зазначених понять, а 
також розробити раціональну та повну систему показників і критеріїв для визначення якості вищої 
технічної освіти як об’єкта оцінювання, оскільки вони мають відображати різні її аспекти та складові. 
Як відомо, якість – це сукупність характеристик продукції або послуги, що стосуються її здатності 

задовольнити встановлені і передбачувані потреби споживача. Якість вищої освіти – це сукупність 
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якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, 
соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисто духовні і матеріальні 
проблеми, так і потреби суспільства [1]. Якістю освітньої діяльності називають сукупність 
характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти потреби 
окремої особи або (та) суспільства [1]. 
Відтак, нами встановлено, що віднедавна якість освіти почали розглядати як один із найважливіших 

стратегічних ресурсів, у зв’язку з чим розгорнулася специфічна конкуренція за досягнення 
національними системами вищої освіти найкращої якості. Як зазначає у своїй праці Т. Лукіна [2], зміни 
політичного, економічного і соціального характеру в розвинутих країнах пов’язані з необхідністю 
забезпечення державами високої якості, без чого розвиток країни загалом в принципі неможливий. 
Акценти переносяться на підвищення освітнього рівня молоді, підготовку досвідчених, функціонально 
грамотних викладачів вищих технічних навчальних закладів, здатних забезпечити 
конкурентноспроможну підготовку майбутніх фахівців, а водночас і конкурентоспроможність держави, її 
сталий економічний розвиток та політичну незалежність. 
Таким чином, ми розуміємо якість освіти, в найширшому розумінні, як основу якості життя окремої 

людини та усього суспільства загалом. Зазначаємо, що якість освіти як філософська категорія і 
педагогічна проблема науковцями розглядається з позицій квалітології – триєдиної науки, що охоплює 
теорію якості, теорію оцінювання якості (кваліметрію) і теорію управляння якістю [2: 23-24]. 
Загалом, питання якості вищої технічної освіти набуло актуальності у зв’язку зі створенням і 

розширенням європейського освітнього простору. Однак, як зауважують деякі дослідники, у Болонській 
декларації недостатньо чітко сформульовані позиції європейського освітнього простору щодо 
забезпечення якості вищої технічної освіти. У межах Болонської декларації відповідальність за 
забезпечення якості вищої технічної освіти несуть самі вищі навчальні заклади. Така особливість 
обумовлена декількома причинами: 

– відхід держави від жорсткого регулювання у сфері вищої освіти; 
– у більшості освітніх систем країн Європи останнім часом відбувається зсув від контролю "вхідних 

етапів" освітнього процесу до контролю "стану вихідних етапів". 
У таких умовах головним в оцінці ефективності стає не планування і реалізація навчального процесу 

(зміст навчальних планів, планування навчального часу і навантаження, моніторинг та ін.), а планування 
результатів: отриманих студентами (як майбутніми викладачами вищих технічних навчальних закладів) 
знань, компетенцій і навичок. 
Є такі класичні індикатори ефективності освітніх процесів у вищому технічному навчальному 

закладі: зіставлення та визначення дипломів та ступенів; ступінь працевлаштування випускників за 
фахом; середній дохід, який вони отримують за перші 5 років професійної діяльності. 
Однак, щоб ці механізми були застосовані, варто забезпечити працевлаштування і зайнятість 

випускників відповідно до одержаних ними кваліфікацій. В умовах розвитку сучасної України 
вирішення цієї проблеми є неможливим, оскільки спостерігається чималий розрив між запитами ринку 
праці і структурою та кваліфікацією випускників вищих технічних навчальних закладів. 
Більшість ВТНЗ прагнуть стати повноправними учасниками Болонського процесу, а це передбачає не 

тільки розширення міжнародної співпраці між ВНТЗ, але й забезпечення відповідності критеріїв, за 
якими оцінюються діяльність кожного закладу, у тому числі й у сфері якості. Для вирішення цього 
завдання необхідно використовувати механізми забезпечення якості, які є зрозумілими для зовнішніх 
користувачів цієї інформації (передусім, міжнародних) [3]. 
Для оцінки якості освітніх послуг вищих технічних навчальних закладів доречним буде використання 

внутрішніх і зовнішніх механізмів. До внутрішніх варто віднести: 
– використання різних методів самооцінки в межах діяльності ВТНЗ; 
– залучення студентів (як потенційних викладачів ВТНЗ) до процесу оцінки якості освітніх послуг, 

які надає вищий навчальний заклад; 
– створення у ВТНЗ відділів внутрішньої якості. 
До зовнішніх механізмів оцінки якості освіти відносять: проходження процедур моніторингу (у тому 

числі і в міжнародних організаціях); залучення роботодавців до оцінки якості освіти. 
Європейська Асоціація Університетів допомагає вищим технічним навчальним закладам практично 

реалізовувати принципи Болонської декларації в галузі забезпечення якості. Для цього нею пропонується 
спеціальна програма моніторингу. 
Варто також зазначити, що в міжнародній практиці можна виокремити такі основні підходи до оцінки 

якості вищої освіти: традиційний, науковий, менеджерський, споживчий, демократичний. 
Розглянемо основні характеристики виділених міжнародних підходів до якості вищої освіти. 

Традиційний підхід означає, що забезпечення якості вищої освіти ототожнюється з престижністю ВТНЗ, а 
випускник такого ВТНЗ займає вигідніші позиції на ринку праці. Науковий підхід до якості освіти, 
передусім, ґрунтується на відповідності рівня отриманої освіти стандартам. Менеджерський підхід 
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припускає, що якісною може вважатися лише така освіта, якою задоволений клієнт, що отримує освітні 
послуги. Споживчий підхід до якості освіти є дещо близьким до менеджерського. Основною 
характерною особливістю цього підходу є визначення якості освіти самим споживачем, виконання 
бажань споживача вищим технічним навчальним закладом. Демократичний підхід передбачає, що 
діяльність ВТНЗ спрямована на користь суспільству, тому регіону, де він знаходиться. 
Сьогодні у Європі існують два взаємодоповнюючі підходи до якості освіти [4]: 
– практичний, який полягає у визначенні якості як ступеня відповідності цілям; 
– стосується внутрішніх процесів, що протікають у межах освітнього процесу. 
Як зазначає С. Д. Некрасов [5], у процесі оцінки якості освіти виявляється ціла низка суперечностей: 
– по-перше, це пов’язано із відсутністю тезауруса. Незважаючи на різноманітність підходів і 

багатогранність використання, загальний поняттєво-категоріальний апарат проблеми "оцінка якості 
освіти" не достатньо розроблений; 

– стабільність та змінність освіти. Якість освіти належить до однієї з основних властивостей буття 
людини, яке, з одного боку, є системою стійких, незмінних, статичних особливостей, а з іншої – 
системою змінних, динамічних особливостей особистості; 

– виділення якості професійної освіти (якість професійної освіти складається, з одного боку, з 
окремих якісних показників, а з іншого – є системою, що призначена для вирішення конкретних 
професійних задач); 

– протиріччя між теоретичним і практичним аспектами навчання. Так, результат вивчення державних 
стандартів свідчить про те, що метою вивчення дисциплін є не формування потреб та вмінь майбутніх 
фахівців у подальшому використовувати їх науковий зміст, а лише фактографічне засвоєння наукових 
відомостей, найчастіше – на рівні запам’ятовування; 

– стандарти оцінки викладача та кваліфікаційні вимоги до спеціаліста. Педагогічна майстерність і 
творчість викладачів ВТНЗ залежить від характеру взаємодії педагогічної діяльності з науковою, а також 
із професійною діяльністю майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів. Однак, у 
сучасних ВТНЗ ця взаємодія часто відсутня; 

– навчання професійних дисциплін та практика розв’язання стандартних професійних задач (студент 
мало забезпечений як загальною інформацією про зв'язок навчання і основних професійних задач, які 
йому доведеться розв’язувати в професійній діяльності, так і особистою інформацією про зміст і форми 
самопідготовки, організацію навчального процесу та ін.); 

– декларований гуманістичний і фактично технологічний підходи до оцінки якості освіти студента як 
потенційного майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу. У межах гуманістичного 
підходу як критерій якості освіти виділяють рівень самоорганізації особистості в діяльності, у тому числі 
професійній, трудовій діяльності. Оцінка якості освіти призначена для об’єктивної фіксації результату 
підготовки спеціаліста, яка потрібна як студенту, так і викладачеві. Прибічники технологічного підходу 
основними критеріями якості освіти вважають зовнішні: успішність, умови організації навчального 
процесу, число наукових досліджень та ін. Спільне для кожного із зазначених підходів полягає у тому, 
що оцінка якості освіти (результату і процесу) повинна здійснюватися за однозначними, зрозумілими та 
особистісно значимими для студента, викладача, адміністратора критеріями; 

– володіння майбутнім викладачем вищого технічного навчального закладу фундаментальними 
знаннями і слабка готовність виконувати професійні обов’язки. Майбутній викладач вищих технічних 
навчальних закладів в достатній мірі володіє фундаментальними знаннями щодо професійно педагогічної 
діяльності та здатністю вести дослідницьку діяльність, однак не завжди готовий до виконання професійних 
обов’язків як викладач, не спроможний діяти у відповідних професійних ситуаціях. 
Важливо звертати увагу й на той фактор, наскільки ВТНЗ працює на випередження. У зв’язку із 

швидкими змінами в економічному, політичному розвитку, збільшенням інформаційного потоку, 
змінюються і потреби споживачів освітніх послуг. Визначення якості освітніх послуг, а також роботи 
самої системи управління якістю у ВТНЗ здійснюються за допомогою моніторингових досліджень. Так, у 
своєму досліджені Є. М. Хриков [6] зазначає, що моніторинг опосередковано та безпосередньо впливає 
на якість освіти. Опосередкований вплив пов'язаний з тим, що моніторинг забезпечує управління 
інформацією, необхідною для прийняття рішень, а безпосередній вплив здійснюється вже на ці рішення. 
Безпосередній вплив здійснюють самі процедури моніторингу. 
Серед чинників, які впливають на якість освіти і процес надання освітніх послуг, В. А Качалов 

виділяє сім основних, об’єднаних у три групи:  
– якість суб’єкта отримання освітніх послуг; 
– якість об’єкта надання освітніх послуг: якість управління; якість проекту послуг, що надаються; 

якість ресурсного забезпечення процесу надання освітніх послуг (матеріально-технічного, методичного, 
кадрового, фінансового); 
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– якість процесу надання освітніх послуг: якість організації та реалізації вживання технологій 
надання освітніх послуг; якість контролю за процесом їх надання; якість контролю результатів надання 
освітніх послуг [7: 29]. 
Результати проведеного нами теоретичного аналізу науково-педагогічних джерел свідчать про 

різноманітність підходів щодо суті поняття "моніторинг якості освіти". Поняття "моніторинг" має низку 
визначень, що пояснюється використанням цієї дефініції не тільки у сфері освіти. Наведемо декілька з 
них для ілюстрування повної картини багатогранності поняття моніторингу та спроби сформувати власне 
визначення поняття "моніторинг якості вищої освіти": 

– це комплекс спостережень та досліджень, які визначають зміни в довкіллі, що пов’язані з 
діяльністю людини; 

– спеціально організоване систематичне спостереження за станом будь-яких об’єктів з метою їх 
комплексної оцінки та підвищення ефективності функціонування; 

– регулярне спостереження, оцінка, прогноз (за допомогою електронних засобів) стану довкілля, а 
також процесів, що в ньому відбуваються; 

– систематичне зіставлення реального стану організації чи установи з бажаним; 
– система збору даних про складне явище або процес, що описується за допомогою певних ключових 

показників із метою оперативної діагностики стану й оцінки його в динаміці; 
– сукупність прийомів з відстеження, аналізу оцінки і прогнозування соціально-економічних 

процесів, пов’язаних із реформами, а також збір і обробка інформації з метою підготовки рекомендацій 
щодо розвитку реформ і внесення необхідних коректив; 

– довготривале спостереження, що проводиться або регулярно, або періодично. 
У педагогічній літературі іноді поняття "моніторинг" використовують як синонім таких понять, як 

"контроль" та "діагностика". На основі результатів аналізу наукової літератури, ми дійшли висновку, що 
варто розрізняти ці поняття. У своїх судженнях ми керувалися доробками як вітчизняних, так і зарубіжних 
науковців. Наведемо деякі аргументи того, що наведені нами вище поняття мають різне призначення, хоча 
в деяких випадках відбувається перекриття їх змісту. Так, у своєму дослідженні Є. М. Хриков доводить, що 
у класичній теорії управління контроль розглядають як одну з функцій управління, спрямовану на 
виконання трьох завдань: виявлення відхилень фактичних результатів управління від передбачених, 
з’ясування причин розходження мети та результатів управління, визначення змісту регулюючої діяльності з 
метою зведення до мінімуму наявних відхилень [8]. Оскільки, як зазначає дослідник, контроль є складовою 
управлінського циклу, він спрямований на організацію реалізації плану роботи та його мети. У зв’язку з 
цим контроль має ситуативний характер і є неперервним у часовому просторі. Контроль пов'язаний з 
мікроелементами освітньої системи, а моніторинг пов'язаний із функціонуванням усієї системи. 
Моніторинг передує плануванню та прийняттю рішень. На основі теоретичного аналізу джерел інформації 
нами розроблена спроба виділити властивості як моніторингу, так і контролю професійної підготовки 
майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів. 
Маючи за основу результати проведеного аналізу основних властивостей контролю та моніторингу, 

ми дійшли висновку , що моніторинг – це набагато більш широке явище порівняно з контролем, воно 
охоплює як діагностичні дослідження, так і контрольні виміри і аналіз. Варто також зауважити, що 
діагностика є методом з’ясування усіх обставин перебігу освітнього процесу, визначення його 
результатів. Контроль більше застосовується під час відстеження об’єкта, що перебуває у стані 
стабільного функціонування. У науково-педагогічній літературі розрізняють два основні види контролю:  

– контроль результатів, який дозволяє з’ясувати, що було зроблено із запланованого, що залишилося 
невиконаним, яких результатів було досягнуто; 

– контроль процесу, який дозволяє виявити, чи мали місце відхилення від норм діяльності, наскільки 
раціональною є діяльність, чи правильно визначено її часові параметри. 
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що моніторинг дозволяє досягти 

оптимального поєднання контролю і результатів процесу. Окрім цього, моніторинг охоплює критику, 
проблематику, конструювання, аналіз, діагностику, нормування й програмування. Тобто метою 
моніторингу є не тільки вивчення процесу та результатів певної діяльності, але й створення проекту нової 
діяльності, що на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти розширює межі можливостей ВТНЗ. 
Підсумовуючи аналіз нашого дослідження, визначаємо наступні дефініції: моніторинг – це 

неперервне або періодичне стеження за станом навколишнього середовища з метою попередження 
небажаних відхилень за найважливішими параметрами; моніторинг у системі освіти – це спеціально 
організоване, цільове, системне спостереження за якістю освіти, що дозволяє відстежувати відхилення 
від державних стандартів і рівень задоволення освітніх потреб населення; моніторинг якості професійної 
підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів варто розуміти як спеціально 
організоване, системне стеження за якістю освіти у ВТНЗ (освітніми послугами, які надає ВТНЗ), а також 
за діяльністю систем управління якістю у ВТНЗ. 
Метою проведення моніторингу в межах нашого дослідження є підвищення ефективності 

функціонування системи, зокрема ефективності діяльності ВТНЗ, за рахунок підвищення якості освітніх 
послуг, що ним надаються. Відповідно метою професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ є: по-
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перше, відстеження динаміки якості освітніх послуг, які надаються ВТНЗ і, по-друге, відстеження 
ефективності управління якістю освіти. Відповідно до окресленої нами мети проведення моніторингу 
основними принципами є: принцип науковості; принципи професійної доцільності; принцип 
неперервності, цілісності та спадкоємності. 

Висновки. Таким чином, проблема якості освіти і зокрема моніторингу якості професійної 
підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ постала перед Україною у зв’язку із приєднанням до 
європейської зони освіти. З’ясувалось, що метою моніторингових процедур під час визначення якості 
професійної підготовки повинна стати підготовка викладача вищого технічного навчального закладу 
європейського рівня. 
Комплексний моніторинг освітніх послуг щодо професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ 

передбачає врахування думок трьох сторін: студентів; молодих фахівців – випускників навчальних 
закладів; роботодавців – безпосередніх керівників молодих фахівців. Підсумком комплексного 
моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ є розрахунок інтегративного показника 
– рівня якості освітніх послуг, що обчислюється як корінь третього ступеня з добутку трьох показників, 
що відображають незалежну оцінку безпосередніх споживачів специфічної продукції. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичних засад моніторингу 
професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ. 
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Ермакова С. С. Мониторинг качества профессиональной подготовки будущих учителей высших 
технических учебных заведений: дефинитивный анализ. 

В статье рассмотрена в рамках дефинитивного анализа проблема мониторинга качества 
профессиональной подготовки будущих учителей высших технических учебных заведений. Выяснено, 
что комплексный мониторинг образовательных услуг касательно профессиональной подготовки 

будущих учителей высших технических учебных заведений предусматривает учет мнений трех сторон: 
студентов; молодых специалистов – выпускников учебных заведений; работодателей – 

непосредственных начальников молодых специалистов. Определены основные ключевые понятия данной 
проблемы и очерчены перспективы дальнейших исследований. 

Ermakova S. S. The Quality Monitoring of Future Teachers' Professional Preparation in Higher Technical 
Educational Establishments. 

The article considers within the definitive analysis the issue concerning the quality monitoring of future teachers' 
professional preparation in higher technical educational establishments. It has been found out that the complex 

monitoring of the educational services regarding the future teachers' professional preparation in higher 
technical educational establishments stipulates the consideration of views of the three sides: students; young 

specialists – alumni of the educational establishments; hirers – directly the  young specialists' chiefs. The main 
key notions of the issue are determined and the perspectives of the further investigations are defined.



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки 
 

© Касаткіна О. В., 2011 
52 

УДК 81’243’36(07) 
О. В. Касаткіна, 

кандидат психологічних наук, доцент 
(Рівненський державний гуманітарний університет) 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ  
НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Стаття присвячена актуальним проблемам граматичної компетентності. У статті відзначається 
ефективність використання комунікативного та соціокультурного підходів, вказуються основні 

принципи навчання граматики на заняттях іноземної мови. Автор звертається до питання організації 
ефективного контролю рівня сформованості граматичної компетентності студентів. 

Процеси інтеграції України у світове співтовариство зумовлюють соціальне замовлення суспільства – 
підготовку компетентних фахівців, які володіють англійською мовою на високому рівні. У цьому 
контексті велике значення в системі вищої освіти набуває проблема формування іншомовної 
комунікативної компетентності загалом та граматичної компетентності зокрема. 
На сучасному етапі опанування іноземною мовою необхідно визначати, передусім, не як мету 

навчання, а як засіб вирішення комунікативних завдань. Формування граматичної компетентності (ГК), 
необхідної для здійснення професійної комунікативної діяльності у майбутньому, можна віднести до 
найбільш актуальних завдань методики викладання іноземної мови. Рівень освіти має бути достатньо 
високим аби надати студентам можливість успішного функціонування у подальшому житті. 
Проблема формування та розвитку граматичних навичок англійської мови стала предметом 

дослідження багатьох наукових праць. Так, у роботах вітчизняних і зарубіжних учених висвітлено 
широке коло питань із проблеми формування ГК. Зокрема, встановлено етапи формування рецептивних і 
репродуктивних граматичних навичок (Ю. І. Пассов, Н. К. Скляренко, С. П. Шатілов); сформульовано 
принципи організації й навчання граматичного матеріалу (Ю. І. Пассов, Н. К. Скляренко); досліджено 
організацію граматичного матеріалу (О. І. Москальська, І. В. Рахманов, Л. М. Черноватий); розроблено 
вправи для навчання практичної граматики (П. Б. Гурвич, М. С. Ільїн, Б. А. Лапідус, Х. А. Медіна 
Кампос, Ю. І. Пассов, Л. Продромоу, Р. Сайд і Дж. Велман, І. Д. Салістра, Т. О. Стеченко, А. Дж. Томсон 
і А. В. Мартінет, Ч. Фріз і Р. Ладо, Л. П. Христорождественська, Г. С. Чекаль, С. П. Шатілов та ін.). 
Процес навчання граматики у своїх теоретичних і практичних роботах досліджували А. М. Вєтохов, 
С. В. Гапонова, М. А. Киреєва, Л. А. Кочетова, О. М. Ницецька, Є. І. Пассов, Н. К. Скляренко та інші. 
Проте, питання розвитку англомовної граматичної компетентності на заняттях іноземної мови, де 

оволодіння граматичним аспектом поєднуватиметься з практикою усного та писемного мовлення, 
важливість урахування в оволодінні практичною граматикою комунікативного компонента й надалі 
залишаються відкритими, що зумовлює актуальність дослідження. 
Граматика – це система об’єктивно діючих правил щодо утворення словоформ і словосполучень слів 

у реченні, які організовують мовлення. Оскільки мова є засобом відображення дійсності, то граматика 
відображає об’єктивні відношення і зв’язки між предметами та явищами навколишнього світу [1: 55]. 
У методиці навчання іноземних мов під граматикою розуміють предмет, за допомогою якого 

засвоюють правила будови мови [2: 5]. 
Для того, щоб знати граматику, досить вивчити певну сукупність теоретичних видань, оволодіти ж 

граматикою означає навчитися застосовувати відповідні правила на практиці. Володіння правилами 
передбачає практичну діяльність і лише через діяльність їх можна засвоїти. 
Отже, вивчення граматики та оволодіння ГК іноземної мови повинно означати практичне оволодіння 

структурними явищами мови, тобто набуття уміння вживати їх у мовленні та розуміти при сприйманні 
чужої мови, а також засвоєння теоретичних відомостей про структурні явища. 
Граматична компетентність як знання граматичної системи мови і правил її функціонування у процесі 

комунікації є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців з іноземних мов, і тому вимоги до 
рівня ГК студентів були і залишаються незмінно високими. 
Граматична компетентність – правильність вживання граматичних форм англійської мови відповідно 

із законами та нормами граматики. 
Граматична компетентність – це знання граматичних засобів мови і здатність їх використовувати. Це 

здатність розуміти і висловлювати смисл (значення), породжувати і розпізнавати фрази, побудовані за 
певними принципами, а не запам’ятовувати та відтворювати їх як готові формули. 
Граматична компетентність передбачає: а) системне знання лексичного, морфологічного, синтаксичного, 

фонетичного та орфографічного аспектів мови для розуміння та побудови осмислених та зв’язних 
висловлювань; б) володіння граматичними поняттями, а також засобами вираження граматичних категорій; в) 
знання стилістичних особливостей іноземної мови, що вивчається; г) автентичність використання іноземної 
мови; д) навички та вміння адекватно використовувати граматичні явища в мовленнєвій діяльності в 
різноманітних ситуаціях спілкування для розв’язання комунікативних задач і вирішення проблем [3]. 
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Досвід роботи із студентами свідчить, що: студенти мають певні труднощі у ситуативному 
використанні граматичних явищ; недостатньо добре володіють навичками коректного вживання форм 
граматичних явищ; навчились використовувати лише дуже прості граматичні структури і мають 
труднощі у використанні різноманітних з`єднувальних елементів мови, що роблять висловлювання більш 
природнім і логічно побудованим. 
Коли індивід починає вивчати іноземну мову, ті найпростіші мовні моделі та граматичні правила, які 

він засвоює, ще не вступають у протиріччя з уже наявною мовною картиною світу. А перше 
усвідомлення та узагальнення іншомовного лексичного та граматичного матеріалу відбувається за 
законами його рідної мови, про що той, хто навчається, навіть не здогадується. Згодом вони 
накопичуються та створюють "образ іноземної мови". Поступово такі узагальнення, створені за 
правилами рідної мови, вступають у конфлікт з практикою мови, що вивчається. Студент намагається 
будувати речення іноземною мовою, використовуючи засоби іноземної мови за нормами рідної, в 
результаті чого постійно робить помилки. У цьому Т. Н. Ляшко та Є. В. Івахно вбачають причину втрати 
інтересу до вивчення іноземної мови: даремно намагатися зрозуміти те, що не має смислу [4: 359]. 
Ми погоджуємося з Т. О. Стеченко, що формування ГК неможливе без урахування соціокультурного 

фактора, оскільки знання значення слів і правил граматики недостатні для володіння мовою як засобом 
спілкування. Лише враховуючи соціокультурні реалії мови, що вивчається, і рідної мови, при 
співставленні іноземних мов з рідною і чужої культури з рідною, усі тонкощі та вся глибина проблем 
міжмовної та міжкультурної комунікації стають особливо явними (С. Г. Тер-Минасова) [5]. 
Процес навчання граматиці повинен бути спрямованим на формування іншомовної ГК з урахуванням 

національно-культурних особливостей мови, що вивчається, в складі професійної іншомовної 
комунікативної компетентності, необхідної для здійснення майбутньої професійної діяльності. Зміст ГК, 
окрім знань елементів мови та вміння їх використовувати в мовленні, повинен включати також знання, 
навички та вміння, які сприяють засвоєнню соціально-культурних норм і національно-культурних 
особливостей мовленнєвої поведінки представників англомовної культури. 
Успішне формування ГК з урахуванням національно-культурних особливостей мови, що вивчається, 

можливе за умови реалізації комунікативного підходу в поєднанні з соціокультурним підходом 
викладання іноземної мови [6]. У свою чергу, посилаючись на А. А. Миролюбову, В. В. Осідак зазначає, 
що соціокультурний підхід передбачає навчання спілкуванню в контексті діалогу культур, формування 
суб'єкта діалогу культур, здатного здійснювати роль представника іншої культури у своїй професійній 
діяльності, адже для майбутніх вчителів іноземної мови є конче необхідним володіти "не тільки чужою 
мовою й культурою, але й соціокультурними стратегіями участі в міжкультурному спілкуванні та 
прийомами подолання соціокультурних непорозумінь і "пасток" [7]. 
Для того, щоб забезпечити та реалізувати успішний процес розвитку ГК за умови застосування 

комунікативного підходу, необхідно дотримуватись таких принципів: принцип врахування 
індивідуально-психологічних особливостей студентів; принцип комунікативної спрямованості навчання; 
принцип доступності; принцип поетапного формування іншомовних знань, вмінь та навичок; принцип 
міждисциплінарного взаємозв’язку та взаємообумовленості різних компонентів в системі підготовки 
студентів; принцип особистісно-орієнтованого напрямку навчання; принцип мовленнєво-поведінкових 
стратегій; принцип врахування лінгвокультурологічних особливостей граматичних явищ. Крім того, 
система вправ, призначена для формування англомовної ГК студентів, має містити соціокультурну 
інформацію, проблемні завдання культурознавчого характеру, які спонукають студентів до здійснення 
діалогу культур, до спілкування з представниками іншої культури. 
В якості принципів, необхідних для відбору граматичного матеріалу, Л. К. Бободжанова виділяє як 

загальні принципи (принцип стилістичної нейтральності, принцип нормативності та зразковості, 
принцип розповсюдження граматичних явищ в мовленнєвій діяльності), так і часткові принципи 
(принцип функціональності, принцип ситуативності, принцип репрезентативності граматичних явищ, 
принцип інтенційної обумовленості, принцип поєднання граматичних явищ). 
Переважна більшість студентів вивчає іноземну мову, виконуючи велику кількість тренувальних 

вправ, що сприяє автоматизації граматичних мовленнєвих навичок. Таким чином у них формується 
відповідна система роботи на заняттях іноземної мови – читання, переклад, заучування напам'ять слів, 
діалогів, переказ текстів, відповіді на питання тощо. На жаль, робота над граматичною стороною мови 
найчастіше обмежується читанням правила і його тренуванням в реченнях (з опорою або без опори на 
таблиці / схеми), в результаті чого постає проблема, що через відсутність реальної комунікації на 
заняттях, навіть студенти із досить високим рівнем теоретичних знань відчувають труднощі у вираженні 
своїх думок. У зв’язку з цим, завданням необхідно надавати комунікативну спрямованість. 
Комунікативність передбачає, насамперед, мовленнєву спрямованість усього навчального процесу, яка 
полягає в тому, що шлях до цієї мети – це практичне користування мовою. 
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Комунікативна методика передбачає навчання граматиці на функціональній і ситуативній основі. Це 
означає, що граматичні явища вивчаються та засвоюються не як "форми" і "структури", а як засоби 
вираження певних думок і комунікативних намірів, а також введення їх у мовленнєвий досвід. 
Н. П. Прокопенко зазначає, що засвоєння граматичного матеріалу доцільно проводити на наступних 

етапах: 1) пред'явлення мовного зразка (через аналіз і синтез граматичного явища); 2) тренування; і 
3) вживання в мовленні. Для кожного з етапів характерні відповідні їх цілям вправи. На I етапі засвоєння 
необхідно осмислити граматичне явище, з'ясувати його зміст, форму і вживання. Ознайомлення з новим 
навчальним матеріалом для продуктивного засвоєння здійснюється найчастіше в навчально-мовленнєвих 
ситуаціях. Необхідно створювати умови для демонстрації форми і конструкції як динамічної одиниці, що 
має певну функціонально-комунікативну роль у спілкуванні. На II етапі відбувається тренування 
граматичного матеріалу і формування граматичних мовленнєвих навичок. Формування мовленнєвих 
граматичних навичок передбачає розвиток навичок відносно точного відтворення вивченого явища в 
типових для його функціонування мовленнєвих ситуаціях і розвиток їх гнучкості за рахунок варіювання 
умов спілкування, що вимагають адекватного граматичного оформлення висловлювання. Навчання 
граматичній стороні мовлення, що пов'язане з формуванням відповідних автоматизмів, ефективно 
здійснюється через цілу низку тренувальних вправ. Оскільки тренувальні вправи самі по собі не 
розвивають уміння брати участь в комунікації, то необхідно розвивати навички спонтанної комунікації 
відповідно до потреб ситуації, а для цього потрібна система комунікативно-орієнтованих вправ. На III 
етапі здійснюється остаточне оформлення граматичних мовленнєвих умінь і навичок. Вправи на цьому 
етапі повинні мати, передусім, комунікативну цінність (комунікативні завдання, навчальні і природні 
мовленнєві ситуації, комунікативні ігри). Такі завдання повинні бути наближеними до реального 
спілкування, зверненими до самого студента та передбачати використання його власного життєвого 
досвіду [8]. 
Комунікативно-орієнтоване навчання граматиці дозволяє підвищити мотивацію, розширити 

експресивні можливості мовлення, що додає природності висловлюванням студентів. 
Під час формування ГК, поряд із застосуванням ефективних методів навчання, доцільно змінити і 

вимоги щодо здійснення контролю. 
Так, О. П. Петращук зазначає, що вимога до контролю, як засобу, здатного впливати та поліпшувати 

процес навчання іноземної мови, полягає в тому, що він має відповідати умовам навчання. Саме тому, 
при застосуванні комунікативного підходу, контроль також має бути комунікативно спрямованим [9]. 
Комунікативна спрямованість контролю рівня сформованості ГК проявляється в його здатності 

виявити саме той рівень володіння студентами ГК, який вони спроможні продемонструвати в реальних 
ситуаціях іншомовного спілкування. В. В. Осідак зазначає, що, концептуальною основою 
комунікативного підходу до контролю виступає ідея про взаємозв’язок та взаємодію, з одного боку, між 
складниками процесу іншомовної комунікації в реальних (що не охоплюється контролем) обставинах і 
під час здійснення контролю, з другого, між компонентами контрольного завдання і специфікою 
контролю в навчальному процесі з іноземної мови [7: 226]. 
Так, контроль рівня сформованості ГК має забезпечити студентам умови здійснення іншомовної 

діяльності подібні тим, у яких вони здійснюють іншомовну діяльність у реальному спілкуванні (або в 
умовах оволодіння іноземною мовою). Таким чином акцент зміщується з граматичної форми на її 
значення, адже контроль рівня сформованості ГК має за мету визначити ступінь оволодіння студентами 
граматикою не лише з точки зору мовних структур, але й з урахуванням їх комунікативних функцій. 
При організації контролю рівня сформованості ГК головним завданням є не ступінь засвоєння 

студентами знань граматичних правил, не вміння утворювати граматичні форми та конструкції, а вміння 
виконувати дії та операції з ними, тобто вміння користуватися граматикою задля здійснення мовленнєвої 
діяльності, уміння вибирати з усього обсягу засвоєних граматичних засобів лише ті, які відповідають 
комунікативному завданню [7]. 
Отже, практичне оволодіння іноземною мовою неможливе без засвоєння граматичних структур цієї 

мови. Ефективна та цілеспрямована організація навчального процесу в руслі комунікативного у 
поєднанні з соціокультурним підходом, з одного боку, та контролю рівня розвитку граматичної 
компетентності, з другого, вимагає врахування основних принципів та дотримання основних вимог, які 
можуть впливати на успішність навчання студентів, мотивацію навчання та саморегуляцію навчально-
пізнавальної діяльності. З метою розвитку ГК доцільно ретельно добирати та формулювати проблемні 
культурознавчі та комунікативні ситуації, що сприятиме розвитку мовленнєво-розумової активності та 
самостійності студентів. Врахування ж індивідуально-психологічних особливостей студентів є однією з 
умов раціональної організації контролю в процесі навчання граматичної компетентності. Оскільки 
контроль виступає невід’ємним компонентом навчального процесу, його доцільно вдосконалювати за 
допомогою інноваційних технологій в процесі мовної підготовки студентів. 
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Касаткина Е. В. К вопросу развития грамматической компетентности  
на занятиях иностранного языка. 

Статья посвящена актуальным проблемам грамматической компетентности. В статье 
определяется эффективность использования коммуникативного и социокультурного подходов, 
указываются основные принципы обучения грамматике на занятиях иностранного языка. Автор 

обращается к вопросу организации эффективного контроля уровня сформированности 
грамматической компетентности студентов. 

Kasatkina O. V. To the Question of the Grammar Competence Development at the Lessons  
of Foreign Language. 

The article deals with the problems of grammar competence. A short retrospective of principles of the 
communicative method and socio-cultural approach is given. The author defines the basic methods and 
principles of students’ grammar competence development and appeals to the question of the effective 

organization of its control at the lessons of foreign language.
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

У статті показано різні аспекти педагогічного спілкування, а саме: фактори, функції, рівні, види, 
структура, умови та засоби спілкування. Розкрито актуальність проблеми спілкування, яка набуває 
особливого значення у навчально-виховному процесі. Розглянуто погляди вчених на порушену проблему. 

Проаналізовано роль культури мовлення у процесі спілкування й характеризується мистецтво 
спілкування вчителя зі студентами. 

Процеси суспільного розвитку в нашій країні при орієнтації на якісно нову систему цінностей 
передбачають перегляд підходів до підготовки педагогічних кадрів. На нинішньому етапі становлення й 
реформування системи освіти проблема взаємодії між учнями і вчителями, їхніх стосунків зберігає 
значну актуальність. 
У роботах багатьох учених (О. А. Абдулліної, В. І. Бондаря, Я. І. Бурлаки, Л. П. Вовк, І. А. Зязюна, 

О. В. Киричука, Н. В. Кузьміної, М. В. Левченка, В. О. Моляко, О. Г. Мороза, В. А. Сластьоніна, 
О. В. Скрипченка, Л. Г. Подоляк, М. М. Фіцули, Н. В. Чепелєвої, А. І. Щербакова та ін.) підкреслюється, 
що особистість учителя є вирішальною у побудові навчально-виховного процесу у школі, тому і 
становлення майбутнього педагога – це, передусім, формування його особистості як індивідуальності, а 
вже потім як умілого працівника. 
Процес, завдяки якому відбувається реалізація особистісного потенціалу педагога під час 

комунікативної взаємодії з учнями, у педагогіці й психології позначається через категорію "творчий 
стиль педагогічного спілкування". Він є відображенням рівня професійної зрілості і компетентності 
педагога, його педагогічної майстерності, індивідуального творчого "почерку". 
Специфіка навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу освіти передбачає 

безпосередню взаємодію всіх його учасників, де на перший план виноситься саме професійне 
спілкування майбутніх учителів, за допомогою якого, на думку О. О. Бодальова, "досягається 
взаєморозуміння один одного, вирішення конфліктних ситуацій, прогнозування поведінки й результату 
міжособистісної взаємодії у спілкуванні" [1: 89]. 
Оволодіння студентами вищих закладів освіти продуктивними уміннями спілкування з учнями 

виступає однією з найважливіших проблем у професійній підготовці майбутніх учителів. Адже 
спілкування у педагогічній практиці займає провідне місце. Без спілкування мав би зупинитися розвиток 
людини як особистості. Прагнення до спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом, рушієм 
діяльності особистості. І саме педагог має генерувати процес спілкування – від цього залежать його 
успіхи в навчально-виховній роботі, становлення професійної майстерності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні місця і ролі педагогічного спілкування в навчально-виховному 
процесі ВНЗ. 
Педагогічне спілкування – це досить складний феномен, що вимагає від викладача творчого підходу 

до студента. Це система органічної, соціально-психологічної дії викладача і студента в усіх сферах 
діяльності, що має певні педагогічні функції і спрямоване на створення соціально-психологічних умов 
активної результативної діяльності особистості. А відтак оптимальним вважаємо таке спілкування 
педагога зі студентами у процесі навчально-виховної роботи, яке створює найбільш сприятливі умови, а 
саме: розвиток мотивації студента у навчальній діяльності; ефективне керівництво процесом навчання у 
колективі; забезпечує сприятливий емоційний клімат у всіх сферах діяльності; дає змогу максимально 
використати особистісні якості студентів. 
Ми услід за О. О. Леонтьєвим вважаємо, що "педагогічне спілкування – це професійне спілкування 

вчителя з учнями на уроці і поза ним, яке має певні педагогічні функції і спрямоване на створення 
сприятливого психологічного мікроклімату, а також оптимізацію навчальної діяльності та стосунків між 
педагогом і учнем, та в учнівському колективі" [2: 3]. 
Спілкування в сучасному мовному просторі виступає не тільки як форма людської взаємодії. "Воно 

виступає, – зазначає В. О. Кан-Калік, – як інструмент впливу, і звичайні умови та функції спілкування 
мають саме у цій сфері додаткове навантаження, оскільки з аспектів загальнолюдських вони 
переростають у професійно-творчі аспекти. Таким чином, сам процес спілкування вчителя й учнів є 
важливою професійною категорією педагогічної діяльності" [3: 10]. 
На початку своєї професійної діяльності молодий учитель, як правило, зустрічається з труднощами 

комунікативного характеру, що не може не відобразитися на його ставленні до педагогічної діяльності взагалі. 
Видатний радянський педагог А. С. Макаренко настійно рекомендував вчителям-початківцям 
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самовдосконалюватися, набувати високої кваліфікації. А у своїй майбутній професійній діяльності "вони 
мають навчитися реалізувати усі функції спілкування – виступати і як джерело інформації, і як людина, яка 
пізнає іншу людину чи групу людей, і як організатор колективної діяльності та взаємовідношень" [3: 12-13]. 
Педагог вищої школи допомагає студентам навчитися діяти в найрізноманітніших умовах, 

реалізовувати свої спеціальні вміння та комунікативні завдання: спілкуватися з партнером і слухачем 
одночасно; за допомогою уяви ставити себе на місце героїв, активно включатися в їхнє життя; ставитися 
до запропонованих обставин так, ніби вони є справжніми; очікувати задоволення від спілкування, 
взаєморозуміння тих, хто спілкується; передбачати його результати й зацікавленість. 
У зв’язку з цим особливої значущості набуває чинник постійного вдосконалення власних 

мовленнєвих умінь і навичок, неповторності особистості педагога, його майстерності та творчості, 
уміння впливати на учня різними методами та способами. І саме професійне спілкування, на наш погляд, 
виступає як взаємообумовлений процес рольових ігор, творчих вправ, ситуативних дій, дискусій 
викладача і студентів. Якщо для педагога спілкування є, передусім, видом професійної діяльності, то для 
студента – це вид повсякденної діяльності. Тому, спілкуючись зі студентами, педагог не лише взаємодіє з 
ними, а й залишається одночасно поза спілкуванням із студентами, ніби координатор, спостерігач, 
партнер, бо завдання педагога ще й аналізувати, коригувати, приймати рішення, допомагати у 
розв’язанні комунікативних завдань тощо. 
У спілкуванні виділяємо наступні фактори: 
– інтенціональність (наявність конкретної мети і мотиву спілкування); 
– результативність (міра співпадання досягнутого результату з метою); 
– нормативність (необхідність контролю за перебігом і результатами акту спілкування). 
Спілкування, виконуючи пізнавальну роль, виступає як взаємодія між його учасниками й слугує для 

встановлення стосунків один з одним та взаємооцінки. 
Педагогічному спілкуванню властиві такі функції як-от: пізнання особистості; обмін інформацією; 

організація діяльності; обмін ролями; співпереживання; самоутвердження; регулювання спільної 
діяльності; спонукання особистості до дії (взаємодії). 
Виходячи з логіки навчально-виховного процесу, педагогічне спілкування має певну структуру, яка 

включає такі етапи [4]: 
1. Моделювання очікуваного спілкування з окремими студентами або студентським колективом 

(прогностичний етап). 
2. Організація спілкування шляхом залучення студентів до процесу безпосередньої взаємодії 

("комунікативна атака"). 
3. Керівництво процесом спілкування шляхом підтримки ініціативи студентів та внесення необхідних 

коректив (етап заохочення студентів). 
4. Аналіз результатів спілкування, спрямований на зіставлення проведеної роботи з раніше 

визначеними завданнями, виділення й аналіз допущених помилок, обдумування шляхів і засобів 
подолання виявлених помилок (підсумковий). 
Залежно від змісту і спрямованості дій партнерів виділяють такі основні рівні спілкування, а саме [4]: 
– конвенційний, тобто рівень, обмежений певними умовами та правилами, що вимагає високої 

культури спілкування; 
– стандартизований, що ґрунтується на стандартах, а не на взаємному розумінні розмовників, 

актуальності ролей один одного ("контакт масок"); 
– маніпулятивний, де партнер по спілкуванню – це суперник у певній грі, яку треба будь-що виграти; 
– ігровий, що здійснюється в ігровій формі і вимагає від партнерів по спілкуванню прояву ініціативи 

й творчості; 
– діловий, який передбачає організацію партнерів по спілкуванню для досягнення конкретної спільної 

мети; 
– духовний, який виступає вищим рівнем спілкування. 
У процесі спілкування студенти використовують різні його види: вербальне, мануальне, матеріальне 

та технічне. 
Кожний викладач, кожний учитель має завжди пам’ятати положення К. С. Станіславського про те, що 

"кожне слово, вимовлене вголос, – сказане для чогось чи для когось" [5: 17]. А отже, він має заздалегідь 
визначати не лише основний зміст сказаного, а й мету його: "заради чого я висловлюю ту чи іншу думку, 
чому, з якою метою, чого домагаюсь" [5: 17]. Такий підхід дозволяє педагогові поступово розвивати в 
собі, а отже, і у студентів, майбутніх учителів, здатність відчувати й цінувати слово, його смисл, точно й 
тонко передавати власні думки й погляди, бути майстром свого слова. 
Важливим у процесі педагогічного спілкування є ініціатива, різноманітність форм її прояву, способи 

управління нею, зворотний зв’язок комунікантів, інформативність партнерів по спілкуванню, уміння 
ефективно корегувати взаємини тощо. 
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Умовами ефективного педагогічного спілкування та його успішності, на думку російських вчених, є: 
володіння психолого-педагогічними якостями й уміннями; володіння педагогічним тактом; уміння 
"подати себе"; створення позитивного іміджу шляхом самопрезентації; мовленнєва культура; 
гуманістична спрямованість; уміння слухати й чути свого співбесідника; знання правил спілкування [4]. 
Провідною вимогою науково-технічного і соціального прогресу до сучасного вчителя стає поєднання 

високого професіоналізму в обраній сфері, професійної мобільності та соціальної адаптації. Не втратили 
своєї актуальності основні вимоги до фахівців, що були сформульовані на Третьому всесвітньому 
конгресі інженерної освіти (Велика Британія, м. Портсмут, 25-27 вересня 1992 р.). До їх числа увійшли: 

– професійна компетентність; 
– сформованість особистої і професійної відповідальності; 
– додержання загальнолюдських цінностей і моралі; 
– готовність до аналізу і оцінки проблем, завдань, ситуацій, прийняття рішень; 
– комунікативна готовність – знання як мінімум однієї іноземної мови, володіння літературною 

усною і письмовою мовою; 
– комп’ютерна грамотність; 
– готовність і прагнення до усвідомленого постійного особистісного і професійного удосконалення та 

підвищення кваліфікації. 
Як зазначає Президент АПН України В. Г. Кремень, "найвища мета держави і суспільства полягає у 

створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 
примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати 
суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської 
та світової спільноти. Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи серед перших п’яти містять: 
особистісну орієнтацію освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; створення для 
громадян рівних можливостей у здобутті освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту 
та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи неперервної освіти та навчання 
протягом життя [6]. Відповідно до зазначеного вище нами окреслено основні передумови самореалізації 
майбутнього вчителя: самоусвідомлення ним своєї унікальності і неповторності, взаємозв’язок з 
оточенням; необхідність спілкування, співпраці, співіснування. Ці передумови потребували визначення 
певних правил, виконання яких посилює ефективність формування відповідних мовленнєвих умінь, а 
саме: 1) все, що людина чує, бачить, сприймає, оцінює, про що думає, відбувається за допомогою слова; 
2) предмет (явище) є відносно стабільними, а слово, що їх називає, є рухливим і може змінювати 
емоційно-експресивне забарвлення значення контексту. 
Отже, майбутній вчитель має опанувати знаннями про дієву силу слова, мовлення, досконалого 

володіння словниковим запасом та навичками застосування слів відповідно до ситуацій спілкування. 
Оскільки основним засобом педагогічного спілкування є слово, то мовленнєва культура викладача 
створює морально-психологічний ореол, який робить спілкування бажаним для студентів. Володіння 
живим словом розглядається як одна із професійно-значущих якостей, що реалізується лише в 
діяльності, як творча якість, що найповніше виявляється в навчанні [5: 13]. Надзвичайно важливим 
чинником, який суттєво впливає на якість мовлення, є, безперечно, обізнаність у тому, що все висловлене 
є надзвичайно цікавим, потрібним, переконливим. 
Наш досвід роботи у вищій школі дозволив підтвердити думку про те, що успіх педагогічної 

діяльності, передусім, залежить і від культури й тактики спілкування між педагогом та студентом. Із 
багатоаспектного процесу підготовки студентів до комунікативної взаємодії з учнями у контексті 
цілісного становлення особистості педагога окремо виділяється питання мовленнєвої культури. 
"Мовленнєва культура допомагає через відчуття мови визначити стан душі співрозмовника, готує 
студента як такого фахівця, що вміє говорити й переживати зміст висловленого, подавати інформацію, 
що йде "від серця й до серця" [7: 136-139]. 
Мовлення – це не просто лад слів, а й лад думок та почуттів. А тому важливого значення набуває 

також вивчення й правильне використання мовних засобів у вираженні думок залежно від мети і змісту 
висловлювання, яке досягається тільки за допомогою культури мовлення. 

Культура мовлення – це дотримання усталених мовних норм усної й писемної мови, а також свідоме, 
цілеспрямоване, майстерне застосування мовних засобів залежно від мети та обставин спілкування. 
Отже, культура мовлення – це й культура мислення та культура суспільних і духовних стосунків людини. 
Висока культура мовлення означає володіння багатством мови, уникнення у мовній практиці газетних 
штампів, канцеляризмів, діалектизмів, досягнення такої форми спілкування, яка б найповніше й 
найточніше передавала зміст думки. Особливо важливим це є для вчителів, оскільки встановлювати 
зворотний зв’язок, тобто мистецтво спілкування, є запорукою реалізації майстерності. 
Істотне значення для розуміння поняття культури мовлення, зазначає В. Г. Пасинок, мають 

"правильність, точність, логічність, переконливість, чистота, доречність, ясність, виразність, 
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варіативність, адекватність меті, емоційність, що дозволяє тому, хто мовить, здійснювати активний 
вплив на співрозмовника" [7]. А відтак, кожна освічена людина має дотримуватися культури своєї мови, 
а особливо це стосується учителя. Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, уникнення 
вульгаризмів, архаїзмів, слів-паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на головних думках, 
фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне 
використання логічних наголосів і психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом і тоном, між 
словами, жестами та мімікою – всі перераховані позиції, на нашу думку, є необхідними елементами 
мовної культури педагога. 
В освіті сьогодення склалася складна ситуація – з одного боку, школа потребує вчителя нового 

покоління, спроможного підготувати грамотну й культурну особистість учня, яка вміє самостійно 
здобувати знання, критично мислити, вирішувати проблеми, самостійно працювати з інформацією, 
добутою з різних носіїв; з іншого, – по-новому організувати навчальний процес у школі та ВНЗ з 
використанням сучасних інноваційних технологій, щоб підготувати спеціаліста такого високого ґатунку. 
Мистецтво спілкування завжди вважалося органічною складовою професіоналізму вчителя, який повинен 

мати нестандартний погляд на речі, відзначатися високою етикою у спілкуванні, гнучко розподіляти 
обов’язки, володіти Божим даром – вмінням подобатися учням, надихати їх, вести за собою не силою наказу, 
а силою аргументів, переконуючого слова, яке з давніх часів вважалося божественним даром. 
Погоджуючись із ознаками, виділеними В. Г. Пасинок, які характеризують культуру мовлення 

вчителя, хочемо внести деякі роз’яснення та власне бачення цього, а саме: 
1) Правильність – відповідність прийнятим у мові орфоепічним, орфографічним, граматичним, 

лексичним нормам сучасного мовлення. Еталоном правильності слугують норми, правила вимови, 
наголошування, словозміни, слововживання, орфографічні правила на письмі тощо. Завдяки цьому, на 
нашу думку, реалізується інформаційно-комунікативна функція мовлення, здійснюється 
цілеспрямований вплив на свідомість учня. 

2) Різноманітність – володіння різнопланової літератури, активне й творче мислення, постійне 
удосконалювання і збагачення свого мовлення. 

3) Ясність – доступність мовлення для слухачів, яка забезпечує адекватне розуміння сказаного, не 
вимагаючи від співрозмовника особливих зусиль для сприймання. Ясності мовлення сприяють чітка 
дикція, логічний й фонетичний наголос, правильне інтонування, розмірений темп мовлення, спокійний і 
ввічливий тон. 

4) Виразність забезпечується оригінальністю у висловлюванні думок з метою ефективного впливу на 
партнера по спілкуванню. 

5) Чистота – бездоганність усіх елементів мовлення, уникнення недоречних, невластивих 
українській мові іншомовних запозичень, що забезпечується мовною грамотністю, володіння технікою 
мовлення. 

6) Стислість – раціональний відбір мовних засобів для вираження головної думки. 
7) Доцільність – відповідність мовлення меті й умовам спілкування. 
Отже, спілкування вчителя у педагогічному процесі повинно збуджувати активність самого студента, 

тобто навчити його вести діалог, і допомогти студентові набути позитивного досвіду в організації 
мовленнєвої діяльності та стосунків між комунікантами, при дотриманні усталених норм спілкування. А 
відтак, однією з проблем, яка чекає на своє вирішення, є створення спеціальних інтегрованих курсів у 
змісті професійної підготовки майбутніх учителів, здатних перетворити вчителя з викладача іноземних 
мов на вчителя іншомовної культури. 
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Колодько Т. Н. Педагогическое общение как фактор эффективности 
 учебно-воспитательного процесса. 

В статье показаны различные аспекты педагогического общения, а именно: факторы, функции, уровни, 
виды, структура, условия и средства общения. Раскрыта актуальность проблемы общения, которая 

приобретает особое значение в учебно-воспитательном процессе. Рассматриваются взгляды ученых на 
затронутую проблему. Проанализирована роль культуры речи в процессе общения и характеризуется 

искусство общения учителя с обучающимися. 

Kolodko T. N. The Pedagogical Communication as an Efficiency Factor of the Educational Process. 

Different aspects of the pedagogical communication are shown in the article such as: factors, functions, levels, 
types, structure, conditions and means of communication. The actuality of the communication problem which is 

of particular importance in the educational process is discovered. We consider the views of scientists on the 
issues involved. The role of culture in the process of speech communication is analyzed and the teacher’s art of 

communication is characterized.
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НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Статтю присвячено розгляду основних вимог щодо успішного навчання англомовної презентації 
студентів туристичної галузі, визначенню етапу готовності студентів до навчання англомовної 

презентації. Розглянуто можливості демонстрації навчальних матеріалів для навчання англомовної 
презентації з навчального посібника "Туризм: основні риси глобального туризму та популярні серед 

туристів місця в Україні". 

У світі глобалізації міжнародних контактів, підготовки української держави до Євро 2012, навчання 
ділового англомовного спілкування фахівців туристичної галузі набуває особливої актуальності. Одним 
із компонентів ділового спілкування є представлення презентації англійською мовою, оскільки від 
уміння представляти ідеї та стратегії іншомовній аудиторії залежить ефективність міжнародного 
співробітництва. 
Вітчизняна та зарубіжна методики навчання різних аспектів іншомовної презентації розглядають 

різноманітні аспекти психологічних і лінгвістичних особливостей презентації як виду професійно 
спрямованого монологічного мовлення [В. Б. Кашкін 2000, П. Маккарті (P. McCarthy), К. Хетчер 
(С. Hatcher) 2002], класифікації презентацій [Л. Арредондо 1998], композиційно-мовленнєві форми 
презентації [Р. Б. Адлер (R. B. Adler) 1999, Дж. Кінг (J. King) 2002], розвиток умінь невербального 
спілкування [Г. В. Колшанський 2005, С. В. Соколова 2006 та ін.], особливості використання ресурсів 
Інтернет у процесі навчання презентації [І. А. Федорова 2006, Б. Барретт (B. Barrett), П. Шарма (P. Sharma) 
2003 та ін.], навчання ділових презентацій студентів економічних спеціальностей [Н. Л. Драб 2005, 
Ю. С. Авсюкевич 2007]. Створюються підручники для розвитку вмінь презентації англійською мовою 
[О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Aвсюкевич 2007, Дж. Біллінхем (J. Billinham) 2003, Дж. Комфорт (J. Comfort) 
1995, Д. Хьюз (D. Hughes), Б. Філліпс (B. Phillips) 2000 та ін]. Проте досліджень, присвячених навчанню 
презентації студентів туристичної сфери, нажаль, немає. Це й обумовлює актуальність методично-
розробленого навчального матеріалу, викладеного у статті. 

Метою статті є демонстрація навчальних матеріалів для навчання англомовної презентації студентів 
туристичної галузі з навчального посібника "Туризм: основні риси глобального туризму та популярні 
серед туристів місця в Україні". 
Розробка навчальних матеріалів для навчання англомовної презентації з англійської мови відбувалася з 

урахуванням основних вимог щодо успішного навчання презентації, визначення етапу готовності студентів 
до навчання англомовної презентації, розгляду питання використання засобів інформатизації для навчання 
англомовної презентації тощо. 
Виконуючи умови успішного навчання іноземної мови [1: 12] зазначимо, що навчання презентації 

повинно відповідати таким вимогам:  
– бути особистісно-орієнтованим, тобто розташовувати у центрі уваги навчання самого студента, його 

потреби, мотиви, здібності, інтелект та інші індивідуально-психологічні особливості; 
– визнавати учня головним суб’єктом навчального процесу, а вчителя – помічником та організатором 

спілкування іноземною мовою, а процес навчання організовувати за схемою, запропонованою І. О. Зимнею 
S1⇔S2, де S1 – це викладач, який викликає інтерес до предмета і до себе як партнера, а S2 – студент, 
спілкування з яким розглядається викладачем як співробітництво у вирішенні навчальних задач при 
організуючій, координуючій, позитивно-стимулюючій і підкріплювальній реакції викладача [2: 88]; 

– спиратися у навчанні на автентичний текст як одиницю комунікації, що зумовлює необхідність 
використання оригінальних текстів та моделей професійних презентацій для організації процесу 
навчання; 

– забезпечувати навчальним процесом розвиток здібностей учнів здійснювати комунікативну 
діяльність самостійно; 

– широко використовувати інтерактивні форми навчання; 
– забезпечити діяльнісну основу навчання, тобто надавати перевагу самостійним, груповим і 

колективним формам роботи; 
– широко застосовувати ситуації реального мовленнєвого спілкування; 
– активізувати і розвивати інтелектуальні здібності, знання, мовленнєвий досвід кожного учня. 
Як постулюють науковці [3: 11; 4: 20-24; 5], найефективнішим періодом для початку навчання 

презентації є досягнення студентом рівня В 2, що відповідає середньому рівню володіння General 
English, який характеризується рівнем сформованості навичок і умінь активного використання іноземної 
мови як засобу формування і формулювання думок у галузі повсякденного спілкування та в галузі 
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відповідної спеціальності, в ситуаціях, які є спільними для студентів суміжних спеціальностей, а також 
володіння уміннями формулювати та вирішувати професійні завдання, аналізувати результати, 
діагностувати причини отриманих результатів. 
Використання комп’ютерних технологій як допоміжного засобу навчання презентації пов’язане, з 

одного боку, з необхідністю моделювати презентації студентами самостійно, наприклад, у програмі 
Power Point, а з іншого боку, пов'язане з організацією навчального матеріалу викладачем з урахуванням 
сучасних вимог щодо застосування комп’ютерних засобів у навчанні [6; 7]. 
У межах нашої статті ми пропонуємо ознайомитися з фрагментом однієї з методичних розробок, 

запозиченої з нашого посібника [8], метою якої є навчання англомовної презентації студентів 
туристичної галузі. 

Приклад 1. 
Мета – активізація загальновідомих фактів про побудову та етапи презентації та обговорення їх 

у малих групах. 
a) First let’s try to answer the question "What does make a perfect presentation?" Relying on the following 

key-points, draw a list of what you need to give a successful talk or presentation: 
Step 1 – PREPARATION ⇛ 
    Step 2 – DELIVERY⇛ 
        Step 3 ⇛ VISUAL AIDS 
b) Share the ideas in small groups. 

Приклад 2. 
Мета – активізація загальновідомих фактів про етапи підготовки презентації з опорою на схему. 
Look at the presentation-preparation flower and compare your list drawn as it was requested in Task 1 with 

the key points of the presentation suggested by the professionals. 

 
Приклад 3. 
Мета – введення нових відомостей та подальша активізація 

загальновідомих фактів про етапи підготовки презентації з опорою 
на друкований текст. 

Read the following tips for preparing a presentation and bring them into 
correlation with the elements shown in the figure. 

1. __________ Concentrate on giving the main information and make 
sure it’s interesting 

2. __________ Decide what it is you would like to happen as a result of 
your presentation. The four main goals of any communication are to inform, 
to request for an action, to persuade and to build relationship. Decide which 

of these goals you are planning to achieve. 
3. __________ Let your listeners know what you want them to do near the beginning of your talk and again 

at the end. Present your basic idea, and give them an outline of your presentation that would lead you and your 
audience to the desired result. Use signposting language. 

4. __________ Find out where you are making this presentation: in a small hotel meeting-room or a large 
conference hall? What facilities and equipment are available? What are the seating arrangements? 

5. __________ Put yourself in the audience's shoes – try to understand your listener's level of understanding, 
who they are, and anticipate what they want to know. 

6. __________ Decide when you are making this presentation, and how long it will be. Will it last for 5 
minutes or an hour? Just before lunch, when your audience will be hungry, or just after lunch, when your 
audience will be sleepy? 

7. _________ Leave time to practise your presentation two or three times. This will have the following 
benefits: you will become more familiar with what you want to say; you will identify weaknesses in your 
presentation; you will be able to practise difficult pronunciations; you will be able to check the time that your 
presentation takes, and make any necessary modifications. 

Приклад 4. 
Мета – розвиток і удосконалення умінь підготовки до представлення презентації з опорою на текст. 
From the three steps shown in Task 1, the delivery is definitely a central stage in giving a presentation. Look 

through the tips (Task 3) and rank them according to their importance for a successful talk. 
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Приклад 5. 
Мета – активізація загальновідомих фактів про підготовку та представлення презентацій. 
a. Suggest any more points, which are crucial for an effective delivery and put them down into the right column. 

Delivery key-points 
 

 More ideas 
______ Questions  
  
______ Signposting language   
(phrases that serve as a clue or  
indication of which part of  
presentation is under consideration)  
______ Body language  
______ Nerves  
______ Voice quality  
  

b. Look at the left column and check whether you took into consideration (in Task 5 a) the ideas suggested. 

Приклад 6. 
Мета – введення нових відомостей про манеру представлення презентації з опорою на 

аудіо текст. 
Listen to Nona Hunt, a freelance consultant, who often gives talks and presentations on various subjects, and 

number them as they mentioned by Nona (See task 5). 
(Tapescript) 

Delivery is a vital aspect of all presentations. Delivery is at least as important as content, especially in a 
multi-cultural context. And you need to consider five key areas. The first one is nerves. Most speakers are a little 
nervous at the beginning of a presentation. So during this time, try to speak slowly and calmly. Don't rush, or 
talk deliberately slowly. Be natural – although not conversational. 

The second area is voice. It is, of course, important that your audience is able to hear you clearly throughout 
your presentation. Speak clearly. Don't shout or whisper – judge the acoustics of the room. Try to vary your 
voice. 

Next, body language. Your body is speaking to your audience even before you open your mouth. Your 
clothes, your walk, your glasses, your haircut, your expression – it is from these that your audience forms its first 
impression as you enter the room. Use your hands to emphasize points but don't indulge in too much hand 
waving. Avoid moving about too much. Pacing up and down can unnerve the audience, although some 
animation is desirable. Establish eye-contact with the audience, but don't fix on an individual – it can be 
intimidating. 

And signposting language is the forth area on our list. When you drive on the roads, you know where you are 
on those roads. Each road has a name or number. Each town has a name. You can look at the signposts for 
directions. In other words, it is easy to navigate the roads. But when you give a presentation, how can your 
audience know where they are? Because you put up signposts for them, at the beginning and all along the route. 
This technique is called 'signposting' (or 'signalling'). 

Now we'll move on to the fifth and the final area – questions. Questions are a good opportunity for you to 
interact with your audience. It may be helpful for you to try to predict what questions will be asked so that you 
can prepare your response in advance. You may wish to accept questions at any time during your presentation, or 
to leave time for questions after your presentation. Normally, it's your decision, and you should make it clear 
during the introduction. Be polite with all questioners, even if they ask difficult questions. They are showing 
interest in what you have to say and they deserve attention. Sometimes you can reformulate a question. Or 
answer the question with another question. Or even ask for comment from the rest of the audience. 

Those were the most crucial aspects of presentation delivery, though we can also talk about use of visual 
aids, cultural considerations, audience rapport, first impression, confidence and many other factors. 

(By the materials of – http://www.englishclub-spb.ru/speaking/presentations.htm) 

Приклад 7.  
Мета – розвиток та удосконалення умінь аудіювання, виділення ключових понять про 

представлення презентацій. 
Listen to the recording again and try to put down the key words for each of the issues: e.g. nerves – slowly; 

calmly; no rush; be natural. 
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Приклад 8.  
Мета – розширення знань про манеру представлення презентацій з опорою на аудіо текст. 
 

Listen to the continuation of Nona Hunt’s talk, and note the other essential issues she mentions. 
(Tapescript) 

Let’s continue our talk about giving presentations. As I mentioned last time the art of delivering presentations 
is quite a complicated one and that is why I’d like to dwell upon some more important aspects. 

First of all, it’s, of course, the usage of visual aids. Of all the information that enters our brains, the vast 
majority of it enters through the eyes. 80% of what your audience learn during your presentation is learned 
visually (what they see) and only 20% is learned aurally (what they hear). There are many types of visual aids – 
pie charts, graphs, maps, tables, photographs real samples, OHPs, blackboards, flip-charts etc. But you should 
use visual aids with care. Do not overload your audience with too much information in a short time. A good rule 
is: use one image to give one message. Do not try to give two messages with one image. 

Another interesting thing to say about presentations is cultural consideration. Because English is so widely 
used around the world, it is quite possible that many members of your audience will not be native English-
speakers. In other words, they will not have an Anglo-Saxon culture. Even within the Anglo-Saxon world, there 
are many differences in culture. If we hypothetically imagine a German working for an Israeli company making 
a presentation in English to a Japanese audience in Korea, we can see that there are even more possibilities for 
cultural misunderstanding. You should try to learn about any particular cultural matters that may affect your 
audience. This is one reason why preparation for your presentation is so important. Cultural differences can also 
be seen in body language, which we have just discussed. To a Latin from Southern France or Italy, a presenter 
who uses his hands and arms when speaking may seem dynamic and friendly. To an Englishman, the same 
presenter may seem unsure of his word said lacking in self-confidence. 

Audience rapport. You need to build a warm and friendly relationship with your audience. Enthusiasm is 
contagious. If you are enthusiastic your audience will be enthusiastic too. And be careful to establish eye contact 
with each member of your audience. Each person should feel that you are speaking directly to him or her. This 
means that you must look at each person in turn – in as natural a way as possible. This will also give you the 
opportunity to detect signs of boredom, disinterest or even disagreement, allowing you to modify your 
presentation as appropriate. 

Finally ..., Enjoy yourself. The audience will be on your side and want to hear what you have to say! 
(By the materials of - http://www.englishclub-spb.ru/speaking/presentations.htm) 

Приклад 9. 
Мета – розвиток та удосконалення умінь аудіювання, виділення ключових понять про 

представлення презентацій, контроль рівня розуміння аудіо тексту. 
a. Listen to the recording again and try to put down the key words for each of the issues: e.g. usage of visual 

aids – one image – one message. 
b. Can you think of any more points which weren’t mentioned but are very important? Add them into column 

"More ideas" in Task 9 a. 
c. Read the key-ideas in the table below and fill in the first part of it. 

Issue Key-ideas 
 differences in culture, learning particular cultural matters that may affect 

audience, cultural misunderstanding; 
 80% of information – thorough visual canal, graphs, pie charts, 

photographs, maps, tables, real samples, OHPs, flip-charts and 
blackboards, etc. (one image – one message); 

 warm and friendly relationship, enthusiasm, eye-contact, signs of 
boredom, disinterest. 

 
Приклад 10. 
Мета – контроль рівня сформованості знань щодо підготовки та представлення презентацій. 
Sum up what was said about the presentation delivery by the expert and your friends in Tasks 1-9 шт. Don’t 

forget about your own ideas and experience. 
 
Приклад 11. 
Мета – розвиток та удосконалення лексичних навичок говоріння. 
 
а) Look at the objects below and label them choosing the words from the word box. 
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an overhead projector (OHP), a flipchart, a whiteboard, a screen, a laptop, a digital projector  

             
a______  b_______  c______  d_______   e______   f________ 
b) Explain what items of the equipment may become most useful for you while giving presentations. 
 
Приклад 12. 
Мета – розвити вміння складати текст презентації згідно з прийнятою у діловому спілкуванні 

структурою презентації. 
Study two hints given below about the structure and conversational formulas of presentations. 

HINT 1     PRESENTATION STRUCTURE 
 

1. 

INTRODUCTION. The introduction is a very 
important – perhaps the most important – part of 
your presentation. This is the first impression that 
your audience has of you. You should concentrate 
on getting your introduction right. You should use 
the introduction to: 

Welcome your audience  
Introduce your subject  
Outline the structure of your presentation  
Give instructions about questions  

2. 

BODY. The body is the 'real' presentation. If the 
introduction was well prepared and delivered, you 
will now be 'in control'. You will be relaxed and 
confident. 
The body should be well structured, divided up 
logically, with plenty of carefully spaced visuals. 
Remember these key points while delivering the 
body of your presentation:  

Do not hurry  
Be enthusiastic  
Give time on visuals  
Maintain eye contact  
Modulate your voice  
Look friendly  

Keep to your structure  
Use your notes  
Signpost throughout  
Remain polite when 
dealing with difficult 
questions  

3. Use the CONCLUSION to: 
Sum up (Give recommendations if appropriate)  
Thank your audience  
Invite questions  

4.  QUESTIONS Answer questions in a polite, diplomatic way 

(By the materials of: http://www.englishclub-spb.ru/speaking/presentations.htm) 

HINT 2   SIGNPOSTING LANGUAGE 
(By the materials of: http://www.englishclub-spb.ru/speaking/presentations.htm) 

 

Function Language 

1. Welcoming your audience 

• Good morning, ladies and gentlemen  
• Good morning, gentlemen  
• Good afternoon, ladies and gentlemen  
• Good afternoon, everybody  

2. Introducing your subject 

• I am going to talk today about...  
• The purpose of my presentation is to 
introduce our new range of...  
• I'd like to start by...  

• Let's begin by...  
• First of all, I'll...  
• Starting with...  
I'll begin by... 

3. Outlining your structure / 
Ordering 

• Firstly...secondly...thirdly...lastly...  
• First of all...then...next...after that...finally...  
• To start with...later...to finish up...  
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Function Language 

4. Giving instructions about 
questions 

• Do feel free to interrupt me if you have any questions.  
• I'll try to answer all of your questions after the presentation.  
• I plan to keep some time for questions after the presentation.  

5. Finishing one subject... 
...and starting another 

• Well, I've told you about...  
• That's all I have to say about... 
• We've looked at...  
• So much for...  
• Now we'll move on to...  

• Let me turn now to...  
• Next...  
• Turning to...  
• I'd like now to discuss...  
Let's look now at... 

6. Analyzing a point and 
giving recommendations 

• Where does that lead us?  
• Let's consider this in more 
details...  

• What does this mean for…?  
• Translated into real terms... 

7. Giving an example 
• For example,...  
• A good example of this is...  
• As an illustration,...  

• To give you an example,...  
•  To illustrate this point... 

8. Dealing with questions 
• We'll be examining this point in more details later on...  
• I'd like to deal with this question later, if I may...  
• I'll come back to this question later in my talk...  

9. Summarising and 
concluding • In conclusion,...  

• To conclude… 
• Right, let's sum up, shall we?  
• I'd like now to recap...  

• Let's summarise briefly what we've 
looked at...  
• Finally, let me remind you of some of 
the issues we've covered / considered 

10. Thanking your audience • Many thanks for your attention.  
• May I thank you all for being such an attentive audience.  

11. Inviting questions • Now I'll try to answer any 
questions you may have. 
Can I answer any questions?  

• Are there any questions?  
• Do you have any questions?  
• Are there any final questions? 

Приклад 12. 
Мета – формування умінь підготовленої презентації. 
Choose one of the situations given below, prepare a speech for tourists who are coming to Ukraine to visit 

EURO 2012 and be ready to present it in class. 
1. Green tourism in Ukraine. Content: This speech covers the topics of considerable potential of green 

tourism in Ukraine, rural areas of the country and activities tourists can enjoy by choosing green tourism. 
2. Water tourism in Ukraine. Content: This speech covers the topics of the potential of water tourism in 

Ukraine. Present the voyage along the Dnipro river from Kiev to the Crimea. Speak about touching at series of 
ports (Zaporizhzhya, Kherson, Sevastopil, Yalta, Odessa), mention the history of ancient cities, grand 
monuments, a vibrant culture rich in tradition. 

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження означеної проблеми ми вбачаємо у 
експериментальній перевірці результатів дослідження в процесі професійної комунікативної підготовки 
фахівців сфери туризму та подальшої розробки навчальних матеріалів для формування англомовної 
професійно-спрямованої компетенції фахівців зазначеної галузі. 
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Красковская О. Л. Обучение англоязычной презентации студентов сферы туризма. 

Статья посвящена рассмотрению основных требований для успешного обучения англоязычной 
презентации студентов туристической отрасли, определению этапа готовности студентов к 

обучению англоязычной презентации. Рассмотрены возможности демонстрации учебных материалов 
для обучения англоязычной презентации с научного пособия "Туризм: основные черты глобального 

туризма и популярные среди туристов места в Украине". 

Kraskovska O. L. Teaching Presentation Skills to the Students of the Travel Industry. 

The article deals with the basic requirements for teaching presentation skills to the students of the travel 
industry and the determination of the students' readiness to the English presentation learning. The possibilities 
concerning the scientific matters from the textbook "Tourism: the Principal Features of the Global Tourism and 

the Popular Tourist Places in Ukraine" are considered for the English presentation tuition.
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ПРОБЛЕМА РІДНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ ДУХОВНО-ПРАКТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянуто проблему формування рідномовної компетенції особистості в структурі 
утвердження мовної свідомості; висвітлюються особливості становлення національно-мовної 
особистості в процесі мовного розвитку та виховання; зосереджено увагу на засобах народної 

педагогіки в процесі виховання рідномовної компетенції; окреслюються мета і зміст мовного виховання 
в процесі формування рідномовної компетенції молоді. 

Розвиток демократичної держави та становлення громадянського суспільства в Україні вимагають 
вагомих змін у навчально-виховному процесі. Сьогодні українська освіта переживає складні та 
відповідальні часи, пов'язані з інтеграцією у світовий та європейський освітній простір. Така 
трансформація супроводжується суттєвим оновленням педагогічної теорії й практики, відбувається зміна 
освітньої парадигми, пропонується новий зміст, підходи, педагогічний менталітет, удосконалюються 
форми й методи навчання. 
Останніми роками було введено Державні стандарти освіти, нові навчальні програми, переглянуто 

концепції викладання значної кількості предметів, розроблено нові підручники та посібники. 
Запроваджений разом з відбудовою національної освіти курс на її гуманізацію й гуманітаризацію значно 
підвищує роль суспільних дисциплін й обумовлює необхідність якісного оновлення їхнього змісту й 
методів навчання. Сучасному суспільству потрібні свідомі, компетентні, поінформовані громадяни, які 
прагнуть блага нашої країни, спроможні приймати самостійні рішення і нести відповідальність за власні 
вчинки. Саме сьогодні, в умовах економічних та суспільно-політичних перетворень, зміцнення 
української державності необхідно засобами навчальних дисциплін формувати свідоме, конструктивно-
критичне ставлення до суспільних процесів та явищ, які відбуваються, мотивацію та компетентність 
щодо майбутньої активної участі у громадському житті. 
В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, правової соціальної демократичної 

держави, вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу є досить важливим чинником у формуванні 
в молодого покоління суспільно значущих компетенцій. Однією із найважливіших є саме рідномовна 
компетенція, оскільки вона проявляється у всіх життєвих сферах. Від ступеня їх сформованості залежить 
здатність людини адекватно орієнтуватися та поводитися в різних соціальних ситуаціях тому метою 
нашої статті є висвітлення проблеми рідномовної компетенції у структурі мовного виховання 
особистості. 

"Національно-мовна особистість" – це, передусім, національно свідома особистість, тобто носій 
національної свідомості, рідної мови, культури, людина, яка володіє сукупністю знань, уявлень з мови та 
вміє творчо використовувати їх у різних видах мовленнєвої діяльності. 
Людина є єдиною істотою на Землі, якій притаманна самосвідомість, духовне життя. Джерело 

самосвідомості коріниться в особливостях людського буття у світі. Вона здійснює свій зв'язок зі світом у 
трьох формах – духовній, пізнавальній і практичній. Вона не просто пристосовується до навколишнього 
середовища, але й активно перетворює, освоює світ і опановує його закони. Таке активне опанування 
світом як об'єктом відбувається в формі практичної і теоретичної, пізнавальної діяльності, засобом і 
вищою формою якої є мислення. Пізнавальна діяльність, і зокрема мислення, спрямовані на 
нейтральне, суто об'єктивне зображення світу і людини. Проте людська духовна активність не 
обмежується лише спрямованістю на об'єкт, на реальність "поза себе". Є й інша форма ідеальної 
діяльності, спрямована саме на перебудову людської душі. Це – духовно-практична діяльність, 
ціннісна форма самосвідомості. 
Самосвідомість є виявом усвідомлення своїх вчинків, їх наслідків; вона нерозривно пов'язана з 

совістю, з відповідальністю людини за свої стосунки зі світом природи і світом людей. 
Самосвідомість містить в собі прояв суб'єктивного відношення людини до дійсності як до світу свого 
життя, його оцінку, усвідомлення свого знання і себе. Результатом і метою духовно-практичного, 
ціннісного відношення до світу є осягнення сенсу існуючого, міри відповідності світу та його проявів 
людським інтересам та потребам, сенсу власного життя. Якщо мислення, пізнавальна діяльність 
потребує здебільшого тільки ясного вираження знання, дотримання логічних схем оперування ними, 
то духовне ставлення до світу і його усвідомлення вимагає особистих зусиль, власних роздумів і 
переживання істини. 
Суспільний досвід особистості акумулюється не лише у формах спілкування, в суспільних 

відносинах, не лише у засобах і знаряддях праці, але також у мові. Мова виступає зовнішньою 
оболонкою думки, засобом пізнання, спілкування, збереження і передачі суспільного досвіду та 
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інформації. Незважаючи на те, що не всі елементи духовного життя можуть мати мовний вираз 
(наприклад, потреби, емоції, переживання, підсвідомі явища), самосвідомість як продукт суспільного 
життя нерозривно пов'язана з мовою, опосередкована нею. 
Мовною є особистість, виражена у мові (текстах) і через мову, особистість, реконструйована в 

основних своїх рисах на базі мовних засобів; вона трактується як частина місткого і багатогранного 
розуміння особистості. Розгляд мовної особистості взагалі, незалежно від національної специфіки її 
мови, неминуче залишається схематичним. Мовна особистість трактується, насамперед, як глибоко 
національний феномен. Обговорюючи зміст поняття етносу й етнічної самосвідомості (які з позицій 
самої особистості, зсередини, тобто у відображеному вигляді, і становлять основу національного 
почуття), етнологи враховують декілька основних ознак: спільність походження, спільність історичних 
доль, спільність культурних цінностей і традицій, спільність мови, емоційних і символічних зв'язків, 
спільність території [1: 40]. Поняття "мовна особистість" і "національний характер" не тотожні, але 
глибинна аналогія між ними існує. Вона полягає в тому, що носієм національного в обох випадках 
виступає відносно стійка в часі, тобто інваріантна в масштабі самої особистості, частина в її структурі, 
яка є продуктом тривалого історичного розвитку і об'єктом міжпоколінної передачі досвіду. 
Поняття мовної свідомості зустрічається у роботах І. Бодуена де Куртене ("мовні уявлення", "чуття 

мови народом"), Л. Щерби ("лінгвістичний інстинкт", "мовне чуття"). Про "чуття мови" писали 
М. Шумило, І. Синиця, Р. Дуб, В. Поліщук, Т. Панько, про "чутливість до слова" – В. Сухомлинський, 
про "мовну чутливість" – В. Русанівський і багато інших україністів минулого і сучасного. 
Мовна свідомість у філософсько-педагогічному осмисленні постає як одна з форм суспільної 

свідомості, яка має свій, особливий об'єкт відображення – мову, що виконує особливу соціальну функцію 
– обслуговування потреб мовної діяльності. Як і будь-яка інша форма суспільної свідомості, мовна 
свідомість має два рівні: теоретично систематизований, який включає лінгвістичні теорії, ідеологічні 
елементи, і теоретично не систематизований, куди відносяться буденні погляди, елементи соціальної 
психології. Межа між усвідомленим і неусвідомленим індивідуальна і ситуативно зумовлена. Мовна 
самосвідомість – це усвідомлення своєї чи чужої мовної поведінки, частина культурної самосвідомості. 
У певний історичний час рідна мова стає символом національної самосвідомості. 
Лінгвістичні, педагогічні, культурно-освітні аспекти культури мови синтезуються в понятті "мовне 

виховання особистості". Саме мовне виховання відіграє велику роль у громадському самоутвердженні й 
самовизначенні кожного індивіда. У слові акумулюються відносини між людьми, слово забезпечує не лише 
прагматичні дії, а й служить духовним потребам особистості. Завдяки знанню мови усвідомлюється зв'язок 
з традиціями свого народу, глибшає розуміння історії рідного краю, розкривається зміст духовної культури 
соціуму. У найбільш загальному вигляді передумови формування мовної здатності як однієї з вищих 
психічних функцій людини задаються її діяльністю, якою вона оволодіває в ході своєї соціалізації. Роль 
діяльності превалює, тому що тільки в її структурі розгортається мовне спілкування, виникає потреба у 
різних поняттях й узагальненнях. Звичайно, "чуття мови" передбачає наявність природних, вроджених 
здібностей, але процес засвоєння й удосконалення рідної мови – для особистості фундаментальний. Мова – 
творчий орган мислення, "засіб не виражати готову думку, а створювати її ... вона не відображення 
світогляду, який вже склався, а діяльність, що його складає" [2: 5]. 
Мовне виховання – це шліфування, розвиток думки, почуттів, виховання естетичної сприйнятливості 

до цінностей світової культури й осмислення серед них місця культури свого народу. Розуміючи рідну 
мову як засіб розвитку інтелекту, В. Сімович підкреслює: "Для дитини є та мова, якою вона думає, 
підставою, що на ній виростають нові й нові враження, в ній вона сприймає кожну незначну для неї 
думку, залучаючи до тої мовної будови, хоча вона й невелика, нові й нові прибудови ..." [3: 18]. 
Природно, що виховання мовної особистості не може обійтися без опори на національну мову, на мовні 
знаки національної культури. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її сукупності й 
багатогранності, здатен стати творцем мовних цінностей. Це відбувається тоді, коли у мовному 
вихованні закладено можливості активного використання всіх мовних стилів – від розмовно-побутового 
до офіційно-ділового та наукового. 
Метою і змістом мовного виховання є вироблення такого ставлення до мови, яке збігається з 

сучасним науковим знанням про мову. З досвіду відомо, як часто погляди рядових носіїв мови на деякі 
принципові мовні питання різняться з поглядами лінгвістів, орієнтованими на результати сучасного 
наукового пізнання. Згадаємо, для прикладу, негативне ставлення до варіантних засобів у кодифікації, 
пуристичні погляди на запозичення слів і їх функціонування у мові. Мовнокультурна освіченість означає 
вироблення у кожної особистості постійної потреби удосконалення власної літературної мови. Мовне 
виховання не обмежується межами шкільної чи вузівської освіти, а триває доти, доки є чинною мовна 
діяльність людини, тобто все її свідоме життя. Рівень мовної культури індивідуума залежить від його 
обізнаності з національним мистецтвом, з історією культури народу, історією його мови, з 
народознавством. Українознавство виокремлює в мовній освіті світоглядний принцип, формування 
національно-мовної картини світу. Тільки глибоке розуміння внутрішніх законів розвитку психології 
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народу-носія мови забезпечує участь мовця у безперервному процесі удосконалення мови. Вирішальна 
роль у цьому процесі належить мовній свідомості носіїв мови. Говорячи так, ми ніскільки не 
применшуємо роль активної позиції в нормалізаторській роботі лінгвістів, але, при всій важливості і 
потрібності останньої, її не можна порівнювати з роллю мовної свідомості основної маси носіїв. Врешті 
боротьба за стійкість літературної норми, яка ведеться спеціалістами з культури мови, будується, 
передусім, на апеляції до мовної свідомості, у той час, як сама норма формується як ядро, як згорнуте 
вираження загальнонаціонального мовного типу. Але і норма, що враховує як системний, так і 
еволюційний аспекти мови, неможлива без третьої координати – особистісної, тобто мовної свідомості. 
"Очевидною умовою можливості культури мови, – на думку російського мовознавця Г. Винокура, – є, 
по-перше, висока лінгвістична свідомість мовців, а, по-друге, тісно пов'язана з цим любов до мови ... 
Самі собою лінгвістичні знання не можуть виховати лінгвістичний смак ..., якщо вони не 
випереджаються культурністю мовця" [4: 57]. 
Побутує думка, що найвідповідальніша роль у мовному вихованні дитини належить школі, педагогам, і 

лише інколи згадується про значення сім'ї у формуванні мовної особистості. Але саме родина – та клітина, з 
якої починається плекання душі дитини, становлення її духовності. Материнська школа, в якій ще з 
пелюшок дитина прилучається до рідної мови, формує підвалини мовної особистості і мовно-національної 
свідомості. І. Огієнко у "Науці про рідномовні обов'язки" дав таку настанову батькам: "Виховуйте своїх 
дітей тільки рідною мовою, бо тільки вона дасть їм найбільше духових цінностей" [5: 4-5]. На його думку, 
"жінка завжди чутливіша до рідної мови, а тому й сильніше впливає на мовне виховання дітей" [5: 4-5]. І 
справді, лагідна мамина колискова прищеплює маленькій істоті людське, високе начало, бо у колисанках – 
світ добра, краси і справедливості, який кожен народ прагне викохати в юних душах. Материнське слово у 
ранньому віці є джерелом наслідування інтонаційного багатства рідної мови, її мелодійності і краси. 
Ненька відкриває дитині чарівність народних забавлянок, пісеньок, лічилок, загадок, примовлянок, ігор, 
казок [5: 4-5]. Через фольклор відбувається органічне опанування рідної мови. Фольклорні джерела, 
зрештою, готують дитину до розуміння художньої літератури, виховують у ній культуру сприйняття 
поетичних творів. Батьки вводять юну особистість у світ художньої літератури, і бажано, звичайно, щоб 
малюк виростав на кращих зразках прози і поезії для дітей, таких, як вірші Олени Пчілки, Марійки 
Підгірянки, Олександра Олеся, Ліни Костенко та інших представників українського письменства. Зразок 
материнської школи дала українству Олена Пчілка – мати Лесі Українки. Письменниця не раз 
наголошувала: "Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна". Незадоволена тодішньою 
системою виховання та навчання, вона шукала свої шляхи у загальнокультурній освіті власних дітей. У 
родинній школі Косачів бачимо початки свідомого ставлення до слова. Подружжя дало своїм дітям 
різнобічні знання: вони вивчали багато мов, світову історію, музику, малювання, заохочувались до 
літературної творчості. Саме матері завдячує Леся Українка розвитку свого поетичного таланту, називає її 
найкращою, найрозумнішою жінкою світового рівня. У материнській (родинній) школі мовне виховання 
поєднується з народною етикою, мораллю, правилами поведінки, супроводжується звичаями, відтворенням 
народної культури, традицій, засвоєнням мовного етикету. Пробуджуючи в юному серці пам'ять роду 
свого, прищеплюючи любов до народної пісні, гордість за національні надбання, тим самим виховуємо і 
смак до своєї мови, прагнення захистити її від занепаду. 
Варто зазначити, що мовний (розумовий) розвиток дитини, передусім, залежить від мовної діяльності 

батьків, від рівня їх мовної культури. Зразки літературної норми чи мовні покручі засвоює дитина день у 
день. Побутовий суржик, мішанина української і російської мов нівелює юну особистість, завдає 
непоправної шкоди формуванню її національно-мовної свідомості. 
Мовна особистість формується на основі рідної мови, а розвивається, розширює свої мовно-культурні 

обрії шляхом засвоєння інших мов. Тільки різностильова, функціонально багата мова-основа може 
надійно забезпечити засвоєння другої мови. Дбаючи про мовне виховання дитини, деякі сучасні батьки 
надмірно захоплюються навчанням іноземних мов у ранньому віці або ж, вважаючи рідну українську 
мову "непрестижною", віддають дітей у російські садочки і школи, але "Рідна школа – то найсильніше 
джерело вивчення й консервації своєї рідної мови взагалі, а літературної зокрема. Цілий народ мусить 
пильно дбати, щоб усі його школи були тільки рідномовні, бо тільки вони виховують свідому націю ... 
Народ, позбавлений рідних шкіл, позбавляється тим найсильнішого двигуна свого духового розвитку й 
засуджується на культурне й національне каліцтво" [6: 18]. 
У сучасній загальноосвітній школі мають стверджуватися основи володіння українською мовою. 

Незалежно від мови викладання в школі (української, російської, польської, угорської та ін.) тут повинен 
забезпечуватися такий рівень оволодіння державною мовою, який давав би змогу випускникові 
користуватися цією мовою на рівні її літературних стандартів, літературних норм у всіх ситуаціях 
суспільної та виробничої діяльності. Недостатність мовних знань і навичок гальмує інтелектуальне, 
трудове і моральне удосконалення особистості. 
Тому новизна "Навчально-виховної концепції вивчення української (державної) мови", 

запропонованої С. Єрмоленко і Л. Мацько, полягає в переорієнтації змісту неперервної освіти 
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(дисципліна "Українська мова") на комунікативно-прагматичну мету. "Учні мають засвоїти не тільки 
суму лінгвістичних понять і граматичних, правописних правил, не тільки вміти розпізнавати лінгвістичні 
явища й репродукувати мовні одиниці у відповідних аналогічних контекстах: вони повинні вільно 
володіти усною і писемною мовою, користуватися нею в різних суспільних ситуаціях, вміти створювати 
тексти літературною мовою" [7: 26]. 
Формування рідномовної компетенції молоді залежить від культури мови всіх без винятку педагогів. 

Мова кожного педагога повинна бути бездоганно правильною, образною, чіткою. Мовне виховання – це 
культура мови на уроках, єдиний мовний режим у школі, в усіх її ланках і підрозділах. Питання мовної 
компетентнісної культури необхідно періодично обговорювати на педрадах, методичних об'єднаннях. "У 
школі повинна бути, передусім, висока мовна культура, повинна панувати атмосфера великої чутливості 
до слова: сказане чи написане неправильно має звучати не тільки для вчителя, але й для школяра таким 
же дисонансом, як фальшива нота для людини, яка володіє високим музичним слухом. Варто порадити 
вчителеві початкових класів: виховуйте в дітей чутливість до емоційного забарвлення слова. 
Добивайтеся, щоб слово звучало для учня, як музика!" [8: 67]. 
Таким чином, усвідомлення мови як безцінного скарбу народу, нації є одним із найвагоміших 

моментів розвиненої національної свідомості та самосвідомості молодої людини. Важливим є 
переконання особистості в тому, що мова будь-яких етносів, націй – незалежно від чисельності її носіїв – 
є однією з найкоштовніших вартостей людства як цивілізованої спільноти. Байдуже, тим паче 
зневажливе ставлення до мови чисельно навіть найменших етносів, націй має кваліфікуватися завжди 
однозначно: як прояв невігластва, соціальної некомпетентності, антигуманності. 
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Кульчицкий В. И. Проблема родноязычной компетенции в структуре духовно-практической 
деятельности личности. 

В статье рассмотрена проблема формирования родноязычной компетенции личности в структуре 
утверждения языкового сознания; рассматриваются особенности становления национально-языковой 
личности в процессе языкового развития и воспитания; сконцентрировано внимание на средствах 
народной педагогики в процессе воспитания родноязычной компетенции; очерчиваются цель и 

содержание языкового воспитания в процессе формирования родноязычной компетенции молодежи. 

Kulchytskyi V. Y. The Problem of Native Lingual Competence in the Structure of the Personality's Mental 
Practical Activity. 

The article considers the problem of the native lingual competence formation in the structure of the linguistic 
consciousness confirmation; envisages the peculiarities of the national lingual personality formation in the 

process of the lingual development and education. The education is drawn onto the devices of the folk pedagogy 
in the process of the native lingual competence upbringing. The aim and the purpose of the lingual education in 

the process of the youth native lingual competence are described.
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БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ІММІГРАНТІВ В КАНАДІ 

Стаття присвячена проблемі білінгвізму в полікультурному суспільстві та його впливу на 
соціолінгвістичну адаптацію українських іммігрантів в Канаді. Дослідження висвітлює мовну та 

культурну асиміляцію українських іммігрантів в Канаді та співіснування англійської та української мов 
у діаспорних провінціях країни. Визначено, що ідея білінгвістичності кожного громадянина Канади 

гарантує його розвиток як висококультурної особистості. 

Сучасні процеси розвитку суспільства, глобалізації, необхідність змінення та модернізації моделі 
суспільного життя призводять до виникнення полікультурних держав, для яких характерно те, що саме 
етнічне різноманіття є однією з умов їхнього процвітання. Це відбувається завдяки співіснуванню та 
доповненню однієї культури іншою. Міжетнічні відносини в полікультурній державі, якою є Канада, є 
необхідною складовою політичної, економічної та суспільної діяльності держави. 
Важливу роль у мовній та соціолінгвістичній адаптації іммігрантів, в тому числі й українських, в Канаді 

як головного чинника інтеграції в економічне та суспільне оточення країни-реципієнта відіграє мовне 
самовизначення переселенців, які становляться білінгвами, що, в свою чергу, сприяє їхньому успішному 
пристосуванню до нових умов життя. 
Про важливість проблеми білінгвізму йдеться у роботах визначних учених Б. Ажнюка, Є. Верещагіна, 

В. Голубничого, А. Горохович, Ю. Жлуктенка, О. Кривошеєвої, З. Кузеля, Я. Рудницького, 
С. Семчинського, Л. Щерби, що сприяли цілісному осмисленню цієї проблеми, з’ясуванню лінгвістичного 
та соціолінгвістичного аспектів її вивчення. 
Вагомий внесок у розробку білінгвології зробили зарубіжні дослідники О. Воловина, Р. Інглехарт, 

А. Диеболд, У. Ламберт, Дж. Фішман та ін. Ці вчені в своїх роботах визначили проблему двомовності, 
вплив білінгвізму на інтелектуальний розвиток людини, мовну поведінку білінгвів та їхню 
соціолінгвістичну адаптацію до умов перебування в іншомовному середовищі. 

Метою дослідження є вивчення проблеми білінгвізму в полікультурному суспільстві та його впливу на 
соціолінгвістичну адаптацію українських іммігрантів в Канаді, а також дослідження мовної та культурної 
асиміляції українських іммігрантів протягом чотирьох імміграційних хвиль до Канади та співіснування 
англійської й української мов в діаспорних провінціях країни. 

Завдання дослідження: визначення умов, що сприяють повній або частковій асиміляції українських 
іммігрантів діаспори в Канаді; вивчення мовної ситуації, що склалася в діаспорних провінціях Канади; 
дослідження впливу англійської та української мов на соціолінгвістичну адаптацію українців на канадській 
землі. 
Необхідно враховувати той факт, що існує певний зв'язок між національною мовою і 

самоідентифікацією людини, і будь-які зміни в національному самоусвідомленні та самовизначенні, що 
відбуваються у разі комунікації іншою, нерідною мовою, спричиняють, передусім, асиміляцію, без якої 
неможлива адаптація новоприбулих людей у новому для них суспільстві. У перекладі з латини асиміляція 
означає "уподібнення". Під час імміграції до нової країни може відбутися як часткова асиміляція – це 
варіант, коли іммігранти жертвують своєю мовою та звичною для них культурою спілкування в якійсь 
обмеженій сфері – роботі або навчанні, але зберігають власні традиції і культуру в родинних зв'язках, 
віросповіданні, так і повна асиміляція, коли іммігранти цілком відмовляються від своєї мови, культурних 
традицій, норм та звичаїв і намагаються повною мірою засвоїти іншу культуру та іншу мову. 
Тож, асимілювати народ – це створити ситуацію або умови, які сприятимуть повній відмові від звичаїв 

та традицій рідного народу, корінної культури, рідної мови. Загальновідомо, коли забувається материнська 
мова, яку засвоює дитина в родинному спілкуванні, відбувається повна культурна та мовна асиміляція і, як 
наслідок, людина вже не ототожнює себе з рідним народом. Бо саме за висловом дослідниці А. Горохович, 
"мова – це справа національного престижу... Чим мова народу популярніша в світі, тим значення того 
народу більше серед народів світу" [1: 152]. Але повна асиміляція свідчить про те, що відбулася повна 
соціолінгвістична адаптація особистості до умов нового суспільства. 
Наведене вище свідчить про те, що мова є основою національної гідності і виявом національної 

свідомості. Національна мова зберігає етнос в умовах постійного життя в чужому національному оточенні, 
в умовах імміграції. "Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні всебічної людської 
вихованості, ні духовної культури. Мовна культура – це живодайний корінь культури розумової, всього 
розумового виховання високої, справжньої інтелектуальності" [2: 415]. Тому можна стверджувати, що 
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відмова від рідної мови позбавляє могутнього впливу на підростаюче покоління, сприяє занепаду 
традиційної наступності поколінь у збереженні національного характеру нації. 
Але, говорячи про українських іммігрантів в новій малознайомій країні, ми маємо враховувати той 

факт, що для них є дуже важливим не тільки зберегти свою національну ідентифікацію, а й адаптуватися до 
перебування в новій країні, пристосуватися до нового укладу, нових законів і норм життя, вивчити нову 
культуру та місцеві традиції і стати повноцінними членами суспільства, в якому вони опинилися. 

"Мова – це не лише дана система засобів пізнання... це рівночасно шлях вітворення естетичних і 
моральних ідеалів" [3: 100]. Англійська мова для українців в Канаді є не тільки знаряддям адаптації до 
нового політичного, соціального та економічного устрою життя, але й для вивчення історії, культури і 
традиції країни-реципієнта. 
За визначенням В. Кафарського, Б. Савчука, кожна мова має етносоціальні функції, такі як: 

комунікативна, номінативна, культуротворча, етнозберігаюча, ідентифікуюча, інтегративна та 
дезінтегративна [4: 333-336]. 
Для кожної з чотирьох хвиль імміграції українців до Канади українська мова, як рідна, і англійська 

мова, як мова спілкування та засіб адаптації у новому середовищі, виконували переважно різні функції для 
українських переселенців. Українська мова, як матерня, для більшості іммігрантів з України виконує 
комунікативну, етнозберігаючу, ідентифікуючу функції. Англійська мова, яка необхідна для повноцінного 
існування українських іммігрантів в Канаді, сприяє їхньому найскорішому пристосуванню до нових умов 
життя та виконує комунікативну, інтегративну та культуротворчу функції. Саме це розподілення функцій 
між двома мова, якими спілкувалися українці протягом всього часу перебування в Канаді, сприяло не 
повній асиміляції, в тому числі й мовній, українських іммігрантів, а більше культурному обміну, що є 
найкращою формою міжкультурного співіснування. У цьому випадку дві культури, українська і канадська, 
майже разом співіснують і взаємно збагачуються одна від іншої. 
Культурний обмін навіть може відбуватися між двома мовами. Наприклад, в перші роки перебування 

українських поселенців на канадській землі ситуації для повноцінного та адекватного спілкування 
англійською мовою були обмежені. Українські переселенці, що переважно були малоосвічені, створювали 
ізольовані поселення, де зберігався традиційний культурний устрій життя українського селянина, мовою 
спілкування була українська та її було достатньо для вирішення всіх проблем поселення. Але згодом з 
поширенням торгівельних та суспільних зв’язків з англомовними сусідами виникла нова особлива форма 
української мови "геф на пів", якою з часом продовжили користуватися в українських поселеннях. 
Спілкуючись зі своїми англомовними сусідами, українці "українізували" англійські слова. Наприклад, 
англійське слово "пейнт", що перекладається – "фарбувати", вони промовляли як "пейнтувати", англійське 
"шат" ("зачиняти") українці використовували як "зашатнути", англійське слово "колд" ("холодний", 
"замірзати") промовляли як "проколднути" і таке інше [5]. І хоча ці слова змінили українську мову, якою 
спілкувалися українські іммігранти та їх нащадки в Канаді, але збереження семантики цих слів дало змогу 
українцям завжди пам’ятати особливості своєї рідної мови і згодом знову повернутися до більш 
літературного її варіанту. У той час українцям було важливо якнайшвидше опанувати англійську мову, що 
давало б їм змогу успішно адаптуватися до життя в англомовному середовищі. 
Друга хвиля української еміграції в міжвоєнний період мала можливість приєднуватися до уже 

існуючих емігрантських організацій, а саме до Гуртка Плекання Української Мови (ГПУМ), Спілки 
Української Молоді (СУМ), Союзу Українок Канади (СУК), які були орієнтовані на збереження ідей 
українства і адаптації до умов життя української спільноти в Канаді. Проте діаспорні громадські структури 
могли лише частково посприяти розв'язанню низки складних проблем, з якими відразу ж зіштовхувалися 
новоприбулі. Уряд Канади вживав низку заходів із мовної та професійної інтеграції для осіб, що прибували 
з України, та створював усі умови в суспільстві для того, щоб українські іммігранти ставали 
білінгвістичними та полікультурними якомога швидше. Період з 1920 – 1939 рр. позначається подальшим 
розвитком системи україномовних шкіл, які виникли ще в роки першої хвилі української імміграції, одним 
із головних завдань яких було збереження української мови, й було впроваджено систему публічних шкіл, 
де протягом навчального дня учні двомовних українсько-англійських класів користувалися нагодою 
вивчати англійську та українську мови й культури обох етносів. Ці навчальні заклади допомагали 
українцям не тільки зберегти свою національну визначеність, але й адаптуватися до умов життя у новій 
країні, виборюючи гідне місце в політичній та соціальній сферах для себе і для наступних поколінь. 
Двомовні українсько-англійські програми навчання дітей та молоді сприяли впровадженню в життя 

положень концепції багатокультурності Канади, яка згодом отримала назву концепції канадійського 
мультикультуралізму. 
Згодом буде створено культурно-освітні та наукові установи, а саме, Українська Вільна Академія Наук 

(УВАН), Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ), Інститут Дослідів Волині (ІДВ) та інші, які будуть 
сприяти дослідницькій і видавничій роботі двома мовами – англійській та український. 
Третя хвиля еміграції, що прибула невдовзі після Другої світової війни, суттєво відрізнялася від двох 

попередніх – переселенці відзначалися високим рівнем національної свідомості і громадсько-політичної 
організованості. Новоприбулі емігранти не тільки заснували низку власних організацій та парафій, а й 
зайняли провідні становища в багатьох існуючих раніше. Конгрес Українців Канади, Українське 
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Католицьке Братерство Канади, Союз Українців Самостійників Канади, Українське Національне 
Об’єднання, Ліга Українських Канадців, Рада Українських Кредитних Спілок Канади, Українських 
Організацій Патріархату Українських Католицьких Церков, Українська Молодіжна Асоціація Канади 
"Пласт" та інші – громадські організації своєю діяльністю характеризували активність канадських українців 
в житті Канади. Вони надавали великого значення національному вихованню українських дітей та молоді, 
збереженню їхнього національного самовизначення та володіння українською мовою [6: 103]. 
Незважаючи на той факт, що українська громада докладала чимало зусиль щодо збереження української 

мови серед своїх представників, були непоодинокі випадки, коли українська мова не була пріоритетом у 
вихованні в деяких українських родинах, тому діти в цих родинах не дуже добре розуміли її і не завжди 
мали гарну нагоду вивчити рідну мову навіть в українських школах через мовний бар’єр між дітьми, що 
народилися в Канаді, і вчителями, які приїздили до Канади під час другої і третьої хвиль еміграції. 
У спогадах відомої канадської письменниці українського походження Дженіс Кулик Кіфер читаємо: 

"мої вчителі в українській школі – переміщені особи, які володіли хіба основами англійської, – не навчали 
нас ні граматики, ні лексики (української мови), дотримуючись того погляду, що їхнім завданням є 
відточити вміння формулювати думки чи підправити правильність нашої вимови. Вони відмовлялися 
повірити, що я не розмовляю українською…" [7: 59]. 
Усе вищезгадане доводить той факт, що українці в Канаді були вже повністю білінгвістичними, і навіть 

знання англійської мови та її комунікативна функція мали переважне значення для них порівняно з 
необхідністю знання і використання української у більшості життєвих ситуацій. 
Активісти четвертої хвилі стимулюють залучення новоприбулих емігрантів до громадського життя 

українців в Канаді, сприяють їхній діяльності в будь-яких організаціях та осередках української спільноти, 
аби запобігти швидкій асиміляції та зберегти їх національну ідентичність, а саме використання рідної мови 
в житті діаспори. Спостерігаючи соціально-культурні процеси в сучасній українській діаспорі, ми 
вважаємо, що українська мова не позбавляється своїх головних функцій та характеристик, але кількість 
людей, що розмовляють нею більшість свого часу, зменшується. 
За даними статистичного дослідження, проведеного В. Голубничим, кожного року приблизно 1,2 % 

українців перестає вважати українську мову своєю рідною [8: 28]. Головним засобом спілкування в різних 
внутрішньоетнічних та зовнішньоетнічних комунікативних ситуаціях стає англійська мова. У сім’ях 
українських іммігрантів спостерігається ослаблення національно-мовного виховання і занепад мовних 
навичок. До цього призводять, насамперед, демографічні фактори, а саме змішані шлюби, зростання 
географічної мобільності українських поселенців у пошуках праці і пов’язане з цим розсіяння родинно та 
етнічно споріднених людей [5: 47]. Дослідниця А. Горохович зазначила з цього приводу, що "багато батьків 
занедбують українську мову як розговірну мову в сім’ї… Багато дітей з таких домівок, хоч і признаються 
до свого українського походження, хоч співають пісні, пишуть писанки, одягаються в народні одяги і 
танцюють завзято українські танки..., проте бракує їм найсуттєвішого – знання мови, цієї першої ознаки 
національної приналежності" [9: 65]. 
Цілком очевидно, що на мовну ситуацію української діаспори значно впливають іммігранти четвертої 

хвилі, які є або майже повністю русифіковані, або розмовляють російсько-українським "суржиком". 
Канадські українці не сприймають, а іноді і глузують з такої мови, але "суржик" продовжує залишатися 
широко вживаним і він впливає на чистоту більш літературного варіанту української мови, що 
використовувався протягом перебування українців в Канаді [3]. 
Дослідник В. Голубничий вважає, що у 2030, якщо не відбудеться суттєвих змін щодо ставлення до 

української мови та її чистоти серед представників української спільноти, вона може зникнути в Канаді 
зовсім, поступившись місцем англійській мові, яка стане єдиною мовою необхідною для спілкування в 
будь-яких комунікативних ситуаціях. 
У ході опитування, проведеного Б. Ажнюком, переважна більшість діаспоритів, народжених в Україні 

(95 %), без особливих вагань назвали своєю рідною мовою українську, дві мови – українську й англійську 
одночасно – 5 %, англійську мову не назвав жодний з опитуваних. Водночас, майже половина 
представників цієї групи (45 %) вважають, що людина може мати дві рідні мови, решта (55 %) переконані, 
що варто вибирати щось одне – рідною може бути тільки одна мова. Цікаво, що серед тих, хто не визнає 
двох рідних мов, 27 % становлять люди, в яких родинне життя не є монолітним в етномовному вимірі. 
Серед них є ті, в кого один з батьків є не українцем, ті, в кого неукраїнського походження чоловік або 
жінка, ті, чиї діти зовсім не знають української мови тощо [3: 339]. 
Інакший розподіл лояльностей у представників українства, народжених поза Україною. Українську 

мову за рідну визнає лише половина опитаних – 51 %, вважає рідними обидві мови – 36 %; ті, хто 
ідентифікує себе, насамперед, з англійською мовою, становлять 13 %. Ще ліберальнішими є погляди щодо 
можливості співіснування двох рідних мов. Позитивну відповідь дали 90 % опитаних, негативну – тільки 
10 %. Із цих останніх 25 % походять з етнічно неоднорідних сімей [3: 43]. 
Як бачимо, за результатами проведеного дослідження, мови, з якими відчувають емоційну 

спорідненість представники діаспори, можуть не завжди збігатися з тими етнонаціональними спільнотами, 
з якими вони себе ідентифікують. Особливе значення для мовного самовизначення має ступінь володіння 
тією чи іншою мовою. Від мовної компетенції залежить, наскільки вільно й органічно почуває себе особа у 
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тій чи іншій мовній стихії. Рівень мовної компетенції в кожній з мов протягом життя конкретного індивіда 
зазнає змін. Мова дитинства у зрілому віці нерідко занепадає. Іноді, навпаки, завдяки відвідинам історичної 
батьківщини або через якісь інші обставини (одруження) володіння мовою відновлюється. 
Як ми вбачаємо, в умовах діаспори при впливових процесах мовної та культурної асиміляції, 

максимальної інтеграції в мовне середовище суспільства родинні традиції щодо збереження рідної мови 
відіграють найважливішу роль у національному самовизначенні українських дітей та молоді. У той час 
англійська мова необхідна для повноцінного існування людини в англомовному середовищі, її 
соціолінгвістичної адаптації до іншомовного оточення та для вирішення щоденних проблем, з яких 
складається її життя. 
Специфіка мовного виховання і навчання дітей у діаспорі полягає в тому, що українська мова приречена 

бути засобом спілкування у вузькому колі генетично чи етнічно споріднених людей [10: 445]. Англійська 
мова виступає засобом спілкування в більшості комунікативних ситуацій, що виникають в житті сучасної 
людини. Як свідчать дослідники, в змішаних родинах, коли спілкуються і українці, і канадці, є необхідність 
для порозуміння використовувати доступну для всіх мову – англійську. Навіть у етнічно однорідних сім’ях 
непоодинокі випадки, коли з батьком та матір’ю дитина спілкується різними мовами. 
Це може бути викликано належністю кожного з батьків до різних еміграційних поколінь. Навіть, якщо 

обоє батьків належать до того самого еміграційного покоління, їхній доеміграційний та поеміграційний 
стаж має суттєво впливати на моделі мовної поведінки. Українська мова стає все менш придатною для 
розмови про життя країни поселення, для обговорення соціально-політичних, інтелектуальних, 
професійних тем тощо. Відчувається брак термінології, ідіоматики; потужний тиск на мовців мають і 
граматичні моделі домінуючої мови. У мовця втрачається спонтанність, безпосередність мовлення, 
раціональне роздумування над кожним словом породжує страх перед мовою. 
Але, не варто заперечувати той факт, що володіння двома мовами, українською та англійською, 

підвищує рівень освіченості дітей і молоді, що є важливим для їхнього подальшого життя. Дослідники 
В. Голубничий, А. Горохович, наполягають на тому, що "двомовність (білінгвістичність) повинна стати 
загальною" [9: 156]. Яскравим прикладом спроби збереження білінгвістичності серед українських 
іммігрантів є деякі твори сучасної літератури, які можна було б назвати "двомовними", тобто, автори 
вставляють українську мову в романи, які написані англійською. 
Вивчаючи творчість такої автореси українського походження, як Дженіс Кулик Кіфер та її останні 

романи "Зелена бібліотека" і "Мед і попіл", ми можемо впевнено заявити, що присутність української 
мови в англійських текстах змушує читачів (як канадців, так і українців) переоцінити позиції етнічних 
меншин у канадському суспільстві, відчути на собі ті проблеми з мовою, з якими зіткнулися перші 
українські емігранти, та зрозуміти важливість рідної мови для національного самоусвідомлення людини 
у сучасному полікультурному середовищі. А також у сучасних двомовних романах вбачається спроба 
визнання того, що будь-яка етнічна мова впливає на ту мову, яка є рідною для більшої кількості членів 
суспільства та навпаки [11]. 
Згідно зі спостереженням О. Кривошеєвої, "…Вплив англійської мови на українську лексику має 

різноманітні вияви. Один із них зводиться до надання українському слову невластивого йому значення від 
співзвучного англійського. Українці у США і Канаді часом не враховують те, що запозичені слова в 
українській мові не завжди рівнозначні з аналогічними словами англійської мови…" [12: 169]. 
Вчені П. Одарченко, М. Ковшун, Ю. Мовчан у своїх публікаціях звертають увагу на прикру помилку, 

що досить часто трапляється і в усному, і в писемному мовленні українських іммігрантів, а саме вживання 
жіночих прізвищ прикметникового типу у формі чоловічого роду. "Англійська мова через особливості своєї 
морфології не знає такого розрізнення прізвищ: і чоловічі, і жіночі прізвища мають однакове звучання. 
Проте під впливом англійської в українській мові, якій властиве родове протиставлення, трапляються 
форми типу Марія Подільський. Вживання цих форм є порушенням норм української мови і свідченням 
недостатньої мовної культури серед українських іммігрантів – такого висновку дійшли всі мовознавці, які 
висвітлювали цю тему" [12: 171]. 
Спостерігається також зворотній вплив української мови на англійську. "Вплив української мови на 

англійську позначився на рівні словотвору. При цьому слова – інтернаціоналізми вживалися із 
невластивими їм афіксами (біологіст, аналіст, транспортація, замість біолог, аналітик, транспорт) або в 
транслітерації англійських термінів при наявності українських відповідників (тейпрекордер замість 
магнітофон)" [12: 170]. 
Сенатор Павло Юзик 3 березня 1963 року у своїй доповіді "Канада – багатокультурна країна" в сенаті 

звернув увагу на нову концепцію розвитку державної політики Канади. Всупереч загальноприйнятній 
позиції канадського уряду, що канадське суспільство складається переважно з французів та британців, 
П. Юзик наголосив на існуванні третього етнічного елементу у складі суспільства – етнічні громади, які 
існували на канадських землях, що створило умови для багатокультурності Канади [13: 79-91]. Це сприяло 
діяльності канадських українців щодо збереження позицій української мови як мови спілкування у громаді. 
Отже, підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що протягом усього терміну перебування 

українських іммігрантів в Канаді склалися необхідні умови для збереження українцями їхньої національної 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки 

76 

ідентифікації завдяки використанню української мови, та адаптації до перебування в новій країні, 
пристосування до нових законів і норм життя завдяки вивченню англійської мови. 
Мовна ситуація, що склалася в діаспорних провінціях Канади, демонструє актуальність білінгвізму в 

полікультурних країнах, особливо іммігрантських, що сприяє культурному обміну двох етносів і дає 
можливість іммігрантам, які опинилися в новому середовищі, стати повноцінними членами суспільства. 
Володіння англійською та українською мовами підвищує рівень освіченості дітей, молоді і дорослих, 

що є важливим для їхнього подальшого життя і допомагає їм адаптуватися на канадській землі. Ідея 
білінгвістичності майже кожного громадянина Канади, на нашу думку, гарантує його розвиток як 
висококультурної особистості. 
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Михайленко Т. В. Билингвизм как фактор социолингвистической адаптации украинских 
иммигрантов в Канаде. 

Статья посвящена проблеме билингвизма в поликультурном обществе и его влияния на 
социолингвистическую адаптацию украинских иммигрантов в Канаде. Исследование освещает 

языковую и культурную ассимиляцию украинских иммигрантов в Канаде и сосуществование английского 
и украинского языков в диаспорных провинциях Канады. Выявлено, что идея билингвистичности 
каждого гражданина Канады гарантирует его развитие как высококультурной личности. 

Mykhailenko T. V. Bilingualism as the Key Factor of the Ukrainian Immigrants' Sociolinguistic  
Adaptation in Canada. 

The article is devoted to the problem of bilingualism in the polycultural society and its influence on the Ukrainian 
immigrants' sociolinguistic adaptation in Canada. The research highlights the lingual and cultural assimilation of 

the Ukrainian immigrants in Canada and the co-existence of the English and the Ukrainian languages in the 
Canadian provinces where the Ukrainian diaspora is settled. It has been discovered that the idea of the 

bilingualism of the each Canadian citizen guarantees his / her development as a highly cultural personality.

http://pn.pglu.ru/
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МОДЕЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

Статтю присвячено проблемі соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін. Дослідження висвітлює основні компоненти моделі соціокультурного 

виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та обґрунтовує їх значущість 
для соціокультурного виховання майбутніх учителів-гуманітаріїв. Обґрунтовано принципи, умови та 

етапи соціокультурного виховання майбутніх вчителів гуманітарних дисциплін. 

У контексті вступу України до міжнародної спільноти однією із провідних ідей виховання стає принцип 
культуровідповідності, який визначає зміст виховного процесу, що ґрунтується на загальнолюдських 
цінностях, будується відповідно до цінностей і норм національної культури і регіональних традицій. Таким 
чином, вивчення культури в процесі засвоєння гуманітарних навчальних дисциплін робить істотний внесок у 
виховання підростаючого покоління, становлення особистості майбутнього фахівця, який би міг гідно 
представляти свою країну і, водночас, проявляти повагу до представників інших культур. 
Проблеми соціокультурного виховання досліджуються у працях П. В. Беха, М. М. Боритка, 

М. Б. Бородька, О. І. Вишневського, Л. Я. Касюка, О. В. Киричука. Дослідження процесу соціокультурного 
виховання представлене у наукових дослідженнях у таких аспектах: виховання засобами іноземної мови 
(О. І. Вишневський, І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, Ю. І. Пассов, В. В. Раєвський, Є. П. Шубін); трудового, 
естетичного, морального виховання (М. Б. Бородько, Н. А. Молодіченко, В. О. Сухомлинський, 
Г. І. Щукіна); інтернаціонального і патріотичного виховання (Р. І. Антонюк, Г. Г. Ващенко). 

Метою дослідження є побудова моделі соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін. 

Завдання дослідження: вивчення сутності соціокультурного виховання майбутніх учителів-
гуманітаріїв; виокремлення основних компонентів моделі соціокультурного виховання майбутніх 
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін; обґрунтування їх значущості для соціокультурного 
виховання майбутніх учителів-гуманітаріїв. 
Уважне вивчення психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми дозволяє окреслити 

провідні ідеї, які визначають сутність соціокультурного виховання студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів: гуманізації, об’єктивності, дидактичної культуровідповідності, діалогу культур, 
реалізації потенціалу особистості в колективі, позитивної емоційної забарвленості. Увага акцентується 
на більш вагомих перевагах іншомовної культури, що має позитивну виховну та освітньо-ціннісну 
значущість. Цим принципом керуємося при відборі форм, методів і режимів роботи, які є необхідними та 
достатніми для соціокультурного виховання майбутніх учителів. 
У визначенні етапів соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін послуговуємося положенням О. Н. Леонтьєва про те, що розвиток усіх 
психічних якостей людини проходить ряд поступових етапів [1], а також принципом поступовості фаз 
соціокультурної адаптації особистості [2: 61-89]. 
У теоретико-абстрактному плані визначаємо етапи соціокультурного виховання студентів 

педагогічних ВНЗ, які є основою для професійного становлення особистості майбутнього фахівця. Це 
теоретико-ознайомлюваний (передбачає осмислення загальнокультурних, філософських та педагогічних 
явищ, а також явищ рідної мови з метою визначення їх суті, теоретичного аналізу, місця, часу, за яких 
умов відбувся той чи інший факт; випадковий він чи віддзеркалює тенденцію розвитку педагогічного 
явища; які причини його виникнення); самостійно-пошуковий (забезпечує формування у студентів умінь: 
самостійної роботи над актуальними проблемами навчання і виховання; застосування теоретичних знань 
у навчально-виховній практиці) та індивідуально-творчий (завершальний у процесі оволодіння загально-
професійними соціокультурними вміннями) етапи. Сутність кожного з етапів розглядається крізь 
призму практичної орієнтації соціокультурного виховання, що закладена в багатоаспектному змісті мети 
професійної підготовки вчителя-гуманітарія та передбачає наявність навчального, пізнавального, 
розвивального та виховного аспектів. 
Сучасність вимагає від особистості вчителя бути мобільним, гнучким, енергійним у динамічному 

соціокультурному просторі з метою створення такої системи способів та прийомів діяльності, яка б 
відповідала новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців. 
У сучасних педагогічних дослідженнях А. К. Маркової, А. Б. Орлова, О. О. Миролюбова 

аргументована думка і про багатоаспектність мотивації в процесі соціокультурного виховання, яка 
безпосередньо пов’язана з формуванням умінь та удосконаленням навичок соціокультурного виховання 
майбутніх учителів [3, 4: 11-15]. Важливим є "досвід емоційного ставлення до процесу оволодіння 
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іншомовною культурою, культурою іноземної мови в житті суспільства – досвід, який звернений на 
систему особистісних цінностей" [5: 1-6]. Мотиваційними є чинники, які спонукають студентів до 
соціокультурного виховання, сприяють осмисленню важливості отриманих соціокультурних знань. Вони 
пов’язані з потребою підвищити рівень соціокультурної вихованості, вдосконалити свою професійну 
компетенцію в соціокультурному вихованні; виховати громадянську спрямованість, соціальну 
відповідальність, патріотичні й моральні почуття, працелюбність, що ґрунтуються на самореалізації, 
самоконтролі, саморегуляції; розвинути власні професійні здібності у міжкультурному вихованні, 
підвищити рівень знань про зміст та методи професійної діяльності тощо. 
Учені єдині в думці, що вчитель повинен володіти певною базою знань, яка дозволяє йому успішно 

здійснювати свою професійно-педагогічну діяльність. 
С. У. Гончаренко виділив принципи відбору знань: значення знань і дій для широкої сфери практики; 

відповідність знань і дій виховуючого навчання; універсальність значення навчального матеріалу для 
загальної освіти; необхідність знань для досягнення цілісності виділеного змісту згідно з метою навчання 
та ін. [6: 81-108]. Учений вважає, що мистецтво педагогіки не в тому, щоб препарувати реальність так, як 
її розуміє держава, не в тому, щоб світосприймання вчителя стало доступним учневі, а в тому, щоб 
подати світ цікавим, таким, що подає надії і зберігає зміст. Тобто йти треба не від "ідеології", не від 
навчального предмета, навіть не від себе, а від того живого запитання, яке є в учня [6: 81-108]. 
У цьому контексті основоположними є загальні та практичні знання з теорії та методики виховання, 

базові історичні та філософські знання, які складають основу виховання і без яких неможливе 
соціокультурне виховання майбутніх учителів. Це знання педагогічної майстерності; знання цілей, 
закономірностей та принципів виховання дітей різних вікових груп; знання змісту, форм та методів 
виховної діяльності у сучасній школі; знання способів організації виховного процесу; знання 
педагогічних задач та елементів виховного процесу. Загальні та практичні педагогічні й психологічні 
знання покладені в основу всіх функцій діяльності вчителя і синтезують усі компоненти його 
професійно-педагогічної діяльності. Для майбутнього фахівця важливим є також методичний компонент 
змісту соціокультурного виховання з огляду на те, що знання принципів відбору соціокультурного 
матеріалу, володіння ефективними формами і методами виховної діяльності забезпечують успішне 
соціокультурне виховання. Ці знання складають групу професійно-методичних знань. Окрім 
вищезазначених знань, до бази знань учителя вчені відносять технологічні знання: знання документів 
Ради Європи; Державного стандарту України з історії, філософії, соціології, культурології, іноземної 
мови; програми з гуманітарних дисциплін ВНЗ та інше. 
Обґрунтування моделі соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 

гуманітарних наук потребує розгляду соціокультурних умінь, які формуються у процесі 
соціокультурного виховання. Ю. І. Пассов [7], автор концепції іншомовної освіти, визначає уміння як 
свідому діяльність, яка заснована на системі підсвідомо функціонуючих дій та спрямована на вирішення 
комунікативних задач. Для обґрунтування психологічних механізмів соціокультурного спілкування у 
полілозі культур таке визначення вмінь, на нашу думку, є доречним. 
Оскільки ми маємо справу з учителем-гуманітарієм та його педагогічною діяльністю, необхідно 

враховувати наявність у нього педагогічних умінь "як сукупності послідовно розгорнутих дій, що 
ґрунтуються на теоретичних засадах" [8: 148]. Саме через педагогічні уміння, насамперед, розкривається 
структура професійної компетенції педагога. 
Майбутній учитель-гуманітарій повинен володіти організаторськими, комунікативними, 

соціокультурними, професійно-педагогічними вміннями, які істотно впливають на рівень 
соціокультурної вихованості майбутнього педагога. 
Здійснений нами науковий аналіз головних підходів та структури соціокультурного виховання 

майбутніх педагогів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін дав можливість спроектувати модель 
соціокультурного виховання майбутніх учителів (рис. 1). 
Беручи до уваги той факт, що соціокультурне виховання майбутніх учителів у вузі є складним 

багатостороннім механізмом, при побудові моделі ми застосували комплекс підходів, а саме: системний 
(дозволив побудувати узагальнену модель системи за допомогою методів системного аналізу і 
моделювання), технологічний (дав можливість цілісного проектування процесу, його послідовної і 
планомірної реалізації на практиці), аксіологічний (спрямований на формування ціннісного ставлення до 
процесу соціокультурного виховання), особистісно-орієнтований (пов’язаний з формуванням особистісних 
і професійних якостей студента, розвитку його творчого потенціалу, врахування індивідуальних 
особливостей), культурологічний (визначає поступовий розвиток творчого і культурного потенціалу 
майбутнього педагога, формування вміння аналізувати соціокультурне явище, розуміти і тлумачити його, 
що впливає на розвиток необхідних майбутньому вчителю здібностей, які необхідні йому у процесі 
педагогічного спілкування), креативний (є сферою реалізації творчої активності майбутнього вчителя, 
орієнтації на формування творчої індивідуальності, відпрацювання власного стилю діяльності, вибору 
нестандартного рішення педагогічних задач, здатності до інновацій у соціокультурному вихованні учнів). 
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Рис. 1. Модель соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін. 

Крім основних підходів соціокультурного виховання майбутніх учителів у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін, ми виділили рівні соціокультурної вихованості майбутніх учителів-
гуманітаріїв, а саме: початковий, достатній, високий. 
Отже, розглянувши основні компоненти моделі соціокультурного виховання майбутніх учителів, 

нами визначено основні етапи соціокультурного виховання (теоретико-ознайомлюваний, самостійно-
пошуковий, індивідуально-творчий), рівні соціокультурної вихованості майбутніх учителів (початковий, 
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достатній та високий), а також знання, уміння, форми та методи соціокультурного виховання майбутніх 
учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 305 с. 
2. Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления / 
В. В. Давыдов ; [под ред. А. В. Петровского]. – М. : Педагогика, 1989. – 309 c. 

3. Маркова А. К. Формирование мотивации учения : Книга для учителя / Маркова А. К., Матис Т. А., 
Орлов А. Б. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с. 

4. Миролюбов А. А. Культуроведческая направленность в обучении иностранным языкам / А. А. Миролюбов // 
Иностранные языки в школе. – 2001. – № 5. – С. 11–14. 

5. Пассов Е. И. Диалог культур : Социальный образовательный аспект (статья вторая) / Е. И. Пассов // Мир 
Русского слова. – 2001. – № 2. – С. 1–6. 

6. Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна 
освіта. Проблеми, пошуки, перспективи. – К., 2000. – С. 81–107. 

7. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование (Концепция развития индивидуальности в диалоге 
культур) / Е. И. Пассов. – Липецк, 1998. – 158 с. 

8. Мойсеюк Н. Е. Педагогіка : [навчальний посібник] / Н. Е. Мойсенюк. – К., 2001. – 608 с. 
9. Игнатенко Н. А. Факторы формирования иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя : 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Игнатенко. – Воронеж, 2000. – 162 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2011 р. 

Михайлова О. С. Модель социокультурного воспитания будущих учителей в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин. 

Статья посвящена проблеме социокультурного воспитания будущих учителей в процессе изучения 
гуманитарных предметов. Исследование освещает основные компоненты модели социокультурного 
воспитания будущих учителей и обосновывает их значимость для социокультурного воспитания 

будущих учителей-гуманитариев. Обоснованы принципы, условия и этапы социокультурного воспитания 
будущих учителей гуманитарных дисциплин. 

Mikhailova O. S. The Prospective Teachers' Sociocultural Upbringing Model in the Process of Learning  
the Humanities. 

The article is devoted to the prospective teachers' sociocultural upbringing model in the process of learning the 
Humanities, describes the main components of the perspective teachers' sociocultural upbringing model and 

justifies their necessity for the prospective humanist teachers' sociocultural upbringing. The principles, 
conditions and humanist teachers' sociocultural education principles are grounded.
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ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ У ПІДВИЩЕННІ ПАТРІОТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КОМАНДНОГО 
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ НАДПСУ 

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання принципів андрагогіки для підвищення 
патріотичної культури командного та науково-педагогічного складу Національної академії Державної 

прикордонної служби України як умови реалізації системи патріотичного виховання майбутніх 
офіцерів-прикордонників. Автор виділяє принципи андрагогіки, які, на його думку, варто покласти в 

основу педагогічного забезпечення зазначеного процесу. 

Виховання передбачає певну організацію життя курсантів, їхнього навчання, відпочинку та залучення 
до виконання норм і правил, щоб сформувати звичні норми поведінки. Патріотичне виховання, особливо 
на початку навчання в академії, розпочинається з показу взірця патріотичної вихованості самими 
офіцерами та викладачами. Важливим виховним моментом є створення у курсантів позитивного 
ставлення до тієї чи іншої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним 
ставленням самого педагога до того, що він дає під час проведення занять та заходів, під час спілкування. 
Головним організатором патріотичного виховання в умовах навчання в академії виступає офіцер-
вихователь – командир. Він виступає як посередник між державою і курсантами. Завдання офіцера, який 
виступає від імені Вітчизни, допомогти майбутньому офіцеру-прикордоннику (кожному окремо) знайти 
сенс життя, позбавитись від песимізму, повірити у свої власні сили, подолати перешкоди, що стоять на 
шляху їх взаємовідносин із макросвітом з приводу реалізації духовних та матеріальних потреб, тобто 
досягти як усвідомлення, так і виконання патріотичного обов’язку перед Батьківщиною. Відтак, процес 
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників варто розглядати як взаємодію командного 
та науково-педагогічного складу і курсантів, в якій поведінка одних обумовлює визначення дій інших. 
Звідси виховні дії мають двобічний характер і об’єктивно слугують виконанню педагогічних цілей через 
вираження елементів патріотичної культури командного та науково-педагогічного складу в цій системі. 
Під час дослідно-експериментальної роботи нами була виявлена пряма залежність між наявністю у 

офіцера-вихователя патріотичної культури (її рівнем) та його здатністю ефективно організовувати 
патріотичне виховання курсантів. Це спричинило виділення як однієї з умов реалізації системи 
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників підвищення рівня патріотичної культури 
командного та науково-педагогічного складу академії. 
Для розкриття сутності та специфіки особистісно-розвивальної орієнтації процесу вдосконалення 

професіоналізму педагогів Н. Протасова пропонує використання андрогогічного підходу [1]. Є. Мандрик 
використовує цей підхід у системі післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності 
інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної служби України [2]. Але названі (та інші) 
автори не ставили перед собою завдання спеціального дослідження значення реалізації принципів 
андрагогіки з метою патріотичного виховання курсантів загалом та зокрема підвищення патріотичної 
культури командного та науково-педагогічного складу. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання принципів андрагогіки для підвищення 
патріотичної культури командного та науково-педагогічного складу Національної академії Державної 
прикордонної служби України як умови реалізації системи патріотичного виховання майбутніх офіцерів-
прикордонників. 
Аналіз наведеної наукової літератури, проведене дослідження свідчать, що доцільним є використання 

положень андрагогіки з метою підвищення рівня патріотичної культури командного та науково-
педагогічного складу НАДПСУ. 
Андрагогіка – теорія навчання дорослих, яка вивчає специфічні закономірності засвоєння знань і 

вмінь дорослим суб’єктом у процесі навчальної діяльності, а також особливості керівництва останнього з 
боку професійного педагога [3: 176]. 
Становлення андрагогіки пов’язане з іменами таких учених світу, як М. Ноулз, Р. Сміт, П. Джарвіс, 

Т. Тен Хаве, Л. Турос. Основи вітчизняної андрагогіки були закладені Б. Ананьєвим, А. Колесниковим, 
Н. Протасовою. У часи незалежної України різні аспекти проблем андрагогіки висвітлювались у працях 
таких учених , як С. Гончаренко, Н. Бібік, В. Дивак, І. Зязюн, Т. Сорочан, Є. Мандрик. 
За С. Гончаренком, андрагогіка – це педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається 

дослідженням проблеми освіти, самоосвіти й виховання дорослих [4: 25]. 
Метою андрагогіки є відкриття нових технологій освіти, самоосвіти, виховання та вдосконалення 

дорослої людини, інтенсивне впровадження їх у педагогічну практику. Андрагогіка здійснює давню 
формулу освіти: non scholae, sed vitae discimus – навчання не для школи, а для життя. 
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У широкому розумінні андрагогіку можна розуміти як науку особистісної реалізації людини протягом 
усього її життя. Відомо, що частина людей реалізуються у молодому віці. Але більшість розкриває свій 
потенціал поступово, накопичуючи знання, досвід, уміння і навички протягом усього життя. Андрагогіка 
сприяє такому розкриттю особистості, допомагає реалізувати приховані можливості. На відміну від 
традиційної педагогіки основним положенням андрагогіки є положення про провідну роль у процесі 
навчання не того, хто навчає, а того, хто навчається. Той, хто навчає, лише надає допомогу щодо 
виявлення та систематизації особистого досвіду останнього. У такому випадку відбувається заміна 
пріоритетності педагогічних методів. Замість лекційних методів передбачаються практичні заняття, як 
правило експериментального характеру, дискусії, ділові ігри. 
Дослідники підкреслюють активність, самостійність дорослої людини в навчанні, її прагнення 

максимально враховувати власний життєвий, соціальний, професійний досвід. Доросла людина 
навчається свідомо і вмотивовано, щоб розв’язати важливі для неї професійні проблеми, тому набуті 
знання і вміння негайно застосовуються на практиці. Провідна роль у власній освіті належить самому 
фахівцеві; навчання має враховувати індивідуальні особливості того, хто навчається, відповідати його 
освітнім потребам і стимулювати зростання цих потреб [2: 30]. 
Парадигма, яка може бути основою моделювання освітніх програм для дорослих, за словами 

Л. Лєсохіної, полягає в забезпеченні зв’язку освіти і діяльності [5: 69]. 
Дослідники зазначеної проблеми переважно зосереджують увагу на діяльності освітніх закладів для 

дорослих, більшість з яких реалізують ресурсну оптимізацію, яка оцінюється за сумою витрат на 
забезпечення процесу навчання [6: 23]. У нашому дослідженні ми звертаємо увагу на виховний аспект 
педагогічного процесу, розглядаючи підвищення патріотичної культури командного та науково-
педагогічного складу як складову системи патріотичного виховання та цілісної виховної системи вищого 
військового навчального закладу. 
Як показало дослідження, у масштабі академії підвищення патріотичної культури командного та 

науково-педагогічного складу здійснюється на навчально-методичних зборах, міжкафедральних нарадах, 
науково-методичних нарадах, конференціях, культурно-масових заходах, у системі професійної 
підготовки. Загалом ці форми допомагають командному та викладацькому складу відновлювати і 
розширювати патріотичні знання, створюють у них позитивну мотивацію до пошуку ефективних засобів 
впливу на курсантів, сприяють формуванню патріотичної спрямованості всієї діяльності, розвитку 
патріотичного мислення та підвищенню патріотичної культури загалом. У той же час не завжди 
враховуються принципи андрагогіки. На думку більшості офіцерів, які брали участь в експерименті, 
однією з проблем є ігнорування принципами андрагогіки в процесі проведення заходів, спрямованих на 
підвищення як патріотичної культури офіцерів-прикордонників, так і їх загальної культури загалом. 
Понад 45 % опитаних офіцерів відзначили, що навчання офіцерів часто проводяться без урахування їх 
життєвого, професійного досвіду, рівня їх патріотичної культури. 
Виявлена під час дослідження тенденція щодо прямого взаємозв’язку між патріотичною культурою 

офіцера та його фаховим становленням як педагога також створює підстави стверджувати, що однією з 
умов підвищення його патріотичної культури є урахування основних чинників фахового становлення, які 
є відображенням андрагогічного підходу. 
Для максимально ефективного досягнення цілей андрагогіки необхідно провести поділ на певні вікові 

категорії (покоління). Соціальна наука виділяє такі три вікових категорії: до 25 років, від 25 до 45 років, 
після 45 років. Оскільки офіцери перебувають на службі приблизно до 45 років, середній вік викладачів з 
числа цивільних осіб від 30 до 50 років, то, ведучи мову про командний та науково-педагогічний склад 
НАДПСУ, ми розглядаємо в основному перші дві категорії. Ці категорії не завжди, в силу певних 
обставин, співпадають з професійним віком (досвідом). Тому, на нашу думку, говорячи про командний 
та науково-педагогічний склад академії, доцільно використовувати поділ на молодих та досвідчених 
офіцерів і викладачів. Для першої категорії досвід професійної діяльності складає термін до 5 років. Для 
другої – більше 5 років. Для першої категорії необхідно створити умови для підвищення професійного 
рівня, так і рівня культури взагалі (у тому числі патріотичної). Для другої категорії актуальним є 
розвиток та реалізація потенціалу. Ця категорія, незважаючи на те, що її представники досягли певного 
соціального статусу, також вимагає постійного навчання адаптивного характеру. Але це навчання є 
неможливим без взаємодії з першою категорією, під час якої здійснюється взаємне навчання. Кожна 
доросла людина має певні ментальні моделі, позитивний для неї досвід соціальної поведінки, 
професійної, патріотичної діяльності. Але в разі застарілості такого досвіду індивідуальні ментальні 
моделі перестають відповідати суспільним вимогам часу. Патріотичний світогляд офіцерів, викладачів, 
котрим сьогодні 40-45 років, формувався ще у часи радянської системи освіти, розвивався вже у часи 
незалежної України. Безумовно, ними було пройдено шлях переоцінки цінностей, що не могло не 
відобразитись на стані їх патріотичної культури. До того ж сьогодні є можливість скористатися значно 
більшою кількістю джерел, ніж це було десять-двадцять років тому. 
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Розвиток патріотичної культури молодих викладачів залежить багато в чому від усвідомлення мети 
такого розвитку, від умов, в яких відбувається професійне становлення викладача і водночас розвиток 
його патріотичного потенціалу. Розвиток патріотичної культури досвідчених офіцерів і викладачів 
значною мірою залежить від усвідомлення необхідності освіти, самоосвіти та оптимальності форм і 
методів самоосвіти. 
Враховуючи вищесказане, в основу педагогічного забезпечення процесу підвищення патріотичної 

культури командного та науково-педагогічного складу академії нами було взято такі принципи 
андрагогіки:  

– принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду тих, хто навчається. Відповідно, 
досвід того, хто навчається, використовується як одне з джерел навчання самого учня та його 
колег; 

– принцип коректування застарілого досвіду й особистих установок, що перешкоджають засвоєнню 
нових знань. Може бути використаний як професійний, так і соціальний досвід, який вступає в 
суперечність з вимогами часу; 

– принцип індивідуального підходу до навчання на основі індивідуальних потреб, з урахуванням 
соціально-психологічних характеристик особи і тих обмежень, які накладаються його діяльністю; 

– принцип рефлективності, заснований на свідомому ставленні того, хто навчається до навчання; 
– принцип затребуваності результатів навчання практичною діяльністю; 
– принцип системності навчання. Системність розуміється як систематичність, тобто безперервність 
або регулярність навчання, причому з урахуванням результатів попереднього навчання і нових 
потреб у навчанні; 

– принцип актуалізації результатів навчання – їх швидке використання на практиці. 
Слушним є зауваження Є. Мандрика, що андрагогічна модель є актуальною за виконання таких умов: 

організація різних видів і форм навчання; різні рівні вивчення; спеціальна підготовка кадрів для 
андрагогічної системи навчання; методична підтримка; задоволення різних потреб (розширення світогляду; 
для спілкування; для створення ідеальних умов навколо професійних знань, умінь, навичок; здобуття нових 
актуальних для професійного росту умінь і навичок) [2: 33]. Також андрагогічна модель вимагає 
визначення параметрів кінцевого стану знань педагога (тобто того, хто навчається). Для дорослої людини із 
вже сформованими можливостями до самооцінки ця вимога не завжди є визначальною. Тому важливо, на 
нашу думку, враховувати особистісні бажання того, хто навчається відносно тематики дисциплін та 
заходів, призначених конкретно для нього. Крім того, офіцер-вихователь чи викладач переважно має 
можливість на власний розсуд обрати рівень кінцевих здобутків за кожною з обраних ним тем. 
Таким чином, проведена дослідно-експериментальна робота свідчить про доцільність використання 

принципів андрагогіки для підвищення патріотичної культури командного та науково-педагогічного 
складу Національної академії Державної прикордонної служби України як умови реалізації системи 
патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. 
Зроблені нами в межах статті висновки стосовно доцільності та необхідності використання принципів 

андрагогіки для підвищення патріотичної культури командного та науково-педагогічного складу 
НАДПСУ не вичерпують усіх аспектів проблеми. Перспективними напрямками подальших 
досліджень можуть бути вивчення андрагогічного підходу у викладанні тієї чи іншої окремої 
дисципліни, у проведенні академічних заходів у системі професійної підготовки командного та науково-
педагогічного складу НАДПСУ. 
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Мирошниченко В. И. Принципы андрагогики для повышения патриотической культуры командного 
и научно-педагогического состава НАГПСУ. 

Статья посвящена обоснованию целесообразности использования принципов андрагогики для 
повышения патриотической культуры командного и научно-педагогического состава Национальной 

академии Государственной пограничной службы Украины как условия реализации системы 
патриотического воспитания будущих офицеров-пограничников. Автор выделяет принципы 
андрагогики, которые, по его мнению, стоит положить в основу педагогического обеспечения 

указанного процесса. 

Miroshnichenko V. I. The Andragogical Principles for the Military Educational Staff's Patriotic Culture 
(State Boarder Service of Ukraine National Academy). 

The article is devoted to the statement of reasons directed onto the use of andragogical principles for the 
military educational staff's patriotic culture advance (State Boarder Service of Ukraine National Academy) as 

the condition of future boarder guards' education. The author emphasizes the andragogical principles that 
according to her point of view should be accepted as the basis for the pedagogic maintenance of this process.
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ЗВ'ЯЗОК МОДЕЛЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З МОДЕЛЯМИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

У статті проаналізовано зв’язок моделей управління загальною середньою освітою з рівнем 
впливу громадських чинників на розподіл фінансового ресурсу навчальних закладів. Зроблено 
висновок, що саме рівнем впливу громади на розподіл фінансового ресурсу навчальних закладів 

значною мірою визначається модель управління загальною середньою освітою. 

Процеси демократизації суспільства спричиняють необхідність перебудови освітньої системи, 
пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління загальною середньою освітою (ЗСО), 
забезпечення органічного поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням [1]. 
Питання розвитку загальної середньої освіти на основі оптимального поєднання державних і 

громадських чинників в управлінні галуззю досліджували Г. Балихін, В. Бочкарьов, А. Гошко, 
В. Грабовський, І. Довбиш, Г. Єльникова, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініна, М. Комарницький, 
С. Королюк, Г. Костюк, В. Князєв, Т. Лукіна, О. Марчак, Т. Шамова та ін. 
Однак дотепер ще недостатньо повно досліджено вплив моделей фінансування навчальних закладів 

на систему управління освітою. 
Метою даної статті є аналіз зв’язку рівня впливу громадських чинників на розподіл фінансового 

ресурсу навчальних закладів з моделями управління загальною середньою освітою. 
Спробуємо дещо детальніше проаналізувати громадські чинники в управлінні освітою, під якими 

будемо розуміти визначені законодавством права, компетенції, обов’язки органів місцевого 
самоврядування, професійних асоціацій педагогів, органів учнівського та батьківського 
самоуправління всіх рівнів, громадських організацій, що стосуються функціонування та розвитку 
системи освіти. 
Для цього визначимо діапазони впливу громадських чинників (у відсотках порівняно з 

державними) на систему управління загальною середньою освітою таким чином: 
– діапазон мінімального впливу громадських чинників (позначимо min). У цьому діапазоні 

громадськість практично не впливає на навчально-виховний процес. Лише близько 5-10 % 
управлінських рішень приймається і реалізується з урахуванням думки громадськості; 

– діапазон міноритарного впливу громадських чинників (позначимо mnr). У даному діапазоні 
держава має переважаючий вплив на прийняття рішень. Водночас, громадськість у межах, визначених 
державою, через конференції, ради школи, піклувальні ради, батьківські комітети, інші громадські 
організації впливає на прийняття від 5 % до 45 % рішень щодо напрямів розвитку освіти; 

– діапазон паритетного впливу громадських чинників (позначимо prt). У цьому діапазоні держава і 
громадськість виступають рівноправними партнерами. Близько половини (45 % – 55 %) управлінських 
рішень приймається громадою. Цей етап є перехідним від державно-громадської до громадсько-
державної моделі управління загальною середньою освітою; 

– діапазон домінантного впливу громадських чинників (позначимо dmn). У даному діапазоні 
управління загальною середньою освітою все більше переходить до структур громадянського 
суспільства – добровільно утворених об’єднань, асоціацій, організацій громадян, які впроваджують 
освітню політику на основі демократичних процедур самоуправління і співуправління. На цьому етапі 
від 55 % до 95 % управлінських рішень приймається громадою; 

– діапазон максимального впливу громадських чинників (позначимо max). Це – діапазон 
найвищого впливу громади на освітню політику. Безперечно, навіть в цьому випадку держава має 
певний вплив на управління загальною середньою освітою в регіонах, однак кількість управлінських 
рішень, що приймається громадськістю, перевищує 90 %. 
Зрозуміло, що показники, які розмежовують діапазони впливу громадських чинників, до певної 

міри є умовними, але такий підхід дозволяє краще аналізувати тенденції розвитку системи управління 
загальною середньою освітою (таблиця 1). 
Схему зв’язку діапазонів впливу громадських чинників з моделями управління загальною 

середньою освітою можна зобразити, як показано на рис.1, де встановлені нами вище процентні 
показники меж діапазонів подані у числовому виразі (0; 0,05; 0,10; 0,45; 0,55; 0,90; 0,95; 1). 
Очевидно, одним з основних показників, за яким визначається рівень впливу громадських чинників 

на реалізацію освітньої політики, є рівень фінансової самостійності громади. 
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Таблиця 1. 
Діапазони впливу громадських чинників на систему управління загальною середньою освітою 

№ 
з/п 

Діапазони впливу 
громадських 
чинників на 

управління ЗСО 

У
м
ов
ні

  
по
зн
ач
ен
ня

 

Відсоток впливу 
громадських 
чинників на 

управління ЗСО  

Модель управління 
загальною середньою 

освітою У
м
ов
ні

  
по
зн
ач
ен
ня

 

1. 
Діапазон  

мінімального впливу min 
0-5 % Державна  Д 

5-10 % Перехідна від 
державної до 

державно-громадської  
ПД→Д-Г 

2. 
Діапазон 

міноритарного 
впливу 

mnr 
5-10 % 

10-45 % Державно-громадська  Д-Г 

3. Діапазон 
паритетного впливу prt 45-55 % 

Перехідна від 
державно-громадської 
до громадсько- 
державної 

ПД-Г→Г-Д 

4. Діапазон 
домінантного впливу dmn 

55-90 % Громадсько-державна Г-Д 

90-95 % Перехідна від 
громадсько-державної 
до громадської 

П Г-Д→Г 

5. 
Діапазон 

максимального 
впливу 

max 
90-95 % 

95-100 % Громадська  Г 
 

min  mnr prt  dmn  max 
       

Д 

П
Д
→
Д

-Г
 

Д-Г ПД-Г→Г-Д Г-Д 

П
Г-
Д
→
Г 

Г 

Рис. 1. Схема зв’язку діапазонів впливу громадських чинників з моделями управління  
загальною середньою освітою. 

Розглянемо досвід країн Європейського Союзу у вирішенні питань фінансування освіти. 
Як відомо, у країнах Європейського Союзу існують такі принципові системи управління загальною 

середньою освітою: 
– централізована система (Франція, Італія, Австрія, Греція, Португалія, Іспанія). Більшість рішень 

щодо навчальних програм, організації навчального процесу, кадрової політики, фінансування 
приймаються на центральному рівні, а на місцях вирішуються питання щодо функціонування шкільних 
об’єктів. Аналогічна система діє в Україні, Росії, значній частині інших пострадянських країн; 

– децентралізована система (Великобританія, Польща, Литва, Люксембург, Румунія, Болгарія). 
Місцевому самоврядуванню делеговано більшість освітніх питань. Школи відповідно до потреби 
створюються місцевими громадами, які відповідають за організацію навчально-виховного процесу, 
кадрову політику, фінансування і результати діяльності навчальних закладів; 

– децентралізована система з посиленою автономією шкіл (Нідерланди, Фінляндія, Данія, Швеція). 
Більшість повноважень, пов’язаних з освітнім процесом, передано школам. Щоправда, делегування 
повноважень школам не звільняє самоврядування від відповідальності за реалізацію освітньої політики. 
У будь-який момент органи місцевого самоврядування можуть відкликати надані школам повноваження. 
Питання надання більшої автономії школам обговорюється в багатьох країнах Європейського Союзу, які 
розглядають можливість запровадження індивідуальної системи фінансування навчальних закладів на 
основі запровадження так званих освітніх ваучерів. 
Розглянемо найпоширеніші моделі фінансування загальної середньої освіти у країнах Європи [2]: 
– кошти передаються з центрального рівня державним органам управління освітою, а далі 

розподіляються між школами (Україна);  
– кошти передаються з центрального рівня безпосередньо школам (Франція, Німеччина, Греція, 

Данія); 

0 1 0,45 0,90 0,95 0,55 0,10 0,05   
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– кошти передаються органам самоврядування за системою коефіцієнтів (формул), а далі 
розподіляються за визначеними правилами між школами (Болгарія, Литва); 

– кошти передаються до органів місцевого самоврядування на підставі коефіцієнтів (Польща, 
Словаччина, Фінляндія). 
У переважній більшості країн до компетенцій органів місцевого самоврядування належать 

повноваження щодо забезпечення умов навчання дітей (утримання приміщень шкіл, поповнення 
обладнання тощо). 
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 Д Частка фінансового ресурсу школи, на розподіл якого впливає громада 
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Рис. 2. Схема зв’язку моделей управління загальною середньою освітою з рівнем впливу громади на 
розподіл фінансового ресурсу навчальних закладів. 

У децентралізованих системах управління (Швеція, Фінляндія, Данія, Польща) органами місцевого 
самоврядування регулюється також розмір зарплатні освітянам, який складає близько 80 % витрат на 
освіту, тому у таких системах громада практично повністю регулює розподіл фінансового ресурсу 
навчальних закладів. 
У децентралізованих системах з посиленою автономією шкіл у більшості країн рішення щодо 

фінансування приймаються директорами шкіл спільно з громадою. Наприклад, у Великобританії громада 
визначає стратегічні рамки управління фінансами школи і визначає межі фінансових повноважень, які 
вона збирається передати директору. 
У централізованих системах управління (Франція, Іспанія, Греція) зарплата вчителів регулюється 

центральними органами управління освіти і громада реально впливає на розподіл не більше 15-20 % 
коштів, спрямованих на забезпечення функціонування і розвиток навчальних закладів. 
Отже, саме рівнем впливу громади на розподіл фінансового ресурсу навчальних закладів значною 

мірою визначається модель управління загальною середньою освітою. 
Схема зв’язку моделей управління загальною середньою освітою з рівнем впливу громади на 

розподіл фінансового ресурсу навчальних закладів зображена на рис. 2. 
Розглянемо в загальних рисах систему фінансування загальної середньої освіти у Польщі, з якою 

Україна має багато подібного. Відповідно до закону про місцеве самоврядування загальна середня освіта 
у цій країні є безпосередньою турботою громади і повністю фінансується з її бюджету, 70-80 % доходів 
якого становлять кошти, що передаються з центрального бюджету у формі субвенції. Частина субвенції, 
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яка називається освітньою, нараховується залежно від кількості учнів, котрі навчаються у даній громаді, 
виду громади і типу школи, кваліфікації вчителів тощо – всього близько 30 критеріїв. Щомісяця 1 / 12 
усієї суми передається громаді. При цьому варто зазначити, що освітня субвенція може бути витрачена за 
тим призначенням, яке місцеве самоврядування вважає доцільним, при умові виконання державних 
зобов’язань перед учителями. Нагляд за витрачанням коштів освітньої субвенції здійснює не 
Міністерство національної освіти, а Регіональні рахункові палати. У більшості громад школи не мають 
фінансової автономії і управляються адміністраціями самоврядування, які мають велику самостійність у 
прийнятті рішень щодо організації мережі шкіл і способу управління ними. Водночас, в окремих 
громадах місцева влада намагається передавати повноваження в управлінні школами, зокрема й у 
питаннях фінансування, керівництву навчальних закладів. 
В Україні вплив громадських чинників на фінансування загальної середньої освіти є незначним, що є 

однією з причин домінуючого впливу держави на систему управління освітою. 
Тому без внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України в напрямку його демократизації 

не можна забезпечити значного зростання впливу громадських чинників на управління загальною 
середньою освітою країни і, відповідно, підвищення якості освіти. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Державно-громадське управління школою / [упоряд. М. К. Голубенко]. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. 
2. Шкільний бюджет : [навч.-метод. посіб. для кер. освіти] / [Мархлєвський В., Шукевич Ю., Паращенко Л. та 
ін.] – К. : Таксон, 2011. – 156 с. 

Пастовенский А. В. Связь моделей финансирования общего среднего образования с моделями 
управления образованием. 

В статье проанализирована связь моделей управления общим средним образованием с уровнем влияния 
общественных факторов на распределение финансового ресурса учебных заведений. Сделан вывод, что 

именно уровнем влияния общества на распределение финансового ресурса учебных заведений в 
значительной степени определяется модель управления общим средним образованием. 

Pastovenskyi O. V. The Сorrelation of the Secondary Education Financing Models with the Education 
Management Models. 

The article analyzes the correlation of the secondary education management models with the level of public 
factors influence on the distributing the financial resource of the educational establishments. The conclusion is 

made according to which the secondary education management model is determined exactly by the level of 
society's influence on the distributing the financial resource of educational establishments.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Узагальнено, що одним із важливих завдань сучасної системи освіти є тяжіння до творчих методів, 
використання креативного потенціалу студентів у процесі розвитку сучасного суспільства й надання 
освіті онтологічного та екзистенціального виміру в межах сучасної культури. Учені наголошують на 
пріоритетному значенні формування творчої особистості над інформаційною функцією освіти, що 

забезпечує гармонійний розвиток студентів. 

Нагальною потребою сьогодення є вироблення більш дієвої та цивілізовано-ефективної гуманітарної 
парадигми державотворення. Інакше кажучи, необхідно суттєво вдосконалити концептуальне підґрунтя і 
набір освітніх моделей культурної співпричетності підростаючого покоління до суспільнотворчих 
процесів, які відбуваються в незалежній Україні. 
Неперервна освіта як імператив інформаційного суспільства надає останньому форми "суспільства 

освіти". Це потребує теоретичного осмислення та, насамперед, обґрунтування нових тенденцій 
освітнього розвитку, що мають як планетарний, так і національний виміри. Глобалізація в більшості 
своїх проявів є не тільки специфічною формою ущільнення соціального і освітнього простору, а й 
процесом нелінійного розгортання соціальної творчості та життєтворчості індивідів. Отже, теоретичний 
аналіз соціальних та парадигмально-когнітивних детермінант розвитку сучасної освіти сприяє не тільки 
осягненню передумов формування "суспільства освіти", а й усвідомленню його багатовимірності, а 
також поглибленню розуміння трансформаційних процесів, що відбуваються у сучасній освіті. Її 
радикальне оновлення неможливе без виваженої реформаторської стратегії [1: 24]. 
У межах гуманістичної філософії і зараз розвивається основний процес освітніх новацій, що служить 

надійною соціально-когнітивною основою більш широких узагальнень філософсько-освітнього 
характеру. Г. О. Балл, М. Н. Берулава, Б. М. Бім-Бад, Є. В. Бондаревська, М. Н. Дудіна, Г. Б. Корнетов, 
Б. Г. Мещеряков, С. А. Смірнов та низка інших дослідників зробили значний внесок в аналіз 
філософських аспектів гуманоцентричної переорієнтації освіти. 
Серед найважливіших ідей, досить добре розроблених у вітчизняній науці, варто відзначити дві, що 

мають найбільше значення для розуміння нової сутності освіти. По-перше, це розкриття нового 
соціокультурного статусу освіти як провідної форми життєдіяльності суспільства, що не тільки виступає 
генератором його розвитку, а й є домінуючим фактором у формуванні соціокультурного середовища, в 
якому живе людина. У цій сфері плідно працювали В. М. Бєскіна, В. Е. Чудновський, В. С. Біблер, 
А. Н. Бистрова, П. С. Гуревич, Е. В. Ільєнков, М. С. Каган, А. А. Касьян, А. І. Клізовський та низка інших 
учених. 
По-друге, це надання освіті в межах сучасної культури онтологічного та екзистенціального виміру, 

що принципово змінює методологію освітньої практики в межах нового філософського бачення 
соціальної сутності освіти. На цьому поприщі значних успіхів досягли В. В. Давидов, В. П. Зінченко, 
Х. В. Кайдаков, В. А. Конєв, Л. Н. Овдієнко, Є. Н. Шиянов, І. Б. Котова та інші. 
В основі активізації філософських досліджень сучасної освіти лежить необхідність використання 

освіти як креативного потенціалу в процесі становлення інформаційного суспільства. 
Міжнародна спільнота вже виробила найбільш загальне розуміння суті сучасної філософсько-

освітньої парадигми. Воно, зокрема, викладене в доповіді Жака Делора для Міжнародної комісії 
ЮНЕСКО (1996) у справах освіти для XXI ст., де визначено новий соціальний статус освіти, основні 
соціальні системотворюючі фактори для розвитку освіти, а також основні характеристики сучасної 
освітньої парадигми. 
Аналіз вітчизняних досліджень у цій сфері дає можливість виділити узагальнені характеристики 

посткласичної філософсько-освітньої парадигми, що будуть визначати засади розвитку вітчизняної 
освіти у XXI столітті: 

1. Зміна функціонального імперативу, поступовий перехід від функції підготовки кадрів та 
соціалізації до проективно-моделюючої функції по відношенню до суспільства та особистості. 

2. Інтегративний і всеохоплюючий характер як сфери соціального життя. 
3. Освіта як сфера виробництва, де використання знання перетворюється в один з основних ресурсів 

суспільства. 
4. Як соціокультурний феномен освіта виконує інтегративну по відношенню до всіх сфер соціальної 

життєдіяльності функцію. 
5. Гуманоцентрична орієнтація освітньої діяльності на рівні масової освіти. 
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6. У центрі освітнього процесу знаходяться не знання, а здатність людини до самостійного оволодіння 
ними, самовдосконалення, самонавчання та самовиховання. Відтак, основним предметом освіти стає 
сама людина. 

7. Створення поліархічної системи комунікації у сфері освітньої діяльності, спрямованої на 
утвердження ідеалів рівноправності, співробітництва, взаєморозуміння та толерантності відповідно з 
проектованими характеристиками нового світового порядку. 

8. Культуротворчий характер нової освіти, коли освітній процес набуває характеру формування 
культури як особистості, так і суспільства загалом. 

9. Опосередкування комунікації в освітній діяльності комп’ютерними засобами та мережами, які 
привносять новий зміст та форми в організацію освітньої діяльності. 

10. На перше місце виходить проективна складова освіти, через яку найбільше проявляється 
оптимальність застосування в освітній діяльності синергетичної методології. Водночас, через 
проективність освіта набуває рис естетичної творчості – цілком нового парадигмального показника 
"суспільства освіти" [1: 25]. 
У сучасних умовах гуманізація організаційних основ освіти означає набуття особистісного виміру 

всіма формами освітньої діяльності в найбільш широкому значенні цього терміну. Загальний напрям 
організаційних новацій – розширення можливостей вибору суб'єктів освітньої діяльності. Це створює 
педагогічне середовище, яке за своїми характеристиками є сприятливим для розвитку, формування 
активної і творчої особистості. 
Відтак, у гуманоцентрично орієнтованій системі освіти основним об'єктом управління має стати сама 

система комунікації людей з прицілом на створення сприятливого середовища як такої комунікації, так і 
освітньої діяльності загалом. 
Зараз ще широко розповсюджений такий тип світогляду, в якому відстоюється ідея про те, що 

головна функція освіти полягає у передачі новому поколінню основних здобутків відповідної культури. 
Тобто традиційно-інформаційна функція освіти розглядається тут як пріоритетна. Особливо це 
стосується основних форм світогляду східних країн – Китаю, Індії і багатьох інших. Це випливає з того, 
що основна мета освітянської діяльності в них вбачалась в тому, щоб навчити людину краще "вписатись" 
у закономірності функціонування навколишнього світу, тому представники цього світогляду і зараз дуже 
обережно ставляться до ідеї про необхідність якихось кардинальних змін цього світу. Незважаючи на 
деякі суттєві відмінності між європейською культурою та східною, все ж і наша класична педагогіка 
виходила з пріоритетної ролі цієї традиційно-інформаційної функції. Правда, з епохи Нового часу ідея 
про необхідність суттєвих змін у навколишньому світі та виховання нової людини відповідно до цієї 
мети, почала відігравати все більшу роль і в освітянській діяльності. Але, як вважає багато дослідників з 
філософських проблем сучасної освіти, в ній і зараз має місце "домінування непродуктивного над 
продуктивним, автоматичного над творчим" [2: 87]. 
Таке становище в освіті вже не може задовольнити сучасне суспільство, де, по-перше, відбуваються 

все більш швидкими темпами якісні зміни в розвитку майже всіх галузей людської діяльності і, по-друге, 
з'явились такі найважливіші проблеми, які ми не можемо вирішити, спираючись тільки на культуру 
минулих епох. Тому одним із найважливіших завдань сучасної системи освіти є її перехід до творчих, 
проблемних методів навчання і виховання у формуванні креативної особистості. 
За твердженням З. А. Малькової, "коли в сучасній моделі школи домінуюче місце займає письмове 

слово, запам'ятовування, розвиток формального логічного мислення, то гуманістичну модель школи 
треба орієнтувати на всебічний розвиток усіх творчих сил дитини" [3: 52]. Цим проблемам була 
присвячена спеціальна книга, в якій викладено основні результати міжнародного проекту ЮНЕСКО. 
Виходячи з пріоритетного значення формування творчості особистості над інформаційною функцією 

навчання зараз розвивається багато різних педагогічних учень як у нас, так і в інших країнах. Наприклад, 
Дж. Брунер вважає головним принципом педагогіки "навчання шляхом актів відкриття" [4: 54]. 
Але положення про пріоритетне значення формування творчої особистості над інформаційною 

функцією освіти ще не розкриває складного суперечливого взаємовідношення цих двох функцій. Це 
положення треба віднести до того релятивістсько-плюралістичного напряму педагогіки, який зараз, 
незважаючи на всі свої позитивні риси, дає однобоке вирішення її найважливіших проблем. Дійсно, як 
правило, зараз наявна величезна інформація про будь-які об'єкти нашої діяльності. Тому застосування 
деяких проблемно-творчих методик до цієї діяльності (а їх у сучасній науці і педагогіці існує майже 
незліченна кількість) не гарантує нам відкриття якоїсь суттєво нової інформації про дані об'єкти. Тобто 
ми часто "відкриваємо" той "велосипед", який вже давно був створений. Усе це говорить про те, що не 
треба абсолютизувати тільки творчу функцію педагогіки і недооцінювати її інформаційну функцію. 
Засвоєння останньої має необхідне і дуже суттєве значення і для виховання творчої особистості, бо 

остання часто пов'язується з її визнанням як всебічно розвиненої. Тому мова повинна йти не про 
пріоритетну роль тільки однієї з двох згаданих вище функцій освіти, а про подолання тих концепцій, що 
були засновані на абсолютизації тільки її традиційно-інформаційної функції і про розроблення нового 
підходу до глибшого і ефективнішого поєднання цих функцій. Інформативна і творча функції педагогіки 
тісно пов'язані із співвідношенням так званих традиційно-класичних і інноваційних педагогічних 
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методів. До перших можна віднести усі ті педагогічні системи, починаючи від Яна Коменського, які не 
виходять з пріоритетного значення її творчої функції. Наприклад, В. М. Розін вважає: "Класична система 
чи модель освіти сьогодні повністю вичерпала себе. Нова педагогічна парадигма виходить з формування 
не тільки знаючої, але й підготовленої до життя, розуміння інших людей і культур людини" [5: 86]. 
Подібні ж радикальні погляди з негативною оцінкою сучасних класичних методів педагогіки, що 
панують в нашій школі, розвиває і доктор психологічних наук А. В. Фурман. 
У зв'язку з цим розглянемо ще одне важливе питання сучасної філософії освіти, яке стосується як 

розроблення якихось загальних закономірностей творчої діяльності взагалі (тобто методології творчості), 
так і методології виховання творчої особистості. По-перше, у світовій літературі досить поширеною є 
точка зору, згідно з якою розроблення такої методології взагалі неможливе. Вона спирається на те, що 
суть будь-якої творчої діяльності полягає саме у вирішенні нових проблем, де всі вже відомі нам 
закономірності і методи діяльності не можуть привести до позитивного результату. Так, ще А. Ейнштейн 
писав, що творча інтуїція, як суть наукової творчості, є нелогічною і нераціональною формою мислення і 
тому її механізми не можна розкрити в якихось раціональних його формах. 
Але не менш поширеним є і протилежний підхід, що заснований на розумінні якоїсь принципової 

тотожності логічного й інтуїтивного мислення. Наприклад, А. Т. Спіркін стверджує, що "інтуїція" це як 
би звернута логіка "мислення" [6: 200]. Тому важливим завданням пізнання вважається і розкриття в 
логічній формі інтуїтивних механізмів творчої діяльності. Згідно з таким підходом не тільки можна, а й 
треба розробляти методологію творчості. 
Методологія творчої діяльності, її застосування в освіті до формування творчої особистості повинна 

спиратись на певні принципи. Це означає, що така методологія повинна включати у себе: 1) певну 
загальну для всіх суперечливих між собою концепцій творчості основу; 2) деякі закономірності 
взаємозв'язку цієї основи з такими концепціями; 3) принцип діалогової взаємодії між цими концепціями. 
Виходячи з даних вимог, спробуємо розкрити зміст категорії, яка буде відігравати роль філософських 

основ формування творчої особистості в сучасній освіті. Це є категорія "проблема". Проблема, звичайно, 
визначається як питання, що виникає у процесі діяльності будь-якого суб'єкта, знаходження правильної 
відповіді на яке пов'язане з суттєвими труднощами. Вже в повсякденному житті людей виникає багато 
проблем. Але нас тут будуть цікавити наукові і навчальні проблеми і їх співвідношення. Під науковою 
проблемою розуміється таке питання, яке виникає в процесі розвитку певної науки, на яке вона в даний 
час не має відповіді, чи на яке даються різні відповіді, що суперечать між собою. Мабуть, мали 
слушність ті дослідники методології науки, які вважали, що чітке формулювання наукової проблеми 
гарантує вже не менш як на 50 % його успіхів. 
Незважаючи на те, що в сучасних типах освіти існує різне розуміння вирішення проблеми 

співвідношення інформаційної і творчої функцій педагогіки, зараз ідея про необхідність переходу до 
проблемних методів навчання підтримується майже всіма представниками цих типів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються у тому, що багато вчених, а саме: О. М. Куцевол, 
Л. І. Морська, Л. Ф Мірошниченко та інші, зазначають, що саме креативна методика є перспективною і 
оригінальною рушійною силою сучасної освіти. Багато аспектів цього питання потребують негайного 
висвітлення у педагогічній науці. 
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Рыбинская Ю. А. Тенденции развития нетрадиционного образования в современном обществе. 

Подытожено, что одной из важных задач современной системы образования есть переход к 
творческим методам, использование креативного потенциала студентов в процессе развития 

современного общества и предоставление образованию онтологического и экзистенциального измерения 
в рамках современной культуры. Ученые акцентируют внимание на приоритетном значении 

формирования творческой личности над информационной функцией образования, что обеспечивает 
гармоническое развитие студентов. 
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Rybins'ka Y. A. The Tendencies of the Non-Traditional Education Development in the Modern Society. 

It has been summarized that the basic tasks of the modern education system are the transition to the creative 
methods, the usage of students' creative skills in the process of the modern society development and the 

ontological and existential dimension supply to the education in the conditions of modern culture. The scientists 
point out the importance of the creative personality formation over the informational educational function that 

provides the harmonious students' development.
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CУБ'ЄКТНО-ПРОДУКТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті проаналізовано підходи до навчання викладачів дидактичному проектуванню, під яким 
розуміється проектувальна діяльність, пов’язана зі створенням дидактичних проектів на рівні окремих 

навчальних дисциплін та її складових. Обґрунтовано суб’єктно-продуктивний підхід у підготовці 
викладачів до проектування навчальних технологій як найсприятливіший з точки зору розвитку 

здатності бути активним суб’єктом цієї діяльності, усвідомлювати свою відповідальність за процес 
та результат навчання інших. 

Постановка проблеми. Сьогодні професійно-педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних 
закладів, зокрема економічних, потребує спеціальних досліджень. Недостатньо вивченою є підготовка 
викладачів вищих економічних навчальних закладів до дидактичного проектування у системі 
післядипломної освіти. Результати аналізу професійної діяльності викладачів упевнюють нас у тому, що 
модернізація вітчизняної вищої освіти значною мірою залежить від того, наскільки у викладачів 
сформована проектувальна компетентність, яку ми розглядаємо як сукупність знань, умінь, навичок, 
здібностей і ставлень, що уможливлюють проектування викладачами навчальних технологій. Під 
дидактичним проектуванням ми розуміємо проектувальну діяльність, пов’язану зі створенням дидактичних 
проектів на рівні окремих навчальних дисциплін та її складових. Проектування навчання викладачем як 
активним суб’єктом навчального процесу, без сумніву, є показником професійної самореалізації. Але яким 
має бути конкретний результат (продукт) проектування викладачем навчання? На нашу думку, таким 
результатом можна вважати науково-обґрунтовану та розроблену навчальну технологію, тобто алгоритм 
того, що викладач і студенти мають робити для досягнення навчальних цілей. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз підходів до навчання викладачів дидактичному 
проектуванню (Н. О. Брюханова [1], Д. Г. Левітес [2], О. Е. Коваленко [3], В. Ю. Стрельніков [4] та ін.) 
свідчить про те, що здійснення проектувальної діяльності саме по собі вимагає системи підготовки 
педагогів, що має бути варіативною і поєднувати індивідуальні та групові форми проектування. 
Так, результати аналізу наукових робіт Д. Г. Левітеса показали, що вчений розробив систему 

підготовки учителів до здіснення проектувальної діяльності. Він зазначає, що диверсифікація системи 
загальної середньої освіти, що охоплює як процесуальну, так і змістову сторони навчання, формує 
соціальну потребу в учителі, який здатен самостійно здійснювати конструктувально-проектувальну 
функцію за умов вибору освітніх альтернатив, у підготовці вчителя-гуманіста, який не тільки є носієм 
гуманістичної педагогічної орієнтації, а й володіє набором професійних засобів. Серед основних рис 
навчального процесу, який забезпечує оволодіння професійною діяльністю вчителями у системі 
підвищення кваліфікації, визначено такі: створення умов для формування професійної орієнтації при 
виборі теоретичних положень як основи для вирішення практичних завдань; стимулювання слухачів до 
прояву властивостей системного мислення; включення до спільної науково-педагогічної діяльності з 
моделювання освітніх технологій; стимулювання до рефлексії. Важливою позитивною ознакою 
запропонованої системи підготовки є диференціація навчання. Зокрема, вчений розробив три моделі 
організації діяльності для трьох груп слухачів: 

– перша модель – для вчителів-предметників, слухачів кваліфікаційних курсів, де створення власних 
дидактичних проектів проходить "наскрізною ниттю" через увесь зміст курсів підвищення кваліфікації; 

– друга модель – для вчителів-предметників, слухачів кваліфікаційних курсів, де поставлена 
проблема вирішується окремим самостійним блоком, незалежно від іншого змісту курсової підготовки; 

– третя модель – для вчителів-предметників, представників одного шкільного колективу, які 
працюють спільно з адміністрацією школи (заняття проводяться на базі школи) [2]. 
Не менш актуальною є підготовка викладачів вищої школи до проектувальної діяльності. Як зазначає 

О. Е. Коваленко у своєму дисертаційному дослідженні, перебудова системи освіти потребує 
професіонала-викладача, здатного оптимізувати процес навчання, перетворюючи його на налагоджений 
механізм, що, в свою чергу вимагає формування спеціальних вмінь передбачати, прогнозувати, 
аналізувати та обирати оптимальні шляхи й засоби навчання. Основна ідея концепції автора базується на 
сучасних підходах до визначення структури педагогічної діяльності з позицій управління та 
функціонально-діяльнісного підходу, які дали підстави зробити висновок, що функціональна структура 
вказаної діяльності може бути подана як три взаємопов’язані блоки, що включають аналіз та створення 
проекту навчання, реалізацію цього проекту, контроль та коригування його з метою вдосконалення. 
Основна концепція побудови методичної підготовки визначає її як процес навчання дидактичному 
проектуванню, який спрямовано на формування вмінь трансформувати науково-технічну інформацію у 
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зміст освіти. Головною метою системи методичної підготовки викладачів автор вважає формування 
вмінь розробляти дидактичні проекти навчання, а продуктом методичної діяльності визнає дидактичні 
проекти на рівні фаху та окремих тем професійної підготовки, які надаються у формі відповідної 
документації [3]. 
У дослідженні Н. О. Брюханової запропоновано методику навчання майбутніх викладачів технічних 

дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу. Зміст методичної підготовки формується на основі 
відбиття в ньому предмету, процесу, продукту діяльності з проектування дидактичного матеріалу. Набір тем 
визначено відповідно до етапів здійснення проектувальної діяльності і включає принципи відбору необхідних 
джерел інформації, побудови логіко-семантичної структури матеріалу, проектування плану викладення теми, 
проектування тексту, конспекту з теми. Реалізація методичної підготовки здійснюється на багатьох рівнях. 
Першим з таких є вивчення в курсі "Методика професійного навчання" теми "Основи формування 
навчального матеріалу". Подальший розвиток проектувальних умінь відбувається під час курсового і 
дипломного проектування студентів, підготовки їх до Державних іспитів, організації та здійснення реального 
навчального процесу в професійних навчальних закладах під час педагогічних практик [1]. 
Викладені матеріали дають підстави стверджувати, що розглянуті дослідження з проблем підготовки 

викладачів вищої школи до дидактичного проектування переважно стосуються майбутніх викладачів і 
спрямовані на проектування змісту навчання. У контексті нашого дослідження особливого значення 
набуває підготовка до дидактичного проектування у системі неперервної освіти. Привертає увагу в цьому 
плані дослідження В. Ю. Стрельнікова. Автором визначено шляхи підготовки викладача вищої школи до 
діяльності проектування як складової професійної діяльності педагога відповідно до вимог Болонського 
процесу, систематизовано вимоги до проектанта системи інтенсивного навчання і на цій підставі 
розроблено конкретну програму підготовки викладачів у системі підвищення кваліфікації до такого 
проектування [4]. Ми проєднуємося до думки автора, що наявна нині система підвищення кваліфікації 
викладачів потребує значної трансформації, оскільки здебільшого виконує компенсаторну, адаптаційну та 
коригувальну функції (вони переважно стосуються підготовки і перепідготовки) і менше – розвивальну та 
інноваційну, які найбільш повно відповідають підготовці викладачів до діяльності проектування, їхньому 
безперервному професійному і загальнокультурному зростанню [4: 40]. Близькими до концепції нашого 
дослідження є визначені В. Ю. Стрельніковим такі аспекти: урахування особливостей дорослої аудиторії, 
діагностика запитів і інтересів слухачів та відповідної варіативності програми навчання, орієнтація на 
спільну діяльність та групові форми навчання, забезпечення самостійної роботи слухачів. 
З огляду на викладене варто, на нашу думку, детальніше розкрити такий аспект ППП, як підготовка 

викладачів ВЕНЗ до дидактичного проектування у системі як неперервного навчання викладачів. 
Вказаний аспект не є ґрунтовно розробленим у наукових дослідженнях. На рівні базової ППП студентів 
підготовка до дидактичного проектування може здійснюватися через навчальні дисципліни цього циклу. 
У зв’язку з підготовкою викладачів до дидактичного проектування постають питання розробки 
спеціальних програм, вибору найоптимальніших форм такої підготовки, а також актуальною проблемою 
є обґрунтування відповідного підходу. 

Формування мети статті. Мета статті – обґрунтувати суб’єктно-продуктивний підхід у підготовці 
викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій. 

Викладення основного матеріалу. Підготовка викладачів ВНЗ, зокрема економічного профілю, до 
здійснення проектувальної діяльності є актуальним завданням сучасної безперервної педагогічної освіти. 
Вона має реалізовувати функцію створення творчого соціокультурного середовища, формувати психолого-
педагогічну компетентність викладачів, сприяти їх професійній самореалізації. Але виникає питання, що 
саме з цього є первинним і має бути покладено до основи підготовки викладачів. Так, О. М. Пєхота 
доводить, що технології педагогічного процесу мають забезпечувати суб’єктну позицію того, кого 
навчають, під час пізнавальної діяльності, орієнтувати його на постійний саморозвиток [5: 26-27]. 
Наша позиція полягає в тому, що орієнтація на розвиток особистості має бути покладена в основу як 

підготовки студентів, так і підготовки викладачів до ПНТ. Також вважаємо, що підготовка до 
дидактичного проектування на усіх рівнях повинна мати продуктивний характер. "Продуктивний підхід 
– метод аналізу творчості на основі наявності продукту творчої діяльності. На відміну від 
результативного підходу до творчості, який... встановлює наявність нового результату, продуктивний 
підхід диференціює продукт творчої діяльності за двома критеріями: суспільної чи особистісної 
значимості здобутого результату. Суспільно значущий продукт – це отриманий творцем результат, який 
має значення для суспільства і для середовища, яке оточує особистість. Суспільно значущий продукт 
(ідеї, розробки тощо) дозволяє творцю бути суб’єктом розвитку інших людей. Особистісно значущий 
творчий продукт впливає на самого творця, на його розвиток. Він показник першого якісного стану 
розвитку особистості як творця", – зазначає В. М. Алфімов [6: 15]. 
Водночас, існують певні принципові розбіжності у підходах до навчання студентів та викладачів, і 

пов’язано це, насамперед, з віковими особливостями. У зв’язку зі сказаним підкреслимо, що нам близька 
модель розвитку особистості К. Юнга, відповідно до якої завдання другої половини життя людини 
відрізняються від завдань першої половини. У студентському віці завершується формування індивідуально-
типологічних особливостей людини, на які навчання має спиратися як на переваги, сильні сторони. Процес 
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навчання студентів з позиції особистісно-зорієнтованого підходу (гуманістична парадигма) має забезпечувати 
індивідуальну траєкторію розвитку кожного. Викладач водночас є як наставником, який має більший досвід, 
так і старшим партнером, який усвідомлює варіативність шляхів досягнення цілей, створює необхідні для 
навчання умови. 
Доросла людина у процесі розвитку (індивідуації) долає межі свого типу, рухається у напрямі 

протилежних властивостей. Урахування індивідуально-психологічних особливостей дорослих, сприяючи 
навчанню, не стільки відіграє у ньому адаптивну роль, що має місце при навчанні студентів, скільки 
орієнтовну. 
Результати аналізу теоретико-методичних основ та існуючої практики підготовки викладачів до 

дидактичного проектування свідчать про актуальність розробки такого підходу у підготовці викладачів, 
який би узагальнив основні теоретичні надбання психолого-педагогічної підготовки викладачів вищої 
школи, дозволив забезпечити їх самореалізацію, урахувати індивідуально-психологічні та вікові 
особливості. Ми вважаємо, що науковою основою означеної підготовки повинен бути суб’єктно-
продуктивний підхід, який ґрунтується на парадигмі суб’єктності. Вказана парадигма, як відомо, 
знаходиться сьогодні тільки у стадії становлення. 
Нагадаємо, що методологічні основи суб’єктного підходу закладені ще С. Л. Рубінштейном, який 

кардинально переглянув систему стосунків людини та буття: "Оскільки є людина, вона стає не чим 
іншим, як об’єктивно-існуючою відправною точкою всієї системи координат... Всесвіт з появою людини 
– це усвідомлений, осмислений Всесвіт, який змінюється діями у ньому людини... Отже, усвідомленість і 
діяльність виступають новими способами існування у самому Всесвіті, а не ворожа йому суб’єктивність 
моєї свідомості" [7: 330-331]. 
У психолого-педагогічній науці суб’єктний підхід представлено у роботах Г. І. Аксьонової [8], 

В. П. Бедерханової [9], М. М. Боритко [10], О. М. Волкової [11], С. О. Лобанової [12], В. І. Слободчикова 
[13] та ін. Зокрема, С. О. Лобанова зазначає, що саме суб’єктна позиція забезпечує спеціалісту соціальну 
та професійну стійкість, допомагає усвідомлено планувати етапи свого професійного шляху та 
протистояти професійно-особистісним деформаціям, підвищує його конкурентноздатність при 
різноманітних реорганізаціях. Аналіз досліджень свідчить про те, що з позицій суб’єктного підходу 
одним із пріоритетних завдань системи неперервної освіти є формування суб’єктності педагога як 
професіонала. Так, М. В. Федоренко, досліджуючи професійну компетентність сучасного педагога у 
контексті суб’єктного підходу, робить висновок про те, що професійне становлення педагога і розвиток 
його особистості мають відбуватися на принципово нових основах організації навчального процесу, де 
зміщується акцент з поняття "професійна діяльність" на поняття "особистість професіонала", а 
педагогічна діяльність повинна розглядатися як сфера реалізації творчих можливостей індивідуальності, 
що не має суперечити діяльнісному підходу [14]. 
На відміну від авторитарної, технологічної, гуманістичної парадигм у суб’єктній парадигмі людина 

розглядається як суб’єкт саме тому, що вона є основою не тільки суб’єктивного світу, але й реального 
світу, в якому розгортається її життя. Якщо за авторитарної парадигми поведінка людини розуміється як 
реагування на зовнішнє середовище, за технологічної – як зовнішня реалізація уявлень про світ, що 
склалися ("схем реальності"), за гуманістичної – як реалізація засвоєних досягнень культури, що 
вибірково привладнюються людиною в процесі життя, то у контексті суб’єктної парадигми поведінка 
людини розглядається як активність у створенні власного світу. При усій близькості до гуманістичної 
парадигми суб’єктна парадигма є більш "внутрішньою". 
Нам близьке тлумачення суб’єктності В. І. Вачкова та С. Д. Дерябо, за яким це поняття розглядається 

як властивість "основоположення", яке має прояв у здатності людини "покладати себе до основи" свого 
екологічного світу і самої себе. Це системна якість, завдяки якій людина стає тим, хто вона є – "немає 
суб’єктності, немає і справжньої людини!" [15: 156]. Учені визначають три необхідні та достатні сутнісні 
властивості людини, які дозволяють їй ставати основою свого екологічного світу і самої себе [15: 157]: 

1) самоупорядкування – здатність принципи і способи організації власної сутності робити 
принципами і способами організації оточуючого світу та власної життєдіяльності – стати основою 
порядку у світі; 

2) самоспричинення – здатність розпочинати причинний ряд у процесі актуалізації своєї сутності, 
виступаючи як причина відносно всього іншого, у тому числі і власної життєдіяльності, тобто бути causa 
sui (причиною себе) – стати першопричиною усіх форм руху в світі; 

3) саморозвиток – здатність виходити за межі наявних форм буття і власних меж, задаючи можливості 
не тільки кількісних, але й якісних змін, визначаючи закономірності розвитку світу та свого власного – 
стати законом трансцендентності. 
Отже, за цією концепцією прагнення зробити світ своїм є метапотребою, яка лежить в основі усіх 

інших потреб людини. Людина прагне стати суб’єктом не тому, що цього вимагає оточуючий світ, а 
тому, що такою є сутність людини. 
Як відомо, В. І. Вачковим та С. Д. Дерябо обґрунтовано методологічні основи суб’єктного підходу до 

групової роботи у психологічному тренінгу. Зокрема, вчені висувають такі принципи суб’єктного 
підходу [15: 166-172]: 
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– метапринцип голограми – у кожній події, яка відбувається з людиною у межах тренінгової 
реальності, наявні усі події її життя; 

– принцип подійності (рус. – событийности) – при організації руху у межах тренінгової реальності 
тренер має орієнтуватися на проживання клієнтом цілісності, безперервності змін, що відбуваються у 
його оточенні і в ньому самому; 

– принцип символізму – при організації простору тренінгової реальності тренер має орієнтуватися на 
проживання клієнтом цілісності, безперервності себе і всього, що його оточує у просторі життя; 

– принцип траспективи – при організації часу тренінгової реальності тренер має орієнтуватися на 
проживання клієнтом цілісності, безперервності у часі всіх подій. 
Вважаємо, що розглянуті положення є значущими і мають бути враховані у тренінговій підготовці 

викладачів до ПНТ, водночас така підготовка має свою специфіку. Вона спрямована на проектування 
навчального процесу, отже потребує створення та аналізу продуктів цієї діяльності – проектів. Проект як 
продукт дидактичного проектування, з нашої точки зору, повинен мати значення як для розвитку особистості 
викладача, так і для розвитку особистості його студентів чи / та вдосконалення навчального процесу. 
У контексті підготовки до дидактичного проектування ми пропонуємо суб’єктно-продуктивний 

підхід як найсприятливіший з точки зору розвитку здатності бути активним суб’єктом цієї діяльності, 
усвідомлювати свою відповідальність за процес та результат навчання інших. Такий підхід принципово 
змінює розуміння сутності навчання. Важливою стає динаміка змін у досвіді того, хто навчається, його 
актуальні та потенційні можливості, показниками змін виступають продукти проектування, зокрема 
навчальні технології. 
На нашу думку, найсприятливішою для забезпечення ефективності психолого-педагогічної 

підготовки в системі безперервної освіти є тренінгова форма, яка реалізує інтерактивну модель навчання, 
де суб’єкт-суб’єктна взаємодія відіграє провідну роль. За означеним підходом тренінг стає засобом 
розвитку здатності бути суб’єктом дидактичного проектування. Навколо цього і в наслідок цього 
відбувається формування відповідних знань, умінь, ставлень. 
Ми приєднуємося до такої думки В. І. Вачкова та С. Д. Дерябо: "Щоб створити умови для розвитку 

суб’єктності клієнта тренінг повинен мати природу подій – немає подій, немає тренінгу" [15: 164]. 
Суб’єктна позиція ґрунтується на уявленні про те, що не події трапляються у житті людини, а людина 
породжує певні події. Підхід до розуміння тренінгу з точки зору подій активно розробляє Ю. М. Жуков. 
Він зазначає, що предметом групової роботи є деякий ряд подій чи, точніше кажучи, предмет 
вибудовується навколо деяких подій. І тоді основною технологією буде, по-перше, організація ряду 
подій, а по-друге, його інтерпретація [16: 162]. 
Проаналізувавши викладене, ми виходимо з того, що навчання також має бути рядом важливих для 

позитивних змін у досвіді студентів подій, спроектованих викладачем. Підготовка викладачів до 
проектування навчальних технологій, з нашої точки зору, повинна забезпечувати так званий феномен 
подійності, здатність викладачів проектувати значущі у навчанні студентів події. Ми вже звертали увагу 
на те, що при вивченні особливостей підготовки до дидактичного проектування вчені часто приділяють 
увагу окремим аспектам цієї діяльності (проектуванню навчального змісту, створенню дидактичних 
матеріалів тощо). На практиці нерідко викладачі, особливо на перших етапах своєї роботи, намагаються 
збагатити зміст навчального матеріалу цікавою інформацією чи застосувати яскраві нестандартні 
прийоми впливу на аудиторію. Такий підхід до навчання, з нашої точки зору, є однобічним. Викладене 
дає підстави стверджувати, що проектування навчальних технологій є тією діяльністю, у якій цілісно 
розвивається суб’єктність викладача, що є запорукою його здатності розвивати суб’єктність студентів. 
Отже, професійний тренінг для викладачів з позицій суб’єктно-продуктивного підходу має 

забезпечувати в учасників навчання розвиток нових позитивних можливостей щодо викладання, 
формування проектувальних умінь. Вважаємо за необхідне підкреслити, що у процесі розробки та 
проведення тренінгу відкривається та удосконалюється суб’єктність тренера. Найактуальнішим стає його 
завдання допомогти викладачу відкрити власний шлях професійної самореалізації, усвідомити свій 
потенціал. Досягнення вказаних результатів стає можливим тільки завдяки відкритому обміну досвідом, 
де зміни відбуваються як із слухачами, так і з тренером. Вказані тренінгові заняття повинні мати 
евристичний характер, що зумовлює вибір відповідних методів і використання навчальних технологій 
проблемно-пошукового характеру. Зміни у підструктурах досвіду тих, хто навчається, можливі, 
насамперед, за рахунок взаємодії із досвідом, яким володіють члени групи. Так, зміни у підструктурі 
вмінь можуть стати результатом співробітництва викладача у створенні проекту в групі, у побудові 
екологічного світу групи. Результати багаторічної практичної роботи впевнили, що застосування 
вказаного підходу, що є основою системи підготовки викладачів до проектування навчальних 
технологій, передбачає урахування психологічних особливостей слухачів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати аналізу теоретико-методичних основ 
та існуючої практики підготовки викладачів до дидактичного проектування свідчать про актуальність 
розробки такого підходу у підготовці викладачів, який би узагальнив основні теоретичні надбання 
психолого-педагогічної підготовки викладачів вищої школи, дозволив забезпечити їх самореалізацію, 
урахувати індивідуально-психологічні та вікові особливості. Ми дійшли висновку, що науковою 
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основою означеної підготовки повинен бути суб’єктно-продуктивний підхід як найсприятливіший з 
точки зору розвитку здатності бути активним суб’єктом цієї діяльності, усвідомлювати свою 
відповідальність за процес та результат навчання інших. У подальших дослідженнях планується детальне 
вивчення шляхів реалізації суб’єктно-продуктивного підходу в процесі підвищення кваліфікації 
викладачів вищих економічних навчальних закладів. 
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Романова А. Н. Субъектно-продуктивный подход в подготовке преподавателей высших 
экономических учебных заведений к проектированию учебных технологий. 

В статье проанализирован подход к обучению преподавателей дидактическому проектированию, под 
которым понимается проектировочная деятельность, связанная с созданием дидактических проектов 
на уровне отдельных учебных дисциплин и ее составляющих. Обоснован субъектно-продуктивный 

подход в подготовке преподавателей к проектированию учебных технологий как наиболее 
благоприятный с точки зрения развития способности быть активным субъектом этой деятельности, 

осознавать свою ответственность за процесс и результат обучения других. 

Romanova A. N. The Subject-Productive Approach in the Teachers' Preparation to the Educational 
Technologies Design in Higher Economic Educational Establishments. 

The article analyzes the approach concerning the teachers' didactic design education that hereunder is regarded 
as the design process, connected with the development of the didactic projects at the level of the certain 

educational subjects and its counterparts. The subject-productive approach in the teachers' preparation to the 
educational technologies design as the most advantageous in the terms of the skill development to be an active 
subject of this activity, realize the responsibility for the education process and the result of others is grounded.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

У статті розглянуто теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу. Проаналізовано 
поняття "підхід", "компетентнісний підхід". Виділено передумови виникнення компетентнісного 
підходу, етапи становлення, виокремлено його провідну категорію – компетентність. Визначено, 

що компетентнісний підхід спрямований на активізацію діяльності студентів як суб'єктів 
навчальної діяльності. 

У сучасній вітчизняній педагогіці відома велика кількість підходів, що лежать в основі підготовки 
майбутнього фахівця – системно-діяльнісний, особистісно орієнтований, технологічний, 
професіографічний, аксіологічний тощо, серед них ми виділяємо компетентнісний підхід як основний у 
нашому дослідженні. 
Визначення сутності кожного з них потребує означення поняття "підхід". 
І. Зимня означує поняття "підхід" як визначену позицію, точку зору, що обумовлює дослідження, 

проектування, організацію того чи іншого явища, процесу. Підхід визначається деякою ідеєю, 
концепцією і зосереджується на основних для нього одній чи двох категоріях [1: 9]. Він може 
розглядатися як: "а) світоглядна категорія, в якій відображаються соціальні установки суб’єктів навчання 
як носіїв суспільної свідомості; б) глобальна і системна організація і самоорганізація освітнього процесу, 
яка включає усі його компоненти, і передусім, суб’єктів педагогічної взаємодії: учителя (викладача) і 
учня (студента)" [2: 75]. 
Підхід, на думку Г. Ібрагімова, – це ідеологія і методологія розв’язання проблеми, яка розкриває 

основну ідею, соціально-економічні, філософські, психолого-педагогічні передумови, головні цілі, 
принципи, етапи, механізми досягнення цілей [3]. 
Методологічним інструментом співставлення існуючих підходів у системі освіти є схема рівнів 

методології, запропонована І. Блаубергом, Е. Юдіним [4]. Авторами було виділено чотири рівні 
методологічного аналізу. 
Перший рівень – філософська методологія. Її зміст складають загальні принципи пізнання і 

категорійна побудова науки загалом [4]. Це – світоглядна позиція, яка дає уявлення про світ, його 
походження, початок, першопричину та інші постулати, які сутнісно визначають пізнання і 
інтерпретацію. 
Другий рівень методології визначається як рівень загальнонаукових принципів і норм дослідження. 

І. Блауберг та Е. Юдін підкреслюють, що специфіка проблем, що розробляються на цьому рівні, 
"визначається байдужістю до конкретних типів предметного стану і водночас апеляцією до деяких 
загальних рис процесу наукового пізнання" [4: 70]. 
Третій рівень методологічного аналізу – "конкретно-наукова методологія, тобто сукупність методів, 

принципів дослідження і процедур, які використовуються в тій чи іншій спеціальній науковій 
дисципліні" [4: 70-71] та галузі знання. 
Четвертий рівень – методично-процедурний – співвідноситься авторами з методикою і технікою 

дослідження, з розробкою технології, загальних заходів реалізації різноманітних процесів, зокрема, 
освітнього. 
Розглянемо значення кожного з рівнів методологічного аналізу для тлумачення поняття "професійна 

компетентність" і для її формування. 
Як зазначалося вище, перший рівень методологічного аналізу передбачає виявлення, утвердження 

світоглядної загальнофілософської основи явища. На думку І. Зимньої, цей рівень визначається 
системним і генетичним підходом, що характеризується відображенням просторово-часового бачення 
світу і таких конкретних явищ, як, наприклад, процес формування професійної компетентності [1: 33]. 
У контексті системного підходу, зазначає І. Зимня [1: 33], усі компетентності, що формуються, 

розглядаються як елементи цілісної системи особистісних якостей людини, де системоутворюючим 
елементом є мета-ідеал. 
Оскільки професійну компетентність учителя інформатики можна розглядати як певну систему, що 

інтегрує знання, уміння, навички, професійно важливі якості особистості вчителя і забезпечує виконання 
особистих професійних зобов’язань, то наше дослідження повинно базуватися на системному підході. 
Результатом системного аналізу предмета нашого дослідження є модель професійної компетентності 

вчителя інформатики, яка є цілісною. 
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Системний підхід забезпечує цілісність навчального процесу, сприяючи тим самим його оптимізації, і 
дозволяє розглядати процес формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики як 
єдину систему з різноманітними внутрішніми зв’язками. 
Генетичний підхід дає змогу представити в теоретичній формі процес зародження і розвитку 

компетентнісного підходу в освіті, онтологію понять "компетентність", "компетенція", "професійна 
компетентність".  
Логіка нашого дослідження потребує розкриття передумов виникнення і етапів становлення 

компетентнісного підходу. 
Аналіз наукових джерел дав змогу виділити наступні передумови виникнення означеного підходу: 

cоціально-економічні [5; 6]; освітні (організаційно-освітні) [7: 21]; педагогічні, закладені у відомих 
педагогічних концепціях і теоріях (проблемного навчання, виховуючого навчання). 
І. Зимня у своєму дослідженні [8: 22-25] виділила три етапи становлення компетентнісного підходу в 

освіті. 
Перший етап (1960-1970 рр.) – характеризується уведенням у науковий апарат категорії 

"компетенція", створенням передумов розмежування понять "компетенція", "компетентність". 
Другий етап (1970-1990 рр.) – характеризується використанням категорії 

"компетенція / компетентність" у теорії і практиці навчання мови, професіоналізму в управлінні, 
керівництві, менеджменті, навчанні спілкуванню. 
Ідея компетентнісного підходу в Росії зародилася на початку 80-х рр. минулого століття, коли у 

журналі "Перспективи: питання освіти" була опублікована стаття В. де Ландшеєр "Концепція 
"мінімальної компетентності". У ній ішлося про компетентність особистості як мету і результат освіти. 
Наступним кроком стали дослідження: Н. Кузьміної, де на основі педагогічної діяльності 

компетентність тлумачиться як "властивість особистості"; Л. Петровської, яка розглядає комунікативну 
компетентність, пропонує спеціальні форми тренінгів для формування цієї "властивості особистості". 
Третій етап (починаючи з 1990 р.), як зазначає І. Зимня, характеризується появою робіт А. Маркової 

(1993 р., 1996 р.), де в загальному контексті психології праці професійна компетентність стає предметом 
спеціального всебічного розгляду [8]. 
У цей період з’являються дослідження Л. Мітіної, яка розглядає соціально-психологічний і 

комунікативний аспекти компетентності вчителя, та І. Зимньої, присвячене соціальній роботі. 
Даний етап характеризується тим, що в матеріалах ЮНЕСКО, доповідях Ж. Делора, В. Хутмахера 

окреслюється коло компетенцій, які вже повинні розглядатися усіма як бажаний результат освіти: 
навчати здобувати знання (учити вчитися); працювати й заробляти (навчання для праці); жити (навчання 
для здорового, цікавого, достойного життя); жити разом (навчання для спільного життя). 
Йдеться про необхідність визначення, відбору та ідентифікації обмеженого набору компетентностей, 

які є найважливішими, інтегрованими, ключовими. 
І. Єрмаков [9: 208-209] виділяє три групи поглядів українських авторів освітньої політики (учених, 

педагогів, авторів підручників, освітянських керівників) на використання в педагогіці понять 
"компетенції" і "компетентності". 

1. Компетентнісний підхід – "мода на компетентність". Перша група вважає, що терміни 
"компетенція" і "компетентність" є даниною європейській моді, без яких можна обійтися, 
використовуючи їхні класичні прототипи – "рівень підготовленості випускника", "навчальні уміння" 
тощо. Джерелом наукової проблеми, на їх думку, не можуть бути нормативні документи, які наказують 
учителям формувати щось, що ще не досліджене педагогічною наукою. Поняття компетенції 
визначається через поняття здібності або здатності. 

2. Компетентнісний підхід не є абсолютно новим для вітчизняної школи. Інших дослідників дивує 
романтичний максималізм щодо ролі ключових компетенцій, який представлений у статтях з назвами на 
зразок "Ключові компетенції – нова парадигма результату освіти". На їхню думку, подібна орієнтація 
освіти на спеціальні та комплексні способи навчальної діяльності вже була описана в роботах 
М. Скаткіна, І. Лернера, В. Краєвського, М. Щедровицького та ін. 
І. Єрмаков зазначає, що втрати пострадянської освіти призвели до спрощення розроблених концепцій 

цими дослідниками, і вони втратили своє глибоке значення. Тому й виникла необхідність нового опису 
якості освіти в межах компетентнісного підходу. 

3. Компетентнісний підхід – одна з основ оновлення освіти. Третя група науковців схильна вважати, що 
нові терміни означають напрям розвитку або модернізації освіти, і що ця новизна допоможе актуалізувати 
освіту (освіченість) школяра. Адже поняття "компетенція" і "компетентність" уже широко 
використовуються для опису життєдіяльності людини і означають високу якість її професійної діяльності. 
Цим же значенням дані поняття наділяє й педагогіка для опису якості підготовки учнів. Компетенції 
знаходяться ближче всього до опису складу комплексних, складних, інтегративних умінь [9: 208-209]. 
У науково-педагогічній літературі можна виділити дві протилежні думки щодо провідної категорії 

компетентнісного підходу. 
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О. Субетто вважає, що компетенція є головною категорією компетентнісного підходу, а 
компетентність – вторинною, похідною категорією. На його думку, компетенція є потенційною якістю, 
"випускник у процесі навчання отримує комплекс компетенцій, які тільки умовно можна вважати 
компетентністю (компетентністю початкового рівня)" [10: 32], а компетентність формується переважно 
за межами вищого навчального закладу під час накопичення досвіду у відповідній професійній 
діяльності, тобто є актуальною чи реальною якістю. 
На думку І. Зимньої, компетентнісний підхід, що "характеризується посиленням власне прагматичної, 

так і гуманістичної спрямованості освітнього процесу", має розглядатися "на основі компетентності (а не 
компетенції)" [1: 17]. 
В аспекті генетичного підходу І. Зимня розвиток компетентностей розглядає у контексті формування 

психічних новоутворень, зміна і становлення яких відбувається у процесі особистісного розвитку [1: 34]. 
Цей підхід дає можливість вивчити етапи формування професійної компетентності майбутніх 

учителів інформатики у вищому навчальному закладі. 
До другого рівня методологічного аналізу ми відносимо процесуально-результативний, 

синергетичний підходи. 
І. Зимня пропонує розглядати процесуально-результативний підхід у загальному контексті розуміння 

зв’язку цих двох сторін будь-якого процесу за С. Рубінштейном. Важливість цього процесу дослідниця 
аргументує наступним чином: "про ефективність процесу жодним іншим способом, окрім результату 
свідчити не можемо..., ми судимо за результатом, який повинен бути певним чином оцінений" [1: 34]. 
Цей підхід передбачає виявлення критеріїв, показників, рівнів сформованості професійної 

компетентності й обов’язкове включення моніторингу в процес формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя інформатики. 
У межах компетентнісної освітньої моделі особистість повинна навчитися усвідомлювати міру своїх 

можливостей, сформувати світогляд, зрозуміти своє призначення в житті. Тому компетентнісний підхід 
володіє "ефектом синергізму" – коли мета освіти і життя співпадає. 
Цій концепції відповідає синергетичний підхід до формування професійної компетентності фахівця, 

згідно з яким, середовище, в якому творчі здібності студента могли б актуалізуватися, повинно мати 
високий ступінь невизначеності й потенційну багатоваріантність. Невизначеність стимулює пошук 
власних орієнтирів, а багатоваріантність забезпечує можливість їхнього знаходження. 
Синергетичний підхід до формування професійної компетентності полягає у тому, щоб правильно 

сформулювати стратегічні цілі, параметри, що визначають хід процесу, акцентуючи увагу на самостійній 
роботі, яка буде сприяти розвитку в студентів навичок самоорганізації, саморозвитку, необхідних для 
професійної діяльності. 
До третього рівня методологічного аналізу може бути віднесений особистісний, діяльнісний підхід. 
Професійна компетентність розглядається як особистісна якість, тому, на нашу думку, методологічно 

важливим є розгляд цього поняття і його формування в аспекті особистісного підходу. 
Провідні ідеї особистісно орієнтованого навчання висвітлювали у своїх працях філософи 

(В. Андрущенко, І. Єрмаков, П. Саух та ін.); педагоги (Г. Васянович, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, 
О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.); психологи (І. Бех, А. Маслоу та ін.). 
Провідною ідеєю використання особистісно орієнтованої освіти є розуміння визначальної ролі 

студента у формуванні знань, переконань, ставлень до своєї майбутньої професійної діяльності. 
Особистісний підхід дає можливість вивчати професійну компетентність у системі рис, властивостей і 

особистісних якостей учителя. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
інформатики розглядається як становлення професійних мотивів, цінностей, професійно важливих 
якостей, професійного мислення, досвіду реалізації знань. 
Головною рисою діяльнісного підходу до навчання є підпорядкування дій викладачів не процесу 

засвоєння знань, умінь та навичок, а організації діяльності студентів. 
Категорія діяльності має численні характеристики, такі як суб’єктність, предметність, активність, 

цілеспрямованість, умотивованість, усвідомленість, а також має функціональну пояснювальну силу 
завдяки компонентам її психологічного змісту (предмет, засоби, способи, продукт, результат) і 
зовнішньої структури, що включає дії і операції [2: 44-45]. 
Порівняно з іншими видами діяльності навчальна діяльність вирізняється тим, що активність суб’єкта 

спрямована лише на пізнання об’єкта, а не на його перетворення, та є двосуб’єктною [11: 6]. Її 
суб’єктами є викладач (учитель) та студент (учень), який виступає також і об’єктом навчання при 
традиційному підході. 
Діяльнісний підхід пов’язаний з особистісним підходом. Це пов’язано з традиційним розумінням і 

визначенням особистості як надчутливої соціальної якості. У педагогіці особистісний і діяльнісний 
підходи об’єднуються в один особистісно-діяльнісний. "Обидва…компоненти (особистісний і 
діяльнісний)", – зазначає І. Зимня, – "нерозривно пов’язані один з одним у силу того, що особистість 
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виступає суб’єктом діяльності, яка поряд з дією інших факторів, наприклад, спілкуванням, визначає його 
особистісний розвиток" [2: 77]. 
Цей підхід передбачає організацію процесу навчання таким чином, щоб майбутній педагог був 

рівноправним суб’єктом навчання і спілкування, формування умінь і навичок, цілепокладання, 
планування, контролю, самоаналізу, оцінювання результатів діяльності. 
Аналізуючи місце компетентнісного підходу серед рівнів методологічного аналізу, І. Зимня, 

О. Субетто [1; 10] відносять його до третього рівня, як такого, що визначає результативно-цільову 
спрямованість освіти. 
Під "методом моделювання результатів освіти як норм його якості" В. Байденко розуміє 

компетентнісний підхід до проектування нового покоління стандартів російської вищої професійної 
освіти, що означає "формування результатів як ознак готовності студента / випускника 
продемонструвати відповідні компетенції" [7: 9]. 
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців підсилює практичну 

орієнтованість освіти, підкреслює роль досвіду, вмінь практично реалізовувати знання, встановлюючи 
підпорядкованість знань умінням та акцентує увагу на результатах освіти, розглядаючи їх не як суму 
засвоєних відомостей, а здатність людини вирішувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних 
проблемних ситуаціях [12: 48-49]. 
На думку О. Спіріна, компетентнісний підхід у навчанні майбутніх учителів інформатики має 

передбачати формування в студентів та набуття ними відповідних компетентностей [6: 204]. 
Під компетентнісним підходом ми розуміємо єдину систему визначення цілей, відбору змісту, 

організаційного і технічного забезпечення процесу підготовки майбутнього фахівця на основі виділення 
компетентностей, що гарантують високий рівень і результативність. 
В якості мети при реалізації компетентнісного підходу в професійній освіті виступає формування 

компетентного фахівця. 
Виходячи з постулату, що будь-який нижчий рівень ієрархії визначається і задається властивостями 

вищого, можна стверджувати, що компетентнісний підхід характеризується як системний, 
синергетичний, особистісний, діяльнісний. На думку О. Субетто, у компетентнісному підході присутні 
всі чотири методологічні рівні, які утворюють "всередині його пізнавально-методологічної діалектики 
складну суб’єктивну діалектику взаємодії категорій "якість", "властивість", "кількість", "система", 
"компетенція", "компетентність" [10: 31]. 
На четвертому рівні методологічного аналізу визначаються основні методики і технологія 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики у вищому навчальному 
закладі – тренінги, рольові, ділові ігри, використання діалогових прийомів спілкування з урахуванням 
професійної спрямованості, створення проблемних ситуацій, обговорення навчальних результатів тощо. 
Аналіз науково-педагогічної літератури дав змогу визначити низку особливостей компетентнісного 

підходу: 
– він не заперечує традиційний ("зунівський") підхід, поглиблює, розширює і доповнює його, проте 

зміщується акцент з процесу навчання на його результати, якими є компетентності [13]. На думку 
А. Андрєєва, цей підхід "виступає як опонент до понятійної тріади знання – вміння – навички ("зуни"), 
що утвердились у радянській педагогіці" [14: 19]; 

– в основі компетентнісного підходу лежить ідея діяльнісного характеру освіти, на відміну від 
діяльнісного підходу навчальна діяльність спрямована на формування у суб’єктів навчання 
компетентностей, знання підпорядковуються умінню і практичній потребі [14: 21]; 

– зміст компетентності містить особистісне ставлення суб’єктів навчання до предметів та процесів, 
необхідних для продуктивної діяльності, набуваючи значення власних цінностей суб’єктів навчання, що 
є характерним і для особистісного підходу; 

– варто оцінювати не "зуни", а рівень сформованості в студентів визначеного переліку 
компетентностей, тобто "важливим стає не тільки наявність в індивіда внутрішньої організації знань, 
особистих якостей та здібностей, а здатність застосовувати компетентності в житті та навчанні" [5: 63]; 

– за цим підходом навчання зорієнтоване на студента. На думку В. Байденка [7], С. Адама [13], 
студенти на початку навчання мають можливість ознайомитися з вимогами до їх підготовки, а викладачі 
– організувати процес навчання, спрямований на формування у студентів визначених компетенцій. 
Ми погоджуємося з О. Субетто, що компетентнісний підхід за своєю функцією доповнює системно-

діяльнісний, знаннєво-орієнтований підходи до розкриття якості вищої освіти, він може тлумачитися як 
одна з експлікацій системного підходу, як більш загального. "Зунівський" підхід "занурений" у 
компетентнісний підхід [10: 30]. 
Отже, на основі опрацювання низки джерел, нами здійснено аналіз компетентнісного підходу в освіті 

на різних історичних етапах, визначено його місце серед методологічних рівнів, взаємозв’язок з іншими 
науковими підходами та його провідну категорію – компетентність. 
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Аналіз наукових доробків філософів, педагогів, психологів, присвячених проблемам підготовки 
майбутнього вчителя до педагогічної діяльності, дає можливість охарактеризувати компетентнісний 
підхід, як системний, синергетичний, особистісний, діяльнісний. 
Здійснений аналіз визначив значення кожного з рівнів методологічного аналізу для тлумачення 

поняття "професійна компетентність" і для її формування. 
Аналіз дисертаційних досліджень, педагогічної та методичної літератури дає можливість дійти 

висновку, що найбільші потенційні можливості у плані підготовки майбутніх учителів інформатики має 
компетентнісний підхід, спрямований на активізацію діяльності студентів як суб’єктів навчальної 
діяльності. 
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Сикора Я. Б. Теоретические и методологические основы компетентностного подхода. 

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы компетентностного подхода. 
Проанализированы понятия "подход", "компетентностный подход". Выделены предпосылки 

возникновения компетентностного подхода, этапы становления, очерчена его ведущая категория – 
компетентность. Выявлено, что компетентностный подход направлен на активизацию 

деятельности студентов как субъектов учебной деятельности. 

Sikora Ya. B. The Theoretical and Methodological Bases of the Competence-Based Approach. 

The article considers the theoretical and methodological bases of the competence-based approach; analyzes the 
notions "approach", "competence-based approach", points out the pre-conditions of the competence-based 
approach origin and the establishment stages. Its leading category – competence – is defined. It has been 

discovered that the competence-based approach is oriented on the students' work activation as subjects of the 
scientific work.
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ДИНАМІКА СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

У статті розглянуто компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики 
до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та порівняльний аналіз змін у розподілі 
студентів по її рівнях. Показано позитивну динаміку сформованості готовності після впровадження 

експериментальної технології. 

Аналізуючи процес підготовки майбутніх учителів інформатики та їх готовність до використання 
сучасних технологій навчання в навчально-виховному процесі загальноосвітнього начального закладу, 
можна виділити протиріччя між об’єктивною потребою сучасних загальноосвітніх навчальних закладів у 
вчителях інформатики, які володіють особистісно орієнтованими технологіями, і недостатнім рівнем 
підготовки до їх упровадження; усталеним змістом, формами й методами професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів інформатики та необхідністю посилення її спрямування на особистісний 
розвиток і саморозвиток студента, суб’єкт-суб’єктну взаємодію в навчальному процесі; вимогами 
сучасного інформаційного суспільства та недостатнім рівнем готовності випускника вищого навчального 
закладу, майбутнього вчителя інформатики, до широкого, творчого використання інформаційно-
комунікаційних та особистісно орієнтованих технологій. 
Проблемам формування готовності до професійної діяльності, різним її аспектам присвячено багато 

досліджень філософів, психологів, педагогів таких, як І. Бех, І. Дичківська, Н. Кузьміна, Л. Кадченко, 
В. Моляко, К. Платонов, О. Пєхота, В. Сластьонін, Т. Тихонова, Ю. Шаповал та ін. 
Проте аналіз наукових джерел, зокрема педагогічних досліджень, дає можливість стверджувати, що 

недостатньо теоретично й методично дослідженим залишається такий аспект, як підготовка майбутніх 
учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Таким чином, 
метою нашої статті є показати та експериментально підтвердити позитивну динаміку рівнів готовності 
майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій, яку ми 
отримали в результаті експериментального дослідження. 
Філософи розуміють готовність людини до діяльності як певний стан її свідомості – "...будь-яка діяльність 

програмується й спрямовується свідомістю, котра виступає в якості причини людських дій" [1: 204]. 
Психологами готовність визначається як складне особистісне утворення, яке включає в себе мотиваційні, 
психічні та характерологічні особливості індивіда. Також психологічна готовність до того чи іншого виду 
діяльності трактується як цілеспрямоване відображення особистості [2]. Переважна більшість учених 
вважають, що готовність, як якість і як стан, вирішальним чином зумовлена стійкими мотивами й психічними 
особливостями особистості. 
За визначенням В. Моляко, готовність до будь-якої праці є складним особистісним утворенням, свого 

роду системою, що включає багато компонентів, які в своїй сукупності дають змогу певній особі 
виконувати більш чи менш успішно конкретну роботу [3: 8]. 
Н. Мойсеюк професійно обумовлені вимоги до вчителя в педагогіці виражає термінами "професійна 

придатність" і "професійна готовність" [4: 136]. Під професійною придатністю розуміється сукупність 
психічних і психофізіологічних особливостей людини, які необхідні для досягнення успіху в обраній 
професії; під професійною готовністю – психологічну, психофізіологічну та фізичну готовність 
(професійну придатність) і науково-теоретичну й практичну підготовленість педагога. 
Таким чином, можна зробити висновок, що професійна готовність до педагогічної діяльності 

виступає як складне інтегральне утворення в структурі особистості фахівця, яке свідчить про якість 
професійної підготовки, сформованості відповідних знань, умінь, навичок, соціально-психологічну 
схильність до педагогічної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу. 
Показниками професійної готовності виступає сукупність внутрішніх умов, що впливають на процес 

професійної адаптації в змістовому, організаційному, результативному аспектах. Вони створюють 
підґрунтя успішного входження в педагогічну діяльність. 
Отже, теоретико-методологічний аналіз концепцій професійної готовності педагогів до педагогічної 

діяльності свідчить, що у визначенні готовності майбутнього вчителя інформатики потрібно виходити зі 
специфіки особистісно орієнтованого навчального процесу й особливостей впровадження особистісно 
орієнтованих технологій навчання саме в курсі інформатики. 
Так, І. Дичківська, розглядаючи готовність до інноваційної педагогічної діяльності, визначає цей 

феномен як особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами й засобами досягнення 
педагогічних цілей, здатності до творчості та рефлексії [5: 277]. 
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О. Пєхота готовність майбутнього вчителя до впровадження особистісно орієнтованих технологій у 
майбутній професійній діяльності визначає як складне структуроване утворення, що забезпечує 
необхідні внутрішні умови для успішного формування технологічної грамотності студента педагогічного 
університету, його постійного професійного зростання [6: 19]. 
Також важливими для нашого дослідження готовності майбутніх вчителів інформатики до 

впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання є наукові розробки Т. Тихонової. У 
дисертації дослідниці розроблено й теоретично обґрунтовано структуру готовності майбутнього вчителя 
інформатики до професійного саморозвитку, що включає такі компоненти: цілемотиваційний, змістовий, 
операційний та інтеграційний [7]. У своєму дослідженні готовності ми враховуємо підготовку до 
саморозвитку, адже саморозвиток є важливою передумовою для успішної професійної діяльності 
вчителя в умовах особистісно орієнтованого навчального процесу. 
Проаналізувавши наукові дослідження, розглядати готовність майбутнього вчителя інформатики до 

впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання у подальшій професійній діяльності можна 
як складне структуроване утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, уміння, 
навички особистості для успішної професійної діяльності в умовах технологічності особистісно 
орієнтованого навчального процесу. 
Опираючись на наукові дослідження, ми виділяємо такі складові готовності майбутнього вчителя 

інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, як особистісна готовність, 
науково-теоретична та практична готовність. Схематично це зображено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Компоненти готовності майбутнього вчителя інформатики до впровадження 
 особистісно орієнтованих технологій навчання. 

Особистісна готовність передбачає сукупність власних якостей і здібностей особистості, спрямованих 
в майбутньому на ефективну педагогічну діяльність, науково-теоретична – наявність відповідного обсягу 
суспільно-політичних, психолого-педагогічних, фундаментальних, методичних знань у світлі 
особистісної орієнтації й технологізації навчального процесу, а практична – наявність сформованих на 
відповідному рівні професійних умінь і навичок для ефективного впровадження особистісно 
орієнтованих технологій в інформатику. 
Виходячи з вищесказаного, ми розробили критерії готовності майбутніх учителів інформатики до 

впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, визначили їх показники (рис. 2). 
Окрім того, нами було виділено й охарактеризовано три рівні готовності: низький (інтуїтивно-

репродуктивний), достатній (конструктивно-пошуковий), високий (творчий). Якщо взяти за максимум 1, 
то низький рівень – від 0 до 0,36, середній – від 0,37 до 0,72, високий – від 0,73 до 1. 
Експериментально визначений розподіл студентів за рівнями готовності на констатувальному етапі 

експерименту засвідчив, що більше третини студентів (близько 34,8 %) мають низький рівень готовності 
до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, що підтверджує недостатню 
дослідженість такого аспекта існуючої системи підготовки майбутніх учителів інформатики, як 
підготовка до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Таким чином, для 
успішного досягнення мети дослідження – формування готовності майбутніх учителів інформатики до 
впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання – нами було визначено й обґрунтовано 
компоненти готовності та наукові підходи до здійснення експериментальної технології, що є завданням 
формувального етапу експерименту. 
Доведено, що метою розробленої технології є створення оптимальних умов для розвитку особистості 

студента як неповторної індивідуальності в процесі професійного самовизначення й самореалізації 
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шляхом упровадження суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Експериментальна технологія передбачає реалізацію 
таких блоків: цілемотиваційного, змістово-теоретичного, практично-лабораторного (процесуального), 
аналітико-оцінного. 

 
Рис. 2. Структура готовності майбутніх вчителів інформатики до впровадження особистісно 

орієнтованих технологій навчання. 

Ефективність упровадження експериментальної технології визначено за допомогою показників 
критеріїв готовності з використанням таких методів, як спостереження, анкетування, опитування, 
тестування та ін. Аналіз результатів підсумкового зрізу, що передбачав застосування методів 
статистичної обробки, зокрема t-критерію Стьюдента та порівняльного аналізу, підтвердили позитивну 
динаміку формування готовності студентів до впровадження особистісно орієнтованих технологій 
навчання (рис. 3). 

Рис. 3. Динаміка рівнів готовності студентів експериментальних (ЕГ) і контрольних (КГ) груп до 
впровадження особистісно орієнтованих технологій на початку та в кінці експерименту. 

Таким чином, дослідження засвідчило, що зміна рівнів готовності майбутніх учителів інформатики 
експериментальних груп на підсумковому етапі визначається тенденцією переходу їх із низького 
(інтуїтивно-репродуктивного) рівня на достатній (конструктивно-пошуковий) та вищий (творчий). 
Значно зменшилася кількість студентів експериментальної групи порівняно з контрольною, у яких 
готовність до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання сформована на інтуїтивно-
репродуктивному рівні (8,4 % – експериментальна, проти 23,28 % – контрольна) та збільшилася кількість 
тих, у яких досліджувана готовність сформована на високому (творчому) рівні (34,45 % проти 4,31 %). 
Отже, порівняння показників експериментального дослідження в ході констатувального й 

підсумкового зрізів свідчать про наявність суттєвих змін у розподілі студентів експериментальних груп 
за рівнями готовності, що підтверджує ефективність запропонованої моделі та технології підготовки 
майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. 
Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми підготовки майбутніх 

учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Актуальність і 
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складність її вирішення у навчально-виховному процесі загалом та в курсі шкільної інформатики зокрема 
потребує подальшого теоретичного й експериментального дослідження, а саме: окреслення перспектив 
використання особистісно орієнтованих технологій управління та виховання в ході підготовки майбутніх 
учителів інформатики та в організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних 
закладів; наукового обґрунтування й розробки навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх 
учителів інформатики з урахуванням особливостей упровадження особистісно орієнтованих технологій. 
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Усата Е. Ю. Динамика сформированности готовности будущих учителей информатики к 
внедрению личностно ориентированных технологий обучения. 

В статье рассматриваются компоненты, критерии, показатели готовности будущих учителей 
информатики к внедрению личностно ориентированных технологий обучения и сравнительный анализ 

изменений в распределении студентов по её уровням. Показана положительная динамика 
сформированности готовности после внедрения экспериментальной технологии. 

Usata O. Y. The Dynamics of Future Informatics Teachers' Formation Readiness to the Personality-Oriented 
Educational Technologies Implementation. 

The article investigates the components, criteria, readiness markers of the future informatics teachers' readiness 
to the personally-oriented educational technologies implementation and the comparative analysis of changes in 

the students' distribution according to its levels. The positive dynamics of readiness formation after the 
implementation of the experimental technologies is shown.
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МЕТОДИКА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

У статті охарактеризовано алгоритмізацію навчання як категорію, що дозволить практично 
засвоювати навчальний матеріал на репродуктивному та продуктивному рівнях. Дано рекомендації 

щодо використання алгоритмів на заняттях та описано форми в роботі викладача. Підібрано приклади 
подачі студентам готового алгоритму та складання власного на заняттях з аналітичної геометрії. 

Інтенсивний розвиток сучасної освіти та науки наповнив зміст традиційного методу навчання 
динамічністю, тому перед вищим навчальним закладом поряд з передачею стабільної системи знань 
висувається завдання навчити мислити й самостійно здобувати знання. Однією з найважливіших задач 
стає розвиток логіки мислення майбутніх фахівців, вміння користуватися знаннями та бути здатним до 
самоосвіти. 
Реалізація виділеного завдання передбачена Законом України "Про вищу освіту" (нова редакція) [1] 

та для математичної освіти спрямована на її особистісну орієнтацію, утвердження новітніх 
інформаційних технологій; посилення практичності та прикладної спрямованості у навчанні, надання 
пріоритету розвивальній функції навчання [2]. 
Згідно з принципами розвивальної освіти [3: 45-48], зміст навчального матеріалу має забезпечувати 

інтенсивне та самостійне навчання студентів, обсяг засвоєної інформації повинен приводити до чіткого 
вироблення вмінь її використання, до інтелектуального розвитку кожного студента. Такий підхід 
передбачає не тільки засвоєння готових знань, але й способів цього засвоєння, способів міркувань, що 
використовуються в математиці. Тому навчальний матеріал повинен містити загальні схеми 
розв’язування задач, загальні підходи до моделювання прикладних ситуацій, відомості про суть задач, їх 
склад і структуру. Навчальний матеріал має містити алгоритми та евристики, якими визначається процес 
переходу від вихідних даних до шуканого результату, а також завдання на самостійні пошуки алгоритмів 
і евристик шляхом узагальнення розв’язань певних груп задач. 

Мета статті – описати прийоми використання елементів алгоритмізації на практичних заняттях з 
аналітичної геометрії. 
Передумовою для алгоритмізації навчання є теорія поетапного формування розумових дій 

П. Я. Гальперіна [4: 37-39]. Слабкість існуючих методик, на думку П. Я. Гальперіна, полягає в тому, що 
знання, навички засвоюються не в процесі раціонально організованих дій, а як довільне механічне 
запам'ятовування або унаслідок спроб та помилок. Основним інструментом виховання алгоритмічного 
мислення є організація на заняттях процесу алгоритмізації – створення алгоритмів, що сприяють 
розумовому розвитку й формуванню логічного мислення студентів. 
Під алгоритмом у педагогічній психології [4: 122] зазвичай розуміють точний, загальнозрозумілий 

опис певної послідовності мислительних операцій, необхідних і достатніх для вирішення будь-якого 
завдання. 
Серед психологічних досліджень, спрямованих на вдосконалення навчального процесу, важливе 

місце належить розробці способів алгоритмізації навчання (С. Л. Прессі, Б. Ф. Скіннер, Н. А. Краудер, 
Р. Ф. Маджер, П. Я. Гальперін, А. М. Матюшкін, Н. Ф. Тализіна тощо) [5]. Розробкою загальної теорії 
задач займались Г. О. Балл, Г. П. Бевз, Ю. М. Колягін, Д. Пойя, Л. М. Фрідман тощо. 
Дослідження вітчизняних психологів показують, що студенти, які добре пам’ятають усі формули, 

роблять помилки саме тому, що не знають, як ці правила застосовувати, не знають відповідних методів 
дій та міркувань. 
Усякий розумовий процес складається з ряду мислительних операцій. Психологи підкреслюють, що 

для ефективного навчання ці операції потрібно виявити і спеціально їм навчати. Це не менш необхідно, 
аніж навчання самим правилам. Без опанування операційної сторони мислення знання правил 
виявляється даремним, бо студент чи учень не в змозі їх застосувати. У даному випадку виконання 
розумових дій аналогічно виконанню дій трудових. Насправді, виконати те або інше трудове завдання, 
наприклад, зробити деталь, неможливо, не виробляючи тих або інших трудових операцій. Так само не 
можна розв’язати граматичну, математичну, фізичну, взагалі будь-яку інтелектуальну задачу, не 
виконавши ряд інтелектуальних операцій. 
За В. П. Беспалько [6: 75], алгоритм – це такий припис, який визначає зміст і послідовність операцій, 

що перетворюють початкові дані на шуканий результат, а алгоритмом навчання називають таку логічну 
побудову, яка розкриває зміст і структуру розумової діяльності того, хто навчається, при розв’язанні 
завдань даного типу й служить практичним посібником для вироблення навичок або формування понять. 
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Математика виникла як наука завдяки алгоритму, точному припису, інструкції для виконання 
послідовних дій, направлених на розв’язання будь-якої задачі. Перший алгоритм зафіксовано у Вавілоні 
(додавання, віднімання цілих чисел тощо). 
Переважна більшість шкільних задач, зокрема алгебраїчних вправ, базових геометричних задач, вправ 

на дослідження функції виконується за певними алгоритмами. Оволодіння учнями цими алгоритмами – 
важливе завдання навчання математики. Наприклад, для закріплення доведення теорем важливу роль 
відіграє покрокове повторення. При розв’язуванні задач на обчислення після записування відповідної 
формули, за якою обчислюється шукана величина, далі здійснюється пошук невідомих величин, які 
входять до формули. У процесі розв’язування будь-якого типу задач здійснюється як алгоритмічна, так і 
евристична діяльність. Розв’язування творчих, нестандартних задач зводиться, врешті-решт, до 
виконання відомих базових задач, які розв’язуються за певними алгоритмами. 
Водночас, навчити учнів розв’язанню задач і вправ алгоритмічного характеру не можна шляхом лише 

пропонування їм готових алгоритмів. Доцільніше організувати на зразках розв’язання однієї двох задач 
колективний пошук алгоритму [7]. 
Гарний приклад використання алгоритмічного підходу до розв’язування задач на побудову, що 

складається з наступних кроків: 1) аналіз задачі, мета якого встановити зв’язок між шуканими й даними з 
умови задачі, знаходження плану виконання побудови; 2) власне побудова за знайденим планом; 
3) доведення вірності міркувань; 4) дослідження умов, при яких існує розв’язок та їх кількості. 
Головною метою курсу "Аналітична геометрія", як і інших розділів вищої геометрії, є формування у 

майбутнього вчителя широкого погляду на геометрію та її методи; озброєння його конкретними 
знаннями, які б дали можливість викладати геометрію в середній школі, проводити кваліфіковано 
факультативні заняття, причому виробити здатність здійснювати це на базі довільного навчального 
посібника або підручника; сформувати у студентів знання, навички та вміння з курсу аналітичної 
геометрії, які необхідні студенту при подальшому вивченні фізико-математичних дисциплін. 
Озброєння студентів прийомами алгоритмізації значно спрощує засвоєння та закріплення нового 

матеріалу на прикладі розв’язування задач. Навчання алгоритмам можна здійснювати по-різному: на 
репродуктивному рівні давати готовий, на продуктивному – спрямовувати студентів до творчого 
складання плану дій. 
Для закріплення кроків дослідження рівняння лінії другого порядку у відповідній самостійній 

контрольній роботі з аналітичної геометрії [8] наводимо готовий алгоритм та пропонуємо кожному 
студенту розв’язати типову задачу. 

Алгоритм зведення рівняння лінії другого порядку до канонічного вигляду: 
0222 332313
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3) записати формули повороту системи координат: 
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і, підставивши їх у відповідне рівняння лінії, знайти коефіцієнти 2313 a,a ′′ , беручи до уваги, що 
коефіцієнти при квадратах змінних дорівнюють 21 λλ , , а коефіцієнт при добутку yx ′′  дорівнює 0. 
Записати рівняння лінії в новій системі координат: 

( ) ( ) 022 332313
2

2
2

1 =+′′+′′+′+′ ayaxayx λλ ; 
4) паралельним перенесенням системи координат одержати канонічне рівняння лінії. 

Приклад розв’язання типової задачі на поданий вище алгоритм 
Задача 1. Визначити тип лінії другого порядку, скласти її канонічне рівняння та зробити рисунок: 

0256102 22 =+−−+− yxyxyx . 
Розв’язання 

1) Складемо характеристичне рівняння лінії і знайдемо його корені: 

0
11

11
=

−−
−−

λ
λ

, ( ) 011 2 =−− λ , 20 21 == λλ , ; 

2) Знайдемо кут повороту системи координат: 
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3) Запишемо формули повороту системи координат: 
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Запишемо рівняння лінії в новій системі координат YXO ′′ : 
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4) Виділимо повний квадрат по y′ , згрупуємо лінійний доданок з x′  з вільним членом і отримаємо:  
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Здійснивши паралельне перенесення за формулами 

2
23

−′=′′ xx , 
2
2

+′=′′ yy , 

або 
2

23
+′′=′ xx , 

2
2

−′′=′ yy , 

дістанемо ( ) 0242 =′′−′′ xy , або ( ) xy ′′=′′ 242 . 

Отже, дана лінія – це парабола з параметром 22=p  
(рис. 1). 
Але можна й так організувати навчальний процес, щоб 

алгоритми "відкривалися" студентам. Цей спосіб 
найбільш цінний у дидактичному плані, проте вимагає 
великих витрат часу. Прикладом складання так званих 
"творчих" алгоритмів може бути розв’язання задач з 
аналітичної геометрії на пряму на площині та в просторі. 
Для формування уміння складати алгоритми студентів 
потрібно навчити: знаходити загальний спосіб дії; виділяти основні, елементарні дії, з яких складається 
умова; планувати послідовність виділених дій; правильно записувати алгоритм. 
Основними в роботі з опорою на алгоритми є наступні форми: 
• розв’язування простих задач на одну дію; 
• розв’язування опорних (базових) задач теми; 
• підведення студентів до розуміння алгоритму, його структури і техніки застосування; 
• тренування в післяопераційному застосуванні алгоритму; 
• виконання самостійної контрольної роботи. 
Наведемо приклад розв’язання задач 2 та 3 з опорою на алгоритм. 
Задача 2. Знайти координати точки А, симетричної до точки Р (2, -5, 7) відносно прямої, що 

проходить через точки М (5, 4, 6) і Т (-2, -17, -8). 
Розв’язання 

Зробимо схематичний рисунок до задачі 2 (рис. 2). 
Геометрично ця задача розв’язується таким чином: в площині, 

заданій точкою Р і прямою МТ, через точку Р проводимо 
перпендикуляр до прямої МТ; знаходимо точку перетину даного 
перпендикуляра і прямої МТ (це буде точка О); відкладаючи РО = 
АО, знайдемо шукану точку А. 
Але в нашому випадку для знаходження точки О використаємо 

наступне: в просторі точку можна задати перетином прямої і 
площини. 
Ми це можемо зробити, провівши площину через точку Р і 

перпендикулярно до прямої МТ. 
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Отже, наш алгоритм знаходження точки А буде таким: 
1) проводимо площину ρ через точку Р і перпендикулярно до прямої МТ (вектор МТ буде вектором 
нормалі для шуканої площини); 

2) складемо рівняння прямої МТ; 
3) шукаємо точку перетину площини ρ з прямою МТ (це буде точка О); 
4) РО = АО (за серединою і одним із кінців відрізка шукаємо нашу точку А). 
Тепер знайдемо координати точки А за складеним алгоритмом. 
1. Рівняння площини ρ записуємо як рівняння площини через точку і вектор нормалі: 

А (х – х0) + В (y – y0) + C (z – z0) = 0 
Як точку візьмемо точку Р (2, -5, 7), як вектор – вектор МТ (-2 – 5, -17 – 4, -8 – 6) = (-7, -21, -14) або 

(1, 3, 2). 
1 (х – 2) + 3 (y – (-5)) + 2 (z – 7) = 0. 

Розкриємо дужки і отримаємо х + 3y + 2z – 1 = 0. 
2. Рівняння прямої МТ запишемо як рівняння прямої через дві точки: 
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Підставимо координати точок М і Т: 
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3. Щоб знайти координати точки О, розв’яжемо систему рівнянь з пункту (1) і (2): 
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, звідки t = -2, отже О ( 3, -2, 2). 

4. Для знаходження координат точки А використаємо формулу середини відрізка: 
хА = 2 х0 – хР = 2 3 – 2 = 4, 
yА = 2 y0 – yР = 2 (-2) – (-5) = 1, 
zА = 2 z0 – zР = 2 2 – 7 = -3, 
Відповідь: шукана точка А має координати (4, 1, -3). 
Задача 3. Дано рівняння двох медіан трикутника x + y – 5 = 0, 3x + y – 7 = 0 і рівняння однієї з його 

сторін 2x + y –5 = 0. Скласти рівняння двох інших сторін трикутника і знайти координати його 
вершин. 

Розв’язання 
Зробимо схематичний рисунок (рис. 3), поклавши, що x + y – 5 = 0 – рівняння медіани АМ, 3x + y – 7 

= 0 – рівняння медіани ВТ, 2x + y –5 = 0 – рівняння сторони АС. 
Для того, щоб скласти рівняння невідомих 

сторін трикутника, потрібно знати координати 
двох точок на цих прямих. Для знаходження 
невідомих вершин скористаємось заданням 
точки як перетину двох прямих та 
використаємо означення та властивості 
медіани. 
Тому план розв’язання задачі буде 

наступним: 
1) шукаємо координати точки А (перетин 

АМ і АС); 
2) шукаємо координати точки О (перетин 

АМ і ВТ); 
3) шукаємо координати точки М (медіани 

діляться у відношенні 2:1, починаючи з 
вершини); 

4) шукаємо координати точки Т (перетин 
АС і ВТ); 

5) шукаємо координати точки С (медіана ВТ ділить сторону АС навпіл); 
6) шукаємо координати точки В (медіана АМ ділить сторону ВС навпіл); 
7) записуємо рівняння АВ; 
8) записуємо рівняння ВС. 
Тепер зробимо обчислення за складеним алгоритмом. 
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1. Розв’яжемо систему 
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 Звідки х = 0, y = 5 – координати точки А. 

2. Розв’яжемо систему 
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 Звідки х = 1, y = 4 – координати точки О. 

3. Використаємо формули складного відношення: 
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У нашому випадку λ1 = 1, λ2 = 2. Отже  
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4. Розв’яжемо систему 
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. Звідки х = 2, y = 1 – координати точки Т. 

5. Використаємо формули середини відрізка: 
2

21 xxx +
= , 

2
21 yyy +

= . 

Для нашого випадку 
2

02 x+
= , 

2
51 y+

= . Отже, х = 4, y = -3 – координати точки С. 

6. Використаємо формули середини відрізка: 
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2
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Для нашого випадку 
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= , 
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2
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= . Отже, х = -1, y = 10 – координати точки В. 

7. Використаємо рівняння прямої через дві точки: 
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Підставимо координати точок А і В: 
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Спростимо і отримаємо 5x + y – 5 = 0 – рівняння сторони АВ. 

8. Аналогічно підставимо координати точок В і С: 
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)(x . 

Спростимо і отримаємо 13x + 5y – 37 = 0 – рівняння сторони ВС. 
Відповідь: координати вершин трикутника А (0, 5), В (-1, 10), С (4, -3); рівняння сторони АВ: 5x + + y – 5 = 0; 

рівняння сторони ВС: 13x + 5y – 37 = 0. 
Висловлюється побоювання, що навчання алгоритмам може привести до стандартизації мислення та до 

пригнічення творчих сил студентів. Але, як відповідають прибічники алгоритмізації, потрібно виховувати 
не лише творче мислення. Величезне місце в навчанні займає вироблення різних автоматизованих дій – 
навичок, що є необхідним компонентом творчого процесу, без них він просто неможливий. 
Правильне навчання алгоритмам не зводиться до їх заучування. Воно припускає самостійне відкриття 

та побудову алгоритмів, а це є творчий процес. Таким чином, алгоритмізація може бути прекрасним 
засобом навчання творчому мисленню. Нарешті, алгоритмізація охоплює далеко не увесь учбовий 
процес, а лише ті його компоненти, де вона представляється доцільною. 
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Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2011 р. 

Чемерис О. А. Методика алгоритмизации обучения аналитической геометрии. 

В статье охарактеризована алгоритмизация учебы как категория, которая позволит практически 
усваивать учебный материал на репродуктивном и производительном уровнях. Даны рекомендации 
относительно использования алгоритмов на занятиях и описаны формы в работе преподавателя. 

Подобраны примеры подачи студентам готового алгоритма и составления собственного на занятиях 
по аналитической геометрии. 

Сhemerys O. A. Algorithmization Methodology in the Analytical Geometry Education. 

The article describes the algorithmization education as a category which will allow practically to master the 
educational material on the reproductive and productive levels, gives the recommendations regarding the use of 

algorithms during classes, depicts the forms in the teacher's work. The patterns of the finished algorithm 
presentation to the students as well as the personal algorithm construction while analytical geometry classes are 

presented.
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ОСОБИСТІСНА СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті аналізуються компоненти особистісної структури естетичного світосприймання 
майбутнього вчителя початкових класів. Обґрунтовується взаємозв’язок і взаємозалежність 
компонентів структури та напрямків педагогічної підготовки студентів. Визначаються етапи 
впровадження особистісної підструктури естетичного світосприймання майбутнього вчителя в 

навчально-виховний процес вищої школи. 

Постановка проблеми. Сучасна програма розвитку української освіти передбачає розв’язання 
питань гуманізації та гуманітаризації навчального процесу, насамперед, шляхом підвищення рівня 
духовної культури особистості, розширення її світоглядних орієнтирів, формування сприймання світу за 
законами краси. Цікавим, на нашу думку, є можливість представити поняття "естетичне світосприймання 
особистості" у вигляді особистісної структури, компоненти якої виступають в якості складових процесу 
підготовки студентів до педагогічної діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій. У системі пріоритетів розвитку нашого суспільства, удосконалення 
підготовки майбутнього вчителя постає як одне з головних завдань. Питання професійної підготовки 
майбутнього вчителя висвітлюються в працях С. Вітвицької, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, 
М. Лещенко, Н. Ничкало, С. Сисоєвої, О. Сухомлинської, Л. Хомич; питання формування естетичної 
культури особистості розкриваються в дослідженнях С. Коновець, Л. Масол, Н. Миропольської, 
Л. Печко, О. Рудницької, О. Щолокової; проблемами формування естетичного ставлення учнівської 
молоді до природи, мистецтва, людини займаються О. Дем’янчук, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Семашко 
та інші науковці. 

Метою цієї статті є аналіз особистісної структури естетичного світосприймання майбутнього вчителя в 
контексті його професійної підготовки та визначення етапів впровадження особистісної підструктури 
естетичного світосприймання майбутнього вчителя в навчально-виховний процес вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Під поняттям "особистісна структура естетичного світосприймання 
майбутнього вчителя" ми розуміємо структуру, яка утворюється в процесі діяльності студентів, їх 
особливого способу моделювання світу в єдності свідомих і несвідомих механізмів. Результати цього 
моделювання знаходять вираження в художніх та мовленнєвих засобах на засадах нероздільності логічного 
й образного. Вони становлять загальний рівень культури, визначають естетичну свідомість (погляди, 
потреби, ідеали тощо), систему соціокультурних, ціннісних відносин, естетично наповнену діяльність. 
З огляду на те, що особистісна структура естетичного світосприймання як складний регулятор 

людської життєдіяльності "відображує в своїй структурній організації і змісті особливості об’єктивної 
дійсності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і власне людину в усіх її об’єктивних 
характеристиках" [1: 23], ми виокремлюємо в ній три взаємопов’язані підструктури, які, в свою чергу, 
визначають певні складові професійно-педагогічної підготовки: 

1) підструктуру особистості (соціальність, інтелектуальність, здібності) – соціально-психологічна 
складова педагогічної підготовки; 

2) підструктуру діяльності (професійно-творчої; духовної) – професійна, методична складова 
педагогічної підготовки; 

3) підструктуру культури (мистецької, освітньої) – культурологічна, естетична складова 
педагогічної підготовки (рис. 1). 
Зазначимо, що кожна підструктура існує лише у взаємозв’язку й взаємообумовленості з іншими 

підструктурами, утворюючи та зберігаючи таким чином цілісність структури. 
Проте, з огляду на обмеженість формату статті більш детально охарактеризуємо лише компоненти 

підструктури "особистість" у контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
Основними компонентами підструктури "особистість" є соціальний, інтелектуальний і компонент 

"здібності". 
Враховуючи дослідження структури особистості, проведене В. Беспальком [2: 36], соціальний 

компонент ми характеризуємо як сформований світогляд та естетичну моральність. 
Визначаючи світогляд як цілісне уявлення особистості про природу, суспільство, людину, яке 

виявляється в системі цінностей та ідеалів, ми включаємо до світогляду світосприймання, 
світоспоглядання, світовідчуття й світорозуміння. 

Естетична моральність характеризується ставленням людини до мистецтва, творів мистецтва, 
природи та проявляється в поведінці суб’єкта, його оцінці об’єктів ставлення. 
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Рис. 1. Підструктури й основні компоненти особистісної структури естетичного світосприймання 
майбутнього вчителя в контексті його професійно педагогічної підготовки. 
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Інтелектуальний компонент включає: а) сприймання особистості; б) когнітивність (художньо-
образне мислення особистості, наявність естетичних знань, естетичних оцінок і розвиненість естетичних 
суджень); в) естетичний досвід майбутніх учителів. 

Сприймання характеризується розвиненістю чуттєвої сфери особистості, її емоційністю. За 
визначенням І. Зязюна, емоції є результатом оцінки людьми свого оточення. Вчений виводить три 
основні функції емоцій: забезпечення виживання особистості; вказівка на недостатньо ефективне 
функціювання індивіда; вказівка на життєві орієнтири особистості. Під час дослідження емоцій у 
поєднані їх із творчістю важливого значення набуває поняття "емоційна креативність" (емоція як 
творчий акт) та "емоційний інтелект" (здібності до розпізнання власних емоцій; володіння емоціями; 
самомотивація; розуміння емоцій інших людей) [3: 20]. 
Сприймання особистості характеризується також синестезією (своєрідним відображенням образу світу 

в загальній сукупності його характеристик, що забезпечується багатоканальністю людського сприймання й 
базується на міжчуттєвих зв’язках і асоціаціях та виступає в якості психофізіологічної передумови 
виникнення естетичного світосприймання в певної особистості) та емпатійностю (як перцептивно-
рефлекторною здібністю, що обумовлює можливість проникнення суб’єкта спілкування в індивідуальну 
своєрідність особистості об’єкта спілкування та при цьому допомагає розумінню самого себе). 
Інтелектуальний компонент характеризується когнітивністю (пізнавальністю), що вказує на 

індивідуальні особливості відображення особистістю оточуючого світу. Завдання підготовки 
майбутнього вчителя полягає не лише в тому, щоб впровадити різними способами знання, вміння, 
навички, але й в тому, щоб сформувати складну систему переробки інформації – значень, пов’язаних між 
собою багатоваріантними переходами. 
Допоміжними чинниками когнітивності є: загальна спрямованість художніх інтересів і смаків; 

отримання естетичної насолоди від сприймання, осягнення, аналізу та інтерпретації мистецьких творів; 
розвиток потреби в "спілкуванні" з твором того чи іншого виду мистецтва, у висловленні власного 
судження про художній твір, ґрунтуючись на критеріях цінності; розширення художнього світогляду, 
компонентом якого є світосприймання, та вироблення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя 
початкових класів. 
Важливими, на нашу думку, є когнітивні чинники – інтерес і потреба, які спрямовують майбутніх 

учителів у професійно-практичній діяльності на сприймання, аналіз та інтерпретацію явищ мистецтва. 
Це виявляється в прилученні учнів до цінностей світового й вітчизняного мистецтва, у формуванні в них 
здатності розуміти, цінувати мистецтво. Отже, мова йде про "художню потребу". Визначаємо її як 
"зацікавленість людини в художніх цінностях, необхідність в осягненні або творенні мистецьких явищ" 
[4: 268]. Проте, цінність живописного твору залишається недосяжною для людини, яка не має потреби й 
не відчуває інтересу до спілкування з твором. Ми погоджуємося з положеннями вчених І. Зязюна, 
О. Рудницької, що художній інтерес орієнтує особистість на найважливіше й цінніше для неї, що 
пов’язане з її індивідуальним розвитком і досвідом емоційно-ціннісного ставлення до світу. Отже, 
художня потреба як психологічне явище прирівнюється до будь-якої потреби взагалі й становить 
джерело активності людини, функцію її поведінки, в основу якої покладено інтерес [4]. 
На думку О. Рудницької "усвідомлення причин, що сигналізує про потребу і тим самим спонукає 

суб’єкта до діяльності, становить мотив цієї діяльності" [5: 95]. Мотиви спрямовують освітню активність 
студентів, їх бажання просуватися до поставленої мети. О. Леонтьєв вважав мотив основою для 
оволодіння операціями мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування тощо), які сприяють 
формуванню пізнавальної активності та самостійності суб’єкта навчання. У свою чергу художньо-
педагогічна мотивація включає в себе художні смаки й уподобання, ціннісні орієнтації, загальну 
спрямованість художніх інтересів, рівень педагогічних і естетичних знань [6]. 

Естетичні знання, як показники інтелектуальності, становлять важливий елемент формування 
естетичного світосприймання та виступають складовою частиною світогляду особистості. За 
визначенням О. Рудницької, знання як результат пізнання дійсності, законів розвитку природи, 
суспільства й мислення, містять "поняття і терміни, факти повсякденного буття, наукові теорії, прийняті 
у суспільстві норми ставлення до різних явищ життя тощо" [7: 22]. 
Естетичні знання можуть втілюватися в естетичні судження, що обумовлюються вмінням давати 

оцінку властивостям, якостям, які є суттєвими для естетичної значущості об’єктів і явищ навколишнього 
середовища. Основними характеристиками естетичного судження є розуміння сутності мистецтва; 
наявність асоціативного, нестандартного мислення; спроможність знаходити естетичні елементи в 
повсякденному житті; здатність надавати естетичну оцінку як творам мистецтва, так і реаліям життя; 
вміння аналізувати своє естетичне ставлення до світу. 
На нашу думку, необхідною умовою для формування естетичного світосприймання є поєднання 

отриманих особистістю знань із досвідом: пізнавальним, практичним, емоційним. Пізнавальний досвід, 
за визначенням О. Рудницької, є основним і охоплює всю систему знань, забезпечуючи формування в 
свідомості студентів загальної картини світу, цілісного світосприймання. Такий досвід допомагає 
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майбутньому вчителю знайти раціональні підходи до вибору способів пізнавальної і практичної 
діяльності. Досвід здійснення способів діяльності є практичним. Він передбачає засвоєння загальних 
(елементи організації розумової праці) і специфічних (для конкретних видів діяльності: пізнавальної, 
суспільної, комунікативної, художньої та ін.) умінь і навичок. Саме практичний досвід забезпечує 
підготовку студентів до збереження й відтворення художньої культури. У свою чергу емоційний досвід 
становить сферу мотиваційно-ціннісних, емоційно-вольових відношень та виражає оцінне ставлення до 
явищ навколишнього світу, діяльності, людей і характеризується культурою почуттів особистості. Разом 
зі знаннями й вміннями емоційний досвід виступає умовою формування цінностей, ідеалів, а в результаті 
– світогляду особистості. 
Для успішного формування естетичного світосприймання особистості вагоме значення має наявність 

у вчителя розвинених загальних, спеціальних і педагогічних здібностей, що є складовими компоненту 
″здібності″ підструктури "особистість". 
Загальні здібності є індивідуальними особливостями людини, які забезпечують "відносну легкість й 

продуктивність роботи, що вимагає інтелектуального напруження" [8: 156]. Науковці називають серед 
загальних здібностей спостережливість, кмітливість, увагу, пам’ять, індивідуальні особливості мислення, 
мови тощо. 
До спеціальних здібностей відносяться ті здібності, які необхідні для успішного виконання 

спеціальних видів діяльності, наприклад, музичні або художні здібності. Спеціальні художні здібності – 
це відчуття кольору, композиції, ритму, наявність власного художнього почерку, здатність до 
емпатійності, розвинена фантазія, асоціативність мислення. Поділяючи погляди Л. Арчажникової, ми 
вважаємо за доцільне підпорядковувати спеціальні художні здібності педагогічним [9]. 

Педагогічні здібності – індивідуальні психічні властивості особистості. Відображаючи об’єкт і умови 
діяльності, вони виступають передумовою їх успішного виконання. Педагогічні здібності повинні 
відповідати вимогам педагогічної діяльності для оволодіння нею і досягнення високих показників. За 
Н. Кузьміною, педагогічні здібності характеризуються в двох аспектах: по-перше, перцептивно-
рефлексивні здібності особистості вчителя (чутливість до учнів як суб’єкта педагогічного процесу) і, по-
друге, проективні педагогічні здібності, чутливість до створення ефективних технологій навчально-
виховного процесу [10]. До педагогічних здібностей ми відносимо такі: творчість у роботі; вміння 
викладати на доступному рівні, пов’язуючи навчальний предмет із життям; уміння педагогічно-
вольового впливу на школярів; педагогічний такт; образність і переконливість мови тощо. 
Характеристика компонентів підструктури "особистість" дозволяє зробити висновок про її відповідність 

соціально-психологічній складовій структури підготовки майбутнього вчителя початкових класів. 
Соціально-психологічний напрям підготовки майбутнього вчителя початкових класів – це 

формування його соціально-психологічної культури, тобто розуміння соціальної ролі вчительської 
професії у суспільстві, усвідомлення категорій професійного обов’язку, честі, причетності до 
педагогічної професії, знання основ професійної етики, готовності до здійснення організаційної функції в 
освітньому процесі [11]. 
Підсумовуючи розгляд особистісної підструктури естетичного світосприймання майбутнього вчителя 

зазначимо, що її впровадження в навчально-виховний процес вищої школи включає такі етапи: 
1) активізацію в майбутніх учителів естетичного світосприймання (з подальшим формуванням його в 
молодших школярів) на лекціях, семінарських заняттях, у процесі включення студентів у роботу творчих 
лаборато рій, під час проходження педагогічної практики, в позанавчальній діяльності тощо; 2) бесіди, 
тестування майбутніх учителів; 3) формування в студентів потреби особистісного й професійного 
самовдосконалення під час навчання у ВНЗ та в подальшому процесі роботи; 4) реалізацію 
індивідуального підходу до випускників вищого навчального закладу в період розподілу за місцем 
роботи; 5) психологічну й педагогічну допомогу молодому спеціалісту в період його адаптації до умов 
роботи в школі (індивідуальні консультації, вивчення й узагальнення досвіду роботи молодих 
спеціалістів, тощо). 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, розглядаючи 
особистісну структуру естетичного світосприймання в якості важливої складової процесу підготовки 
студентів ми вважаємо, що її впровадження у навчальний процес буде сприяти ефективній підготовці 
майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. [наукове видання] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : 
Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання. – 278 с. 

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 191 с. 
3. Зязюн І. А. Естетична регуляція ціннісної свідомості / І. А. Зязюн // Теоретичні та методичні засади 
неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методич. семінару. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 
С. 12–34. 



Т. В. Шмельова. Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його 
професійної підготовки 

117 

4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : Избранные психологические труды / Л. И. Божович ; 
[под ред. Д. И. Фельдштейна]. – М. ; Воронеж ; Академия пед. и социальных наук, Московский психол.-
социальный ин-т, 1995. – 349 с. 

5. Рудницька О. П. Сучасна парадигма педагогіки мистецтва / Оксана Рудницька // Виховний процес у вузі : 
симбіоз нового і традиційного : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 21–25. 

6. Леонтьев А. Н. Образ мира // Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев ; [под ред. 
В. В. Давыдова]. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 1. – 10 с. 

7. Рудницька О. П. Основні суперечності філософії мистецької освіти / О. П. Рудницька // Педагогіка і 
психологія професійної освіти. – 1998. – № 5. – С. 54–63. 

8. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. – М. : Сов. энциклопедия, 1965. – Т. 2. – 1965. – 911 с. 
9. Арчажникова Л. Г. Структура профессиональной деятельности учителя музыки / Л. Г. Арчажникова // 
Подготовка учителя музыки к профессиональной деятельности в школе : сб. науч. тр. – Ярославль : ЯГПИ, 
1985. – С. 5–10. 

10. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности / Нина Васильевна Кузьмина. – 
Л. : ЛГУ, 1970. – 114 с. 

11. Хомич Л. О. Структура змісту психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / 
Л. О. Хомич ; [за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало] // Професійна освіта : педагогіка і 
психологія : Польсько-український щорічник. – К., 1999. – Вип. І. – С. 273–287. 

 
Матеріал надійшов до редакції 17.01. 2011 р. 

Шмелёва Т. В. Личностная структура эстетического мировосприятия будущего учителя в 
контексте его профессиональной подготовки. 

В статье анализируются компоненты личностной структуры эстетического мировосприятия 
будущего учителя младших классов. Обосновывается взаимосвязь и взаимозависимость 

компонентов структуры и направлений подготовки студентов. Определяются этапы внедрения 
личностной подструктуры эстетического мировосприятия будущего учителя в учебно-

воспитательный процесс вуза. 

Shmelyova Т. V. The Future Teacher's Personal Structure Aesthetic Outlook in the Context of the 
Professional Training. 

This article analyzes the future primary school teacher's personal structure aesthetic outlook components, 
substantiates the correlation between the structure components and the students' pedagogical training 

directions, defines the stages of implementing personal substructure of the future teacher's aesthetic world 
perception into the higher educational process.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В АВСТРАЛІЇ 

У статті проведено аналіз навчальних планів з підготовки фахівців аграрного напряму в Сіднейському 
та Мельбурзькому університетах Австралії і наведено основні вимоги до підготовки фахівців. 
Встановлено, що австралійські вищі навчальні заклади при підготовці бакалаврів сільського 

господарства основну увагу приділяють професійно орієнтованим дисциплінам, які в свою чергу 
включають практику та екскурсії на виробництві. 

Постановка проблеми. Розвиток України у третьому тисячолітті визначається в контексті 
європейської інтеграції з орієнтацією на побудову громадянського суспільства. Високий рівень 
освіченості нації сприяє більшій сприйнятливості та дієвості економічних і соціальних реформ, 
формуванню правової й екологічної культури при здійсненні соціальної і технологічної діяльності, 
створює умови для прогресивної індивідуальної активності особистості в суспільстві. 
У нових соціально-економічних умовах професійна вища освіта підтверджує свій високий статус, 

оскільки саме вона буде сприяти переходу до інформаційного суспільства, а отже, і формуванню 
пріоритетів розвитку держави. Високоосвічена молодь – головний стратегічний резерв соціально-
економічних реформ в Україні, без якого неможливий подальший розвиток суспільства. 
Освіта є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, відтворення 

продуктивних сил суспільства. Ця гуманітарна сфера спрямована на забезпечення фундаментальної 
наукової, загальнокультурної, професійної підготовки особистості, формування інтелектуального 
потенціалу нації і всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. 

Аналіз попередніх досліджень. Важливі аспекти зарубіжних освітніх реформ кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. знайшли відображення у вітчизняних та зарубіжних порівняльно-педагогічних дослідженнях. 
Питання стандартизації змісту освіти були висвітлені в роботах В. П. Беспалько, Р. Дейв, 
Б. Ф. Мельниченко. Проблемами розвитку аграрної освіти займалися Н. С. Журавська, В. І. Свистун; 
вищої освіти Австралії – доктори С. Маргінсон, М. ван дер Венде, Д. Девіс, А. Олсен. 

Метою даної статті є розкрити основні вимоги до підготовки бакалаврів сільського господарства в 
Австралії. 

Виклад основного матеріалу. Кожна країна, яка хвилюється за своє майбутнє, хоче мати найкращу 
систему вищої освіти. Університети вважаються важливими суспільними інститутами, завдяки своїй 
всебічній діяльності, основою яких завжди залишаються освіта, виховання молоді та науково-дослідна 
робота. Особливого значення вища освіта і наука набувають в суспільстві, що базується на знаннях. 
Якщо ВНЗ пропонують навчальні програми із заниженими вимогами, переповнені аудиторії, бідні 
бібліотеки та посередній викладацький склад, збільшується ризик відтоку талановитої молоді із країни. 
Тому дуже важливо, щоб не тільки високо розвинуті країни намагалися мати учбові заклади самого 
високого рівня, а й країни, що розвиваються. Основним питанням Болонського процесу було питання 
реформування вищої системи освіти, яка до 2012 року повинна закінчитися створенням європейського 
простору вищої освіти, інтегрованого в європейський науковий простір. 
Нові кваліфікаційні вимоги, що ставляться фахівцями з агрономії сучасним динамічним ринком 

праці, зумовлюють необхідність проводити постійне уточнення змісту навчання, методів, форм, науково-
методичних та матеріально-технічних засобів навчання. У цьому плані важливо запозичити корисні 
елементи та підходи в зарубіжних навчальних закладах. Тим більше, майже кожен вищий навчальний 
заклад аграрного профілю бере участь у різноманітних міжнародних проектах. 
В університетах Австралії пропонуються різноманітні програми академічного навчання, які ведуть до 

отримання певної спеціальності. Під час навчання використовуються сучасні методики викладання, що 
включають в себе диспути, лекції, практичну роботу та екскурсії на виробництві, використання 
інноваційних форм навчання (Інтернет) тощо. Студентів заохочують до науково-дослідної роботи, 
залучають до активної діяльності щодо створення критичного відображення викладання. Характерною 
особливістю програми є акцент на цінності багатопредметного поєднання, груповій роботі і роботі 
керівника / наставника. 
Ступінь бакалавра сільськогосподарських наук – це науково-обґрунтоване навчання, що розвиває 

академічні, якісні, інформаційні та комунікативні навички. Студентів навчають застосовувати знання та 
основні принципи науки на практиці, щоб розуміти та професійно керувати виробництвом з переробки 
сільськогосподарської продукції із збереженням природних ресурсів [1]. 
Щоб отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра сільськогосподарських наук необхідно 

провчитися 4 роки. Перші 2 роки студенти проходять основний курс навчання, який надає 
фундаментальні знання, основний огляд предметів сільськогосподарської спеціальності і предметів з 
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управління природними ресурсами. На 3-му році навчання дається певний перелік предметів на вибір, 
який найбільш сприятливий для послідовного здобуття спеціальності на 4-му курсі. На 4-му році 
навчання є обов’язковим виконання науково-дослідної роботи (написання дипломної роботи). 
Спеціальність "Тваринництво" пропонується на факультеті ветеринарних наук, але відрізняється від 

кваліфікаційного ступеня бакалавра ветеринарних та біологічних наук. Вона орієнтована на студентів, 
які зацікавлені отримати знання з різних предметів сільськогосподарської системи: взаємодія між 
управлінням тваринницькими, рослинницькими ресурсами, агробізнесу. 
Студенти, які вибирають цю спеціальність, повинні навчатися 4 роки, вони вивчають тваринницьку 

систему, проходять професійну практику і виконують науково-дослідну роботу, пов’язану з тваринами і 
рослинами, економікою, генетикою з обов’язковим вибором предметів на 3-му і 4-му курсах, які 
стосуються тваринного розмноження, харчування, будови та функцій, агробізнесу. 
До обов’язкових загальноосвітніх / фундаментальних предметів належать: математика, хімія, біологія. 

До обов’язкових спеціальних предметів належать: сільськогосподарська економіка, етимологія, генетика, 
сільськогосподарська мікробіологія, агрономія, біометрія, хімія навколишнього середовища, наука 
харчування, тваринництво, рослинництво, патологія рослин, ґрунтознавство. Професійна практика 
проходить мінімум 60 днів плюс 5 днів екскурсій у сільськогосподарських організаціях, включаючи 
зарубіжний досвід [2]. 
Професії, які вимагають ступінь бакалавра сільськогосподарських наук: фахівець з навколишнього 

середовища; фахівець земельного та водного збереження; фахівець із збереження вимираючих видів 
тварин і рослин; фахівець в галузі агрономії, садівництва, рослинництва, захисту рослин, харчування 
тварин, молекулярної генетики, репродуктивної технології, біотехнології, мікробіології, харчування, 
обслуговування диких тварин; статистик, журналіст та фахівець із засобів масової інформації; освітянин; 
фахівець з управління маркетингу та агробізнесу. 
Сіднейський університет Австралії [3], основний корпус якого нагадує університет Кембріджа, 

заснований в 1850 році і входить у вісімку найкращих університетів країни. Університет відомий своїми 
давніми традиціями та визнаними у всьому світі випускниками – фахівці в галузі медицини, права, 
сільського господарства, інженерії, архітектури, музики та педагогіки. Університет має 9 кампусів у 
Сіднеї та його околицях і ферму "Orange" ("Апельсин") – 256 км від міста. В університеті 17 факультетів, 
один із них факультет сільського господарства, харчових та природних ресурсів (Agriculture, Food and 
Natural Recources), де викладаються всі спеціальності від бізнесу до фармакології, що застосовуються в 
сільській місцевості. Для іноземних студентів, які навчаються в магістратурі та беруть участь у наукових 
дослідженнях, особливо в галузі агрономії, університет виділяє стипендії. 
Вчена Рада університету створила низку документів про стратегічні напрямки розвитку університету, 

серед цих документів був створений ґрунтовний план навчання на 2007-2010 н.р., де розглядалися 
основні принципи навчання, а саме: спонукати науково-дослідне, розвивальне навчання; сприяти 
розвитку навчання протягом всього життя; допомагати студентам набувати широкого досвіду; створити 
сприятливі та стимулюючі умови для навчання; цінувати та заохочувати до навчання студентів з інших 
країн світу; продовжувати покращувати викладання; ввести централізоване навчання, щоб покращити 
засвоєння знань студентів. 
Університет ставить перед собою такі основні цілі: 
1. Гарантувати відмінність вченого ступеня. 
2. Підтримувати якісне та інноваційне навчання. 
3. Спонукати міжнародне, культурне різноманіття та неупередженість. 
4. Укріпити різностороннє науково-дослідне навчання. 
5. Урізноманітнити навчання через інформаційно-збагачене навколишнє середовище. 
6. Забезпечити безперешкодний доступ місцевим жителям до всіх академічних програм. 
7. Покращити коефіцієнт прийому студентів (зменшити відсоток відсіву), показники академічної 

успішності та відсоток студентів, що закінчили університет; покращити результати місцевих студентів 
рівня бакалавра, магістра, доктора наук, особливо на тих програмах, де студенти отримують стипендію. 

8. Створити систему доступу до різних видів програм та необхідної інформації відповідно до потреб 
місцевої спільноти Австралії. 

9. З розумінням та повагою ставитися до місцевих жителів Австралії, до їхніх традицій та культури. 
10. Розвивати науково-дослідну діяльність за допомогою місцевого професорсько-викладацького 

складу, проводити дослідження відповідно до потреб місцевої спільноти Австралії. 
11. Розвивати професійну підготовку місцевих викладачів. 
12. Спонукати місцеве населення проводити наукові дослідження, враховуючи місцеву культуру та 

міжнародне значення. 
13. Підтримувати партнерські відносини з комісією у справах аборигенів та островітян Торресової 

протоки та особами, що приїхали із-за кордону. 
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Програма підготовки бакалаврів на факультеті "Сільського господарства, харчових і природних 
ресурсів" у Сіднейському університеті Австралії розрахована на 4 роки. Відповідно до програми, щоб 
отримати ступінь бакалавра необхідно набрати 192 кредити з різних предметів. Особливістю навчальної 
програми в Сіднейському університеті є стандартний обсяг навчального часу, що виділяється на кожен 
предмет, від дорівнює 6 кредитам за предмет. 
За аналогією з вищими навчальними закладами США в Австралії кожен студент має скласти 

індивідуальну програму залежно від рівня підготовки, кола інтересів і вибору наукового керівника. 
Кожна програма обов’язково перед затвердженням обговорюється з професорами, кураторами. У вищих 
навчальних закладах Австралії 1 кредит становить 1 академічну годину (50 хв.) лекції, або 2 години 
семінарських занять, або 2-3 години лабораторних занять на тиждень. 
Аналізуючи типову програму ми бачимо, що 6 предметів належать до соціально-економічних 

дисциплін. До загальних професійно-орієнтованих належить також 6 предметів (деякі предмети 
включають в себе практику на полі, оранжереях, екскурсії на виробництві), усі інші предмети можна 
віднести до спеціальних, що висвітлюють конкретні наукові інтереси студента. 
Програма підготовки бакалаврів у Мельбурському університеті, мельбурська школа землі та 

навколишнього середовища, розрахована на 3 роки [4]. Згідно з програмою для отримання ступеня 
бакалавра вимагається набрати 300 кредитів з різних предметів. Особливістю навчальної програми в 
Мельбурському університеті є стандартний обсяг навчального часу, що виділяється на кожен предмет, 
від дорівнює 12,5 кредитів за предмет. 
Відповідно до типової навчальної програми 12 предметів належать до соціально-економічних 

дисциплін. До фундаментальних належить 2 предмети, усі інші предмети можна віднести до спеціальних. 
Особливістю навчального плану підготовки бакалавра є наявність фундаментальних для фахівців 

аграрного спрямування дисциплін (біології, хімії, фізики, математики). Вибіркові дисципліни, що 
пропонує університет, включають не лише теоретичне навчання, а і практичні роботи. Ще однією 
особливістю навчальних планів є те, що вони повністю виключають гуманітарні предмети. 
Аналізуючи структуру навчальної програми, ми можемо зробити висновок, що соціально-економічні 

дисципліни складають 36 кредитів (18,75 % начального часу) у Сіднейському університеті і 150 кредитів 
(50 %) у Мельбурському університеті, фундаментальні – 36 кредитів (18,75 % навчального часу) у 
Сіднейському університеті і 25 кредитів (8,33 %) у Мельбурському університеті, професійно 
орієнтовані – 48 кредитів (25 %) у Сіднейському університеті і 75 кредитів (25 %) у Мельбурському 
університеті, спеціальні дисципліни за вибором – 42 кредити (21,9 % навчального часу) у Сіднейському 
університеті і 25 кредитів (8,33 %) у Мельбурському університеті. В Австралії термін "оцінка" – це 
кількісне оцінювання, або співвідношення індивідуального навчання до кількості навчальних годин. 
Наприклад, вступний курс може оцінюватися в 10 кредитів, в той час як продвинутий курс – 20 кредитів. 
Австралійські університети використовують одну або дві системи: альфа система (А, В, С і т.д.); оцінка 
по рівнях: High Distinction (HD), Distinction (D), Credit (C), Pass (P), Conceded Pass (CP), Fail (F). 
Навчання в університеті починається приблизно в кінці лютого і закінчується в кінці жовтня, воно 

складається із 2-х семестрів по 18 неділь кожний. Між семестрами є 3-х тижнева перерва та 2-х тижневі 
перерви всередині кожного семестру. 16 тижнів семестру поділено на 13 тижнів навчання та 3 тижні 
підготовки до екзаменів, результати яких оголошують через 3-4 тижні. Зазвичай за семестр вивчають 4 
предмета. Кожному предмету відповідає певна кількість балів (від 3 до 6 бала), які умовно визначають 
кількість часу затраченого на вивчення даного предмету. Студент повинен набрати 36 балів за рік, по 18 
балів в кожному семестрі. Таким чином для отримання ступеня після 3-х років навчання студент повинен 
набрати 108 балів. Вважається нормою, якщо за семестр студент отримає 4,5 бала по кожному із 4-х 
предметів [5: 74]. 
Можна виділити такі особливості бакалаврської освіти у вищих навчальних закладах Австралії: 
1. Рання спеціалізація та вибірковість. В університетах з першого та другого року навчання вводяться 

професійно орієнтовані та спеціальні дисципліни, на 3-4 рік – вибіркові дисципліни. 
2. Одночасне отримання двох спеціальностей. У зв’язку з тим, що набір обов’язкових дисциплін 

першого року навчання є однаковим для багатьох спеціальностей, у деяких вищих навчальних закладах 
надається можливість паралельного навчання і здобуття двох спеціальностей із записом в одному 
дипломі, або отримання двох ступенів бакалавра різних спеціальностей. 

3. Відсутність гуманітарних дисциплін (для агрономічних спеціальностей) у вищих навчальних 
закладах Австралії. У навчальних планах країни майже не зустрічаються такі дисципліни: філософія, 
культура, релігієзнавство, соціологія, мова, охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільна оборона, 
фізичне виховання, електрифікація, ораторське мистецтво тощо. Цикл соціально-економічних і 
технічних дисциплін спрямований у бік обраної спеціальності: сільськогосподарська політика, економіка 
у сільськогосподарському секторі, навколишнє середовище сільської місцевості, клімат та навколишнє 
середовище, методи прикладної статистики та інше. 
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4. Існування обов’язкових професійно орієнтованих дисциплін. У навчальних закладах Австралії 
прийнято обов’язкове вивчення деяких профілюючих дисциплін для всіх спеціальностей. Як правило до 
них відносять тваринництво, рослинництво, ґрунтознавство, сільськогосподарська економіка тощо. 

Висновки. Отже, у австралійських вищих навчальних закладах при підготовці бакалаврів сільського 
господарства основну увагу приділяють професійно орієнтованим дисциплінам, які в свою чергу 
включають практику на полі, оранжереях, екскурсії на виробництві. Порівняно з Україною вищі 
навчальні заклади Австралії при складанні навчальних програм на здобуття ступеня бакалавра сільського 
господарства не включають гуманітарні дисципліни, соціально-економічним та фундаментальним 
приділяють значно більше уваги. 
У сучасних стандартах вищої освіти під час підготовки бакалаврів реалізуються такі основні вимоги 

до майбутнього фахівця, як: отримання фундаментальних знань, необхідних для досягнення високих 
результатів у роботі; здатність використовувати свої знання та навички на практиці, незалежно від умов 
та ситуацій; вміння конструктивно реагувати на зміни, що відбуваються в методах навчання, 
технологічних процесах, на ринку. 
На основі аналізу навчальних програм ми дійшли таких висновків, що бакалавр сільського 

господарства повинен мати: здатність до незалежного критичного міркування, раціонального 
інформування, самоосвіти та наукового дослідження; здатність отримувати, пояснювати та аналізувати 
екологічну чи економічну інформацію з первинних джерел; високий розвиток комунікаційних навичок, 
щоб вміти вести діалог з представниками промисловості та уряду; здатність ефективно діяти як частина 
команди; мати високий рівень підготовки, щоб проводити науково-дослідні роботи, вміти планувати 
роботу і ефективно використовувати час. 

Практична цінність дослідження. Матеріали дослідження можуть використовуватися викладачами 
аграрних ВНЗ для створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, а також у процесі 
написання навчальних посібників щодо застосування нових методів навчання для підготовки фахівців 
аграрних ВНЗ. 
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Мовчан Л. В. Особенности подготовки бакалавров сельского хозяйства в Австралии. 

В статье проведен анализ учебных программ по подготовке специалистов аграрного профиля в 
Сиднейском и Мельбурнском университетах Австралии и наведены основные требования к подготовке 
специалистов. Определено, что австралийские высшие учебные заведения при подготовке бакалавров 
сельского хозяйства основное внимание уделяют дисциплинам, которые направлены на профессию и в 

свою очередь включают практику и экскурсии на производстве. 

Movchan L. V. The Preparation Peculiarities of Agriculture Bachelors in Australia. 

The article analyzes the education software oriented on the specialists' preparation in the agrarian sphere in the 
Australian Melbourne and Sydney Universities and determines the principle requirements to the specialists' 

preparation. It has been discovered that the Australian higher educational establishments in the process of the 
Bachelors' of the agrarian sphere preparation draw the main attention on the disciplines oriented on the 

profession and in turn they include the practice and excursions on the manufacture.
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ ЯК 
ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ 

У статті обґрунтовується необхідність впровадження у процес навчання інформатики 
компетентнісного підходу, розкриваються особливості змісту, що сприяє набуттю професійних та 

дослідницьких компетентностей майбутніми документознавцями. Виявлено, що оновлення змісту курсу 
інформатики на засадах впровадження компетентнісного підходу та відповідного методичного 
забезпечення сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, розвитку свідомого, 
зацікавленого, мотивованого ставлення до вивчення інформатики, формуванню професійних 
компетенцій майбутніх документознавців, що відповідають новим соціальним вимогам. 

Постановка проблеми. Документознавство – одна з перспективних професій, що забезпечує 
діяльність систем документно-інформаційних комунікацій в усіх галузях і функціонування сфери 
управління ними. Підготовка сучасних кадрів для означеної сфери є важливим державним завданням, 
оскільки недостатньо інтегрована на сьогодні система документних комунікацій має бути поступово 
перетворена висококваліфікованими фахівцями на стратегічно орієнтовану цілісність, що підвищить 
ефективність функціонування соціально-інформаційних та документно-комунікативних процесів у 
забезпеченні життєдіяльності громадянського суспільства. 
Завдання вищої школи в цих умовах полягає в підвищенні якості підготовки документознавців, рівня 

їх професіоналізму, світоглядної культури і соціально-етичної відповідальності. 
Найбільш слабким місцем у підготовці документознавців на сьогоднішній день залишається 

недостатня сформованість вмінь вільно використовувати здобуті знання з інформатики для розв’язання 
практичних професійних завдань, аналізу нестандартних ситуацій тощо. 
У світлі сказаного, важливого значення набуває реалізація у навчанні інформатики студентів-

документознавців компетентнісного підходу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активізація творчих пошуків щодо впровадження ідей 

компетентнісного підходу в освіту України базується на визнанні даного підходу одним із провідних 
напрямів вдосконалення національної освітньої системи [1]. Загальні питання компетентнісного підходу 
в освіті стосовно формування ієрархії компетентностей та методів набуття комунікативних, 
загальнонавчальних, предметних, технологічних, дослідницьких та інших компетенцій висвітлено у 
роботах М. І. Жалдака, О. В. Куделіної, Г. В. Манастиріної, О. Л. Овчарук, О. І. Пометун, С. А. Ракова, 
О. М. Спіріна, В. І. Шавальової та ін. Вчені відмічають, що основним компонентом методичної системи 
навчання, який сприяє розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців, є зміст навчання. 
З точки зору змістового наповнення навчальні підручники та посібники з навчальних дисциплін 

циклу інформатики ("Інформатика та комп’ютерна техніка", "Інтернет технології та ресурси", 
"Комп’ютерні мережі", "Організація та управління базами даних", "Комп’ютерна графіка", "Web-
дизайн") відрізняються інформаційною ємністю, але варто зазначити, що питанням розв’язування 
професійних завдань документознавців майже не приділяється уваги. 
Питанням професійної підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства присвячено 

низку наукових публікацій та дисертаційних досліджень (Н. А. Гайсинюк, С. Г. Кулешов, 
Н. М. Кушнаренко, І. Д. Нілова, Ю. І. Палеха, І. О. Петрова, М. С. Слободяник, Г. М. Швецова-Водка та 
ін.). Але на цей час у методичній літературі та наукових публікаціях бракує робіт щодо описання 
методичних систем навчання інформатики, які б сприяли підготовці студентів до творчої професійної 
діяльності, зокрема, майбутніх фахівців з документознавства. 
Відомо, що для розвитку дослідницьких компетентностей майбутніх фахівців тільки навчання дій за 

певними відомими алгоритмами та зразками явно недостатньо, оскільки формування таких 
компетентностей передбачає навчання перенесення набутих знань і вмінь у площину практичного 
застосування шляхом створення таких максимально наближених до реалій майбутньої професії 
проблемних ситуацій, які б передбачали самостійний пошук та обґрунтований вибір доцільних засобів їх 
розв’язання [2]. 

Метою даної статті є розкриття особливостей змісту навчання дисциплін циклу інформатики, що 
націлений на посилення прикладної спрямованості навчання, набуття професійних та дослідницьких 
компетентностей майбутніх документознавців. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що з метою якісного засвоєння студентами будь-якої 
навчальної дисципліни викладачеві у процесі навчання треба орієнтуватися як на її зміст, так й на 
особливості контингенту тих, хто навчається, на наявність у них базових знань і вмінь, які забезпечують 
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надійний фундамент для сприйняття нового матеріалу. Як показали результати проведених нами 
констатуючого та формуючого етапів педагогічного експерименту, для нинішніх студентів, що 
навчаються за спеціальністю "Документознавство", певні об’єктивні труднощі, з якими вони стикаються 
при вивченні дисциплін циклу інформатики на підставі компетентнісного підходу, зумовлюються, 
насамперед, відсутністю знань з професійних дисциплін до початку вивчення дисциплін інформатики та 
недостатньо розвинених дослідницьких навичок, а також низького загального стану розвитку логічного 
мислення (розумових дій аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення тощо). 
Це, вже на перших заняттях, породжує невпевненість студентів у власній спроможності щодо 

якісного опанування новим для них навчальним матеріалом. Врахування цих обставин ставить перед 
викладачем інформатики складні завдання: дібрати до змістовного модуля, що вивчається, навчальні 
завдання з професійних дисциплін, які викладаються паралельно з інформатикою; компенсувати 
недоліки загальноосвітньої підготовки; забезпечити мотивацію; сприяти формуванню позитивного 
ставлення та розвивати інтерес студентів до виучуваної теми дисципліни. Ефективним шляхом 
розв’язання останніх завдань є посилення професійної спрямованості предмету через розкриття ролі 
знань та вмінь, що набуваються, у процесі розв’язування стандартних і нестандартних фахових задач при 
забезпеченні превалювання проблемних, розвивальних методів і, по можливості, сприяння "зануренню" 
студентів у дослідницьке середовище. При цьому специфіка предмету, яка спочатку для них є 
незрозумілою, має поступово розкриватися через роз’яснювання наявності єдиних підходів, правил, 
алгоритмів, існування спеціальних довідкових посібників з чіткими приписами щодо виконання завдань. 
Тобто зміст дисципліни є таким, що при створенні належних педагогічних умов (включаючи різноманітні 
компоненти навчально-методичного забезпечення) та дотриманні чітких методичних вимог переважна 
більшість студентів здатна його засвоїти принаймні на рівні стандарту. Але для формування в студентів 
суто професійного інтересу до вивчення інформатики з використанням матеріалу професійних дисциплін 
потрібно передбачати умови, завдяки яким вони одержуватимуть можливості розв’язувати реальну, а не 
деяку абстрактну, будь ким наперед задану ситуацію, з якомога повнішим комплексом дослідницьких дій. 
До таких умов відносять, передусім, прозорий термін виконання завдання та вказівки де і як знайти 
необхідну інформацію. Іноді знайдена інформація для виконання завдання з інформатики виконує функції 
повторення та узагальнення з точки зору професійних дисциплін, а іноді – пропедевтичну. 
До того, як створювати банки завдань професійного змісту з інформатики для студентів-

документознавців, розглянемо основні вимоги до фахівця з документознавства. 
Фахівець з документознавства розробляє та впроваджує у технологічні процеси роботи з документами 

і документною інформацією використання комп’ютерної техніки; бере участь у плануванні, організації і 
вдосконаленні діяльності служби документаційного забезпечення управління; здійснює контроль за 
станом діловодства у структурних підрозділах; готує пропозиції із забезпечення ергономічних умов 
праці, раціоналізації робочих місць працівників служби документаційного забезпечення управління; 
розроблює уніфіковані системи документації і табелі документів різного призначення і рівня управління, 
класифікатори документної інформації; організує впровадження, ведення і розвиток системи 
документації, яка включає також документи на машинних носіях і класифікатори документної 
інформації; вживає заходів щодо впорядкування складу документів та інформаційних показників, 
скорочення їх кількості та оптимізації документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які 
передаються на державне зберігання, організації поточного збереження й експертизі наукової та 
практичної цінності документів. Бере участь у постановці задач, проектуванні, експлуатації та 
удосконаленні автоматизованих інформаційних систем і систем управління, у проектуванні й актуалізації 
баз банків даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері 
документаційного забезпечення управління, розробляє нормативно-методичні матеріали з 
документаційного забезпечення. Бере участь у роботі з підбору, розстановки і підвищення кваліфікації 
кадрів служби документаційного забезпечення управління [3]. 
Це означає, що фахівець цієї галузі повинен вільно володіти документообігом як паперовим, так і 

безпаперовим. Безпаперовий документообіг неможливий без знання комп’ютерної техніки та вмінь 
користування комп’ютерним програмним забезпеченням, тому майбутній фахівець з документознавства 
повинен володіти програмними продуктами, за допомогою яких він буде компетентний в професійній 
діяльності. 
Якщо враховувати перераховані компетенції майбутнього документознавця при складанні завдань 

для студентів з інформатики, то не складно побачити, який великий спектр діяльності у викладача. Але 
складність в тому, що немає достатньої кількості необхідних завдань, поданих у літературі. Кожну 
задачу треба не тільки спроектувати, а й обговорити її зміст з відповідними викладачами професійних 
дисциплін. На практиці велика кількість дібраних задач відбраковується за різних причин – таких, як 
незрозумілість для студентів, неактуальність для сучасних працівників та ін. 
Наведемо декілька прикладів професійно-спрямованих задач з досвіду навчання інформатики студентів-

документознавців Маріупольського державного університету. Розглянемо, наприклад, стандартне офісне 
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програмне забезпечення, за допомогою якого студенти можуть навчитися розв’язувати велику кількість 
професійних завдань: від створення документів та побудов таблиць і схем до побудов діаграм, графіків та 
полігонів частот з метою проведення аналізу й отримання відповідних висновків. 
Завдання 1 (завдання для аудиторної роботи у 1 семестрі, термін на підготовку до заняття – 2 

доби). Знайти у посібниках з навчальної дисципліни "Діловодство" вимоги до структури та оформлення 
Наказу про прийняття на роботу працівника фірми, підготувати електронний варіант Наказу про 
прийняття на роботу інспектора відділу управління персоналом. 
Завдання 2 (завдання для студентів, що проходять навчальну практику, термін на підготовку – 1 

тиждень). За функціональними ознаками службові листи поділяються на два типи: листи, що 
потребують відповіді (листи-запити, листи-прохання, листи-пропозиції, листи-звернення, листи-вимоги) 
та листи, що не потребують відповіді (листи-відповіді, листи-попередження, листи-розпорядження, 
листи-відмови, листи-нагадування, листи-подяки, листи-підтвердження, листи-запрошення, комерційні, 
супровідні, гарантійні, рекламні, рекомендаційні та інформаційні листи). Ознайомитися з листами, що 
надішли до університету за останній місяць, класифікувати їх за вказаними ознаками, створити 
інформаційну таблицю, побудувати відповідні діаграми щодо проведення аналізу надходжень інформації 
до університету протягом місяця. 
Завдання 3 (завдання для аудиторної роботи у 2 семестрі, термін на підготовку до заняття – 2 

доби). Провести опитування студентів групи про оцінку з інформатики на попередньому етапі освіти. За 
допомогою Excel побудувати полігон частот, обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє 
квадратичне відхилення. Зробити висновок про результати попередньої освіти студентів групи [4]. 
Завдання 4 (завдання для студентів, що проходять навчальну практику, термін на виконання – 1 

тиждень). Проаналізувати роботу паперового та електронного документообігу, використовуючи 
електронні ресурси Інтернет та посібники з діловодства за наступними параметрами: перевірка, 
розмноження, сортування, доступ, маршрутизація, зберігання, введення інформації та робота над 
складовими. Дані у діаграмах представити у відсотках. Зробити порівняльний аналіз паперового та 
електронного документообігу згідно отриманих даних. Побудувати діаграми (кругову та гістограму). 
Зробити висновок: який документообіг є ефективним та за допомогою якої діаграми це більш детальніше 
показано. 
Завдання 5 (завдання для аудиторної роботи студентів у 1 семестрі без попередньої підготовки). За 

данними відділу кадрів в унівеситеті працює 120 штатних викладачів. З них: докторів наук, професорів – 
6, кандитатів наук, доцентів – 65, старших викладачів та асистентів – 49. За допомогою діаграми зробіть 
аналіз, чи укомплектован штат університету згідно вимог МОН України (докторів наук, професорів – 
10 %, кандитатів наук, доцентів – 65%, старших викладачів та асистентів – 25%). 
Завдання 6 (завдання для аудиторної роботи студентів у 2 семестрі без попередньої підготовки). На 

замовлення керівництва ВАТ "Авторадіатор" Маріупольським державним університетом проводилося 
соціологічне дослідження про розмір бажаної заробітної плати технічного персоналу. На час проведення 
дослідження середня заробітна плата даної групи працівників була 1040 грн. 
Результати опитування 100 технічних працівників ВАТ "Авторадіатор" про розмір бажаної заробітної 

плати: 
1650 1850 2010 1350 1590 2040 2340 1970 2430 1640 
1310 1650 2180 2160 1890 1590 2390 1670 1880 2270 
1835 2270 1590 2075 2490 1920 1880 1590 1730 1640 
2190 1730 1799 1835 1440 1285 1070 1710 1860 1610 
1850 1880 1860 1895 1799 1310 2400 1920 1980 2370 
1890 1625 2570 1590 1950 1100 1860 1550 1560 2600 
1830 1310 2375 2390 1880 1500 2199 2450 1975 2750 
2100 2090 2420 2015 1800 2180 1580 1310 1620 1075 
1700 2010 2370 1680 1770 1550 1530 2210 1680 1325 
2100 1530 1500 1770 1190 1580 1790 1565 1375 2150 

За допомогою стандартного офісного програмного забезпечення провести обробку отриманих даних, 
а саме: 
а) побудувати варіаційний ряд;  
b) побудувати статистичний ряд; 
c) знайти розмах вибірки, обчислити кількість інтервалів групування, довжину інтервалів групування 

(крок), побудувати групований (інтервальний) статистичний ряд та скласти таблицю частот групованої 
вибірки; 

d) побудувати полігон частот та гістограму відносних частот; 
e) надати рекомендації керівництву підприємства стосовно розміру заробітної плати для задоволення 

вимог 50 % працівників. 
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Завдання 7 (завдання для студентів, що проходять навчальну практику, термін на виконання – 1 
тиждень). Дослідити методом контент-аналізу поточної інформації не менш ніж 100 сайтів бібліотек 
вищих навчальних закладів (при необхідності скористатися каталогом-довідником "Бібліотеки вищих 
навчальних закладів України"). Результати дослідження подати у вигляді таблиці та відповідних діаграм. 
Проаналізувати наявний стан електронної бібліотеки нашого університету, спираючись на отримані 

середні показники наявності доступу студентів через сайт університету до підручників та навчальних 
посібників, методичних рекомендацій та вказівок по вивченню навчальних дисциплін, наукових праць 
викладачів університету, періодичних видань. 
Завдання 8 (завдання для аудиторної роботи у 2 семестрі, термін на підготовку до заняття – 2 

доби). На основі наведених результатів складання попередньої екзаменаційної сесії Вашої групи, 
використовуючи засоби MS Excel, проаналізувати успішність кожного студента та всієї академічної 
групи за показниками: абсолютна успішність; якісний показник успішності; середній бал. 
На підставі аналізу отриманих даних та нормативно-правової бази України, надати до деканату 

відомості про призначення стипендії студентам, що навчаються за кошти державного бюджету та тим, 
що мають соціальні пільги. 
Завдання 9 (завдання для студентів, що проходять навчальну практику, термін на виконання – 1 

тиждень). Проаналізуйте роботу паперового та електронного документообігу, використовуючи 
електронні ресурси Інтернет та посібники з діловодства за параметрами: перевірка, розмноження, 
сортування, доступ, маршрутизація, зберігання, введення інформації та робота над складовим. 
Побудуйте відповідні діаграми. Зробіть висновок, який документообіг є ефективним та за допомогою 
якої діаграми це більш детальніше можна показати. 

Висновки. Оновлення змісту курсу інформатики на засадах впровадження компетентнісного підходу 
та відповідного методичного забезпечення сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, 
розвитку свідомого, зацікавленого, мотивованого ставлення до вивчення інформатики, формуванню 
професійних компетенцій майбутніх документознавців, що відповідають новим соціальним вимогам. 
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Сивак О. А. Внедрение компетентностного подхода в процесс обучения информатики как условие 
обеспечения качества подготовки студентов-документоведов. 

В статье обосновывается необходимость внедрения в процесс обучения информатике 
компетентностного подхода, раскрываются особенности содержания, которые способствуют 

приобретению профессиональных и исследовательских компетентностей будущими документоведами. 
Выявлено, что обновление содержания курса информатики на основе внедрения компетентностного 

подхода и соответствующего методического обеспечения способствует повышению качества 
подготовки будущих специалистов, развитию сознательного, заинтересованного, мотивированного 
отношения к изучению информатики, формированию профессиональных компетенций будущих 

документоведов, которые соответствуют новым социальным требованиям. 

Syvak O. A. The Competence Approach Implementation into the Informatics Schooling Process as the 
Condition for the Document Specialists Students' Qualitative Preparation. 

The article considers the necessity of the competence approach implementation into the Informatics schooling 
process, discloses the contents peculiarities, contributing to the future document specialists' professional and 

investigative competences acquirement. It has been discovered that the Informatics course contents innovation 
on the grounds of the competence approach and the corresponding methodical ware contributes to the future 

specialists' high quality preparation, the development of the conscientious, engaged and reasoned relationship 
towards the Informatics learning, the future document specialists' professional competences formation, 

contributing to the new social requirements.
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МАЙБУТНІЙ ПЕДАГОГ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК СУБ’ЄКТ СПЕЦИФІЧНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто особливості педагогічної діяльності учителів початкової школи на сучасному 
етапі. Автор розкриває специфіку діяльності вчителя початкових класів з точки зору професійно 

значущих цінностей, інноваційної педагогічної діяльності та таких видів компетентностей вчителя як 
пізнавально-інтелектуальна та професійно-педагогічна. 

Постановка проблеми. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини, як професія 
педагога. "Педагог, учитель, вихователь – це довірена особа суспільства, якій воно довіряє найдорожче і 
найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він 
має бути джерелом радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців" [1: 23]. 
Виходячи із вищезазначеного, сучасне суспільство висуває до особистості вчителя особливі вимоги, 

пов’язані з тими змінами, що відбуваються в соціальній сфері та сфері освіти. Професійна діяльність 
вчителя характеризується досить високим рівнем складності, напруженості та інтенсивними 
міжособистісними відносинами. Йому приходиться здійснювати як заздалегідь заплановані та 
цілеспрямовано організовані навчальні й виховні заходи, так і часто приймати педагогічні рішення у 
стихійно виникаючих, непередбачуваних ситуаціях взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами по 
роботі, адміністрацією тощо. 
Якісно новий рівень професійної підготовки готує майбутнього вчителя до такої організації 

навчально-виховного процесу, під час якої учень набуває та відтворює соціальний досвід, соціальну 
позицію, культуру суспільної поведінки, самостимулювання соціальної, психічної і фізичної активності; 
засвоює соціальну інформацію, систему ціннісних орієнтацій; набуває засоби пізнання навколишнього 
світу; стає здатним до спілкування з оточуючими людьми. 

Аналіз останніх досліджень. У працях В. Г. Кременя зазначено, що передусім, учитель має бути 
підготовлений до нової професійної ролі: "Звісно, він не може бути і в принципі не є абсолютним носієм 
знань. Він не може бути наглядачем за учнем. Він повинен бути людиною, яка супроводжує процес 
самопізнання і саморозвитку дитини, скеровує й динамізує його відповідно до конкретних суспільних 
задатків кожного школяра. У цій площині нової професійної ролі потрібно розглядати і готовність 
учителя до нових функцій навчального процесу. Сьогодні не можна звести навчальний процес лише до 
засвоєння учнем суми знань, а треба навчити його вчитися …" [2: 137]. 

Ґрунтовні доробки щодо сутності педагогічної діяльності вчителя, його обов’язків і професійних 
функцій належать І. А. Зязюну, який зробив вагомий внесок у дослідження проблеми педагогічної 
майстерності та її складових. Основні елементи педагогічної майстерності розкриваються у виданому за 
його редакцією підручнику "Педагогічна майстерність". Зазначено, що найважливішими властивостями 
особистості педагога є гуманістична спрямованість його діяльності, професійна компетентність, 
педагогічні здібності та педагогічна техніка [3]. 
Удосконалення національної системи освіти в Україні передбачає новий підхід до педагогічної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, здатних до ствердження цінностей людського життя, 
виховання й навчання, педагогічної діяльності загалом. Вважаємо за доцільне підкреслити, що гуманістичні 
основи діяльності вчителя початкової школи розкриваються у працях Н. М. Бібік, В. В. Денисенко, 
С. С. Єрмакової, І. В. Казанжи, Н. В. Кічук, О. Я. Савченко, Л. О. Хомич, Л. Л. Хоружої та інших. 
Проблемі формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів як складових спрямованості 

особистості присвячені ґрунтовні дисертаційні дослідження В. І. Дзюби, С. С. Єрмакової, 
В. Г. Кузнєцової, Н. П. Максимчук, Н. В. Савчак, Н. С. Сушик, М. В. Ткаченко, Л. Л. Хоружи та інших. 
Проблеми інноватики загалом та педагогічної інноватики зокрема вивчали В. Богданов, М. Бургін, 

В. Ващенко, В. Дудченко, В. Ляудис, М. Кларін, С. Мариньчак, В. О. Сластьонін, Л. Подимова, 
О. Совєтова, Н. Федотова, Д. В. Чернілевський, О. Філатов, В. Шукшунов, П. Щедровицький, 
Н. Юсуфбекова. 

Мета статті: проаналізувати специфіку діяльності вчителя початкових класів з точки зору професійно 
важливих цінностей, інноваційної педагогічної діяльності та таких видів компетентностей вчителя як 
пізнавально-інтелектуальна та професійно-педагогічна. 

Виклад основного матеріалу. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності являє собою сукупність, 
інтегральну єдність індивідуальних, особистісних, професійно важливих і власне суб’єктних якостей, 
адекватність якого вимогам професії педагога забезпечує ефективність його праці. У дослідженнях 
Л. Мітіної було виділено більш ніж 50 особистісних властивостей учителя (як професійно значимих 
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якостей, так і власне особистісних характеристик) [4; 5]. Вони, на нашу думку, складають психологічний 
портрет учителя. 
У процесі професійної діяльності вчителя, як зазначає Н. Кузьміна, відбувається формування стійких 

професійних мотивів, соціально значимих і професійно важливих якостей, здійснюється пошук 
оптимальних прийомів і способів виконання педагогічної діяльності [6]. 
Своєрідність педагогічної діяльності полягає в тому, що вона будується за законами спілкування та 

активної міжособистісної взаємодії, що включає обмін не тільки інформацією, але й почуттями, 
переживаннями, ставленнями, досвідом. Таким чином, на продуктивність професійної діяльності вчителя 
впливає не тільки його інтелектуальний, але й емоційно-почуттєвий розвиток. Крім іншого, як 
зазначають М. Левітов, В. Казанська, Л. Мітіна та багато інших психологів, психічний стан, який 
переживає педагог, відображається на учнях. Для управління настроєм школярів необхідно виключити 
негативні психічні стани вчителів [4; 5; 7]. 
Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності часто зустрічає різноманітні перешкоди на шляху 

досягнення поставленої мети, це стосується і задоволення його власних потреб. Це приводить до змін у 
його емоційній сфері, викликаючи чи потенціюючи фрустрованість, яка переважно травматична, 
оскільки формує установку на відчай, безпорадність, агресивність, дезорганізує діяльність. У 
педагогічній діяльності фрустрованість є наслідком частого, часом тривалого переживання стану 
фрустрації, коли відбувається вплив на особистість учителя, блокування цілей педагогічної діяльності 
позитивної думки про себе як фахівця, про свій клас, школу [8-10]. 
Під час здійснення професійної підготовки велике значення набуває своєчасність надання 

майбутньому вчителю початкової школи повної і точної інформації про особливості соціалізації 
молодшого школяра як соціального суб’єкта і перспективи його розвитку для планування і реалізації 
навчально-виховного процесу в класі. Професійна підготовленість допомагає вчителеві в нестандартних 
умовах приймати правильні рішення, оволодіти педагогічним мисленням, усвідомити ставлення до своєї 
діяльності з метою полегшення інтеграції особистості школяра із соціальним середовищем. На 
важливість підготовки майбутнього вчителя наголошує низка державних документів, які зазначають, що 
підготовка дітей і молоді до свідомого життя повинна проходити в атмосфері взаєморозуміння та 
злагоди, з повагою до державного та соціального устрою; визначають вимоги до рівня сформованості в 
особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної 
діяльності; наголошують на гнучкій й адекватній запитам практики підготовці фахівця. 
Вчитель початкової ланки освіти повинен мати базовий рівень знань і вмінь із соціалізації молодшого 

школяра, методики, психології та педагогіки, необхідний для реалізації навчально-виховної діяльності та 
володіти відповідними знаннями про вікові особливості соціалізації учня, оскільки саме специфіка 
означеного процесу висуває високі вимоги до рівня його теоретичних знань і практичної підготовленості. 
Він має спрямовувати начально-виховний процес на особистість учня, щоб він мав необмежені 
можливості для самостійного та ефективного соціального розвитку [11: 127]. 
У цьому процесі дуже допоможуть сформовані стійкі педагогічні цінності в структурі особистості 

вчителя початкових класів. Зокрема виділяються так звані неперехідні цінності педагогічної діяльності, 
без яких вона неможлива, або протікає на низькому професійному рівні, і переважна більшість яких не 
залежить від ідеології, суспільного устрою. Так, науковці Н. С. Литвиненко та І. М. Литвиненко 
виділяють низку неперехідних цінностей ідеального педагога: ініціативність; високий рівень загальної 
освіти; знання споріднених наук про людину; знання методики викладання своїх предметів; розуміння 
учнів; володіння сучасними технологіями навчання і виховання; дисциплінованість і відповідальність; 
суспільна активність і низка інших якостей [12: 131]. 
На підставі проблемного аналізу літератури нами було виділено два концептуальних підходи до 

визначення сутності феномену професійно-педагогічних цінностей: діяльнісний та особистісний. З 
позицій діяльнісного підходу (І. Д. Бех, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, В. О. Сластьонін, 
О. Я. Савченко, В. А. Семиченко, Л. О. Хомич, Р. І. Хмелюк та ін.), сутність педагогічної освіти 
розглядалась як підготовка майбутнього фахівця. При цьому передбачалось, що педагогічна діяльність 
викликає не тільки розвиток відповідних професійних навичок, умінь і здатностей, але й впливає на 
своєрідність психічних процесів, формує окремі функціональні професійні риси характеру, цінності. 
Методологія особистісного підходу (Б. Г. Ананьєв, О. Г. Асмолов, Н. В. Кічук, О. М. Пєхота, 
С. Л. Рубінштейн та ін.) визначила специфіку педагогічної освіти як особливої сфери соціально-
педагогічної практики суспільства, крізь призму якої відбувається реалізація індивідуальних 
особливостей особистості та її смислових утворень і цінностей. 
Безумовно, професійні цінності є складовою професійної діяльності, а також важливим чинником її 

успішного здійснення. Професійно-педагогічні цінності майбутніх фахівців початкової школи – це 
комплекс інтеграційних утворень особистості, які виявляються у вибірковому ставленні до різних видів 
педагогічної діяльності залежно від рівня засвоєння нею досвіду, загальноприйнятих цінностей. 
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На думку Г. І. Саранцева, до підготовки майбутнього вчителя необхідно висувати такі вимоги: 
засвоїти методологію наукового пошуку; оволодіти системним аналізом; уміти адаптуватися до 
різноманітних змін; прогнозувати процес розвитку тієї чи іншої ситуації [13: 65]. Такий фахівець буде 
готовий не лише до професійної діяльності у навчально-виховному процесі, а й до оцінки соціальної 
ситуації розвитку кожного учня, зокрема. 
Водночас, за даними опитування вчителів, поряд з перевагами відзначається і низка недоліків в 

організації навчання, що не виявляє психічний стан суб’єктів педагогічній діяльності. У ряді випадків (до 
45 %) виявлений підхід до учня як до об’єкта навчання призводить до відчуження його від процесу 
навчання, оскільки губиться зміст засвоєння нових знань. У даній ситуації знижується потенціал учителя, 
оскільки інтерес до організації загальноосвітнього процесу не забезпечується компонентами морального 
змісту, а з обігу виключається ряд навчально-виховних цілей, підручних демонстраційних засобів [14]. 
У методичному плані об’єктивних розробок технології навчання надається перевага суб’єктно-

діяльнісному підходу. Цей підхід достатньо вивчено в психолого-педагогічній літературі, з’ясовано 
відносно інших психолого-педагогічних методів низку його переваг, викладених у методиках: він 
радикально змінює суть і характер педагогічного процесу, оскільки енергія думки зосереджується на 
тому, що є предметом вивчення, на розвитку якості особистості дитини; реалізує методи послідовної 
індивідуалізації власне педагогічного процесу, орієнтується на особистісні особливості і характеристики 
учня, сполученні психологічної сумісності вчителя й учня; надає можливість диференціації навчального 
матеріалу по об’єктивній складності засвоєння, можливість орієнтації його на особистість учня, 
здібності, можливості, інтереси; спрямований не тільки на засвоєння знань, але і на способи засвоєння, 
мислення і діяльності, розвиток пізнавальної енергії і когнітивного потенціалу того, хто вчиться [15: 27]. 
Отже, орієнтуючи учня, як суб’єкта навчання на діяльність, він організовується й активізується відомими 
прийомами, процесами пізнання, осмислення, сприйняття, закріплення, практичного застосування знань, 
умінь і навичок, що спонукує взаємодіючі сторони діяти раціонально й ефективно [16: 150]. 
Оцінка ефективності використання суб’єктно-діяльнісного підходу в навчанні було досліджене за 

даними самооцінки 150 учителів [14]. Розглянуто закономірне просування від інформаційно-
пояснювальних видів навчання в початкових класах до методів творчого змісту у старших класах, 
орієнтоване на розвиток особливостей, здатностей, індивідуальності особистості учня на методах, 
сконструйованих в умовах урахування підходів рівноправного партнерства і рівноваги розвиваючої 
діяльності учня і вчителя, стратегії стимулювання досягнення пізнавальних і життєвих інтересів, 
використання резервів індивідуальності. В умовах рівноважної взаємодії зароджуються принципи 
раціональності, що виключають озброєння учнів неактуальними знаннями. 
Залишається маловивченою, в умовах дезорганізаційного періоду управління державою, руйнування 

відносин економічного і політичного характеру, сфера стимулів та їхнє значення. Однак без втрати часу 
на додаткові опитування і дослідження одержуваних відповідей стає зрозумілим, що ставлення до них 
виявляється неоднозначним, оскільки трансформуються зміст навчального матеріалу, наукові ідеї, 
структура інформації, думки, теми, проблеми, а також стратегічні й тактичні підходи до використання 
діяльності. Водночас, простежується намагання вчителя створити умови психологічної безпеки, довіри, 
підтримки особистості учня, розвитку умов до розкриття індивідуальності та самореалізації, що можливо 
здійснити при наявності у вчителя специфічних особистісних характеристик та особливостей 
комунікативної поведінки за рахунок свого енергетичного розсудку [17]. Особливо це стосується епохи 
технологічних перетворень і впровадження інноваційної діяльності (технологій) у педагогічний процес. 
Сьогодні зміна педагогічної діяльності на інноваційну педагогічну зумовлена потребами часу і тому у 

науковій літературі виділяють два підходи до визначення терміну "інновація" [18]. Перший – описовий, 
сутність якого складають уявлення про те, що ті чи інші об’єкти (предмети, процеси), дії відносяться до 
інноваційних або, наприклад, про те, що "інновація" – синонім слова "нововведення", або те, що це 
виведення результатів сучасних науково-технічних розробок на рівень споживчих товарів; другий – 
функціональний, пов’язаний із виявом сутності базового поняття. 
Ознаками саме інноваційної освіти виступають антропоцентризм і професіоналізм. Інноваційна освіта, 

на відміну від традиційної моделі навчання орієнтує особистість не на формування навичок і вмінь, а на 
розвиток потреб (насамперед, потреб у навчанні) та здатностей учнівської молоді. А. Савельєв підкреслює, 
що в інноваційному навчанні інтереси людини (учня, вчителя), її духовний, культурний, інтелектуальний 
розвиток, формування передумов становлення професійного мислення постають у центрі уваги [19]. 
Результатом інноваційної освіти стає виявлення та розвиток в учнів здатності бачити те, чого інші не 
бачать, усвідомлювати побачене через потенційну можливість створення чогось нового, шукати шляхи 
його творення не заради новизни, а для подолання деструкції [20: 25]. 
У більш широкому контексті інноваційну освіту можна розглядати як спосіб формування й розвитку 

інноваційної здатності нації [21: 20]. 
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У такому контексті інноваційність освіти як характеристика діяльності, що навчає, і має за мету 
підготовку людей до інноваційної практики, визначається низкою чинників, серед яких провідне місце 
займають інноваційні педагогічні технології. 
Найбільш пріоритетними серед сучасних інноваційних процесів можна визнати такі, як становлення 

різнорівневої системи навчання; розробка та впровадження освітніх стандартів; розробка регіональних 
варіантів планів, програм, підручників тощо; забезпечення подальшої діяльності загальноосвітньої 
школи та ВНЗ; розробка інноваційних технологій навчання. 
Вітчизняні психологи підкреслюють, що інноваційні педагогічні технології мають формувати 

множинність суб’єктних картин світу, забезпечувати особистісний розвиток, смислопошуковий діалог. 
Сутність інноваційних технологій навчання, на думку В. Дудченка, полягає в органічному сполученні 
вивчення власних утруднень із навчанням новим засобам і способам такого вивчення, що насамкінець 
виражається в діях, спрямованих на подолання цих утруднень [22]. 
Наступним важливим аспектом діяльності вчителя початкових класів є його професійна 

компетентність. Сучасне суспільство вимагає від професіонала компетентності, яка значною мірою 
базується на системі цінностей, що є в людини. Цінності впливають на розвиток мотивації, визначають 
педагогічну позицію та є важливим компонентом професійно-педагогічної спрямованості особистості. 
Це активізувало процес проведення дослідження, метою якого було виявлення рівня усвідомлення 
професійно-педагогічних цінностей майбутніми фахівцями початкової ланки освіти в умовах болонських 
перетворювань. 
Наголошуючи, що вияв компетентності відбувається лише в певному виді діяльності (в нашому випадку 

– це діяльність вчителя початкових класів), А. Хуторський визначає компетентність як сукупність 
смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності щодо певного кола об’єктів реальної 
дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціально значущої продуктивної діяльності [23]. 
І. О. Зимня визначає компетентність як інтелектуально та особистісно зумовлену професійну 

діяльність, що базується на знаннях [24]. 
В. Г. Горб подає таке її визначення: професійна компетентність – це особистісні можливості фахівця, 

які дозволяють йому діяти конструктивно в межах певної професійної компетенції [25]. 
До цих особистісних можливостей автор відносить загальні і спеціальні здібності людини до виконання 

певної професійної діяльності; знання, навички, вміння, а також накопичений професійний і життєвий 
досвід; готовність до професійної діяльності. Досліджуючи зміст професійної освіти, Е. Ф. Зеєр зауважує, 
що формування компетентності в освітньому процесі висуває на перше місце не інформованість того, хто 
вчиться, а вміння вирішувати проблеми в різних сферах. Під компетентністю він розуміє "сукупність знань, 
вмінь, досвіду, відображену в теоретико-прикладній підготовленості до їх реалізації в діяльності на рівні 
функціональної грамотності" [26: 51]. Таким чином, перед вищою школою постає завдання не тільки 
надати студентам фундаментальних знань, а й навчити їх професійно працювати. 
Усі складові професійної компетентності педагога початкових класів можна об’єднати в такі групи: 
– діяльність особистості (пізнавальна діяльність – постановка і вирішення пізнавальних завдань, 

уміння знайти нестандартні рішення, створення і розв’язання проблемних ситуацій, продуктивне і 
репродуктивне пізнання, дослідження, інтелектуальна діяльність; засоби і способи діяльності: 
планування, проектування моделювання, прогнозування, дослідна діяльність, орієнтація в різних видах 
діяльності; володіння інформаційними технологіями – отримання, переробка, перетворення, зберігання, 
передача інформації, мас-медійні та мультимедійні технології, володіння internet-технологіями); 

– суб’єкт-суб’єктна взаємодія (взаємозв’язки із суспільством, колективом, сім’єю, партнерами; 
здатність розв’язувати конфлікти, співробітництво з іншими, повага і прийняття відмінностей у расі, 
національності, релігії, статусі, соціальній ролі; соціальна мобільність; комунікативна компетентність – 
усне і письмове спілкування, знання і дотримання культурних традицій та етикету); 

– особистісні чинники (відповідальність за власне здоров’я; ціннісно-смислова орієнтація – цінності 
буття, культури, мистецтва, науки, релігій різних народів; система знань – структурування наявних і 
набуття нових; особистісна громадянська позиція – знання та отримання прав і обов’язків громадянина, 
впевненість у собі, гідність; володіння методами самовдосконалення, саморозвитку, саморегулювання, 
особистісна та предметна рефлексія, професійний розвиток, високий рівень інформаційної культури, 
знання кількох мов [27: 211]. 
У контексті дослідження системи формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів можна вибудувати таку ієрархію: система професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів, система формування професійної компетентності вчителя 
початкових класів, система формування пізнавально-інтелектуальної компетентності, пізнавально-
інтелектуальна компетентність як система, система форм, методів і засобів формування пізнавально-
інтелектуальної компетентності. 
Професійно-педагогічна компетентність, що є показником підстуктури професіоналізму особистості 

педагога-вихователя, – складне утворення. До її основних елементів О. А. Дубасенюк відносить: 
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1) компетентність у галузі теорії і методики виховного процесу, зокрема його цілей, завдань, принципів, 
закономірностей, змісту, засобів, форм, методів, прийомів; 2) компетентність у галузі фахових предметів 
і знання того, як зробити процес навчання, зміст предмета провідним засобом виховання учнів; 3) 
соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування; 4) диференціально-психологічна 
компетентність у сфері мотивів, здібностей, спрямованості учнівської молоді; 5) аутопсихологічна 
компетентність у сфері достоїнств і недоліків власної діяльності і особистості. Зріла, сформована 
особистість педагога – вихователя – професійна необхідність, що зумовлена процесом пошуку способів 
формування особистості вихованця [28: 95]. 
Під виховною педагогічною компетентністю ми розуміємо єдність теоретичної, практичної, 

особистісної готовності майбутніх педагогів до здійснення виховної діяльності з молодшими школярами. 
Поняття "готовність до виховної роботи" може конкретизуватись, коли йдеться про готовність до 
позакласної, позашкільної та позаурочної виховної роботи. 
І. В. Малафіїк, аналізуючи процес навчання як систему, відзначає, що пізнавальна взаємодія є 

суб’єкт-об’єктною взаємодією, в якій учасники взаємодії мають різну природу: "Суб’єкт взаємодії 
ініціює взаємодію. Ініціювання взаємодії суб’єктом пізнання виявляється в формі його активності. Його 
активність виявляється в тому, що суб’єкт діє на об’єкт, виділяючи в ньому той бік, ту сторону, яка в цей 
час цікавить суб’єкта… Інструменти впливу суб’єкта на об’єкт – це запитання, проблема, задача. А 
вміння і навички, які він використовує, діючи на об’єкт, а також способи дій – це способи досягнення 
цілей діяльності. Одержання відповіді, проміжні результати застосування інструментів впливу – це 
зворотна дія, вплив об’єкта на суб’єкт" [29: 107]. 
Отже, до компонентів педагогічної системи необхідно додати ще й тих, хто вчиться, й тих, хто 

навчає. При цьому, на нашу думку, доцільно розглядати і особистість вчителя-практика, і майбутнього 
вчителя як персоніфікації нормативної діяльності, як носіїв певних загальнолюдських цінностей, як 
суб’єктів, здатних реалізувати в педагогічній професії свої способи життєдіяльності, готовність 
визначати педагогічні завдання і брати відповідальність за їх розв’язання, а також виходити за межі 
нормативної діяльності. Це, у свою чергу, вимагає розробки сучасних форм, методів і технологій 
формування професійної компетентності, зокрема, студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ – 
майбутніх учителів. 

Висновки. Удосконалення підготовки педагогічних кадрів вимагає формування готовності майбутніх 
педагогів до самостійної творчої активності, вміння за власною ініціативою знаходити відповіді на ті 
запитання, які раніше не зустрічалися в їх соціальному досвіді, виявляти знання та вміння, яких вимагає 
життя. Це завдання має бути поставлене тій важливій ланці, де здійснюється професійна підготовка і 
закладаються основи фахівця, який формуватиме у дітей знання і вміння, необхідні для життя. Важливою 
їх складовою є вміння планувати, організовувати та контролювати власну діяльність, що становить 
основу формування якісних властивостей пізнавальної самостійності та її складових, зокрема, 
ініціативності, критичності, допитливості та незалежності. 
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В статье рассматриваются особенности педагогической деятельности учителей начальной школы на 
современном этапе. Автор раскрывает специфику деятельности учителя начальных 

классов с точки зрения профессионально значимых ценностей, инновационной педагогической 
деятельности и таких видов компетенций учителя как познавательно-интеллектуальная и 

профессионально-педагогическая. 

Zhurat Yu. V. The Future Primary School Teacher as the Subject of the Special Pedagogical Activity. 

The article highlights the primary school teachers' educational activity features today. The author reveals the 
specifics of a primary school teachers activity in the terms of meaningful professional values, innovative 

educational work and teacher's competences such as cognitive-іntellectual and vocational teaching.
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САМОРОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ 

У статті висвітлено особливості професійної діяльності вчителів іноземних мов у сучасних умовах; 
розглянуто умови їх саморозвитку та адаптації у сучасному українському суспільстві; наведено деякі 
статистичні дані щодо взаємодії вчителів іноземних мов та їх професійного середовища; наголошено 
на важливості розвитку вчителів іноземних мов як на професійному рівні, так і на особистісному. 

Кожна історична епоха пропонує певний ідеал людини сучасника даної епохи. Вимоги сучасного життя 
не обмежуються потребою у соціалізованій людині, яка подібно до багатьох інших певною мірою засвоїла 
цінності, ідеали, норми поведінки, що існують у конкретний історичний момент у даному суспільстві. 

Актуалізація. Сучасні тенденції в розвитку мовної освіти на початку XIX століття передбачають 
міжнародну інтеграцію оновлення цілей і змісту навчання та вивчення іноземних мов у середніх та 
вищих навчальних закладах. Європеїзація мовної освіти як один із напрямків удосконалення української 
освітньої системи висуває високі вимоги до тих, хто навчає, і до тих, хто навчається, оскільки має 
установку на підготовку фахівців нової генерації, здатних до активного життя в умовах плюролінгвізму і 
полілогу культур. 
В умовах становлення нових, економічних, політичних та культурних реалій відбувається руйнування 

звичайного механізму соціалізації та соціальної адаптації, так натомість присвоєння індивідом існуючих в 
суспільстві цінностей, починається протилежний процес – інтеграція нової ціннісної нормативної системи 
суспільства на ґрунті індивідуального сприйняття особистості, його індивідуальних ціннісних орієнтацій. 
Ця обставина актуалізує проблему вивчення адаптації вчителя іноземних мов (ІМ), чиє 

соціокультурне призначення – формувати світогляд зростаючого покоління і через призму власної 
особистості здійснювати саморозвиток і розвиток, та формуючий вплив на особистість вихованців. 

Мета: з’ясувати суть понять "адаптація вчителя ІМ" та "розвиток – саморозвиток"; проаналізувати 
стан саморозвитку вчителів ІМ та виявити показники, що впливають на рівень їх професійної адаптації 
до вимог сучасної української освіти та викликів європейського суспільства. 
Дослідження з вивчення соціального, економічного та психологічного стану, в якому опинилась 

освіта в результаті суспільних змін були розпочаті в 90-х роках [1: 148-158; 2: 29-38]. 
Незважаючи на те, що ситуація нині дещо змінилася, вона як і раніше характеризується 

невизначеністю, тому для сучасних педагогів, зокрема вчителів ІМ є складною та високо адаптогенною. 
З одного боку, чітко визначилась тенденція до гуманізації освіти. Українські дослідники 

С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, П. П. Кононенко, О. М. Пєхота, В. А. Семіченко та інші схожі в тому, що 
гуманізація – це безальтернативний шлях розвитку освіти. Такий напрямок освіти передбачає ставлення 
до іншого як до суб'єкта, визнання його прав на унікальність – несхожість на інших, надання переваги 
суб'єкт-суб'єктному навчальному процесу. Тобто підкреслюється особистісно-формуюче та розвиваюче 
призначення професії вчителя. 
З іншого боку, у сучасному суспільстві зростають вимоги до освіти як інваріантного до 

соціокультурних та національних особливостей процесу, який керується суто прагматичними цілями 
підготовки вузько орієнтованих майбутніх спеціалістів на рівні світових стандартів, які володіють 
умінням перемагати у вільній конкурентній боротьбі за оплачуване робоче місце і спрямовані на високі 
особисті досягнення. Виникає тенденція до звуження функцій вчителя, обмеження його ролі лише 
навчанням дітей. 
У ряді робіт підкреслюється адаптивна функція професійної ідентичності в умовах нестабільного 

соціального простору [3: 80-87; 4: 67]. Феномен адаптації особистості у світових концепціях розвитку 
людини, які є визначальними у гуманітарній сфері знання (А. Бандура, Е. Еріксон, А. Маслоу, Ж. Піаже, 
К. Роджерс, Е. Фромм, Р. Хенкі та інші) розглядається як всебічний, безупинний процес, що охоплює всі 
сфери життя людини – від внутрішньої, психічної до зовнішньої, соціальної – і передбачає єдність 
процесів активної зміни особистістю навколишнього середовища та зміни свого внутрішнього світу з 
метою встановлення рівноваги, гармонії між ними. 
Власне професійна адаптація відображає взаємодію майбутнього фахівця та професійного 

середовища на рівні змісту професійної діяльності у всіх її видах і формах та складається з адаптації до 
навчальної, методичної, наукової й організаційно-виховної діяльності. 
Здійснений аналіз наукових підходів щодо професійної адаптації педагога, особливостей 

професіогенезу та професійної діяльності педагога вищої школи (О. І. Гура, І. Ф. Ісаєв, Л. М. Макарова, 
Г. У. Матушанський, Л. М. Мітіна, В. О. Сластьонін, Ю. Г. Фокін та інші) і результати констатувального 
етапу експерименту дали підстави розуміти під професійною адаптацією вчителя до сучасних умов, в 
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тому числі вчителів ІМ, складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та 
професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності і є основою 
професійного саморозвитку та самовдосконалення вчителя ІМ [5: 12]. 
Кількісні та якісні показники, отримані на констатувальному етапі експерименту, дали змогу зробити 

висновок про загальний низький рівень професійної адаптованості вчителів ІМ, що виявляється переважно 
в нестабільному психоемоційному стані, наявності високого психічного напруження, низькій 
психоемоційній комфортності та емоційному тонусі (61 % опитаних); домінуванні невизначеної, 
зовнішньої мотивації професійної діяльності та професійного (безперервного) навчання (76 % 
опитаних); низькому рівні готовності до професійної діяльності: неусвідомленості сутності професіогенезу 
вчителя, особливостей його професійної діяльності (89 % вчителів ІМ), низькому рівні розвитку 
професійних умінь (64 % опитаних) та професійних якостей (71 % вчителів ІМ); переважно невизначеним 
(48 % опитаних) та негативним (36 %) ставленням до закладу, де працюють вчителі ІМ, колег, вищої 
професійної освіти, професії вчителя; негармонійній професійній Я-концепції, неузгодженості її складових 
та нерозуміння сутності професійної компетентності вчителів ІМ (91 % опитаних). 
Зазначаємо, що базовим етапом професійної адаптації вчителя є етап професійної підготовки, на 

якому відбувається психологічна перебудова особистості з професійного самовизначення до 
самореалізації в навчально-професійній діяльності, формується готовність до професійної діяльності, 
відбудовуються професійні адаптивні стратегії, розвивається професійний адаптаційний потенціал. Це 
зумовлює ефективність подальшої професійно-педагогічної діяльності вчителя, зокрема вчителя ІМ, 
гармонійність його професійного розвитку. Відповідно, професійна підготовка та розвиток вчителя ІМ 
має передбачати його успішну професійну адаптацію на всіх її рівнях: психофізіологічному, власне 
професійному, соціально-психологічному та особистісному. 

Соціально-психологічна адаптація вчителя ІМ не обмежується спілкуванням з колегами інших 
закладів, а передбачає його активну взаємодію у всіх формах та на всіх рівнях: обмін досвідом з 
колегами, адміністрацією закладів, товариствами нацменшин, волонтерами та носіями мов; знайомства з 
країнами, мову якої викладає вчитель ІМ.; участь у тренінгах, майстер-класах, науково-тематичних 
обговореннях; партнерство з іншомовними освітніми закладами; спілкування в Інтернеті; представлення 
політичних новин, позиції держави щодо взаємодії з іншомовними країнами тощо. Соціально-
психологічна адаптація передбачає активну взаємодію вчителя ІМ з соціальною реалізацією в освітньому 
просторі, його орієнтації на формування та розвиток педагогічної (професійної) компетентності вчителя 
ІМ, педагогічного супроводу професійної адаптації вчителя ІМ. 

Особистісна адаптація забезпечує входження особистості у професійну роль, становлення 
професійної Я-концепції, професійного образу Я, ставлення до себе як до викладача ІМ, відчуття власної 
професійної цінності. 
Зазначено, що механізмом професійної адаптації вчителя ІМ є професійна ідентифікація – 

ототожнення фахівцем власного професійного Я з особливостями, вимогами, нормами професійної 
діяльності науково-педагогічного колективу. 

Психофізіологічна адаптація передбачає входження фахівця до умов професійної діяльності, 
пов'язаних з емоційними, психічними труднощами – психофізіологічними ускладненнями викладацької 
діяльності у закладі. 
Одним із видів адаптаційних процесів особистості, що забезпечує входження особистості до 

професійного середовища, є професійна адаптація – складний процес врегулювання та гармонізації 
взаємодії фахівця і професійного середовища, під час якого формуються професійні знання, вміння, 
професійні якості особистості, необхідні для її подальшого професійного розвитку (С. Г. Вершловський, 
Е. Ф. Зеєр, Є. О. Климов, В. О. Сластьонін та інші) [5: 11]. 
Адже в повсякденній соціальній нестабільності людина традиційно прагне віднайти й опанувати 

"справу усього життя", тобто професію, з якою пов'язується можливість актуалізації особистості та 
самоствердження, повноти самореалізації людини в конкретних життєвих умовах та обставинах, 
знаходження "творчого синтезу", між запитами соціального оточення та розвитком власної 
індивідуальності [4: 74]. Це ж стосується вчителів ІМ, які мають не лише не загубити свої мовленнєві 
навички, а й володіти інформацією щодо країн, змін в їх політичному, соціальному устрої та побуті, мову 
яких викладає вчитель ІМ; намагатися транслювати знання не лише крізь призму свого бачення, проте з 
позицій власної держави та поглядів інших. 
Серед головних тенденцій удосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя ІМ варто 

виділити як провідну – особистісно-розвиваючу її направленість. Рушійною силою професійної адаптації 
вчителів ІМ є виникнення суперечності між професійно-педагогічною підготовленістю, соціальними і 
професійними очікуваннями особистості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами 
діяльності, які постійно змінюються під впливом суспільної динаміки, соціального й особистісного 
розвитку фахівця [5: 10-12]. 
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Розвиток – процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного 
якісного стану до іншого, вищого [6: 324]. 
У даний час більшість науковців схиляється до необхідності цілісного розвитку людини. 

Професійний розвиток педагога, вчителя ІМ невіддільний від особистісного, адже в їх основі лежить 
принцип саморозвитку, який детермінує здатність особистості до творчої самореалізації. У категорії 
"особистість" різні автори виділяють такі психологічні структури, як спрямованість, характер, здібності, 
самосвідомість, професійна компетентність. Кожна з них містить систему якостей, властивостей, 
характеристик [7: 57]. 
Низка дослідників (В. Д. Брагіна, В. А. Сластьонін, А. І. Шатенко та інші) виділяють складові 

розвитку, які відповідають основним структурним компонентам особистості, вказують на відповідні їм 
засоби і прийоми досягнення вищих рівнів розвитку самопізнання, спонукання себе, програмування 
професійного та особистісного зростання, самореалізації. Самопізнання необхідне вчителю ІМ для 
успішної організації особистісного і професійного розвитку, тому йому варто усвідомити для себе свої 
можливості, свої сильні і слабкі сторони, оволодіти при цьому наступними основними прийомами: 
самоспостереження, самосвідомість, ставлення до себе, самоаналіз, самооцінка [8: 48]. 
За твердженням Л. М. Мітіної, фундаментальною умовою професійного розвитку і саморозвитку 

людини є професійна самосвідомість [2: 30]. Ми погоджуємося з деякими висновками дослідження 
М. Т. Громкової, яка вважає, що в саморозвитку особистості, освіта відіграє провідну роль. Вона 
виділяє такі його чинники, як кваліфікація вчителя (творчі, комунікативні, рефлексійні здібності), зміст 
навчання, яке структурується не лише програмою, але і вчителем, причому так, щоб була представлена 
проблемна ситуація, тобто дія здійснювалася на основі потреби, норми [9: 21-25]. 
Також вважаємо, що для реального саморозвитку вчителів ІМ необхідне розвинене педагогічне 

мислення, здатне охопити мету, ідею, задум, логіку свого і, передусім, передового досвіду колег, зокрема 
вчителів ІМ інших регіонів, країн. Але таке мислення формується лише в ході реальної продуктивної 
діяльності, в якій сама людина відчуває себе не лише перетворювачем своїх сил, але і в якості сили, що 
діє, причому найважливішим предметом продуктивності є сама Людина. Освіта сьогодні розглядається 
як багатовимірний простір вільної культурної творчості всіх суб'єктів, залучених до освітнього процесу. 
Таким чином, в професійно-педагогічній діяльності вчителя ІМ у зв'язку з соціокультурною 
обумовленістю потрібні істотні зміни, які б створювали умови для досягнення нової якості мовленнєвої 
освіти соціокультурного характеру. Якщо застосувати тенденції розвитку сучасного суспільства, вимоги 
до людини інформаційного суспільства до формулювання цілей, а отже, і результатів освіти, то, 
вочевидь, в інформаційному суспільстві "скучили" за вчителями ІМ, здатними: 

– гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань, уміло 
застосовуючи їх на практиці для вирішення всіляких виникаючих проблем, зокрема, у професійній 
діяльності вчителів ІМ, аби впродовж всього життя мати можливість знайти в ній своє місце; 

– самостійно, критично мислити, уміти бачити проблеми, що виникають в реальній дійсності, і 
шукати шляхи раціонального їх рішення, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати, де і 
яким чином знання, які вони набувають, можуть бути застосовані в професійній дійсності, що їх оточує; 
бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити та розвивати критичне мислення у своїх вихованцях; 

– грамотно працювати з інформацією (уміти збирати необхідні для вирішення певної проблеми факти, 
аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, співставлення з 
аналогічними або альтернативними варіантами рішення, встановлювати граматичні закономірності, 
робити аргументовані висновки, застосовувати їх для виявлення і вирішення нових соціокультурних та 
професійних проблем); 

– бути комунікабельними, контактними в різних соціальних та (між)національних групах, уміти 
працювати спільно в різних сферах, в різних ситуаціях, запобігаючи або виходячи з будь-яких 
конфліктних ситуацій (будь-то у професійній діяльності вчителя ІМ, будь то в соціальних реаліях); 

– самостійно працювати над розвитком власної духовності, інтелекту, культурного та професійного 
рівня [10: 36]. 

Висновки. Таким чином, нами з’ясовано, що професійна адаптація вчителя ІМ має 
багатофункціональний характер, вона є необхідною умовою, етапом професійного становлення та 
розвитку вчителя ІМ, на якому відбувається прийняття ним професійних цінностей, оволодіння 
професійною діяльністю, формування готовності до її успішної реалізації та постійного розвитку як 
власної особистості, так і у професійному значенні. Вона сприяє всебічному розвитку особистості, 
оскільки її результатом є формування професійного Я як невід'ємної складової самосвідомості; 
забезпечує входження вчителя ІМ до професійної групи, зближує її цінності з цінностями особистості, 
тим самим виступає складовою соціалізації. 
Вихід із "кризи" можливий через пошук нових джерел інформації та розширення усвідомлення 

реальності, а також зниження впливу негативних показників адаптованості вчителів ІМ. 
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Відтак, адаптаційні заходи, форми, показники та умови мають забезпечити позитивну динаміку всіх 
складових професійної адаптованості вчителів ІМ освітніх закладів, а сутність професійної адаптації дає 
підстави розуміти під цим феноменом складний, системний, неперервний процес активної взаємодії 
особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної 
діяльності та є основою професійного саморозвитку й самовдосконалення вчителя, зокрема вчителя ІМ. 
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Запорожцева Ю. С. Саморазвитие учителей иностранных языков и их адаптация к 
современным условиям. 

В статье отображены особенности профессиональной деятельности учителей иностранных языков; 
рассматриваются условия их саморазвития и адаптации в современном украинском обществе; 

приведены некоторые статистические данные по взаимодействию учителей иностранных языков и их 
профессиональной среды; отмечается важность развития учителей иностранных языков как на 

профессиональном уровне, так и на личностном. 

Zaporozhtseva Y. S. Foreign Languages Teachers’ Self-Development and their Adaptation to the 
Modern Conditions. 

The article reveals the peculiarities of the foreign languages teachers’ professional activity; examines the 
conditions of their self-development and adaptation in the modern Ukrainian society; brings the statistical 

information about the interaction between the foreign languages teachers and their professional surrounding; 
notes the importance of the foreign languages teachers’ development not only on their professional level but on 

personal level as well.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ" 

У статті проаналізовано понятійний ряд "адаптація", "соціальна адаптація", "соціально-педагогічна 
адаптація". Розглянуто проблеми життєдіяльності людей похилого віку. З урахуванням конкретного 
особистісного характеру соціально-педагогічної адаптації визначено поняття "соціально-педагогічна 
адаптація людей похилого віку". Виявлено, що соціально-педагогічна адаптація є цілеспрямованим 

процесом, який має конкретний особистісний характер. 

У більшості країн сучасного світу зростає кількість людей похилого віку. В економічно розвинених 
країнах частка осіб старшої вікової групи складає від 12 % до 22 % від загальної чисельності населення. 
За прогнозами ООН, до 2025 р. чисельність людей старше 60 років досягне у світі 1,2 млрд. (у 1992 р. – 
більше 400 млн.). 
Сьогодні кожний п’ятий житель України (20,4 %) досяг 60-річного віку. Число людей 65 років і 

старших, що у 1994 році складали 14 %, у 2025 році збільшиться до 21 %. Проблеми літніх людей мають 
глибинні причини і носять довготривалий характер. Вони існували завжди, але в кожному історичному 
періоді проявлялися по-різному. В останні три-чотири роки тема старіння населення України, проблеми 
людей похилого віку доволі чітко окреслені офіційними структурами, науковими колами, громадськістю 
і засобами масової комунікації. На рівні офіційної ідеології в нашій країні прийнята концепція 
забезпечення умов благополучного життя не на принципах "спокійного доживання", а на основі 
повнокровної участі людей похилого віку в житті суспільства через їх можливості і бажання. Про це 
свідчить підписання Україною основних міжнародних документів з проблем людей похилого віку, 
розробка національної законодавчої бази, яку на сьогодні складає низка законів і законопроектів. 
Проблеми старості, старіння вирішують спеціалісти з медицини, філософії, соціології, психології, 

геронтології. Соціальна педагогіка, в тому числі її підрозділи андрагогіка, герогогіка, розробляють 
проблематику, пов’язану із соціально-педагогічним аспектом життєдіяльності в соціумі представників 
старшої вікової групи, зокрема проблеми соціалізації, соціальної адаптації людей геронтологічної групи. 
Проблеми людей похилого віку досліджувались соціологами (М. Александрова, А. Дмитрієв, 

З. Саралієва, В. Шапіро). Значний вклад у розвиток соціальної геронтології внесли: психолог Б. Ананьєв, 
який обґрунтував необхідність комплексного підходу до процесу старіння; сучасні геронтологи 
Г. Абрамова, В. Альперович, А. Лідерс, А. Козлов, Р. Яцемирська, а також зарубіжні автори – А. Адлер, 
Е. Берн, К. Хорнц, Е. Фромм, Т. Шибутані. Накопичений значний теоретичний матеріал та емпіричний 
досвід соціальної роботи з людьми похилого віку (Р. Вебер, Н. Дементєва, І. Лотова, Е. Карюхін, 
О. Краснова, Є. Холостова, Н. Щукіна та інші). З’явилась низка наукових досліджень, у яких 
розглядаються соціально-педагогічний компонент у системі соціального захисту населення (В. Бочарова, 
М. Гурьянова, І. Ліпський, В. Нікітін); питання організації соціально-педагогічної підтримки людей 
похилого віку (Н. Басов, В. Фокін, Н. Шмельова та інші); технології соціально-педагогічної роботи 
(Б. Алмазов, Н. Гарашкіна, Л. Мардахаєв та інші). 
Адаптація як глобальна проблема є об’єктом вивчення різних наук і носить міждисциплінарний 

характер. Аналіз філософської, психологічної, соціологічної, педагогічної, соціально-педагогічної 
літератури показав, що сьогодні накопичений численний матеріал щодо проблеми адаптації. Науковці 
розглядали проблему адаптації особистості в різноманітних аспектах: біологічні і соціально-медичні 
аспекти адаптації відображені в дослідженнях А. Авцина, А. Адо та інших; у соціокультурному та 
філософському (В. Верещагін, Ю. Ган, С. Кінелєв, Г. Царегородцев, Л. Шпак); психологічному 
(Б. Ананьєв, Г. Балл, О. Киричук); соціологічному (О. Алексеєва, О. Бодальов, Є. Вітенберг, Ю. Ган, 
І. Калайков, І. Кон, А. Парсонс, Н. Смелзер, П. Сорокін); педагогічному (В. Андреєва, Л. Закутська, 
С. Селіверстов, О. Плотникова, Є. Савченко, Г. Чуткіна); соціально-педагогічному (Н. Жукова, 
Л. Закутська, С. Подмазін, Н. Сас) аспектах. 
Залежно від аспекту розгляду проблеми адаптації вивчають різні її сторони, котрі тією або іншою 

мірою відображають адаптацію людей похилого віку. Проблема життєдіяльності людей похилого віку – 
це проблема сучасної форми цивілізації, в якій на сьогоднішній день не існує адекватних соціально 
організованих форм адаптації представників старшої вікової групи, відсутні комплексні наукові роботи 
щодо визначення сутності поняття та специфіки процесу соціально-педагогічної адаптації осіб старшого 
віку до нових умов життя в посттрудовий період. 

Метою статті є обґрунтування актуальності та визначення сутності поняття "соціально-педагогічна 
адаптація людей похилого віку". 
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Останнім часом спостерігається стрімкий розвиток соціальної педагогіки як нової галузі педагогічних 
знань та сфери наукових пошуків. Однак, поки що не існує відносно сталих визначень об’єкта, предмета 
соціальної педагогіки, однозначного трактування її найважливіших понять. О. Безпалько, аналізуючи 
останні дослідження в галузі соціальної педагогіки, констатує, що значна кількість проблем соціальної 
педагогіки залишається поза увагою дослідників. "Одним із проблемних питань сучасної соціальної 
педагогіки все ще залишається неузгодженість термінології, нечітке, а часто й подвійне трактування 
багатьох понять, що не дозволяє дати точну оцінку багатьом новим соціально-педагогічним явищам та 
процесам" [1: 10]. Поняття "соціально-педагогічна адаптація" увійшло в наукову термінологію порівняно 
нещодавно. Отже, вважаємо за необхідне більш детальне вивчення цього поняття. 
У загальному значенні термін "адаптація" (від лат. adaptio – пристосування) – це пристосування 

організму та його функцій, органів та клітин до умов середовища. Адаптація спрямована на збереження 
збалансованої діяльності систем, органів та психічної організації індивіда за умов життя, що змінилися. 
Соціальна адаптація – це "процес пристосування індивіда до умов соціального середовища, 

формування адекватної системи стосунків із соціальними об’єктами, інтеграція особистості в соціальні 
групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового 
соціального середовища" [2: 8]. На думку Л. Мардахаєва, соціальна адаптація є необхідною умовою для 
забезпечення оптимальної соціалізації людини. Соціальна адаптація – явище, що характеризує найбільшу 
пристосованість людини до навчання та виховання, а також свідчить, що умови, в яких перебуває особа, 
для неї є оптимальними [3: 11]. Соціальна адаптація індивіда є актуальною й однією із найбільш 
складних проблем соціальної педагогіки, бо вона віддзеркалює не тільки стан людини, але й процес, 
протягом якого особистість набуває рівноваги й стійкості до впливу соціального середовища. 
Як соціально-педагогічна проблема, соціальна адаптація є механізмом соціального виховання, це 

процес та результат пристосування всіх соціальних суб’єктів до умов нового соціального середовища, 
який може здійснюватися активно чи пасивно, тобто соціально-адаптаційний процес передбачає не лише 
прийняття особистістю соціальних норм соціуму, але й здатність людини надавати подіям бажаний для 
себе напрям діяльності. 
У сучасній науці категорія "соціальна адаптація" є міждисциплінарною, не існує єдиних підходів до 

вирізнення видів та форм адаптації. На сьогоднішній день у дослідженнях виділяють такий вид 
соціальної адаптації як соціально-педагогічна. На думку одних дослідників, соціально-педагогічна 
адаптація – це вид соціальної адаптації; позиція інших – соціально-педагогічна адаптація є родовим 
поняттям, яке включає різні види адаптації, в тому числі й соціальну; треті вважають, що соціальна 
адаптація і соціально-педагогічна адаптація – це поняття тотожні. 
Так, М. Маслова стверджує, що соціально-педагогічна адаптація включає дидактичну, соціальну, 

соціально-психологічну та інші види адаптації. Тобто соціально-педагогічну адаптацію необхідно 
розглядати на педагогічному, соціальному, психофізіологічному, професійному, побутовому та інших 
рівнях, де на соціальному рівні розуміється взаємодія особистості з середовищем (новим оточенням), в 
якому перебуває особистість, з формуванням нових способів поведінки, спрямованих на гармонізацію 
відносин із соціумом. Зазначимо, що вказані вище види адаптації існують не ізольовано, а входять до 
загальної структури процесу адаптації, взаємозумовлюють і доповнюють один одного на різних рівнях 
адаптації, забезпечуючи інтегративну характеристику цього процесу [4: 37]. Л. Кошелєва, досліджуючи 
соціально-педагогічну адаптацію дітей з обмеженими можливостями, розглядає останню як вид соціальної 
адаптації [5: 24]. На нашу думку, соціально-педагогічна адаптація – це частина соціальної адаптації. 
В. Осенніков, досліджуючи соціально-педагогічну адаптацію підлітків в умовах оздоровчого 

освітнього закладу, вважає, що це цілеспрямований процес взаємодії особистості та середовища, який 
орієнтує підлітка на збереження здоров’я, гармонізацію стосунків; формування його соціального статусу; 
сприяє засвоєнню нових соціальних ролей, прийняттю норм і цінностей соціальної групи, активізації 
механізмів адаптації підлітка [6: 40]. 
Дослідженню соціально-педагогічної адаптації студентів вищого навчального закладу в процесі 

формування їх ціннісного відношення до педагогічної професії приділила увагу Н. Шепілова. Автор 
констатує, що "соціально-педагогічна адаптація – це процес пристосування особистості до навчального 
процесу вищого навчального закладу, активного засвоєння норм, цінностей, особливостей педагогічної 
професії, набуття вмінь та навичок майбутньої професійної діяльності, забезпечення прийняття на себе 
нової соціальної ролі, гармонійне входження особистості в систему соціальних відносин" [7: 31]. 
Вивчаючи соціально-педагогічну адаптацію дітей-сиріт в умовах закладів професійної освіти, 

Ю. Яблоновська визначає соціально-педагогічну адаптацію дітей-сиріт як педагогічно організований процес 
сприйняття дітьми досвіду соціального життя і пізнання ними різноманітних соціальних ролей [8: 32]. 
А. Сичов, досліджуючи соціально-педагогічну адаптацію першокурсників до навчання у вищому 

навчальному закладі, у контексті цілей свого дослідження, проаналізувавши понятійний ряд адаптація, 
фізіологічна адаптація, психологічна адаптація, педагогічна адаптація, соціальна адаптація, 
"сконструював", як зауважив науковець, поняття "соціально-педагогічна адаптація студентів-
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першокурсників до навчання". "Соціально-педагогічна адаптація студентів факультету фізичної культури 
та спорту – це педагогічно організований цілісний процес накопичення ними досвіду в навчальній, 
виховній і спортивній діяльності, в результаті якого в них виникають моделі і стратегії поведінки, 
адекватні умовам цього середовища, що змінюються" [9: 43]. 
Н. Соколова, розглядаючи соціально-педагогічну адаптацію старших підлітків засобами економічного 

виховання, визначає, що це педагогічно організований процес сприйняття підлітками досвіду соціально-
економічного життя, пізнання ними різноманітних соціальних ролей, розвиток їх особистісного 
потенціалу засобами економічного виховання в умовах, які сприяють активному включенню їх до 
існуючого середовища [10: 38]. 
Отже, соціально-педагогічна адаптація є цілеспрямованим активним процесом, який має конкретний 

особистісний характер. Люди похилого віку як специфічна соціально-демографічна група мають свої 
характеристики и проблеми. Розглянемо соціально-педагогічні проблеми життєдіяльності людей старшої 
вікової групи в українських реаліях. 
Соціально-економічна ситуація в Україні, зміни в політичній та соціально-культурній сферах, 

зниження рівня життя населення призвело до того, що категорія людей похилого віку опинилася на 
"узбіччі" життя, стала маргінальною. Як правило, слова "старість" і словосполучення "люди похилого 
віку" несуть в собі негативне семантичне значення, часто синонімічні словам "ушкоджений", 
"відживший". Український пенсіонер має низку особливостей у зв’язку з його проживанням в 
пострадянській країні транзитивного періоду. Більшу частину свого життя він прожив за радянських 
часів, а власну вікову кризу проживає одночасно з ідеологічною, соціальною та економічною кризою в 
суспільстві. Отже, окрім вирішення власних вікових завдань, йому необхідно пристосовуватися до нових 
умов життя, які не є для нього сприятливими. 
Однією з основних проблем літніх людей є проблема стану здоров’я. Показники захворюваності в 

літньому віці вищі, ніж в інших вікових групах. Серед них тільки 22 % практично здорових. У 34 % людей 
старшого віку спостерігаються важкі порушення функцій внутрішніх органів. На фоні вікових змін 
накопичуються хронічні захворювання з тенденцією до поступового прогресу й інвалідності [11: 97]. 
Ще одна проблема літніх людей – самотність. Самотніми вважаються люди, що не перебувають в 

шлюбі, не мають сім'ї або не мають регулярного матеріального і духовного зв'язку з родичами. За 
різними оцінками, загалом по Україні від 1 до 3 млн. громадян старшого віку є самотніми. Серед них 
літні і старі люди складають більше 50 %. Соціологічні дослідження, проведені в Україні останніми 
роками, показали, що скарги на самотність у осіб літнього віку займають перше місце. У осіб старше 70 
років цей показник досягає 99-100 % [12: 141]. Самотність відчувають овдовілі особи, їх потреби в 
спілкуванні залишаються незадоволеними, що призводить до появи загостреного почуття невдоволеності 
всім життям як минулим, так і сьогоднішнім. Самотність є однією з найгостріших психологічних і 
соціально-педагогічних проблем літніх людей. 
Іншою проблемою для літніх людей є зниження рівня життя. Основним джерелом доходу людей 

літнього віку є пенсія, середній розмір якої незважаючи на підвищення, не доведений до рівня 
прожиткового мінімуму. Для більшості літніх людей вихід на пенсію – це зниження прибутків в 1,5-2 і 
більше разів. За рівнем матеріального забезпечення значу частину старшого покоління можна віднести 
до категорії малозабезпечених або бідних. У нашій країні близько 80 % літніх людей живуть за межею 
бідності. Найбільш проблемним є матеріальне становище у віці 60-65 років – це пов'язано з падінням 
рівня доходів внаслідок виходу на пенсію чоловіків; і у віці 70-75 років, коли із смертю одного з членів 
подружжя сімейний прибуток також знижується [13: 43]. Останнім часом набуло поширення поняття 
"геронтологічна злочинність", під яким розуміють злочини, що вчиняються особами та проти осіб 
похилого віку. Погіршення в Україні демографічної структури суспільства, складна соціально-
економічна та криміногенна ситуація спричинили збільшення майже удвічі кількості геронтологічних 
злочинів. Кількісні показники злочинів, вчинених з боку та проти осіб похилого віку, демонструють 
тенденцію до стабільного зростання. Результати досліджень засвідчують, що у 2001 р. особами похилого 
віку було вчинено 1,75 % від загальної кількості злочинів, а в 2008 році – вже 2,75 %. Якщо у 2001 році 
проти вказаної категорії осіб було вчинено 9,75 % від загальної кількості злочинів, то у 2008 році їх 
кількість зросла до 13 %. При цьому варто враховувати підвищену латентність таких злочинів, що 
зумовлена низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників. Існують переконливі підстави вважати, що 
кількість таких злочинів зростатиме й надалі [14: 160]. 
Можна констатувати маргінальність становища та несприятливу адаптацію осіб старшої вікової групи 

у сучасному українському соціумі. Ставлення до старості зумовлене віковими стереотипами, що 
засвоюються з дитинства. Ці стереотипи підтримуються культурною традицією, підсилюються засобами 
масової комунікації і соціальним оточенням. Поширена думка, що люди похилого віку інтелектуально 
деградують, не приносять користі суспільству, не живуть повноцінним життям, а доживають, суттєво 
впливає на поведінку осіб старшого віку, внаслідок чого знижується їх власна самооцінка. Упереджене 
ставлення до людей похилого віку впливає на формування суспільної думки. Обмеженість набору 
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соціальних ролей і культурних форм активності звужує рамки їхнього життя. Гостро постає проблема 
повноцінного інтегрування людей "третього віку" у соціокультурне середовище, адаптації до нових умов 
життя в посттрудовий період [15: 143]. Проте роки старіння (а це може бути період до 20-25 років) 
можуть бути активними і приємними. Багато що тут залежить від самої людини, її оточення, стану 
здоров'я і фізичної активності, а головне від відповідного емоційного настрою. 
Дослідники прогнозують песимістичний і оптимістичний сценарії розвитку майбутнього суспільства. 

Перший, песимістичний, заснований на традиційній концепції "залежності" непрацездатних громадян як 
економічно неактивного населення. Інший прогноз – оптимістичний, згідно з яким літні люди можуть 
стати чинником стійкого розвитку сучасного суспільства. В основі оптимістичного сценарію лежить 
ефективна соціально-педагогічна адаптація людей старшого віку, результатом якої є безконфліктне, 
діяльнісне, змістовне буття, коли можна віддати себе громадській діяльності (наприклад, волонтерству), 
можна поділитися своїм досвідом і накопиченими знаннями. Отже, соціально-педагогічна адаптація 
людей похилого віку це:  

– активне взаємопристосування і взаємозвикання людини похилого віку до умов соціального 
середовища;  

– гармонійне входження в систему соціальних відносин; 
– освоєння різноманітних соціальних ролей; 
– здійснення соціально-цінної діяльності без довготривалих внутрішніх і зовнішніх конфліктів;  
– розвиток адаптаційних потреб і адаптаційних можливостей; 
– орієнтація на подальший розвиток, самовдосконалення, самоідентифікацію. 
У нових соціально-економічних реаліях інформаційного суспільства проблема соціально-педагогічної 

адаптації людей похилого віку стає ще більш значущою. Визначення специфіки цієї проблеми з 
урахуванням особливостей життєдіяльності людини похилого віку в умовах інформаційного суспільства 
може бути напрямом подальшого дослідження. 
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Матеріал надійшов до редакції 19.01. 2011 р. 

Новикова О. Ю. Сущность понятия "социально-педагогическая адаптация пожилых людей". 

В статье проанализирован понятийный ряд "адаптация", "социальная адаптация", "социально-
педагогическая адаптация". Рассмотрены проблемы жизнедеятельности пожилых людей. С учетом 
конкретного личностного характера социально-педагогической адаптации определено понятие 

"социально-педагогическая адаптация пожилых людей". Выявлено, что социально-педагогическая 
адаптация является целенаправленным процессом, который имеет конкретный личностный характер. 

Novikova O. Yu. The Essence of the Notion "Sociopedagogical Adaptation of the Aged People". 

The article analyzes the definite conceptual row "adaptation", "social adaptation", "sociopedagogical 
adaptation". The problems of vital functions of the aged people are considered. Taking into account the definite 
personality character of sociopedagogical adaptation, the concept of the "sociopedagogical adaptation of the 
aged people" is defined. It has been discovered that sociopedagogical adaptation is the task-oriented process 

that has the definite personal character.



 

© Шевчук С. І., 2011 
141 

УДК 37.011.31:504 
С. І. Шевчук, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

РОЛЬ ПЕДАГОГА У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті проаналізовано виключну роль педагога в розвитку інтелектуальної обдарованості 
старшокласників у позашкільних навчальних закладах екологічного профілю та досліджено ступінь його 
готовності до цього процесу на прикладі Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді. Запропоновано низку рекомендацій щодо підготовки вчителів до роботи з 

інтелектуально обдарованими дітьми. 

Перед сучасною школою та позашкільними навчальними закладами різних профілів постало завдання 
максимального розкриття і розвитку потенціалу кожної особи, формування людини як суб’єкта 
соціального та професійного життя, підготовки її до самовизначення і самореалізації. Нова українська 
школа та система позашкільних навчальних закладів повинні забезпечувати всебічний розвиток 
індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її 
задатків, здібностей, обдарованості і талантів. 
Серед видів обдарованості, які потребують розвитку, чільне місце посідає інтелектуальна. 

Інтелектуальна обдарованість – це системна якість психіки, яка розвиваючись визначає можливість 
досягнення людиною високих, незвичайних результатів в одній або декількох видах діяльності порівняно 
з іншими людьми. Інтелектуально обдаровані старшокласники виділяються яскравими, очевидними, 
іноді видатними досягненнями в тому чи іншому виді діяльності (актуальна обдарованість) або мають 
внутрішні потенційні передумови і психологічні можливості для таких досягнень (потенційна 
обдарованість) [1: 240]. 
Нові завдання актуалізують проблеми, пов’язані з підготовкою вчителя, оскільки саме йому 

відводиться провідна роль у реалізації накреслених перетворень таких, як "Національна доктрина 
розвитку освіти України в ХХІ столітті", Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ 
століття"), Закон України "Про освіту", які центральним завданням модернізації освіти, провідним 
принципом державної освітньої політики визнають підготовку педагогічних працівників, створення умов 
для формування освіченої, творчої особистості вчителя та самореалізації його природних задатків і 
можливостей в освітньому процесі. Однак, у процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає низка 
суперечностей, серед яких можна назвати наступні: 

– невідповідність між соціальною потребою у вчителях біології, які можуть розвивати інтелектуальну 
обдарованість старшокласників у позашкільних навчальних закладах екологічного профілю, та 
відсутністю відповідної цілеспрямованої базової підготовки таких учителів; 

– між необхідністю виховання педагогічних кадрів, здатних виявити і розвивати здібності та 
обдарованість дитини, і не розробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення 
підготовки майбутнього вчителя біології, здатного в умовах позашкільного навчального закладу 
екологічного профілю працювати із здібними, талановитими дітьми. 
Отже, у реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю у позашкільних навчальних закладах 

екологічного профілю все відчутніше виявляються недоліки професійної підготовки вчителя біології до 
здійснення відповідної діяльності. 

Метою цієї статті є з’ясування важливості ролі педагога у розвитку інтелектуальних здібностей 
учнів, визначення умов, які необхідно створити для максимального розкриття всіх прихованих 
обдарувань дитини, вивчення стану готовності вчителів біології позашкільних навчальних закладів до 
забезпечення таких умов своїм вихованцям. 
На сьогоднішній день ні в кого не викликає сумніву виправданість тих заходів, які приймаються в 

усьому світі для підтримки і розвитку обдарованих дітей. Саме їх творчі й інтелектуальні здібності 
являються запорукою прогресу в будь-якій галузі людського життя. За останніми даними приблизно 
п’ята частина дітей у шкільному віці може бути віднесена до обдарованих дітей і лише 3-5 % реалізують 
себе потім, як обдаровані. Розкриття природних можливостей кожного призводить до збагачення всього 
суспільства. Все це підкреслює значимість проблеми обдарованих дітей [2]. 
Багато видатних учених, психологів і педагогів-практиків як зарубіжних (Г. Ю. Айзенк, Дж. Гілфорд, 

П. Торренс, Дж. Рензуллі), так і вітчизняних (І. С. Аверіна, Ю. К. Бабанський, Д. Б. Богоявленська, 
В. І. Кірієнко, В. А. Крутецький, Н. С. Лейтес, О. М. Матюшкин, М. А. Холодна, Є. І. Щебланова) 
піднімали у своїх дослідженнях проблему діагностики, навчання та розвитку обдарованих дітей. Результати 
їх роботи і виявлені ними закономірності лягли в основу виховних і навчальних програм як спеціальних, 
так і загальноосвітніх шкіл багатьох розвинених країн світу. Сьогодні зрозуміло, що діагностична 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки 

142 

діяльність вчителя "запускає" весь цикл педагогічних дій, визначаючи напрямок і зміст керуючої взаємодії. 
Наприклад, Ю. З. Гільбух визначає психологічну та діагностичну функцію педагога як явище 
"нормативне". П. Торренс вказував на те, що важливою умовою творчої реалізації обдарованих дітей, є по-
перше – підтримка їх захоплень з боку дорослих, по-друге – рівень їх інтелектуальних здібностей, по-третє 
– досвід проживання і навчання в інших країнах (раннє оволодіння іноземними мовами ). Крім того, він 
зазначає, що підтримка обдарованих дітей дорослими повинна бути без "тиску" [3: 295]. 
Як і П. Торренс, більшість психологів включає до переліку обов’язкових ознак обдарованості 

інтелектуальний розвиток дитини вище за середній рівень, оскільки лише такий рівень забезпечує основу 
для творчої продуктивності. При цьому найбільш оптимальним для прогнозу розвитку обдарованості й 
творчих досягнень визнається поєднання рівня розвитку інтелекту вище за середні показники з високим 
рівнем творчого мислення. 
І. В. Усольцева, виступаючи на конференції "Інтелектуальний потенціал Російського суспільства", 

присвяченій дослідженню інтелектуального потенціалу Росії, відмітила, що за даними досліджень, які 
проводились з 2005 по 2006 роки за участю Сучасної Гуманітарної Академії, було опитано більше 10 
тисяч людей різного віку. Виявилося, що істотної різниці між жіночим та чоловічим інтелектом немає. 
Вік, на який припадає підвищення рівня інтелекту 16-17, 18-19, 20-24 роки. Максимальну кількість даних 
було зібрано у віковій групі підлітків, оскільки в цей період вони навчаються і тому складають основу 
розвитку інтелектуального потенціалу в найближчому майбутньому. Педагогам обов’язково потрібно 
дуже активно допомагати підліткам розвивати свої розумові здібності [4]. 
Визначенню найбільш значущих професійних і особистісних якостей вчителя, здатного працювати з 

обдарованими дітьми, присвячена велика кількість робіт О. М. Матюшкіна, Ю. З. Гільбуха, 
Н. С. Лейтеса, Д. Сіска. 
Незважаючи на те, що виключна роль вчителя підкреслюється в межах навчання і розвитку, велике 

значення має його експертна оцінка обдарованості певного учня у процесі його навчання. У 
дослідженнях В. Н. Дружиніна, Л. М. Вороніна, К. Хеллера, співробітників лабораторії 
О. М. Матюшкіна, Э. І. Щебланової та ін. отримала підтвердження гіпотеза про адекватність оцінювання 
вчителем існуючого рівня розвитку здібностей своїх учнів. Але потрібно враховувати і те, що кожна 
дитина індивідуальна і неповторна. 
Серед різних умов, які безпосередньо впливають на розвиток обдарованості дитини, розкриття її, 

інколи, прихованого інтелектуально-творчого потенціалу однією з головних є особистість вчителя, його 
вміння вчасно зорієнтуватися і помітити обдаровану дитину, вміння створити такі умови для її навчання і 
розвитку, які дадуть можливість їй проявити себе повною мірою. Рівень інтелектуальних здібностей 
педагога безпосередньо впливає на адекватність його оцінки інтелекту своїх учнів, педагогічний стаж 
значно відображається на його оцінюванні творчих здібностей учнів, а власне творчі здібності педагога 
значно впливають на адекватність його оцінки як творчих, так і інтелектуальних здібностей дітей. 
Визнаний авторитет в питаннях освіти Бенджамін Блум виділив три типи вчителів, робота з якими 
однаково важлива для розвитку інтелектуально обдарованих учнів [5]. Це: 

– вчитель, який збуджує інтерес до предмету, залучає дитину до сфери навчального предмету і 
створює атмосферу емоційного захоплення; 

– вчитель, який закладає основи майстерності (відпрацьовує з дитиною техніку виконання); 
– вчитель, який виводить вихованця на високопрофесійний рівень. 
Поєднання в одній людині всіх названих особливостей, які б забезпечили розвиток в обдарованій 

дитині зазначених сторін зустрічається дуже рідко. Дослідження говорять про те, що підготовлені 
вчителі значно відрізняються від тих, хто не пройшов відповідного навчання. Вони використовують 
методи, які більш підходять для обдарованих, вони більше сприяють самостійній роботі учнів, особливо 
старшокласників і стимулюють складні пізнавальні процеси: узагальнення, поглиблений аналіз проблем, 
оцінку інформації і т.д. Підготовлені вчителі більш орієнтуються на творчість, заохочують вихованців до 
прийняття рішень та ризику [6: 39]. 
Робота педагога в позашкільному навчальному закладі екологічного спрямування дещо відрізняється як 

за умовами, в яких працює педагог школи, так і низкою завдань, які ставить перед ним навчальна програма. 
У такому закладі вчитель повинен володіти низкою ґрунтовних, спеціальних знань. І тому все відчутніше 
проявляються недоліки професійної підготовки вчителів біології, коли ми говоримо про позашкільні 
навчальні заклади екологічного профілю. Вчитель неспроможний за таких умов здійснювати відповідну 
діяльність, повною мірою забезпечити виявлення і розвиток у дітей інтелектуальної обдарованості. 
Інтелектуально обдаровані діти досить легко виконують будь-які завдання, схоплюють матеріал "на 

льоту", мають добре розвинену пам'ять, спостережливість, здатність сконцентровувати увагу. У них є 
свої особисті інтереси, в які вони заглиблюються. Якщо виникає цікаве запитання, інтелектуально 
обдарована дитина першою намагається на нього відповісти. Така дитина не завжди спілкується з 
ровесниками, особливо з тими, хто інтелектуально мало розвинений, у кого немає ніяких інтересів. 
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Ці особливості обдарованої дитини спричиняють низку непорозумінь у взаєминах із педагогами й 
ровесниками, а інколи і з батьками. Глибока обізнаність інтелектуально обдарованої дитини в якійсь 
галузі науки чи мистецтва, яскраві прояви здібностей, академічні успіхи викликають або велике 
захоплення й повагу, або заздрість і відповідне негативне ставлення. У педагога інтелектуально 
обдарована, нестандартна дитина теж інколи викликає негативне ставлення: з одного боку, педагог 
розуміє, що така дитина потребує специфічної й дуже складної роботи, з іншого – відчуває, що в нього 
просто немає відповідних знань або часу, щоб приділити такому учневі достатньо уваги [7: 13]. 
Прагнення до досконалості, схильність до самостійності та поглибленої роботи обдарованих дітей, 

визначають вимоги до психологічної атмосфери занять і до методів навчання. Чи здатен непідготовлений 
вчитель змінити зміст, процес, результат та атмосферу навчання? Звісно, що ні. Дані досліджень 
підтверджують той факт, що непідготовлені вчителі часто неспроможні виявити інтелектуально 
обдарованих дітей та не знають їх особливостей, вони не переймаються проблемами дітей. Іноді 
непідготовлені вчителі вороже налаштовані щодо неординарних дітей, адже вони створюють певну 
загрозу авторитету вчителя. Такі учителі часто використовують тактику кількісного збільшення завдань, 
а не якісної їх зміни. Таким чином, необхідно ставити і вирішувати завдання підготовки учителів 
спеціально для обдарованих дітей, бо саме діти з високим рівнем інтелекту більш аніж інші вимагають 
"свого" вчителя [8: 86]. 
Займаючись гуртковою роботою, педагог має більше можливостей проявити себе, бо кількість дітей у 

гуртках значно менша, ніж кількість дітей в шкільних класах. Тому тут створюються сприятливіші умови 
для реалізації індивідуального підходу до кожної дитини під час навчальної діяльності. Наприклад, у 
Житомирському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді для розвитку 
обдарованості пропонується широкий спектр навчально-технічних засобів: бібліотека з науковою 
літературою, відеозал з великою кількістю фільмів наукового змісту, сучасні мультимедійні системи для 
презентацій та занять, ботанічна лабораторія, зимовий сад, навчально-дослідні земельні ділянки, куточок 
живої природи, які дають можливість обдарованим дітям розширити спектр своїх знань щодо проблем, 
які їх цікавлять. 
Велика кількість гуртків дає змогу активізувати пізнавальну активність дітей, а саме: 
– шляхом створення мотивації до набуття нових знань; 
– шляхом створення можливості реалізації набутих знань, умінь і навичок в різного роду конкурсах, 

виставках,олімпіадах і т. д. 
На базі екоцентру працює Мала Академія наук, де діти можуть спробувати себе в якості науковців, 

отримати перший досвід в написанні науково-дослідницьких робіт, їх подальшому захисті та мають 
змогу спілкуватися з людьми, які по-справжньому займаються наукою. Тут себе можуть проявити 
обдаровані діти. Крім того, діти мають можливість брати участь у роботі творчих об’єднань за 
інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів та слухачів, що сприяє розвитку та розкриттю 
творчого потенціалу особистості. 
Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості працює з 1951 року. За цей час 

чимало вихованців вступило до вищих навчальних закладів і обрали природничі науки в якості сфери 
свого майбутнього самовизначення. Раніше до гурткової роботи в центрі залучалась велика кількість 
дітей, які мали мотивацію для розвитку інтелектуальної обдарованості. Вони відрізнялися більш 
свідомим ставленням, більшою зацікавленістю в набутті знань. 
Упродовж 10 останніх років (за спостереженням педагогів, які тут працюють) центр відвідують діти, 

які в основному належать до групи ризику і мають девіантні риси поведінки з негативними проявами. 
Варто зазначити, що серед них є значна кількість обдарованих дітей, але вони не мають стійкої мотивації 
до набуття нових знань. У них низька самооцінка, погана успішність в шкільному навчанні, недостатні 
соціальні умови, в яких вони виховуються. Ці фактори сприяли формуванню негативної "Я" – концепції, 
зневіри у власні можливості та успішну пізнавальну діяльність. У процесі гурткової роботи керівником 
гуртків здійснюється навчально-виховна діяльність, одним із провідних завдань якої є перебудова 
особистісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій в більш конструктивні, позитивні. Відомо, що кожна 
девіація має в собі деструктивний і конструктивний початок. Позитивна девіація – це соціально значущі 
в діях людини відхилення від загальновідомих норм поведінки, які сприяють прогресу системи. Вони 
підвищують рівень її організованості, допомагають здолати старі, консервативні або навіть реакційні 
стандарти поведінки. Оскільки девіація зароджується на рівні окремої людини, то нехтування розвитком 
обдарованих дітей, зрештою, обертається для суспільства матеріальними, політичними та моральними 
втратами, які потім неможливо відновити. 
Раніше проблема обдарованості не піднімалася і перед педагогами не ставилося завдання виявити та 

розвивати інтелектуально обдарованих дітей. Вони працювали з дитячим колективом загалом. Лише 
останні 10 років екоцентр працює над проблемною темою "Особистісно-зорієнтоване навчання та 
виховання дітей в умовах навчально-виховного комплексу Обл. ЦЕНТУМ – ЦРД № 68 – екологічний 
ліцей № 24 м. Житомира – ДАУ". 
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Перед педагогами постало завдання виділити з основної маси дітей інтелектуально обдарованих і не 
лише виділити, але й сприяти їх подальшому розвитку. 
Зазначимо, що педагоги, які працюють в центрі, одержували освіту в радянські часи, коли в освіті 

панував колективістський підхід у роботі з дітьми і проблема обдарованості не піднімалася, отож можна 
припустити, що більшість педагогів екологічного центру не мають відповідного рівня знань щодо 
обдарованості, інтелектуальної обдарованості зокрема та її розвитку. І для того, щоб перевірити це 
припущення і вивчити ступінь готовності педагогів до розвитку інтелектуальної обдарованості 
старшокласників у позашкільних навчальних закладах нами було розроблено опитувальник і проведено 
опитування керівників гуртків Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості. 
Метою констатуючого етапу експерименту було з’ясувати: рівень знань педагогів про обдарованість, 
інтелектуальну обдарованість, креативність, здібності, талант та геніальність; ознайомленість педагогів з 
проблемами обдарованих дітей; володіння новими формами і методами роботи з обдарованими дітьми; 
ступінь готовності педагогів до розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників загалом. 
За попередніми даними анкетування, проведеного в Житомирському обласному ЦЕНТУМ виявилося, що: 
1) 50 % з опитаних педагогів не розуміють, в чому полягає різниця між здібностями, обдарованістю, 

талантом; 
2) 20 % опитаних не вважають креативність (здатність до творчості) необхідною рисою обдарованої 

особистості; 
3) 70 % не змогли виразно і адекватно розкрити поняття "інтелектуальна обдарованість", але щодо 

обдарованості, їх знання та розуміння понять вірні; 
4) 12 % педагогів взагалі не цікавляться проблемами обдарованих дітей. 
Загалом опитаним не вистачає більш глибоких знань про особистісні риси та основну проблематику 

обдарованих учнів. Більшість опитаних вважають їх однозначно позитивними персонажами, що мають 
лише незначні недоліки (завищена самооцінка), а загалом – уважні, слухняні, виховані, інтелектуально 
розвинені, дисципліновані, добрі, грамотні та ін. 
Тільки невелика група педагогів вказує на те, що обдаровані діти не завжди проявляють себе гарними 

вчинками, відмічають, що останнім часом, все частіше, обдаровані діти потрапляють до групи ризику. 
Найбільшу обізнаність педагоги проявили стосовно методів і форм роботи з обдарованими дітьми. Це 

і участь дітей у науково-дослідницькій діяльності (МАН), олімпіадах, фестивалях, підготовка та 
проведення засідань тематичних круглих столів та брейн-рингів, тренінгових клубів, різноманітних 
конкурсів для допитливих, акцій, які діти можуть самі спланувати і провести та ін. 
Одночасно в експерименті взяли участь педагоги Рівненського, Луганського, Черкаського, Чернігівського, 

Вінницького, Запорізького, Київського, Сумського, Дніпропетровського, Донецького, Волинського, 
Луганського, Тернопільського, Івано-Франківського, Миколаївського та Харківського екологічних центрів. 
Виходячи з попередніх висновків, можна запропонувати низку рекомендацій щодо підготовки учителя 

до роботи з інтелектуально обдарованими дітьми: підвищення рівня психологічних знань; зміна системи 
поведінкових стереотипів педагогів щодо обдарованої особистості (більш реалістичний, позбавлений зайвої 
ідеалізації); створення у педагогів стійкої мотивації до безперервної самоосвіти і самовдосконалення. 
Щоб розвивати інтелектуальні здібності учнів, педагог повинен відповідати високим вимогам. У 

нього має бути не лише високий рівень розвитку інтелекту, креативності, прагнення постійно теоретично 
вдосконалюватися, він ще й повинен створювати творчу атмосферу спілкування в колективі з метою 
пошуку однодумців. Цьому може сприяти застосування групових методів розв’язання проблемних 
завдань, педагогічних ситуацій; планування інтелектуальних турнірів, конкурсів, олімпіад, фестивалів, 
інтелектуальних марафонів; спільна робота з Вишами; планування навчального плану з урахуванням 
уведення спецкурсів. 
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Шевчук С. И. Роль педагога в развитии интеллектуальной одаренности старшеклассников во 
внешкольных учебных заведениях экологического профиля. 

В статье проанализирована исключительная роль педагога в развитии интеллектуальной одаренности 
старшеклассников во внешкольных учебных заведениях экологического профиля и исследована степень 

его готовности к этому процессу на примере Житомирского областного центра эколого-
натуралистического творчества учащейся молодежи. Предложен ряд рекомендаций по подготовке 

учителей к работе с детьми с интеллектуально-одаренными детьми. 

Shevchuk S. I. The Teachers' Role in the Development of the Intellectually Gifted High School Students in 
the Nonschool Educational Institutions of the Ecological Profile. 

The article analyzes the special teacher's role in the development of the intellectually gifted high school students 
in the nonschool educational institutions of the ecological profile and investigates the promptitude level to this 
process on the example of the Zhytomyr Regional Environmental Centre of the Students' Naturalist Creativity. 

The range of recommendations relating the teachers' preparation to the work with the intellectually gifted 
children is proposed.
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АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЇ ВИСТАВИ У КНИЗІ Б. БРЕХТА 
"АНТІГОНА", МОДЕЛЬ 1948 РОКУ" 

Створена Б. Брехтом модель театральної вистави за п’єсою-обробкою "Антігона" розглядається в 
статті як авторська інтерпретаційна модель твору театрального мистецтва, що може бути 

зіставлена з авторськими інтерпретаційними моделями літературного твору. Основні компоненти 
брехтівської моделі характеризуються як такі, що відображають принципи епічного театру Б. Брехта 
і водночас проявляють сутність процесу сценічної інтерпретації драматичного літературного твору. 

Книга Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року" знаменувала собою важливий момент творчої 
біографії драматурга, стала необхідним етапом у процесі його повернення у післявоєнну Німеччину. 
Прибувши у листопаді 1947 року з США у Швейцарію, Брехт у співавторстві з К. Неєром здійснив 
обробку знаменитої трагедії Софокла (496-406 рр. до н. е.) "Антігона", написаної біля 440 р. до н. е. 15 
лютого 1948 року у Міському театрі в Хурі (Швейцарія) відбулася перша постанова п’єси, а згодом була 
створена модель вистави, яка складалася з серії світлин, що були зроблені Р. Берлау і відображали одна 
за одною мізансцени, та коментарів Брехта. На основі даної моделі надалі було здійснено ряд постановок 
п’єси-обробки у різних містах Німеччини. 
Так звані п’єси-обробки Брехта посідають особливе місце в його творчості [1] і є надзвичайно 

цікавим явищем з точки зору історії та теорії літератури. Сам факт безпосереднього звернення 
драматурга ХХ століття до художнього досвіду попередніх епох, художньої практики творців минулого 
свідчить про виникнення своєрідної рими в ході розгортання літературного процесу, яка виявляє себе не 
лише на рівні проблематики, що набуває статусу "вічної", "загальнолюдської" й може бути 
актуалізованою в новому історико-культурному контексті, але й на рівні художньої форми. Так, Брехт не 
просто зміщує акценти, переосмислюючи трагедію Софокла у зв’язку з проблемою "ролі насильства при 
розпаді правлячої верхівки" [2: 160] в процесі економічно мотивованої, приреченої на поразку війни та 
переносячи головну увагу з образу Антігони на образ Креонта, але й розкриває присутній з його точки 
зору в античній трагедії потенціал епічного театру – "формальні елементи епічного характеру", "деякі 
прийоми очуження, особливо хорові вставки" [2: 160]. 
З теоретичної точки зору, обробка виявляється дотичною до кола проблем, пов’язаних з онтологією 

літературного твору. Вона може бути розглянута як важлива складова художньої інтерпретації 
драматичного літературного твору, яка супроводжується створенням нового твору, яким в контексті 
творчості Брехта стає театральна вистава з усіма її "феноменальними" чинниками. За задумом Брехта, 
текст п’єси-обробки мав бути надрукований в одній книзі з моделлю вистави, – принаймні у випадку з 
"Антігоною" це було саме так – утворюючи у сукупності інтерпретаційну модель вихідного твору 
(трагедії Софокла) і авторську інтерпретаційну модель вторинного твору – театральної вистави, 
режисером якої виступав сам Брехт. 

Метою даної статті є спроба теоретичного осмислення природи брехтівської моделі театральної 
вистави. 
У процесі інтерпретації будь-якого літературного твору відбувається не просто розкриття закладеного 

у твір автором сенсу і не заміна іманентного авторського сенсу читацьким – взаємодія горизонту тексту 
та горизонту інтерпретатора призводить до зміщення й прирощення смислу, зумовленого, передусім, 
рухом історії. "Якби первинний горизонт минулого життя не був завжди огорнений пізнішим горизонтом 
нашої сучасності, то тоді не було б можливим і саме історичне розуміння. Бо воно може усвідомлювати 
минуле в його інакшості тільки тоді і настільки, наскільки інтерпретаторові вдасться вирізнити чужий 
горизонт від власного. Робота історичного розуміння – це свідоме здійснення поєднання обох цих 
горизонтів" [3: 279], – зауважує Г. Р. Яусс. Звернення Брехта до "Антігони" Софокла відбувається в 
момент, коли Німеччина переживає "повний матеріальний і духовний крах" [2: 158], потерпівши поразку 
у війні, натхненній нацистським режимом. Саме сприйняття античної трагедії німецьким драматургом 
забарвлюється відчуттям болю за свою "нещасну і таку, що приносить нещастя, країну" [2: 158]. 
Прагнення розібратися у першопричинах сучасної німецької трагедії, досвід її переживання, накопичені 
враження і міркування, необхідність особистісного самовизначення щодо політики гітлеризму 



Н. І. Астрахан. Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона",  
модель 1948 року" 

147 

впливають на здійснюване Брехтом прочитання-розуміння трагедії Софокла. Але болючі проблеми 
сучасності не закривають для Брехта твір античного трагіка, а навпаки – проявляють його сутність, 
примушують краще зрозуміти поставлені ним запитання й запропоновані варіанти відповідей. Горизонт 
тексту та горизонт інтерпретатора у співвіднесенні розкривають перспективу історичного розвитку 
людства, ту роль, яку відіграють у ній державна влада, ідеологія, війна, моральна самодостатність 
людини, здатної піти на смерть заради виконання обов’язку, уявлення про який стають результатом 
власноруч здійснюваного вибору. Наявна в творі Софокла рівновага між трагічною фігурою Антігони, 
вибір якої веде її до смерті, й трагічною фігурою Креонта, який внаслідок власного вибору втрачає своїх 
близьких і виявляється покараним самотністю, у Брехта зміщується в бік однозначної правоти жертви 
Антігони й однозначної неправоти тирана Креонта. Передумовою такого зміщення стає те нове 
наповнення, якого набуває війна в контексті "горизонту інтерпретатора", основні параметри котрого 
задаються вже у "Пролозі", оскільки його дія датована квітнем 1945 року. У примітках до обробки Брехт 
зауважує: "Великий моральний подвиг Антігони, що постає проти тирана Креонта, міститься в тому, що, 
керована глибокою людяністю, вона не боїться своїм відкритим протестом піддати небезпеці поразки в 
загарбницькій війні власний народ" [2: 184]. 
Текст п’єси-обробки дає нам унікальну можливість познайомитись з зафіксованою у ньому 

брехтівською інтерпретаційною моделлю "Антігони" Софокла. Літературний твір, як відомо, існує лише 
в процесі авторського творення та читацького відтворення, які стають необхідними моментами його 
буття. Читацька інтерпретація літературного твору по суті є динамічною моделлю твору, що існує в 
свідомості читача. Текст п’єси-обробки займає проміжне положення між так би мовити "віртуальною" 
інтерпретаційною моделлю, що існує лише в свідомості читача, не набуваючи будь-яких матеріальних 
форм вираження, та новим літературним твором – результатом художньої інтерпретації твору вихідного. 
Можна було б сказати, що в певному розумінні будь-яка читацька інтерпретаційна модель літературного 
твору є його "обробкою" – для здійснення розуміння твору читач використовує свій власний досвід, 
вписуючи запропонований автором художній матеріал в систему координат власного існування, що 
забезпечує прирощення сенсу. З іншого боку, будь-який новий художній твір може бути розглянутий на 
тлі другого (або других), створеного раніше й суттєвого для творчої еволюції автора, його становлення 
саме як автора, теж як "обробка". Проблема статусу брехтівських "обробок", таким чином, відображає не 
лише взаємодію традиції та новаторства в процесі художньої творчості, але й діалектику взаємин автора 
та читача, оскільки кожен автор обов’язково виступає в ролі читача і кожен читач несе в собі потенціал 
автора, але зовсім не обов’язково реалізує його. У цьому відношенні надзвичайно вдалим виглядає саме 
визначення – "обробка", яке несе в собі вказівку на виконану щодо вихідного твору роботу, котра 
створює інтерпретаційну дистанцію по відношенню до нього. Ця дистанція набуває матеріального 
вираження, виявляється втіленою у текст "обробки", вочевидь зміщений щодо тексту вихідного твору, 
що проявляє здійснене в процесі інтерпретації переосмислення фабули, образів основних персонажів, 
мотивів їх дії тощо. Але зазначимо, що для самого Брехта текст "обробки" був лише посередницькою 
ланкою в процесі створення дійсно нового художнього твору – театральної вистави, досить повне 
уявлення про яку дає "модель" цієї вистави. 
Статус моделі театральної вистави в площині проблеми онтології драматичного твору викликає певні 

питання. Брехт пояснював необхідність створення моделі, що зв’язує постановника в процесі сценічного 
втілення нової п’єси-обробки тим, що щодо античної п’єси була застосована не стільки нова драматургія, 
скільки нова манера гри. Тобто він думав, передусім, не про суто літературні можливості, які розкриває 
перед драматургом в процесі роботи з матеріалом епізація драми, а про особливості саме сценічного 
втілення, їх інтерпретаційний потенціал. У літературному творі авторські інтерпретаційні моделі стають 
важливою складовою художнього тексту, забезпечуючи перехід читача від одного рівня структури 
літературного твору до іншого. Публікуючи модель "Антігони" разом з самим текстом "обробки", Брехт 
намагається зафіксувати, сконструювати текст театральної вистави. "Сценічне дійство як єдність акторів, 
що діють та здійснюють вчинки, словесних текстів, що ними вимовляються, декорацій та реквізиту, 
звукового та світлового оформлення уявляє собою текст значної складності, що використовує знаки 
різного типу та різної міри умовності", – пише Ю. М. Лотман [4: 591]. Цей складно організований текст 
безпосередньо сприймається глядачем вистави, подібно до того, як безпосередньо сприймається читачем 
текст літературного твору. Але відмінність полягає у тому, що текст сценічного дійства не здатен 
звернутися до глядача, долаючи власні часові та просторові обмеження. Прагнення Брехта закріпити на 
папері модель вистави сприймається як спроба подолати ці обмеження і наблизити в цьому відношенні 
текст сценічного дійства до тексту літературного твору. З іншого боку, такого роду новаторство містить 
в собі певний еволюційний потенціал в плані здійснення буття драматичного літературного твору. 
Відомо, що емансипація літературної основи сценічного дійства в ході розвитку драми від античності 

до наших часів відбувалася поступово і переломним для неї моментом виявилось ХІХ століття, коли 
драма була осмислена Гегелем, що спирався на весь європейський досвід драматургічної художньої 
практики, саме як рід літератури (поезії). Після цього осмислення драматичний літературний твір почав 
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набувати орієнтації на читача – не випадково поширюються так звані "драми для читання", кожне нове 
значне явище в драматургії породжує сумніви щодо власної сценічності – тобто можливості втілення на 
сцені, а діяльність режисера (фігури, що виникає в театральному житті на межі ХІХ та ХХ століть разом 
з розвитком нової драми) пов’язується зі здатністю, передусім, разом з акторами прочитати п’єсу. 
Друкуючи модель вистави разом з текстом п’єси-обробки, Брехт програмує зміну характеру діяльності 
реципієнта – перехід його від читацького сприйняття до глядацького. При цьому принципового значення 
набуває настанова на активність реципієнта: знайомий з класичною трагедією Софокла читач має 
оцінити новаторство "обробки", він неначе отримує запрошення вступити з її автором в суперечку чи 
змагання (цікаво, що звернення до "Антігони" Софокла в ХХ ст. відбувались неодноразово), а модель 
апелює не стільки до уяви потенційного глядача, скільки до інтелекту потенційного режисера-
постановника. Таким чином, загальна настанова Брехта на розкриття внутрішнього потенціалу 
реципієнта, на набуття ним нової якості, пов’язаної з активізацією власної позиції щодо дійсності – і не 
лише, як ми бачимо, суспільної, але й мистецької – яскраво тут проявляється. 
За задумом Брехта, "модель залежить від можливості їй наслідувати та її варіювати", "фактичним 

результатом роботи з моделлю стає поєднання відтворюваного з безпримірним" [2: 161]. Це означає, що 
модель запрошує реципієнта до співтворчості – до створення нової вистави за запропонованою моделлю, 
а також до внесення змін у цю модель: "Зміни, якщо вони зроблені вірно, носять самі характер моделі, 
учень перетворюється у вчителя, модель видозмінюється" [2: 162]. При цьому найбільш бажані для 
Брехта зміни пов’язані з вільним вторгненням у постановочну діяльність самого життя, яке зумовлює 
неперервність творчого процесу, щільні зв’язки між різними його етапами. Якщо провести паралель між 
створенням вистави як ігрової інтерпретаційної моделі драматичного твору та побудовою 
інтерпретаційної моделі літературного твору, яка існує лише в свідомості читача, стане зрозумілою 
функція брехтівських моделей: процес інтерпретації драматичного твору виявляється розімкненим у 
нескінченність і водночас цілком конкретним, таким, що веде до певних наочних результатів розуміння, 
які можуть бути підхоплені іншими інтерпретаторами або поставлені ними під сумнів, уточнені, змінені. 
Отже, брехтівські моделі скеровані на організацію певної інтерпретаційної спільноти, об’єднаної 
загальними векторами розуміння, наміченими даними моделями, що мають особливу вагу саме як 
авторські. Коли йдеться про інтерпретацію літературного твору (мається на увазі не-сценічна 
інтерпретація, інтерпретація, пов’язана з прочитанням та у різноманітних формах втіленим тлумаченням) 
такого роду спільнота утворюється стихійно, а не організовується, пошук її членів та знайомство з 
результатами їх інтерпретаційної діяльності (характеристиками створених ними інтерпретаційних 
моделей тих чи інших літературних творів) вимагає окремих зусиль. Зрозуміло, що брехтівська мрія про 
заміну "спорадичних та анархічних творчих актів" "творчими процесами з поступовими або 
стрибкоподібними змінами" [2: 162] певною мірою виглядає як утопічна, але вона моделює реальну 
неперервність театральної традиції, пов’язаної з постановою на різних сценічних площадках одного 
драматичного твору, неперервність, яка може мати місце, коли ці постанови здійснюються в системі 
координат однієї театральної школи. 
Такою театральною школою в даному випадку виступає епічний театр Брехта, принципам якого 

відповідають брехтівські моделі вистав і, зокрема, модель "Антігони". Одним з провідних законів цього 
театру стає підкреслена умовність театрального дійства, яка відповідає настанові Брехта на досягнення 
ефекту очуження, що працює на введення в дію механізму активного глядацького осмислення 
запропонованої фабули. Акцентуації умовності підпорядкована, передусім, організація сценічного 
простору, розділеного на окремі зони: це площадка для гри, відгороджена чотирма палицями з конячими 
черепами та виділена яскравим освітленням, а також місця для акторів, де вони на очах у глядачів очікують 
часу своєї репліки. Відсутність театральної завіси, рішення зробити зримою для глядачів звукоапаратуру, 
що обслуговує виставу, допущена Брехтом можливість розгортати античну дію на тлі зображення руїн 
сучасного міста – все це мало примусити глядача не стільки співпереживати тому, що відбувається на 
сцені, скільки аналізувати і робити висновки. Виразний акцент на умовність охоплює всі виділені Брехтом 
в передмові до моделі складові театрального дійства – реквізит замовлявся гарним майстрам, але не для 
подолання його бутафорського характеру, а просто заради того, щоб показати глядачам красиві речі; актори 
в процесі репетицій перед своїми репліками вимовляли допоміжні вірші, що мали поставити їх в позицію 
оповідача й заблокувати перевтілення в персонажів, примусити їх "показувати"; більша, ніж звичайно, 
кількість гриму теж була покликана "щось розповідати" [2: 165]. Завершуючи передмову до моделі 
"Антігони", Брехт зауважує, що дійсна сфера моделі – це сфера "поз та груп", саме вона була розроблена 
найґрунтовніше: "Будь-яке розташування на сцені, навіть відстань, має драматургічний сенс, і в певну мить 
виконавцю достатньо ворухнути рукою, щоб змінити ситуацію" [2: 165]. 
Організація мізансцен, групування, рух та дії акторів в усіх зонах сценічного простору, отже, посідає 

в моделі центральне місце, оскільки найбільш яскраво проявляє зустріч (художній синтез, творче злиття) 
в процесі театральної вистави тексту п’єси (в даному випадку п’єси-обробки), живої акторської участі-
гри, режисерської волі до становлення, розгортання та завершення художньої цілісності театрального 
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дійства та реакції глядачів, без якої феномен цього дійства здійснитися не може. У цій частині моделі 
знаходиться ядро сценічної інтерпретації, вона проявляє сутність образів і внутрішні механізми 
розгортання фабули. Опис цього найважливішого в структурі моделі компоненту зумовлює наявність 
інших компонентів, взаємопов’язаних з центральним. 
Передусім, це відтворення тексту п’єси-обробки. Антична традиція нумерувати вірші в тексті, 

актуалізована сучасним драматургом в обробці, дає Брехту можливість чітко прив’язати коментарі щодо 
групування та дій акторів до тексту п’єси. Крім цього, найбільш суттєві фрагменти тексту буквально 
вводяться в текст моделі – наприклад, коли певна дія актора має бути щільно узгоджена з конкретною, 
надзвичайно вагомою реплікою персонажа, або коли подається розподіл хорової пісні між учасниками 
хору. Відбувається своєрідне редуковане моделювання художнього тексту п’єси, який неначе 
перекладається на пластичну мову акторської гри, залишаючись самим собою на початку моделі, в кінці 
її та у найбільш значущих з точки зору розгортання сценічної дії та глядацького просування в процесі її 
розуміння моментах. 
В якості ще одного структурно важливого компоненту брехтівської моделі вистави за п’єсою-

обробкою "Антігона" виступають коментарі щодо акторської гри та інших феноменальних чинників 
театральної вистави – освітлення, музики тощо. Ці коментарі виявляються щільно пов’язаними з описом 
мізансцен й органічно продовжують їх. Так, наприклад, характеризуючи дії акторок під час вступних 
реплік прологу, Брехт дає вказівки щодо особливостей сценічної мови: "Розповідати потрібно просто та з 
інтонацією віршованої мови, не так, наче оповідачка знаходиться під враженням того, що сталося, а так, 
неначе їй доводилось розповідати про те, що відбулося, багатьом й часто. Оповідачка повинна звернути 
особливу увагу на те, щоб її звіт не набував через ігрові партії емоційного забарвлення. Сама гра повинна 
носити яскраво виражений характер показу" [2: 167]. 
Слова "оповідачка" та "звіт" підкреслюють наявність програмової для Брехта дистанції між актором 

та персонажем, яка в свою чергу формує дистанцію між персонажем та глядачем. Ця дистанція має стати 
передумовою загальної – спільної для актора, що грає у виставі, та для глядача, що сприймає виставу, – 
інтерпретаційної діяльності, головні вектори якої несе в собі модель вистави. Власне, тому брехтівська 
модель "Антігони" і може бути охарактеризована як авторська інтерпретаційна модель вистави як твору 
театрального мистецтва, включена у його експериментальним чином зафіксований текст, що вона 
містить в собі інформацію про інтерпретаційну діяльність автора, яка має стати взірцем, орієнтиром для 
глядача. Домінанта цієї діяльності – наявність дистанції між античністю і сучасністю, вихідним твором і 
п’єсою-обробкою, реальністю життя та умовністю мистецтва, участю у події та її осмисленням, 
переживанням та рефлексією тощо, дистанційованість як така, що лежить в основі брехтівського театру, 
зумовлюючи його епічний характер. 
Можна було б піддати сумніву визначення брехтівської інтерпретаційної моделі вистави як 

авторської, адже вона подається Брехтом як результат колективної інтерпретаційної діяльності: текст 
п’єси-обробки, написаний у співавторстві з театральним художником К. Неєром (зі зазначенням, що в 
процесі роботи був використаний переклад Ф. Гельдерліна, який теж, таким чином, заочно вводиться в 
коло співавторів), світлини з мізансценами вистави зробила Р. Берлау, музику для використаного у 
виставі грамзапису створив Г. Курйель, роль Антігони взірцево зіграла О. Вайгель, а роль Креонта – 
Г. Гауглер, на що звертається особлива увага у брехтівському коментарі й т.д. Здається, справа тут не 
лише в тому, що вистава – результат узгодженої роботи цілого колективу митців. Будь-яка інтерпретація 
завжди виявляється зверненою не тільки до твору, що піддається тлумаченню, до втіленої у ньому 
авторської інтенції, а й до інших можливих інтерпретаторів й запропонованих ними шляхів розуміння 
сенсу твору, який вповні розкривається в процесі міжсуб’єктної перевірки інтерпретації. Авторська 
інтерпретаційна модель, включена в текст літературного твору, вбирає в себе як мінімум дві позиції, які 
неначе перетинаються, зустрічаються у цій моделі, – це позиції автора та читача, творця твору та його 
інтерпретатора. Брехтівська модель театральної вистави, співвідносна, як ми бачимо, з авторською 
інтерпретаційною моделлю літературного твору, вбирає в себе все розмаїття інтерпретаційних позицій і 
водночас зводить їх до певної єдності. Це діалогічна єдність, що проявляється у питаннях та відповідях, 
які стають ще одним важливим структурним компонентом брехтівської моделі й неначе матеріалізують 
зустріч автора та інтерпретатора. Питання та відповіді стосуються найрізноманітніших моментів форми 
та змісту театральної вистави, намічаючи, так би мовити, зони її росту, вектори подальшого руху крізь 
час, крізь наступні театральні втілення-інтерпретації. Таке враження виникає навіть тоді, коли відповіді 
носять підкреслено безапеляційний, вивірений характер. Не випадково останній діалог, присвячений 
загальному (фінальному) сенсу протистояння Антігони та Креонта, залишається відкритим: 

"… Питання. Чи показували ви, як має відноситись індивідуум до держави? 
Відповідь. Лише як відноситься Антігона до держави Креонта та старих. 
Питання. Й нічого більше? 
Відповідь. Й дещо інше" [2: 183]. 
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Брехтівська модель театральної вистави значуща, передусім, тому, що в ній знімається протиріччя 
між "театром драматурга" і "театром режисера" [5], оскільки драматург (автор п’єси – в даному випадку 
п’єси-обробки) та режисер (автор вистави) виявляються однією особою. Творча здатність цієї особи 
виступати в обох функціях привела до взаємопроникнення та взаємозбагачення драматургічного та 
режисерського досвіду. Безумовно, режисерська діяльність Брехта, його прагнення створити у 
післявоєнній Німеччині відповідний вимогам сучасності суспільно значущий театр визначили характер 
драматургічного інтерпретаційного опрацювання трагедії Софокла, нову якість брехтівської п’єси-
обробки. З іншого боку, драматургічний досвід Брехта, його робота над п’єсами як драматичними 
літературними творами вплинула на новаторські методи створення вистави, і зокрема проявилась у появі 
моделі вистави. Остання може бути зіставлена з сукупністю авторських інтерпретаційних моделей 
літературного твору, які є елементами художнього тексту, покликаними забезпечити перехід читача від 
одного рівня літературного твору до іншого, і водночас носіями цілісності твору, що намічають вектори 
його інтерпретації. Модель вистави, отже, виявляється зверненою водночас й до її тексту з усією 
сукупністю його складників-чинників, і до її інтерпретаційного відтворення в процесі кожної нової 
постанови та сприйняття. 
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Астрахан Н. И. Авторская интерпретационная модель театрального спектакля в книге Б. Брехта 
"Антигона", модель 1948 года". 

Созданная Б. Брехтом модель театрального спектакля по пьесе-обработке "Антигона" 
рассматривается в статье как авторская интерпретационная модель произведения театрального 
искусства, которая может быть сопоставлена с авторскими интерпретационными моделями 
литературного произведения. Основные компоненты брехтовской модели характеризуются как 

отражающие принципы эпического театра Б. Брехта и в то же время проявляющие сущность процеса 
сценической интерпретации драматического литературного произведения. 

Astrakhan N. I. The Authorial Interpretative Model of Theatrical Performance in the Book by B. Brecht 
"Antigone", Model of 1948". 

In the article the model of theatrical performance created by B. Brecht after play-treatment "Antigone" is 
examined as an authorial interpretative model of the dramatic art work which can be compared with the 

authorial interpretative models of literary work. The basic components of B. Brecht’s model are characterized 
as such that represent principles of B. Brecht's epic theatre and at the same time show the essence of the 

dramatic literary work stage interpretation process.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКА BLACK В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних особливостей прикметника black в англійській 
мові на матеріалі художніх текстів американських і англійських письменників. Проаналізовано найбільш 
вживані фразеологічні одиниці, до складу яких входить цей колоронім, та досліджено найбільш значущі 
зв’язки black з іменниками. Визначено особливості перекладу цього прикметника на українську мову. 

Проблема існування кольорів цікавить людство з доісторичних часів, перші наскельні малюнки 
переконливо свідчать про це. З давніх-давен вчені намагалися пояснити це явище, з’ясувати його дію на 
мозок і психіку. Історія дослідження кольористики розпочалася ще з часів Стародавньої Греції та 
Стародавнього Сходу. Перші спроби дослідити і пояснити природу кольору, існування розмаїття барв, 
яке спостерігається у навколишньому світі, та особливості сприйняття кольорів людиною можна знайти 
ще у працях Платона, Арістотеля, Леонардо да Вінчі, Рене Декарта, Йогана Вольфганга Гете та багатьох 
інших видатних учених та мислителів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з визначеної теми свідчить про те, що колірна лексика постійно 
перебуває об’єктом дослідження в лінгвістиці і загалом у мовознавстві. Кольористику досліджували в 
різноманітних аспектах Е. Рош-Хайдер, Р. МакЛорi, Г. Конклін, Т. Козак, В. Горобець, Ж. Соколовська, 
Н. Пєлєвіна, О. Деменчук, Р. Аллот та ін. Також колірна лексика часто використовувалася як ілюстративний 
матеріал у широкому колі лінгвістичних досліджень інших напрямків, оскільки ця лексико-семантична 
мікросистема має відносно обмежений склад з досить простим поділом за спектральними кольорами. 
Поступово у ході пошуків відзначається відокремлення досліджень кольору від фізико-оптичного аспекту і 
зорієнтованість у кольороназвах з точки зору їх семантики, яка зводилася лише до пошуків доказового 
ілюстративного матеріалу на користь культурного релятивізму чи універсалізму. 
На прикладі англійської і українських мов, можемо зазначити, що існує певна неузгодженість – в 

англійській мові існує 6 основних базових кольорів, які позначаються такими лексичними одиницями: 
red, orange, yellow, green, blue, purple, у той час, як в українській – 7: червоний, оранжевий, жовтий, 
зелений, блакитний, синій, фіолетовий, відповідно до цього спостерігаємо певні труднощі у перекладі з 
англійської мови на українську. У різних мовах налічується неоднакова кількість лексичних одиниць на 
позначення кольору і спостерігаються різні способи класифікації колірної лексики, оскільки кожна мова 
по-своєму, своїми специфічними засобами описує і членує об’єктивну реальність. Питання про те, 
скільки колірних позначень існує в тій чи іншій мові, і як ці колірні назви співвідносяться з колірним 
досвідом, завжди цікавили науковців, а визначення особливостей функціонування колірних позначень у 
різних мовах займає особливе місце і в сучасній лінгвістиці. 
Психологи засвідчують, що механізм сприйняття кольору однаковий у всіх людей, тобто носії різних 

мов потенційно повинні сприймати кольори однаково. Що ж до ідентичності мовного вираження цього 
однакового сприйняття – подібного узгодження думок не спостерігається. Багатство кольорів і відтінків 
навколишнього світу відтворюється в мові. Як зазначає у своїй статті А. Порожнюк, не в усіх мовах існує 
однакова кількість назв на позначення кольору. Навіть деякі основні кольори спектра не завжди мають 
окремі назви. Так, наприклад, в англійській мові існує одна лексема (blue) на позначення синього та 
блакитного кольорів. Кожна мова має свій спосіб поділу спектра, тобто колір пов’язаний з історією 
народу, його культурою, побутом, традиціями тощо [1: 28]. 
Необхідно зазначити, що семантична структура назв кольорів не обмежується лише фізичними 

ознаками кольору (навіть з урахуванням понять світлості та насиченості). Семантика назв кольорів 
безпосередньо пов’язана з семантикою самого предмета, колірну ознаку якого вона передає, а також 
знаходиться під значним впливом різних чинників, зокрема психологічної значущості, фізіологічних 
особливостей сприйняття кольору, культурних потреб носіїв мови при номінації колірного простору. 
Справді, неможливо співвідносити номінацію кольору лише з суто фізичними, фізіологічними чи 
психологічними процесами. 

Метою статті є дослідження лексико-семантичних особливостей прикметника black в англійській 
мові на матеріалі художніх текстів американських і англійських письменників, аналіз фразеологічних 
одиниць, які утворюються в мовленні і відображають ті явища і предмети, що безпосередньо оточують 
людей. Люди в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. 
Зважаючи на це, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно 
забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити яскраві 
зорові образи з простих абстракцій, що робить мовлення емоційно насиченим. 
Визначаючи фразеологізм мовною універсалією, можна припустити, що в будь-якій мові існують 

фраземи до складу яких входять назви кольорів, тому що фразеологізми відображають реалії життя. 
Беззаперечним є той факт, що для кожної мови відбувається різне психологічне тлумачення кольороназв, 
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яке визначається при перекладі фразеологічних одиниць. Відмінності у сприйманні певним соціумом 
довкілля вплинуть на кількість фразем з одним і тим самим кольором у різних мовах.  
Лексема "black [´blæk] – without light or not able to reflect it; colourless or so dark as to appear colourless; 

opposite to white" у своїй основній колірній семемі позначає відсутність світла як такого, тобто абсолютну 
темряву, повне поглинання світлових хвиль. У такому вживанні лексема black найчастіше трапляється в 
художній літературі в описах природних явищ (ночі, глибокої води, грозових хмар, ураганів), неосвітленого 
приміщення: "a limpid black night " [2: 88], "the black seething well of darkness " [2: 156] 
Поява саме цього лексичного значення має етимологічні підстави. За етимологічними довідками 

словників, лексема black походить від середньо-англійського blak, через давньо-англійський blæc, 
споріднений з давньо-верхньонімецьким blah (black), імовірно, з латинським flagrare (to burn – горіти), 
грецьким phlegein і датується приблизно XII століттям. Як бачимо, серед споріднених коренів є 
латинський із значенням "горіти", що, на наш погляд, пояснює вибір поширеної асоціації на 
ідентифікацію чорного кольору із забарвленням вугілля, сажі [3: 245]. У текстах у різних вживаннях 
(волосся, раса, об’єкти дійсності, текстильні матеріали, інтер’єр) досить часто трапляється вираз coal-
black, який повною мірою відповідає даній асоціації, наприклад: "his coal-black hair " [4: 164]. 
Жоден колір із спектру кольорів не викликає таких протилежних символічних асоціацій, як чорний. 

Чорний колір, який здавна символізував смерть та відчай, водночас навіює думки про вічність, 
безмежність, безсмертя, таємничість та внутрішню силу потойбіччя. Людина, яка полюбляє носити чорне 
вбрання, справляє враження аскетичної, невибагливої, чистої душею (згадаймо одяг священників), 
таємничої, сильної особистості, яка, однак, потребує емоційної та психологічної підтримки (колір жалоби). 
Крім того, необхідно зауважити, що чорний також є кольором високого смаку, шику, величі, самоповаги, 
аристократизму та гідності і вважається найулюбленішим для багатьох людей: "a black Chevrolet sedan" [5: 
19], "her black and yellow platform shoes"; "her black and yellow earrings "; "black pants" [5: 72-73]. 
Крім вечірніх світських суконь чи одягу для офіційних прийомів, чорний колір, як відомо, 

використовується також і для жалобного вбрання (здебільшого у християн): "And Annabel shrouded in 
black lace set" [6: 46]. 
Необхідно відмітити, що лексема black широко використовується для позначення кольору шкіри 

представників негроїдної раси: "his two opulent passions, yellow advocaat and black girls" [6: 152]. Однак, в 
опрацьованих нами текстах black як позначення расової належності часто носить образливий, 
принизливий характер, наприклад: "Man, you just a big black bugger " [6: 139]; "you infernal black villain!" 
[7: 53]; Ця лексема часто використовується в описах страшних, жахливих подій, безнадії та депресії: 
"Things looked black for them" [8: 100]. "Their lives ever chance to trek under a black sky" (життя поверне на 
чорну смугу) [8: 273]. 
Чорний колір – найвищий показник темноти – агресивна наполегливість, протест проти своєї долі, 

абсолютна відмова. Як правило, чорний колір викликає страх (чорна людина, чорний диявол, чорна 
богиня Калі – у індусів, чорні прапори піратів, чорна кицька). Цей колір символізує пітьму і таємницю, 
відсутність світла і надії на порятунок. 
Однак, варто зауважити, що не завжди чорний колір – це символ зла. Відомо, що в деяких східних 

культурах цей колір означає траур, колір покаяння, спокутування гріхів і очищення. Біоінергетиками 
доведено, що чорний, як і білий, захищає від дії шкідливої енергетики. Ось чому представники 
духовенства різних країн і конфесій носять чорну одежу. 
У складі фразеологізмів виокремлюються наступні значення лексеми black: поганий, страшний – 

"devil is not so black as he is painted" (не такий він вже поганий, як його зображують), "to depict in black 
colours" (представляти в поганому світлі), "to paint smth. black" (показувати в найгірших тонах); 
нещасливий, важкий – a "black year" (чорний, нещасливий рік), "a black day" (важкий, поганий день); 
похмурий, поганий – "black looks" (похмурі, несхвальні погляди), "to look black" (мати незадоволений, 
похмурий, злий вигляд), "things look black" (справи погані). 
Серед фразеологізмів-порівнянь з компонентом black зуcтрічається вираз "to work like a black" (дуже 

важко працювати). У цьому фразеологізмі black у субстантивованому вигляді увиразнює буквальне 
значення першого компонента. 
Існує група фразеологізмів, які об’єднує значення "потрапляти в немилість". Вираз "the black book" означає 

"чорна книга (до якої заносять прізвища осіб, що підлягають покаранню)". З ним пов’язані такі фраземи, як 
"black books" (немилість), "to be in one’s black books" (бути зневаженим кимось), "black list" (чорний список) та 
"black mark" (занесення до чорного списку). Негативне значення цим фраземам надає саме колоронім black. 
Дана назва кольору в деяких фраземах може позначати "нечесність", наприклад: "black conscience" 

(чорна, нечиста совість), "black market" (чорний, спекулятивний ринок) [9: 23]. 
У деяких сталих висловах чорний колір зводиться до значення "меланхолійний". Наприклад, "the 

black dog" (хандра, нудьга) та "the black dog is on one’s back" (нудитися). 
У фразеологізмах "black art", "black magic" (чорна магія) та "black sheep" (паршива вівця, негідник, 

нероба) назва кольору виражає щось зловісне, пов’язане з темними силами: "it is not a small flock that has 
not a black sheep" та "there is a black sheep in every flock", що означають "в сім’ї не без виродка". Як 
зазначає О. В. Кунін, за старим англійським повір’ям, чорна вівця позначена печаттю диявола [10: 184]. 
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Невідповідності у вживанні колоронімів в англійській та російській мовах знаходимо у фраземах "the 
black dog" (англ.) та "тоска зелёная" (рос.). 
Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні колоронімів в різних мовах, переважна більшість 

фразеологічних одиниць англійської мови, що містять назви кольорів, при перекладі зберігають свою 
структуру. Колір є невід’ємною частиною світосприйняття людини, що також відбивається в мові народу. 
Інші фразеологізми з компонентом black також у своїх значеннях будуть містити "темне", "сумне" 

начало. Наприклад, "black beast" (людина, яку ненавидять), "black ox has trod on his foot" (його спіткало 
нещастя), "to look at the black side of things" (дивитися песимістично) та ін. 
У такі фразеологізми як "black-letter day" (будній день, звичайний, нічим непримітний день), black flag 

(піратський прапор), "black in the face" (багровий від гніву, напруги) лексема black увійшла у своєму 
первинному значенні, однак вислови переосмислились загалом. У фраземи "black lie" (навмисна брехня) 
та "black ingratitude" (чорна невдячність) назва кольору вносить емоційне забарвлення. Звуження 
семантики спостерігається у фраземі "a black swan" (чорний лебідь – рідкісне явище, тому фразеологізм 
позначає аномалію). 
Незважаючи на те, що лексеми black та white є антонімами, входячи до складу деяких фразеологізмів, 

вони виступають як синоніми. Наприклад, при позначенні дивного, аномального явища ("a black swan – a 
white crow") та трудової інтелігенції ("black-coated workers – white-collared workers"). Синонімами будуть 
виступати наступні фразеологізми: "black art – black magic" (чорна магія); "the gentleman in black – the 
black man" (дідько, сатана). Ці фраземи відрізняються стилістичним забарвленням (перший випадок) та 
відтінком значення (в другому прикладі). 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні стилістичних та символічних 
особливостей назв кольорів, їх функціонування у художньому тексті різних стилів, жанрів, авторів. 
Вживання прикметників на позначення кольору дозволяють точніше, яскравіше та образніше описати 

ознаки, властивості реалій оточення, зображуваного письменником. Значний інтерес викликають 
кольороназви як об’єкт досліджень у перекладознавстві, тому що вибір адекватної лексичної одиниці при 
перекладі на іншу мову справляє значний вплив на збереження стилістичних та авторських особливостей 
тексту в художньому перекладі. Колірні характеристики, завдяки їх смисловій та емоційній насиченості, 
є одним із засобів втілення естетичних ідеалів автора; вони виражають його оцінки і ставлення до 
описуваного, слугують розкриттю його ідей, уявлень та поглядів. Дослідження тенденцій вживання назв 
кольорів у творчості того чи іншого автора дозволяє повніше відзначити неповторність авторського 
стилю. Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що індивідуальні особливості авторського 
стилю розвивають культурний компонент семантичної структури назв кольорів через розгалуження 
мережі переносних та символічних значень у мові. 
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Башмановский А. Л. Лексико-семантические особенности прилагательного black в 
английском языке. 

Статья посвящена исследованию лексико-семантических особенностей прилагательного black в 
английском языке на материале художественных текстов американских и английских писателей. 

Проанализированы наиболее употребляемые фразеологические единицы, в состав которых входит этот 
колороним, и исследованы наиболее значимые связи black с существительными. Выделены особенности 

перевода этого прилагательного на украинский язык. 

Bashmanivskyi O. L. The Lexical-Semantic Peculiarities of the Adjective Black in the English Language. 

The article investigates the lexical-semantic peculiarities of the adjective black in English, using the classical 
literature texts of the American and English writers, analyzes the most common phraseological units that include 

this koloronim and explores the most significant ties with nouns. The translation peculiarities of this adjective 
into Ukrainian are determined.
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СИМБІОЗ ДРАМАТУРГА ТА КРИТИКА АБО БРЕХТ І БЕККЕТ VS1 БРИТАНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

Стаття розглядає питання взаємовідносин німецького та ірландського драматургів із британською 
критичною думкою та висвітлює проблеми дисонансу епічного та абсурдистського театрів із 
домінуючим академічним стандартом. У статті обґрунтовуються позиції взаємозалежності 

драматургії ХХ століття та критичних імперативів академічних шкіл, парадоксальний симбіоз яких 
сприяє взаємному розвитку драматургії та літературної критики 

Майже всі дослідження в британському літературознавстві, предметом яких був, власне, театр – від 
Аристотеля до Лессінга – тяжіли, передусім, до естетики. Зміни почалися за часів Реставрації, коли 
англійській філософ-ідеаліст Артур Колієр з-поміж іншого піддав жорсткій критиці усю тогочасну 
драматургію, моралізаторство якої було несумісним із життям. Критика мала на меті реформувати сцену, 
зробити п’єси соціально необхідними та етично обґрунтованими. Власне, критики домоглися права 
забороняти п’єси або ж, на противагу, забезпечувати їх фінансовий успіх. 
На початку ХХ-го сторіччя британська академічна літературна критика не мала статусу наукової 

дисципліни, за винятком випадків необхідності тлумачення латинських та грецьких текстів. Перші 
паростки критики як науки з’являються з появою таких періодичних видань як "Едінбургській вісник" та 
"Глядач"2, акцент в яких робився на поезію та, звісно, шекспірівські студії. Сама природа британського 
театру вікторіанської доби як популярної розваги уникала критичного фокусу до 1890-х років, часу 
зародження модернізму. Першими британськими театральними оглядачами в сучасному значенні слова 
були Вільям Арчер та Бернард Шоу: перший – пропагуючи новий натуралізм Ібсена, другий – руйнуючи 
театральні конвенції задля приваблення публіки до власних творів. До 1905 року в Лондоні поширюється 
практика критичного огляду п’єс і навіть з’являється асоціація критиків, яка закладає підвалини для 
принципово нового сприйняття театрального твору: замість консервативного підходу за схемою "оцінка 
та інформація" з’явився академічний стандарт – "переоцінка та реформація", іншими словами – 
аналітичний імператив. 
Бертольт Брехт і Семюель Беккет потрапили до критичного зору британських аналітиків майже 

одночасно, у 1940-ві. Незважаючи на той факт, що брехтівські прем’єри в Лондоні відбувалися ще до 
війни, поза Німеччиною він лишався майже невідомим; те ж стосується і беккетівського Годо, який 
дебютував на лондонській сцені ненабагато раніше. Саме в цей період драма отримує офіційний статус 
наукової дисципліни в британському університеті, що й пояснює, власне, пізнє відкриття Брехта, 
творчість якого мала б бути у 1930-ті. Проте навернення критиків до обох драматургів навіть із 
десятирічним запізненням мало неабиякий ефект – обидва були академічно канонізовані за непохитну 
драматичну переконливість. 
Одна з небагатьох речей, що пов’язує цих двох доволі різних драматургів, полягає в умінні обох 

використовувати відкриту театральність без обтяжливої натуралістичної ілюзії, щоб показати суть 
сценічного дійства. Інша спільна риса – увага критиків, яка зробила Брехта та Беккета найбільш 
досліджуваними драматургами ХХ-го сторіччя (Шоу на третьому місці) та нагородила їх унікальними 
критичними імперативами – "брехтівський"3 та "беккетівський"4, – урівнюючи 22 томи повних творів 
одного та невеличкий доробок іншого, зважаючи на неосяжний критичний коментар до драматургії обох. 
Ці критичні імперативи як лакмусовий папірець визнання, що засвідчує характерні якості 

специфічного погляду на життя або, навіть, модусу буття – аналогічно "шекспірівському", 
"раблєзіанському" чи "байронівському". У ХХ-му сторіччі лише Шоу, Піранделло, Арто та Пінтер дали 
почесні власні імена для драматичної характеристики. Але чому критики не оперують прикметниками на 
кшталт "о’нілівський", "мілерівський" чи "осборнівський", які були сучасниками Брехта та Беккета? 
Справа в тому, що різниця та привілей називати тип драми власним ім’ям полягає не в драматичній 
якості п’єс, а, радше, в певній кореляції між драматичною складовою та аналітикою. Будь-яка п’єса Шоу 
супроводжувалася авторським памфлетом, есе "Театр і його двійник" відоме більше ніж самий Арто, 
філософська драма Пірандело поставала як комплекс тез, а комедія поганих манер Пінтера – як суцільна 
абстракція захисту власного простору. Саме факт важкого сприйняття та розуміння їхніх п’єс продукував 
критичні пояснення, які, врешті-решт, перетворилися на симбіотичний продукт, бо статус і драматургів, і 
критиків зростав у прямій пропорції до кількості коментарів. Парадоксально, але щоб отримати 

                                                           
1 versus (лат. проти) 
2 "The Edinburgh Review", "The Spectator". 
3 "Brechtian" 
4 "Beckettian" 
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прикметниковий імператив, п’єси мають бути вторинними до теорії. Брехт, який писав томи теоретичних 
есе та критичних статей, споріднюється із Шоу, тоді як втаємничені метафори драматургії Беккета, що 
вів усамітнений спосіб життя і ніколи не полемізував з критиками з приводу дешифрування тих чи інших 
символів у власних п’єсах, межують із гностичним містицизмом Арто. 
Беккет дає предмет для критичної дискусії своїм відстороненням, браком тлумачень, коли будь-що має 

безліч значень і одночасно – жодного, принаймні, жодного імпліцитно: "ніяких символів, жоден навіть не 
мається на увазі"5, що, звісно, є викликом критику, який має дотримуватися авторської концепції, постійно 
ризикуючи втрапити в тенета ідеалістичного суб’єктивізму. На відміну від Беккета, який уникає пояснень, 
Брехт використовує мову денотативної логіки та має певні критичні аргументи для публічного форуму. 
Проте наприкінці життя він визнавав, що його власна "теорія набагато наївніша, ніж думають, і простіша за 
мій власний спосіб її презентації…заради не-аристотелівського театру я мусив викласти головні принципи 
театру епічного"6. Такий вимушений крок автора був наслідком хибної інтерпретації його театральної 
концепції, що продукувалася критиками. Цінність такого теоретизування, натомість, полягає навіть не в 
встановленні сторони, яка має більш вагомі аргументи, а у відкритості автора до полеміки, що й породжує 
критичні ідеї, які ведуть до спекулятивних припущень в позитивному значенні цього слова, бо заохочує до 
демонстрації власної теоретичної позиції чи критичної інтерпретації. 
Але є у надмірної уваги критиків зворотній бік, який може й не перетворює божество на монстра, та, 

тим не менш, секуляризує "святого". У випадку з Беккетом сам автор почав вести таємну гру із 
критиками, які намагалися побачити та витлумачити те, чого не було. Задля цього, наприклад, драматург 
іронізуючи та, попри все, несвідомо йдучи назустріч побажанням експертів, які почали впадати в 
теологічне абстрагування, давав відповідні імена своїм персонажам або, навіть, відкрито глузував, 
коментуючи ідею вставити в корпус тексту п’єси "Звук кроків" слово "lacrosse", що є каламбуром від 
поєднання двох слів – гри індіанців північної Америки, та, власне, розп’яття. З приводу останнього 
задокументованою лишилася ремарка Беккета: "Святий Боже, це слово породить не один том 
коментарів"7. Але саме критики надали драмі Беккета таких якостей, як стилістична економія, символізм, 
статика, мінімалізм якостей, які, в решті-решт, почали домінувати в кожній наступній п’єсі драматурга та 
призвели до тотального заперечення, зведення драми до нуля, анти-драми. 
Сучасний англійський критик Крістофер Іннз у своїй статті "Поцілунок смерті" влучно зауважує, що 

невипадково саме після критичного втручання "драматікюлі" Беккета перетворювалися на колекції 
невеличких "Уривків", "Решток", "Оказій"8. Більш того, деякі з останніх робіт не орієнтувалися на 
публічні інсценізації, лише – на університетські читання, наприклад "Експромт в Огайо", замикаючи 
коло драматургічного артистизму та критичної академії. Тяжіння до відомого мінімалізму як принципу 
широко підтримувалося критиками, які нарекли Беккета апостолом постмодерна. І дійсно, навіть у 
середній період своєї творчості драматург тяжів до постановок у малих театрах з невеликою кількістю 
глядачів, тоді як на пізньому етапі – до, так би мовити, "фейс-контролю" на вході у театр: точна 
геометрія руху була ефективною на малій сцені, нюанси міміки та гримаси або анатомічні екзорцизми, 
як-от у п’єсі "Не я", де освітлений лише рот актриси, звісно, потребували камерної, можливо, навіть в 
значенні тюремної, близькості до сцени академіків в окулярах. 
Драма Брехта зазнала подібного удару, ілюструючи інший аспект симбіозу театру та академії. 

Постановки мали неабиякий успіх на сценах відомих театрів великих міст, але заголовок театрального 
огляду п’єси Брехта у 1978 року на сцені одного з канадських театрів "Боже, яка нудьга!"9 дають привід 
замислитися над часовою невідповідністю оцінки майстрів критичного ремесла, таких як Мартін Еслін, 
наприклад, та пересічними журналістами чи, тим більше, простими глядачами. Цей заголовок в 
альманасі до п’єси "Матінка Кураж" є гірко-іронічним прикладом брехтівського ефекту, – проте не теорії 
"очуження", а відчуження. Авторське "не змушуйте глядача плакати – змушуйте його розуміти" було, 
немов би, перевернуте – глядач ладний був плакати від нерозуміння. Брехт намагався донести головну 
думку п’єси до кожного, використовуючи техніку водевілю для презентації на сцені плакатів із написами 
дії, що відбувалася. Проте, те що на початку сприймалося позитивно та полегшувало розуміння із роками 
абсолютно скам’яніло і перетворилося на найбанальніший театральний прийом. Сьогодні "Матінка 
Кураж" один із шедеврів сучасної драми, але про це ніхто б не здогадався з продукції 1978. Актори 
демонстрували, а не емоційно програвали свої ролі, брехтівські сценічні конвенції епічного театру були 
ретельно збережені, отже, – мала місце ортодоксальна транскрипція авторської теорії. Так чому ж вона 
не знайшла глядацького резонансу? 

                                                           
5 "no symbols, none intended" 
6 "My whole theory is much naiver than people think, or than my way of putting it ever allowed them to suppose... For 

the sake of a non-Aristotelian dramaturgy I had to outline an epic theatre." 
7 "Oh God, tomes are going to be written about this" 
8 "Shorts", "Ends and Odds", "Occasional Pieces" 
9 "To Heck with Boring Brecht!" 
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Відповідь – завдяки критикам та їхній "плідній" співпраці. Теза теорії очуження "не змушуйте 
глядача плакати – змушуйте його розуміти" набула свого популярного академічного значення та вжитку, 
завдячуючи критику Джону Вілету, місце та значення брехтівських плакатів критично обґрунтував 
Рональд Грей, а інтерпретації п’єси як антивоєнного трактату глядач завдячує Еріку Бентлі. Звісно, всі ці 
компоненти до певної міри присутні в теоретичних есе автора, але саме критики надали цій теорії такої 
відомості та розповсюдили серед вузьких кіл як рекламний проспект. Справа в тому, що і без критичного 
академізму зрозумілими лишаються найважливіші складові п’єси: провідна ідея історії тридцятирічної 
війни як логічної експансії економічної конкуренції, сценічна умовність та невідповідність при перекладі 
авторського тексту та плакатних написів, абсолютна штучна різниця між новим ефектом "очуження" та 
консервативною аристотелівською емпатією. Будь-хто, хто бачив фільми за участю Чарлі Чапліна 
насправді бачив брехтівську дію на практиці, – фільми, які не потребують критичного втручання 
теоретиків, щоб пояснити зміст. Функція епічного театру полягає в "перетворенні нових речей у 
звичайні, а звичайних – у нові"10. Але саме це сказав ще Вільям Вордсворт сторіччя раніше, визначаючи 
роль поета та поезії загалом. Насправді, брехтівський театральний прийом базується на фарсовій 
комедій, якщо завгодно. 
В англомовній критиці навіть самий "ефект очуження" як термін зазнав трансформації через хибний 

переклад на початку та академічний вишкіл згодом. Прийом "alienation effect"11, як його перекладали 
перші англомовні критики-брехтіанці, був дослівним і відверто претензійним. Звісно, є в самій назві і 
новизна епічного театру, і нетрадиційна суть, але ще більше в словосполученні "ефект відчуження" – 
академізму. В англійській мові "alienation" означає сильне психологічне неприйняття, відсторонення – 
саме таким чином аналізувалася механіка брехтівських постановок в Британії. Згодом, щоб якось 
виправити ситуацію з перекладацькою помилкою, яка, за великим рахунком, була хоч й несвідомою, але 
відповідала тенденційному сприйняттю, запропонували нову редакцію терміну – "estrangement"12, 
"defamiliarization"13, що співпадала з вордсвортським інтуїтивним передбаченням. Брехтівське 
"Verfremdungseffekt" або, як його не перекладає більшість англомовних критиків "the V-effekt", не має 
англійського відповідника, а тому сучасне дистанціювання "очуження" та "відсторонення від 
звичайного", врешті-решт, вказує на те, що було очевидним із самого початку – Брехт оперував із другою 
частиною тези Вордсворта "перетворення нових речей у звичайні, а звичайних – у нові". 
Ще одним критичним ярликом поетики драматурга було, нібито, абсолютне заперечення важливості 

емоції, тоді як у автора з приводу цього є свої міркування. У сучасному театрі навряд чи знайдуться 
сцени, які були б сильнішими за емоційним впливом, ніж ці дві наступні мелодраматичні, сповнені 
брехтівського пафосу, що викликають і біль, і сльози: глуха Катрін б’є в барабан, пробуджуючи спляче 
місто та матінка Кураж, яку примушують зректися мертвого сина. Ці сцени біблійних пропорцій, які в 
деяких постановках показані як німий крик, не лише заперечують академічне самомилування, але й 
показують наскільки шаблонним було сприйняття. Навіть сама сцена була предметом хибних трактовок, 
бо вважалося, що будь-яка продукція мала б йти за брехтівськими канонами: багато простору, клінічне 
світло, помірність, об’єктивність, так би мовити. Але, насправді, то була реакція на певний політичний 
час і місце, які не малися на меті бути репродукованими за інших умов в іншій країні; "сірий період" 
Berliner Ensemble був конфронтаційним викликом псевдо-емоційності нацистського минулого, що так 
старанно огорнув німецьку психіку. Простір та світло експліцитно відігравали тут терапевтичну роль для 
тих "хворих та співчутливих", що ще риторично запитували себе про сценічний героїзм третього Рейху. 
У "Modelbucher", покроковому фотографуванні головних робіт майстра, відкривається справжній 

Брехт, принаймні такий, як його піймала камера: логічна зв’язаність та уява, яскрава візуальність та 
театральна енергія. Проте ці характеристики ретельно ховаються дослідниками під теоретичними 
дослідами драматурга, крізь призму яких й лишився в нашому сприйнятті його театр. 
Останнє слово в брехтівській полеміці має належати Максу Фрішу, коментар якого з приводу 

повоєнних постановок досить влучно вказує на відповідальних за репутацію Брехта в Британії та 
англомовних країнах загалом: "Кожний, хто працював із п’єсами Брехта в ті часи був набагато більше 
брехтіацем, ніж сам автор, бо Брехт, насправді, завжди працював емпірично"14. 
Отже, в будь-якому випадку, увага критиків була руйнівною. Брехта та Беккета адаптували як 

ідеальний матеріал для інтелектуальних студій. Невипадково академічна спільнота підкреслювала 
винятковість беккетівської абстракції та філософської символіки чи брехтівську об’єктивність та 
раціональність. Ці складові поетик драматургів виявилися ідеальними для професійних потреб 
науковців, завдяки яким теорія тріумфувала за рахунок, власне, театру. 

                                                           
10 "to make new things familiar, and familiar things new" 
11 "ефект відчуження" 
12 "очуження" 
13 "відсторонення від звичайного" 
14 "Everyone who worked with [Brecht's plays] at that time was more Brechtian than Brecht himself, for he really always 

worked empirically." 
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Чим більшим виявлявся критичний статус п’єс, тим менш привабливими вони були для глядача. 
Вступаючи у колаборацію із критиками, драматурги уклали фаустівську угоду, але, принаймні, вони 
лишилися безсмертними. 
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Коляда О. В.  Симбиоз драматурга и критика или Брехт и Беккет против британской академии. 

Статья рассматривает вопросы взаимоотношений немецкого и ирландского драматургов с 
англоязычной критической мыслью и освещает проблемы диссонанса эпического и абсурдисткого 
театров с доминирующим академическим стандартом. В статье аргументируются позиции 
взаимозависимости драматургии ХХ века и критических императивов академических школ, 

парадоксальный симбиоз которых способствует взаимному развитию драматургии и 
литературной критики. 

Kolyada O. V.  Dramatist-Critic’s Symbiosis, or Brecht and Beckett versus British Academia. 

The article examines the relations of the German and Irish playwrights and the English-speaking critical 
community. Special attention is drawn on the certain dissonance of the epic and absurdist theatres and the 

academic standard. The article provides arguments of interdependence of the drama of the XX century and the 
critical imperatives of the academia, whose paradoxical symbiosis reinforces mutual development. 
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"Я МРІЯВ ВОЛЮ УКРАЇНІ ЗДОБУТИ..." 
(ПИСЬМЕННИКИ НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ ІВАНА ОГІЄНКА:  

ДРАМАТУРГ ЛЮДМИЛА СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА) 

У статті проанілізовано особисті та творчі зв'язки відомих українських авторів історичних драм 
І. Огієнка ("Руїна", "За Україну", "Поруйнований Рай", "За Божу правду", "Розп'ятий Мазепа") та 
Л. Старицької-Черняхівської ("Гетьман Дорошенко", "Іван Мазепа"). Особливу увагу приділено 
зіставному аналізові тематично близьких віршованих п'єс, присвячених постаті І. Мазепи. 

"Сама історія дає матеріал для літератури, і вона ж відкидає його" [1: 24], – так афористично висловив 
великий реформатор німецького і значною мірою світового театру ХХ ст. Бертольт Брехт, автор "Життя 
Галілея", парадоксальну сутність історичної драми, яка бере фактаж із реалій минувшини, але завдяки 
неминучій авторській інтерпретації цих реалій вони ніби відриваються від історії, таким чином 
відкидаються нею. Вважаємо, що історичні твори українських драматургів І. Огієнка та Л. Старицької-
Черняхівської, старших сучасників Б. Брехта, можуть служити переконливою ілюстрацією цього 
постулату. 

Мета даної розвідки – розглянути й зіставити історичні драми українських авторів на тлі їхніх 
особистих контактів. 
В автобіографічній книжці І. Огієнка натрапляємо на такий сюжет:  
"1918.22.Х. Вівторок. Урочисте відкриття Кам'янець-Подільського Державного Українського 

Університету... З високої по-мистецькому удекорованої трибуни промовляв до народу Товариш Міністра 
Освіти П. Холодний та Ректор Університету Огієнко. 
На Свято прибули: ...усі вищі урядники Міністерства Освіти: ...позашкільної освіти С. Ф. Русова, 

Л. М. Старицька-Черняхівська та ін. ..." [2: 44-46] (Л. Старицька-Черняхівська була до гетьманату 
П. Скоропадського членом Центральної Ради [3: 100]). 
Із цього уривку з'ясовуємо, що зустріч 22 жовтня 1918 року Івана Івановича Огієнка та Людмили 

Михайлівни Старицької-Черняхівської відбулася як контакт двох професіоналів освітянської справи: він був 
засновником і ректором-професором новоствореного університету, вона – працівником Міністерства освіти 
України та офіційним представником цієї інституції на святі відкриття навчального закладу. Л. Старицька-
Черняхівська виступила при відкритті нового університету з дуже емоційною промовою [4: 66]. 
Але в цей час І. Огієнко знав Л. Старицьку-Черняхівську не лише як помітну постать на освітянській 

ниві, а й як публіциста й театрознавця. Коли студент І. Огієнко протягом 1906-1908 років активно 
виступав на шпальтах української газети "Рада" з національно та соціально спрямованими дописами, то 
ці матеріали з'являлися в часописі поруч із статтями більш досвідченої Л. Старицької-Черняхівської [5: 
45]. Те ж саме мало місце в часи національної революції на сторінках газети "Нова рада", де протягом 
1917 – 1919 років розвідки Л. Старицької-Черняхівської та І. Огієнка з'являлися поруч [5: 20]. 
У своїй знаковій праці "Українська культура" 1918 року І. Огієнко, назвавши серед видатних діячів 

української драматичної літератури батька Людмили Михайла Старицького, зробив посилання: "Про 
український театр ХІХ в. див. ...Старицька-Черняхівська Л., Двадцять п′ять років українського театру; 
спогади та думки; К. 1908 р., 118 ст. з "України" за 1907 р., кн. 10-12" [6: 120]. Отже, І. Огієнко з 
властивою йому скрупульозністю ознайомився з цією доволі об'ємною працею десяти – 
одинадцятирічної давнини, опублікованою за його перебування студентом Київського університету 
Святого Володимира. Ще раніше, 1902 року, Л. Старицька-Черняхівська в одному зі львівських видань 
так описувала з прикрою іронією жахливий занепад української драматичної літератури та її сценічного 
інтерпретування в Наддніпрянській Україні через московський тиск, цензурні міркування та різноманітні 
вигадки: "Тяжкий скрут і неможлива боротьба з цензурою доводили до того, що письменники 
одшукували серед "списковъ безусловно разрешенныхъ къ представленію пьесъ" які-небудь старі п'єси і 
під тими заголовками виставляли свої п'єси, звичайно підігнавши їх трохи хоч до дієвих людей 
одшуканої дозволеної п'єси. Пам'ятаю, була одшукана якась "малороссійская драма въ V действіяхъ" 
"Василь і Галя", соч. Бондаренка. Од сієї драми лишилась тільки одна картка з реєстром дієвих осіб, 
більше нічого. Що се була не драма, який се був невідомий нікому автор її – ніхто не знав, але драма 
була "безусловно разрешена къ представленію" і тим-то зробила велику послугу. Кілька заборонених 
драм перейшло все під сією назвою "Василь і Галя"! Звичайно, цензура заборонює п'єсу. Що робити? 
Так і залишити її на віки? Шкода. Хіба охрестити героя Василем, а героїню Галею та й пустити, 
поклавши на ласку Божу в світ нового "Василя та Галю" – Бондаренка. Тепер уже більша частина тих 
п'єс, що колись заборонювались, дозволена цензурою, і вони йдуть під своїми заголовками, але в деяких 
усе-таки лишились назви Василь та Галя – тим-то, мабуть, серед укр. репертуару такі розповсюджені сі 
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два ймення" [7: 195]... А ще ж Людмила Михайлівна мала у своєму доробку і прозу, і поезію, і мемуари 
історико-літературного характеру – зокрема, про творчість Лесі Українки з явно не марксистсько-
ленінськими потрактуваннями [8: 116; 9: 129]. 
Спілкування І. Огієнка та Л. Старицької-Черняхівської в Кам'янці-Подільському згаданою зустріччю 

не обмежилося. Ректор, серед інших своїх творчих ініціатив, зорганізував при університеті науково-
літературний журнал "Нова думка" з явною орієнтацією на публікацію сучасних творів красного 
письменства світового та українського походження. У творенні часопису погодилися взяти участь відомі 
науковці, літературознавці, письменники, а також урядовці, оскільки 1919 року керівництво УНР 
переїхало до Кам'янця-Подільського. Серед таких урядовців була й Л. Старицька-Черняхівська, яка 
разом із чоловіком, київським професором-медиком О. Черняхівським перебралася до Кам'янця (звідси 
вона виїжджала до Польщі в табори інтернованих українців для допомоги полоненим) [3: 99-100]; у 
згаданому університетському журналі вона зголосилася співробітничати [4: 291-292]. У Кам'янці-
Подільському Л. Старицька-Черняхівська зблизилася з сім'єю відомого поета й науковця Михайла Драй-
Хмари; коли пізніше для Михайла Панасовича настали чорні часи, Людмила Михайлівна опікувалася 
долею його доньки Оксани, яка зафіксувала це у своїх спогадах [10: 96]. 
Л. Старицька-Черняхівська успадкувала від славетного батька талант драматурга. Вона є автором 

історичних, сповнених національної української ідеї віршованих п'єс – таких, як "Гетьман Дорошенко" 
(1911; за цим твором у наш час було здійснено режисером-житомирянином В. Савченком спектакль на 
сцені Івано-Франківського театру) [11: 104]. "Створена в часи реакції, в часи безпросвітної ситуації і 
безвиходу, драма порушувала болючі питання українства – з ким іти? де і які знайти сили, щоб об'єднати 
зденаціоналізовану націю, націю рабів? Дорошенко в інтерпретації Л. Старицької є символом героїчного 
чину та оптимізму... Образ Дорошенка повинен був гартувати націю, утверджувати думку про 
немарність зусиль українських борців за волю" [5: 176]. 
Є в Людмили Михайлівни і драма "Іван Мазепа" (1929), яка перегукується за пафосом і змістом із 

пізнішою віршованою драмою І. Огієнка (митрополита Іларіона) "Розп'ятий Мазепа" (1960), хоча у 
трактовці постаті гетьмана в обох авторів є й відмінності; і тут варто відзначити, що розгорнутий 
переконливий зіставний аналіз цих двох творів належить відомому огієнкознавцеві Є. Сохацькій [5: 175-
183]. Л. Старицька-Черняхівська написала свою п'єсу в нелегких ідеологічних умовах безпосередньо 
після "процесу СПУ", про що йтиметься трохи далі, і коли академік С. Єфремов охарактеризував твір 
письменниці як акт воскрешення й утвердження духу української державності в період "падлючого 
часу", то так був охарактеризований час не лише мазепинської епохи, а й епохи радянсько-більшовицької 
[5: 176]. "Драма Л. Старицької вражає промовистими алюзіями до сучасних (вірніше, тодішніх) обставин 
української дійсності. Антиросійські настрої посполитих, засудження ката й тирана Петра, що звучали в 
драмі, були натяком на русифікаторську політику радянського уряду та наступ тоталітаризму в державі" 
[5: 179]. 
Сюжет драми мало чим відрізнявся від того, який відомий ще за поемою О. Пушкіна "Полтава". 

Мазепа в Л. Старицької-Черняхівської у розмовах із вірним сподвижником Орликом постає як патріот-
державотворець: 

 ...ми 
Будуємо Укрáїну... Хоч згинем, 
А вернемо всі згаслії права. 
Загину я... за мною підуть другі [5: 178]. 
 Для народу 
Вкраїнського підважив справу я 
І голову свою несу в офіру... [5: 179]. 

"П'єса засвідчила драматургічну майстерність письменниці. Авторка вміло відтворює колорит епохи 
(вдало використовує канцелярський стиль документів), створює яскраві індивідуальні óбрази, 
зосереджує увагу на розкритті внутрішнього, духовного світу героїв. Сценічність твору забезпечується 
напруженим сюжетом, лінією розвитку прихованої "зради", тобто подвигу Мазепи. Є в п'єсі майстерні 
діалоги, масові сцени, пристрасні моменти, які хвилюють і будоражать дух" [5: 180]. 
Митрополит Іларіон, безперечно, приступаючи до створення свого "Розп'ятого Мазепи", був добре 

знайомий із твором Л. Старицької-Черняхівської, тим паче що її п'єса була перевидана в Нью-Йорку 
видавництвом "Говерла". Драма І. Огієнка не має гострого сюжету, це драма не дії, а ідей, це 
інтелектуальна драма [5: 181]. Втім, його Мазепа, який кається у своїх помилках (відрив від Запорозької 
Січі, загравання з Москвою та Варшавою тощо), більш перегукується із трактовою М. Костомарова, ніж 
Л. Старицької-Черняхівської. Втім, і в І. Огієнка – Іларіона І. Мазепа, передусім, – український 
державник-соборник, патріот-антимосковець, православний християнин, тільки не революціонер, а 
поступовець: 

Я мріяв волю Україні 
Здобути тихою ходою [5: 182]. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки 
 

160 

"Не важко здогадатися, що ці проблеми цікавили самого Огієнка і проектувалися на сучасну Україну, 
куди не було йому дороги, і були його мрією про волю України, якою він жив усе своє життя. У цьому 
плані можна говорити про автобіографізм óбразу Мазепи. Розп'ятість Мазепи – це, передусім, розп'ятість 
самого Огієнка на чужині" [5: 182]. 

...Незабаром після того, як професор О. Черняхівський був засуджений та репресований 1929 року 
разом з академіком С. Єфремовим у сфабрикованій більшовицькою владою "справі Спілки визволення 
України", була піддана репресії його дружина Л. Старицька-Черняхівська; і вона, і їхня з чоловіком 
донька загинули в застінках НКВД [3: 100], а всього в цій "справі" постраждали 45 видатних українських 
науковців, письменників, інших представників національно свідомої інтелігенції [12: 43]. 
У вельми позитивному контексті епохальної праці І. Огієнка "Історія української літературної мови" 

(1949) названа Л. Старицька-Черняхівська як письменниця (і знову-таки, як і 1918 року, разом із 
батьком). Зробивши лінгвостилістичне зауваження щодо стану культури мови деяких відомих 
українських драматургів – старших сучасників, автор далі відзначив: "Але в творах пізніших наших 
драматургів – М. Старицького, Л. Старицької-Черняхівської (1868)1, Сп. Черкасенка й інших – мова 
набула вже зразкової літературної форми" [13: 242-243]. 
Крім усього згаданого, Л. Старицька-Черняхівська була ще духовно близька І. Огієнкові – 

митрополиту Іларіону – тим, що стояла в обороні незалежної Української православної церкви, в 
розумінні необхідності координації дій церкви та держави [14: 18]. 
І Іван Огієнко, і Людмила Старицька-Черняхівська повертаються до українського народу в час 

вимріяної ними самостійної Української держави. Щоправда, Людмилі Михайлівні тут поки що таланить 
менше. 2002 року в київському видавництві "Наукова думка" побачили світ її "Вибрані твори. 
Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари" (839 с.) [5: 183], але цього замало для такої різнобічної 
творчої особистості, що зробила неабиякий внесок у нашу незалежність... Тож попереду – ще велика 
праця популяризації її доробку. 
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1 На час видання "Історії української літературної мови" І. Огієнкові не було ще відомо про трагічну загибель 

Людмили Михайлівни у сталінському ГУЛАГу. 
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Лецкин М. А. "Я мечтал свободу Украине добыть…" (писатели на жизненном пути Ивана 
Огиенко: драматург Людмила Старицкая-Черняховская). 

В статье анализируются личные и творческие связи известных украинских авторов исторических драм 
И. Огиенко ("За Украину", "Разрушенный Рай", "За Божью правду", "Распятый Мазепа") и 

Л. Старицкой-Черняховской ("Гетьман Дорошенко", "Иван Мазепа"). Особое внимание уделено 
сопоставительному анализу тематически близких стихотворных пьес, посвященных фигуре И. Мазепы. 

Letskin M. O. "I dreamt to Get Liberty for Ukraine…" (the Writers on the Ivan Ohienko's Vital Road: the 
dramatist Ludmila Staritska-Cherniahivska). 

The article analyzes the personal and creative connections of the famous Ukrainian authors of the historic 
dramas like I. Ohienko ("For Ukraine", "The Ruined Paradise", "For the Godlike Truth") and L. Staritska-

Cherniahivska ("Hetman Doroshenko", "Ivan Masepa"). The particular attention is drawn to the comparative 
analysis of the thematically alike plays dedicated to the I. Masepa's figure.
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СИМВОЛІКА ПОВІТРЯНОЇ СТИХІЇ У ПОЕЗІЇ "МОЛОДОЇ МУЗИ"  
(НА ОСНОВІ ПСИХОАНАЛІЗУ ПОЕТИКИ СТИХІЙ Г. БАШЛЯРА) 

Статтю присвячено дослідженню сутності образів повітряної стихії поезії, оскільки розуміння 
естетичної ролі цих образів у поетичному тексті є важливим для з'ясування модерністських 

тенденцій у творчості поетів "Молодої Музи". На основі психоаналізу поетики стихій Г. Башляра 
здійснюється інтерпретація поетичних образів "Молодої Музи", означених характерними рисами 

поетики повітряної стихії. 

З’ясування модерністських тенденцій у творчості "молодомузівців", передусім, має базуватися на 
дослідженні образного та емоційно-смислового рівнів їхніх творів, і в тому числі їх символічного 
континууму. Останній цікавить нас у двох аспектах: з погляду походження символічних образів та з 
погляду поетики стихій, аналіз якої переконує в глибинності модерністського світовідчуття поетів 
"Молодої Музи". 
Багатство образів природи у "Молодої Музи" зумовлює сприймання її як величезного світу, в якому 

триває вічне життя стихій, природних явищ, живих істот, безлічі різноманітних рослин. Часто 
елементами психологічних та філософських пейзажів "Молодої Музи" є образи-символи. Вони 
ґрунтуються на поетиці різних стихій, зокрема повітряної. Під час читання окремих віршів, де наявні ці 
образи-символи, відчутною стає присутність свіжого повітря, народжується відчуття злету і візія 
польоту, безкрайнього простору. Це – наслідок поетичного осмислення повітряної стихії. 

Метою статті є дослідження сутності образів повітряної стихії поезії, оскільки розуміння естетичної 
ролі цих образів у поетичному тексті є важливим для з’ясування модерністських тенденцій у творчості 
"молодомузівців". Це можна здійснити на основі наукового досвіду французького літературознавця й 
філософа Гастона Башляра, викладеного у працях "Вода і марення" [1], "Марення про повітря" [2], 
"Земля і марення про спокій" [3], "Психоаналіз вогню" [4]. Скориставшись його методикою, розглянемо 
художні образи, пов’язані з впливом повітряної стихії. 
Типовими асоціаціями, які мають навіювати образи повітряної стихії, за Г. Башляром, є відчуття 

легкості, солодкої млості, молодості, ніжності, вільного лету, висоти, жвавості, відчуття рухомості, 
невловимості, мінливості, а також безмовності (у значенні відсутності звуків і запахів), чистоти, цноти, 
тверезості думок тощо [2]. У "повітряній" поезії часто зустрічається кольорова символіка неба: 
лазурного, золотого та голубого кольорів. Блакить у такій поезії має символізувати, за Г. Башляром, 
волю (у значенні свободи й волевиявлення, прагнення), "рух, просування у якомусь новому житті, далеко 
від докорів сумління, пов’язаних із роздумами, оскільки будь-які роздуми – це боротьба зі смутними 
жалями, з більш чи менш притлумленими докорами сумління" [2: 208]. Так, поезія С. Чарнецького із 
"невловимо-повітряною" назвою "В півсвітлі" навіює відчуття легкості, невловимості та безмовності, 
споріднені з повітрям: Тиха, сумна, як мрії тінь повійна, / Ти крізь душі моєї йшла кімнати... / Тиха, 
сумна, як сонця блиск вечірній... / Ти щезла... [5: 557]. Таємнича поява і таке ж таємниче зникнення 
коханої, яка нагадує своєю поведінкою привидів – повітряних мешканців, звукове тло поезії та її 
ритмомелодика навіюють відчуття легкості та невловимості, справляють враження ніжності й 
тендітності. Приголосні [т], [к], [н’], [л] надають віршеві спокійного звучання, м’якості, затишності, а 
чергування "вузького" голосного [і] з "широким" та відкритим [а] створює ілюзію руху, дихання ([і] – 
вдих – [а] – видих). Звуконаслідування належить до основних художніх прийомів, що їх часто 
використовували французькі символісти. "Молодомузівці" теж не обійшли його увагою. У поезії 
"Місячна соната" [5: 560-561], де також маємо мотив містичного побачення з коханою, до образів 
повітряної стихії можна віднести крила, сумерк, місячну ніч, забуті світи, сонце, зорі, світло. Оскільки в 
обох поезіях С. Чарнецького йдеться про духовне єство суб’єктів лірики, то їх образи можна вважати 
позначеними повітряною стихією. Зустріч із коханою в обох творах відбувається віртуально, її 
характеризують епітети ясна та біла [5: 560] та порівняння "тиха, як мрії тінь" [5: 557]. Образи повітряної 
стихії подаються поетом як символи духовних категорій, підкреслюючи чистоту і витонченість образу 
коханої. Ознаками святості, духовної вищості, божественності повітряну стихію наділяли здавна [6: 69]. 
Поетика повітря у "молодомузівців" пов’язана, насамперед, із такими образами, як вітер (вітер-

коханець, зефір), небо, птах, крила, світло, хмари, райдуга, імла, ніч, сумерк, темрява, мряки, туман, 
буря, ураган, хуртовина. Рідше до повітряної стихії відносяться образи сонця та зір, оскільки в деяких 
контекстах вони за своєю естетичною суттю тяжіють до вогняних образів. Повітря, за Г. Башляром, – це 
стихія чистоти, а головними ознаками чистого повітря є холод, безмовність, висота. Навіть якщо у творі 
поета повітряної стихії зустрічається образ бурі, то "лютий вітер є символом чистого гніву" [2: 294]. 
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Динамічний смисловий центр поезій, пов’язаних із повітряною стихією, творить символічний образ 
птаха. При цьому одні птахи (чайка, соловей) стають втіленням чистоти, а образи нічних, хижих птахів 
(пугач, орел, гриф, ворон) у поезії "Молодої Музи", зазвичай, накопичують навколо себе семантику 
темного й важкого. Найуживанішими образами птахів у "молодомузівців" є образи сов, воронів, чайки, 
солов’я, журавлів, лебедів, голубки, пав, білих та чорних птахів, чорного мотиля. Насамперед, це 
стосується поетичного образу чайки (або меви) як символу душі ліричного героя. Образ чайки є 
проміжною ланкою між водяною та повітряною стихіями. Найчастіше він є елементом морського 
пейзажу, привносячи у водяні образи повітряну семантику легкості та динамізму. Цей образ ми 
зустрічаємо у творчості Б. Лепкого, В. Пачовського, П. Карманського, С. Чарнецького. У віршах 
В. Пачовського "В світі сонця" [5: 311], "Любов" [5: 313-314] та "Жалість" [5: 311-312] з чайкою 
порівнюється серце суб’єкта лірики. У поезії Б. Лепкого "Біла чайко" маємо паралелізм "чайка" – 
"серце", а епітет "біла" наголошує на значеннях радості, духовного світу, душі, чистоти почуттів [7: 414], 
радості, любові: Подивися, біла чайко, / Як же ти, мала-маленька, / Проти моря, як нужденний / Проти 
гуку хвиль твій крик! [5: 482]. 
Г. Башляр у своїх міркуваннях про поетику повітряної стихії із маренням польоту пов’язує семантику 

звільнення, свободи, очищення. Дослідник вважає, що птахам саме через їхню здатність літати, 
відриватися від землі (за прадавніми уявленнями земля асоціюється з гріхами людини, а небо здавна є 
субстанцією святості), приписують такі символічні якості, як чистота і слава. Марення польоту, на його 
думку, є вираженням духовного злету, очищення душі, просвітлення. Саме через це, на його думку, 
мрійника повітряної стихії ніколи не мучить пристрасть і його ніколи не підхоплюють бурі. За 
Г. Башляром, поетика польоту має викликати позитивні емоції, оскільки вона символічно пов’язана з 
блаженним сном: "У сні ми літаємо лише тоді, коли щасливі" [2: 101]. У поетичних творах 
"молодомузівців" повітряні образи іноді мають значення сну, щасливого сну, сну дитини: у віршах "На 
озері" [5: 626] О. Луцького, "Самотність" [5: 312] В. Пачовського та "Ходить вітер очеретом" [5: 446] 
Б. Лепкого. Ці поезії за своєю формою нагадують колискові пісні. 
Поезія В. Пачовського "Самотність" – це свого роду колискова для коханої. Поряд із ліричним героєм 

та його коханою до центральних образів цієї поезії належить чайка. Поява цього птаха в поезії 
налаштовує на лірико-романтичну ноту: Тихо, тихо море в чайку плеще, ще тихіше буйний вітер 
шепче... / ...Хвиля чайкою гойдає, / ...Люлі-люлі, люлі-люлі, / Моя люба спить! / Тихо, тихо чайка ся 
колише, а ще тихше біла рожа дише (...) Ninna-nanna, Lino моя мила... [5: 312]. Чайка, вітер, шепіт, сон... 
Образ дихання рожі теж можна віднести до повітряної стихії. Витончений паралелізм "тихо, тихо чайка 
ся колише, а ще тихше біла рожа дише" – легко створює ілюзію сну і водночас будить асоціації з тонким 
ароматом білої троянди. 
Проте "бувають польоти легкі, а бувають і тяжкі, – пише Г. Башляр. – Навколо цих двох властивостей 

накопичуються усі види діалектики радості й муки, пориву й утоми, активності й пасивності, сподівання 
і жалю, добра і зла" [2: 39-40]. Поетів "Молодої Музи" якщо й можна назвати співцями повітряної стихії, 
то варто одразу зробити уточнення: вони оспівують здебільшого "важкий" політ, їх символічні птахи – це 
здебільшого ворон, орел, пугач, містичний чорний птах та "чорний мотиль" [5: 619]. Образи ж "легкого" 
польоту в поезії "Молодої Музи" зустрічаються набагато рідше. "Важкий політ" обтяжується такими 
емоціями як смуток, жаль, туга, страх, передчуття кінця. 
Лет чорного птаха у поезії С. Твердохліба "До упаду", як і сам птах, навіює апокаліптичне передчуття 

якоїсь глобальної катастрофи, що чекає на людство: Чорний птах летить над нами, / Крила, кігті 
постягнув, / Зойк його несесь світами, / Кров червонить острий клюв, / Звізди плямляться кервою... / 
Мре до щаду людський рід!.. / Птах скиглить... [5: 608]. Розмір вірша, чотиристопний хорей, надає 
звучанню поезії певної твердості й різкості. Цей ефект підсилюється грою звуків: повторення 
приголосних [р], [з], [с], [д], [г] асоціюється з ревінням, натиском; голосні [о], [а], [у], [і] нагадують 
завивання, зойки, крики розпачу. Не варто применшувати роль звукових повторів у поезії, а надто у 
модерністських поетичних творах. З цього приводу Ю. Лотман пише: "Давно помічено, що 
повторюваність фонем у віршах підпорядковується дещо іншим законам, ніж у художній мові. [...] 
Зумисне згущення будь-якого елемента робить його помітним, структурно активним. Знижена 
частотність також може бути способом виділення. [...] Повторюваність фонем у вірші має цілком 
визначену художню функцію: фонеми даються читачеві лише у складі лексичних одиниць. [...] До 
природних лексичних зв’язків, які організовують мову, додається "над-організація", що поєднує не 
зв’язані між собою у мові слова у нові смислові групи. Фонологічна організація тексту має, таким чином, 
безпосередньо смислове значення" [8: 63-64]. 
Якщо поезія повітря, зазвичай, має вектор, спрямований угору і створює враження злету, то в цьому 

вірші бачимо стрімке й безупинне падіння у прірву. Містичний страх, що виникає на початку читання 
твору, згодом межує з жахом. У поезії С. Твердохліба "Осінній вихор" [5: 608] маємо образи чорного 
крила, вихору, темряви, проклятої душі, які теж несуть семантику жаху. 
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У поезії С. Твердохліба "Як я вибирався з журбою..." символічний образ чорного мотиля асоціюється 
з емоціями смутку, горя, сліз і навіть зі смертю: Без впину летів наді мною, / Проводжав мене чорний 
мотиль. / Куди б я не мчався в дорозі, / Убити – даремна зусиль!.. [5: 619]. Викликаючи гнітючі емоції, 
образ "мотиля" (на західноукраїнському діалекті означає метелик [9: 541]) не позбавлений ознак, 
властивих образам повітряної стихії, – невловимості, відчуття польоту, висоти і навіть легкості. Але 
образ "чорного мотиля" передає ідею важкого польоту. Суміжність полярних властивостей (легкості й 
важкості) підкреслюють незвичність цього образу, змушують читача замислитися над його символікою, 
деавтоматизують сприйняття твору. У світовій культурі можна знайти чимало символічних значень 
образу метелика: душа, безсмертя, відродження, а у християнській традиції він є триєдиним символом 
життя, смерті й воскресіння [10]. Варто зважати також на наявність чорного кольору у структурі образу, 
оскільки він вказує на семантичну домінанту символічного образу "чорного мотиля", надаючи йому 
таких значень, як хаос, чаклунство, зло, відчай, жорстокість, духовна темрява [10]. До того ж чорні крила 
здавна вважалися символом ночі [10], сама ж ніч – символ духовної темряви [10]. 
Значенням важкості наділений у творчості "Молодої Музи" образ туману, поетичну природу якого 

можна означити такими рисами як важкість, розмитість, нечіткість, в’ялість. Туман у "молодомузівців" 
гнітючий, п’янкий, сумний. Туманом марить, зазвичай, нещасливий сновида, як, наприклад, суб’єкт 
лірики у поезіях П. Карманського "MARE TENEBRARUM" [11: 155-156], "Наче заточник" [11: 150], "DE 
PROFUNDIS" [11: 290-292], "З дороги" [11: 144]. У поезії "З дороги" П. Карманського невиразність 
предметів і барв на оповитому туманом шляху, яким прямує суб’єкт лірики, впливає на його сприйняття 
реальності: Туман гніте – душа п’яніє. / ... Змагаєсь сум, туга в’ялить, / Страшне судно! Спинися! 
Стій! / Дрімає все – лиш зірка тліє... [11: 144]. У поезії "Молодої Музи" образ туману часто наділений 
семантикою невідомості, яка породжує страх небезпеки. 
Проте образ туману може виконувати у тексті також іншу естетичну функцію, наприклад, 

доповнювати психологічний пейзаж, який налаштовує на заспокоєння та умиротворення. У поезії 
С. Чарнецького "Ноктюрн ES-DUR" [5: 578] бачимо картину згасаючого дня з образами долини й садків, 
оповитих легким туманом, з ширяючим між деревами вітром, зорями, що займаються у вечірньому небі. 
Ця поезія чи не найкраще передає відчуття легкості повітряної стихії: Гасне день, / Туман долину 
слонить, / В садах біліє цвіт вишень, / Між листям вітер дзвонить... [5: 578]. Цвіт вишні доповнює 
емоційне тло, яке створюють інші "повітряні" образи (вітер, небо, хмари, туман), надаючи 
психологічному пейзажу відчуття ніжності, легкості, розширюючи асоціативне поле поезії такими 
значеннями, як молодість і кохання. 
Лише іноді "молодомузівці" звертаються до марення про "чисте повітря" та "легкий" політ, що переконує 

у декадентському світовідчутті цього літературного угруповання. Проте варто пам’ятати й про те, що яким би 
не був цей політ, важким чи легким, які б образи не обирали "молодомузівці" для вираження тих чи інших 
змістів, дуже часто біль, розпач, навіть гріх в образному ладі їхніх "повітряних" поезій межують із поняттями 
святості, духовного звеличення і очищення через біль і страждання, що вказує на важливий аспект їхнього 
світобачення – розуміння сенсу життя у стражданні заради духовного очищення. 
До образів, пов’язаних із поетикою повітряної стихії, "молодомузівці" звертаються, щоб передати такі 

значення, як легкість і безтурботність, свобода, молодість, радість, кохання. До цих образів належать 
вітер (вітер-коханець, зефір), небо, птах, крила, світло, хмари, райдуга, імла, ніч, сумерк, темрява, мряки, 
туман, буря, ураган, хуртовина. Динамічний смисловий центр поезій, пов’язаних із повітряною стихією, 
творить символічний образ птаха. При цьому одні птахи (чайка, соловей) стають втіленням чистоти й 
легкості, а образи нічних, хижих птахів (пугач, орел, гриф, ворон), зазвичай, накопичують навколо себе 
семантику темного й важкого. Незалежно від того, які образи повітряної стихії бралися зображувати 
"молодомузівці", дуже часто підтекстові значення болю, розпачу, гріха в образному ладі цих 
"повітряних" поезій межують із поняттями святості, що вказує на важливий аспект їхнього світобачення 
– розуміння сенсу життя у стражданні заради духовного очищення. 
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Прищепа Е. П. Символика воздушной стихии в поэзии "Молодой Музы"  
(на основе психоанализа поэтики стихий Г. Башляра). 

Статья посвящена исследованию сущности образов воздушной стихии поэзии, так как понимание 
эстетической роли этих образов в поэтическом тексте является важным для определения 

модернистских тенденций в творчестве поэтов "Молодой Музы. На основе психоанализа поэтики 
стихий Г. Башляра осуществляется интерпретация поэтических образов "Молодой Музы", для которых 

характерны черты поэтики воздушной стихии. 

Pryschepa O. P. The Symbolism of the Air Element in the ″Young Muse″ Poetry 
(Based upon the G. Bashlyar′s Elements Poetry Psychoanalysis). 

The article is dedicted to the research of the air element images essence as their aesthetic role comprehension in 
the poetic text is important for determining the modernistic tendencies in the ″Young Muse" poetry. On the 

grounds of the psychoanalysis of G. Bashlyar′s elements poetry, the author interprets the ″Young Museü poetic 
characters, distinguished by the characteristic features of the air element poetry.
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ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У СТРУКТУРІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ 

Стаття присвячена вивченню художньої деталі як компонента образної системи у драмі Б. Брехта 
"Добра людина із Сичуані". Проаналізовано способи вербальної організації  художнього простору у 
драматичному творі, розглянуто аспекти, важливі для розуміння специфіки художньої комунікації, 

виявлено систему прийомів та образів, на основі яких будується діалог автора з глядачем або читачем. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку теорії вивчення 
художнього тексту антропоцентричні проблеми мови взагалі та індивідуального мовлення зокрема 
викликають пильну увагу дослідників. Незважаючи на те, що останнім часом сучасні теорії лінгвістики 
та лінгвостилістики приділяють достатньо уваги художньому тексту, чимало дискусійних питань 
залишаються такими й сьогодні. Художній текст розглядається як результат творчості, який містить не 
лише інформацію про те, яким чином переломлюється дійсність у певній художньо-мовленнєвій системі, 
а й інформацію про специфічний, неповторний спосіб її відображення, втілений у образності тексту. 
Засобами образності у вузькому розумінні є виразні засоби та стилістичні прийоми. Проте образність не 
може існувати як абстракція, а лише в конкретному втіленні. Адже у кожного письменника своя манера 
письма, свій особливий спосіб викладення, своя мовна картина світу, яка виявляється в індивідуальному 
стилі. У широкому розумінні образність є художньою вмотивованістю елементу твору, поєднанням у 
ньому номінативного значення з більш загальним, зумовленим особливостями його функціонування у 
художньому тексті [1: 42]. 

Мета дослідження полягає у розширенні та поглибленні прийомів лінгвостилістичного аналізу 
художнього тексту; виявленні домінант образної системи Б. Брехта, що формують неповторне 
світобачення та естетичний потенціал його художнього мовлення; обґрунтуванні залежності 
лінгвістичного наповнення драми від прагматичного задуму автора. 

Об’єктом дослідження є художня деталь, яка виконує текстотвірну функцію, наповнюючи текст 
відвертою прагматичною спрямованістю на аналітичну позицію реципієнта. 

Предмет дослідження – лінгвостилістичні засоби вираження і функції художньої деталі у драмі 
Б. Брехта "Добра людина із Сичуані". 
Індивідуальний стиль автора виявляється в самому факті вибірковості, перевазі певних лексичних та 

граматичних засобів, значень, які нерідко стають базою формування більш складних і наочних образів. 
За визначенням В. А. Кухаренко, художня деталь є компонентом художнього тексту як системи, засобом 
створення образності художнього тексту, яка сприяє співтворчості адресанта і адресата [2: 112]. 
А. М. Науменко підкреслює, що не можна аналізувати образність, не розуміючи, як вербальна форма 
породжує ідейно-естетичний зміст. Образ у белетристиці виникає лінійно (за рахунок черги слів) та 
синтетично (через злиття всіх мовленнєвих й позамовних засобів до єдиного цілісного контексту) [3: 95]. 
Вже на стадії зародження суперечливих, різноманітних явищ і епічної драматургії, і нових форм 

оповідання так чи інакше виявляється притаманна їм важлива змістова функція: вся внутрішня енергія, 
яка міститься в цих нових формах, цілеспрямовано і послідовно зосереджується на пізнанні психології та 
потенційних можливостей людини нової епохи. При всьому розмаїтті ці пошуки об’єднуються однією 
загальною тенденцією: порушенням загальних формоутворюючих принципів, яких дотримувалися 
попередники як обов’язкових і специфічних законів драми. 
Д. В. Затонський, протиставляючи відкриту або деілюзіоністську драму ХХ століття закритій, 

ілюзіоністській драмі ХІХ століття, зазначав, що ілюзіоністська драма у своєму розвитку пройшла через 
сувору регламентацію класицистичних "єдностей" і романтичну стрімкість, наслідуючи життя, навіює 
реципієнту ілюзію дійсності того, що відбувається на сцені. А для "відкритої" або "деілюзіоністської 
драми" притаманне "руйнування перешкод між драмою і епосом", "зняття ілюзії достовірності сценічної 
дії" [4: 172]. Епічна драма є одним із варіантів неарістотелівської драми, часткою деілюзіоністської 
відкритої драми, тобто драми, яка відкрита для нових художніх пошуків [5: 199]. 
Для епічної драми людина є "предметом дослідження" у тому сенсі, що вона не є обмеженою і не 

вичерпується можливостями, які надає їй дійсність. Її справжня сутність прихована і спотворена 
існуючими суспільними умовами та багато в чому невідома їй самій. Проте саме у наявності цих 
невиявлених сил – запорука неминучості змін людини і суспільства. 
Мовна філософія Б. Брехта характеризується максимою про те, що художнє мовлення не може бути 

спрямованим лише в один бік: від автора до глядача або читача. Драматург наполегливо шукає засоби 
провокування зворотного напрямку: від адресата до адресанта. Саме тому він вдається до недомовленості, 
що "дає можливість не розжовувати драматургічний м’якуш, щоб глядач міг його проковтнути без 
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щонайменших зусиль, а організовує художній простір драматичних творів таким чином, щоб у них 
обов’язково залишалася вільна територія і для самостійної інтелектуальної діяльності глядача" [6: 30]. 
Мовлення в брехтівських епічних п’єсах структурно і функціонально відрізняється від мовлення у 

творах традиційної драматургії і наявністю певних коментуючих прийомів, які є за суттю лінгвістичними 
засобами епізації драми. Завдяки цим коментуючим засобам автор отримує можливість будь-коли 
"втручатися" в художню дію і безпосередньо, тобто експліцитно (а не лише через художній образ, тобто 
імпліцитно) давати свою оцінку зображеним подіям, підсумовувати та коментувати їх, спонукаючи тим 
самим глядача або читача до аналітичного сприйняття тексту. В цьому полягає прагматична мета 
брехтівського процесу епізації драми. 
Особливе місце у драматургії, яка шукає нові форми для вираження "потенційної людини", займає 

філософська драма-казка, драма-притча "Добра людина із Сичуані". Цю п’єсу Б. Брехта можна 
розглядати як свого роду енциклопедію своєрідного мовлення епічної драми, де розкривається у 
"зібраному" вигляді різнобарвна гамма мовленнєвого роз’єднання, диференціації, синтезування тощо. 
Проблема пошуку та виявлення "замкненої" людини, знаходження цільної особистості постає у "Добрій 
людині із Сичуані" не тільки як одна з граней її ідеї, але й як основна і ідея, і тема, і фабула, і колізія, 
тобто як основа всіх компонентів змісту і форми цього твору. 
Підтвердженням аксіом деілюзіоністської відкритої драми постає органічне поєднання в 

лінгвістичній тканині цієї п’єси різних форм висловлювання: поряд із головною драматичною формою, 
яка представлена традиційно діалогами та монологами персонажів, важливе місце займають епічна (у 
вигляді коментуючих ремарок перед початком кожної сцени та між репліками дійових осіб) і лірична 
або, точніше, ліро-епічна форма, остання з яких втілена у сонгах. Ці форми, які в межах тексту твору 
взаємодіють, певною мірою доповнюючи одна одну, а іноді й утворюючи своєрідне протиставлення, 
складають драматичну стилістику Б. Брехта, є невід’ємними компонентами мови п’єси. 
З іншого боку, як зазначає А. М. Науменко, аксіоматика неарістотелівської драматургії не дозволяє 

зрозуміти у Брехта одну сцену, один епізод, одну фразу, інколи навіть одне слово без їх відповідного 
оточення, тобто без розуміння змістовної залежності одиниць художнього тексту, з’єднаних за 
принципом монтажу (коментування однієї одиниці іншою) [3: 251]. 
Деталь у канві п’єси є ознакою ситуації художньої дійсності (частина цілого), яка надає глядачу 

можливість у своїй уяві "домалювати", розвинути задум автора. Виділений, акцентований елемент 
художнього образу націлений у Брехта на провокацію глядача до дискусії, роздумів не лише про долю 
людини і світу, в якому вона живе, але й про місце людини в світі [6: 15]. Так, у першій дії ми бачимо 
невелику тютюнову крамницю, яку щойно придбала Шен Те. Боги нагородили бідну дівчину за її 
доброту, дали їй гроші. Дізнавшись про "дар божий", знайомі та незнайомі бідняки заповнюють 
крамницю, вимагаючи притулку і допомоги, адже самі боги визнали її "доброю людиною". Допомоги 
вимагає і колишня власниця крамниці Шін, тому вона дуже ревниво ставиться до нових постояльців: 

"DIE SHIN: Was sind denn das für welche? 
SHEN TE: Als ich vom Land in die Stadt kam, waren sie meine ersten Wirtsleute. Zum Publikum: Als mein 

bisschen Geld ausging, hatten sie mich auf die Straße gesetzt. Sie fürchten vielleicht, dass ich jetzt Nein sage. Sie 
sind arm" [7: 202]. 
Слова Шен Те явно розшаровуються: перша фраза – "нормальна" репліка, відповідь Шін, решта – 

звернення до публіки, яке також складається з двох частин. Фраза "Als mein bisschen Geld ausging, hatten 
sie mich auf die Straße gesetzt" хоча і звернена до публіки, але ще тісно зв’язана з діалогом. Від 
попередньої, суто інформаційної діалогічної репліки вона відрізняється більшою напругою: тут Шен Те 
не просто говорить про своє життя у минулому, а й згадує, розповідає про тяжке минуле, поганих людей. 
У її спогадах є і біль, і осуд. Останні фрази ще більш відірвані від діалогу, вони мають вже узагальнено 
моралізаторське, позбавлене особистого, емоційного забарвлення звучання. У цій частині слова Шен Те – 
це перша репетиція тієї ролі "Доброї людини із Сичуані", яку поклали на неї боги. 

"SHEN TE: Euer einstiger Befehl 
Gut zu sein und doch zu leben 
Zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften" [7: 291]. 
"Розкол" починається з прологу, із зустрічі з богами, ще до появи Шуї Та. Саме тут Шен Те вдягає 

першу маску, маску Доброї людини. Отже, першу роль, роль Доброї людини, визначено і прийнято. 
Прийнято добровільно і радісно, тому що Шен Те завжди хотіла бути доброю, завжди хотіла жити за 
заповідями, вона готова забути, що крім цих бажань у неї є інші почуття, інші потреби. Саме тому перша 
маска, маска Доброї людини, виявляється такою щільною, її важко відокремити від справжньої Шен Те. 
Вже у першому діалозі з богами все, що говорить справжня Шен Те – її розповідь про своє порочне 

життя, свої сумніви, страх перед запропонованою роллю, – ніби відсунуто, закрито словами про те, якою 
вона хотіла б себе бачити і якою б хотіли її бачити її мудрі співрозмовники. Справжня Шен Те відступає 
на задній план перед майбутньою: 
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"SHEN TE: Freilich würde ich glücklich sein, die Gebote halten zu können der Kindesliebe und der 
Wahrhaftigkeit. Nicht begehren meines nächsten Haus, wäre mir eine Freude, und einen Mann anhängen in 
Treue, wäre mir angenehm. Auch ich möchte aus keinem meinen Nutzen ziehen und den Hilflosen nicht 
berauben. Aber wie soll ich dies alles?" [7: 200]. 
Проте боги не дають відповіді на питання справжньої Шен Те. Шен Те говорить, що вона не добра, а 

боги розчулюються через сумніви доброї людини. Шен Те схвильована, вона не знає, як прожити, а боги 
радять їй залишатися доброю... Вони ведуть начебто частковий діалог: співрозмовники враховують, 
реагують лише на окремі висловлювання, адже місія богів розуміється людиною зовсім не так, як 
розуміють її самі боги. Боги хочуть, щоб візит до Сичуані допоміг їм зберегти існуючий стан речей і за 
допомогою покірних добрих людей утвердити себе. Водонос Ван чекає допомоги від богів і хоче, щоб 
їхній візит допоміг добрим людям змінити і покращити своє життя. Сповнене гострою, хоча і не відразу 
усвідомленою самими персонажами, конфліктністю співвідношення божественного і людського, людини 
під маскою і людини справжньої, людини, яка говорить "за роллю" і людини, яка виражає саму себе, і 
складає зав’язку п’єси. 
Б. Брехт будує сюжет п’єси як серію експериментів: зіштовхує природні людські почуття із законами 

суспільства і наочно демонструє їхню несумісність. Водночас, така природа конфлікту виступає начебто 
поштовхом своєрідних процесів мовленнєвого роз’єднання та синтезування, з яких народжуються 
форми, сповнені великою змістовною значущістю, здатні впливати певною мірою на семантику твору, 
тобто виконувати конкретні текстотвірні функції. Такі функції стосуються не тільки змістовної площини 
тексту драми, а і його структури взагалі. Мова йде про віршовані тексти і сонги, в яких поєднані якості 
як ліричного, так і драматичного тексту, котрі, хоча і знаходяться у деякому протистоянні за мовленнєво-
жанровою приналежністю, та все ж таки співіснують і взаємодіють у ньому водночас, утворюючи нову 
форму художнього мовлення у драмі [8: 266]. 
У "Добрій людині із Сичуані" віршовані тексти і сонги по-різному введені у драму. Віршовані 

звернення до публіки містять елементи, які взаємодіють із текстовим цілим драми таким чином, що 
доповнюють, продовжують та коментують його. Ця форма є особливо характерною для першого акту 
драми, де мова Шен Те ще не ускладнена елементами мови її двійника. У другому акті вперше 
з’являється злий Шуї Та, тобто Шен Те вдягає другу маску. На відміну від маски Доброї людини, яку 
вона прийняла добровільно, яка відповідала її власним прагненням, роль Шуї Та, з одного боку, 
нав’язана їй силою невблаганних обставин, а з іншого – прийнята з холодною безстрасністю як роль, що 
вимагає майстерного виконання. На відміну від сцен з участю Доброї людини та її складного 
"змішаного" мовлення, у сценах із Шуї Та йде напружений драматичний діалог. Кожна репліка викликає 
реакцію-відповідь, реалізується у вчинок, дію. Між усіма персонажами настає повне взаєморозуміння: 
всі вони через ту чи іншу причину зацікавлені у крамниці Шен Те, у її грошах. 
Проте весь конфлікт, вся суть дії, всі її перипетії – у спробах бути самою собою, скинути маски і 

знайти людську цілісність. За монологами Доброї людини, злого Шуї Та й інших персонажів звучить і 
набуває різноманітних форм мовлення справжньої Шен Те. У таких специфічних, "своїх" формах 
мовлення Шен Те вперше виступає у третьому акті – кульмінаційній сцені зустрічі Шен Те з Суном, 
колишнім пілотом, а тепер зневіреним безробітнім, який збирається повіситися у міському парку: 

"SUN: Warum willst du mich eigentlich vom Ast schneiden, Schwester? 
SHEN TE: Ich bin erschrocken. Sicher wollten Sie es nur tun: weil der Abend so trüb ist. Zum Publikum: 
In unserem Lande 
Dürfte es trübe Abende nicht geben 
Auch hohe Brücken über die Flüsse 
Selbst die Stund zwischen Nacht und Morgen 
Und die ganze Winterzeit dazu, das ist gefährlich. 
Denn angesichts des Elends 
Genügt ein Weniges 
Und die Menschen werfen 
Das unerträgliche Leben fort" [7: 223]. 
Відповідь Шен Те на поставлене Суном питання можна лише умовно назвати відповіддю. Вона 

переводить розмову в іншу площину, абстрагується від конкретної ситуації і завершується віршованим 
зверненням до публіки. Проте ця ніби цілком перенесена з першого акту мовна структура є принципово 
іншою, тому що не "добра сестра", яка вийняла із зашморгу нещасного, а вперше в житті закохана Шен 
Те говорить і діє тут. Не жалість до бідної людини, а захоплення відважним пілотом, бажання 
проникнути, зрозуміти поезію його професії виражає її мова. Звідси – мовленнєві форми, які протистоять 
обом маскам: 

"SUN: Weißt du, was ein Flieger ist? 
SHEN TE: Ja, in einem Teehaushabe ich Flieger gesehen. 
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SUN: Nein, du hast keine gesehen. Vielleicht ein paar windige Dummköpfe mit Lederhelmen, Burschen ohne 
Gehör für Motore und ohne Gefühl für eine Maschine... Ich aber bin ein Flieger. Und doch bin ich der größte 
Dummkopf, denn ich habe alle Bücher über die Fliegerei gelesen auf der Schule in Peking. Aber eine Seite eines 
Buchs habe ich nicht gelesen und auf dieser Seite stand, dass keine Flieger mehr gebraucht werden. Und so bin 
ich ein Flieger ohne Flugzeug geworden, ein Postflieger ohne Post. Aber was das bedeutet, das kannst du nicht 
verstehen. 

SHEN TE: Ich glaube, ich verstehe es doch. 
SUN: Nein, ich sage dir ja, du kannst es nicht verstehen, also kannst du es nicht verstehen. 
SHEN TE (halb lachend, halb weinend): Als Kinder hatten wir einen Kranich mit einem lahmen Flügel. Er 

war freundlich zu uns und trug uns keinen Spaß nach uns stolzierte hinter uns drein, schreiend, dass wir nicht zu 
schnell für ihn liefen. Aber im Herbst und im Frühjahr, wenn die großen Schwärme über das Dorf zogen, wurde 
er sehr unruhig, und ich verstand ihn gut" [7: 222]. 
Останні слова Шен Те начебто також далекі від діалогу, не менше ніж віршовані сентенції. Проте у 

розповіді про журавля немає Доброї людини, а є справжня Шен Те. У цій розповіді невіддільно злилися 
думки та емоції, глибина і безпосередність, особисті переживання і узагальнення, спогади, зверненість у 
минуле та гострота сприйняття теперішнього, розповідь і діалог. Такі мовленнєві форми, що 
характеризуються синкретичним комплексом лексичних, синтаксичних та аналітичних особливостей, 
зустрічаються у цій сцені не один раз: 

"SHEN TE (eifrig): Es gibt noch freundliche Menschen, trotz des großen Elends. Als ich klein war, fiel ich 
einmal mit einer Last Reisig hin. Ein alter Mann hob mich auf und gab mir sogar einen Käsch. Daran habe ich 
mich oft erinnert. Besonders die wenig zu essen haben, geben gern ab. Wahrscheinlich zeigen die Menschen 
einfach gern, was sie können, und womit könnten sie es besser zeigen, als indem sie freundlich sind? Bosheit ist 
bloß eine Art Ungeschicklichkeit" [7: 224]. 
Ми бачимо знову спогади, розповідь не можна відокремити від почуттів і думок, народжених 

моментом. Мова йде про доброту, але це не абстрактна доброта Доброї людини, а підтверджені 
особистим досвідом переконання: доброта – це здатність робити щось корисне, потрібне. Минуле і 
теперішнє злиті нерозривно. Почуття до однієї людини змушують по-новому бачити інших. Взагалі 
спогади, відштовхування від минулого – обов’язковий елемент монологів справжньої Шен Те. 
Отже, Б. Брехт наводить цілий ряд епізодів, фрагментів, велику кількість осіб різного соціального 

стану, віку, різного морального потенціалу, висвітлюючи кожну лише на певний момент. Лінія дії 
переривається введенням нових персонажів, контрастних за своєю естетичною домінантою епізодів. При 
цьому кожен епізод є відносно самостійною п’єсою у мініатюрі, але їх швидка зміна не дає глядачам 
забути, що перед ними спеціально створена конструкція, яка дозволяє з найбільшою ясністю осмислити 
те у житті, що часто не помічається за другорядним. Другорядне тут відкинуто. І стики між епізодами 
стають не менш важливими ніж самі епізоди: вони створюють відчуття епічної незавершеності, 
розгорнутості людських історій і всього зображеного життя взагалі за межами сцени [9: 78]. 
Фрагментарна, епізодична композиція робить драму вільною, динамічною, дозволяє змішувати плани, 

ракурси, працювати на контрастах, відтворювати доступні епосу складність та різноманітність дійсності, 
що надзвичайно швидко змінюється. Лексичні компоненти постають в прагматично та естетично 
ефективному комбінуванні нейтральної лексики із засобами символізації і концептуалізації, створюючи 
панорамний і, водночас, глибинний, часово-колоритний і притчовий опис. Заплановані паузи на стиках 
епізодів, руйнуючи ілюзію життя, передбачають можливість повернення назад, виділення окремих 
елементів, їх порівняння. 
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Соколовская С. Ф. Функции художественной детали в структуре драматического произведения. 

Статья посвящена изучению художественной детали как компонента образной системы в драме 
Б. Брехта "Добрый человек из Сычуани". Проанализированы способы вербальной организации 

художественного пространства в драматическом произведении, рассмотрены аспекты, важные для 
понимания специфики художественной коммуникации, выявлена система приемов и образов, на основе 

которых строится диалог автора со зрителем или читателем. 

Sokolovska S. F. The Functions of the Artistic Detail in the Structure of the Drama. 

The article deals with the analysis of the artistic detail as a component of the figurative system in B. Brecht's 
drama "The Good Person from Szechwan". The ways of verbal organization of the art space in the drama are 

analyzed, the aspects important for understanding the art communication are considered, the system of 
techniques and images (which makes the basis for communication between the author and the reader or the 

spectator) is identified.



 

© Соловій В. З., 2011 
171 

УДК 81’33 
В. З. Соловій, 

науковий співробітник 
(Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного  

університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ) 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНА 

У статті проаналізовано основні підходи до визначення терміна, зокрема номінативно-семасіологічний, 
системно-структурний (чи структурно-семантичний), функціональний та когнітивний, та його 

вивчення у лінгвістичних студіях. Розглядаються характеристики та вимоги до терміна. Вказуються 
основні відмінності терміна від слова. Запропоновано узагальнене визначення терміна. 

Питання дефініції терміна є полемічним уже не один десяток років. Учені не можуть дійти спільної 
думки у цьому питанні не тільки тому, що існує декілька підходів до визначення терміна, які 
застосовуються при його аналізі, а й через бажання вчених розширити межі функціонування та 
властивості терміна. Крім того, поняття "термін" використовується у різних науках. Так, у 
філософському словнику подається таке визначення терміна: слово чи словосполучення, що позначає 
спеціальне поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя. У логіці термін – це 
необхідний компонент судження чи силогізму [1: 690]. Представник професійних знань вважає 
термінами слова, що використовуються у його діяльності, не беручи до уваги наявність підстав для 
термінування тих чи інших понять. 
Сьогодні вчені-мовознавці загалом виділяють чотири різних напрями у вивченні терміна. Відповідно 

до першого, номінативно-семасіологічного, напряму термін розглядається у межах 
загальнолітературної мови як слово, яке має всі властивості слова як лексичної одиниці, тобто такої 
одиниці, яка не має певних специфічних властивостей ні у формі, ні у змісті. Другий підхід – системно-
структурний (чи структурно-семантичний), що спирається на системні явища. Згідно третього, 
функціонального, підходу термін характеризують з точки зору його функціонування і функцій. 
Ю. В. Віт об’єднує при цьому другий та третій підходи в один [2: 262]. Відповідно до когнітивного 
підходу термін вивчається як ментальне явище, пов’язане зі способами отримання, збереження й обробки 
інформації мозком людини. Ґрунтовніший розгляд вищеназваних підходів дасть нам відповідь на 
питання, який з цих напрямів є найбільш актуальним на сьогодні та найточніше виражає поняття 
"термін". 

З позиції ономасіології і семасіології термін розглядається як мовна одиниця, що зовсім не 
відрізняється від звичайного слова, і реальна, об’єктивна відмінність між цими двома типами слів існує 
як відмінність позамовна. Якщо слово загальнопоширеної, неспецифічної лексики співвідноситься із 
загальновідомим об’єктом, то слово термінологічної лексики співвідноситься з об’єктом специфічним, 
відомим тільки обмеженому колу осіб-спеціалістів [3: 257]. Поширеними є також твердження, що "все, 
що стосується слова взагалі, є обов’язковим і для терміна, якщо термін слово. Нехай термін не "просто 
слово", нехай це "незвичайне слово", нехай він розумний (а слова можуть бути і безглузді), нехай його 
можна "раціоналізувати", і навіть – horribile dictum – "придумати", але все ж термін – це, передусім, і 
обов’язково – слово, а тим самим термін повинен бути нормальним членом лексичної системи мови, а 
якщо не нормальним, то не всупереч цій системі, а в складі цієї системи" [4: 334]; а також, що "... терміни 
– це слова, і ніщо мовне їм не чуже" [5: 162]. 
Для терміна з точки зору системності мови характерні всі ті ж властивості, що і для слова 

загальновживаної лексики, наприклад, для іменника-слова та іменника-терміна властиві однакові 
морфологічні характеристики, такі як категорія роду, числа, відмінка. Спільні властивості мають між 
собою терміни і нетерміни, що належать до однієї частини мови: "термінологія як сукупність слів – це 
"слуга двох господарів": системи лексики і системи наукових понять [4: 334]. Це ж саме можна сказати і 
про термін, адже до нього висуваються не тільки вимоги як до одиниці системи мови, а й як до одиниці 
системи наукових понять, а це означає, що терміном не може бути і не є будь-яке слово. Традиційно до 
основних вимог до терміна належать: однозначність у межах однієї терміносистеми; відсутність 
синонімів; точність; системність, тобто взаємозв’язок з іншими термінами терміносистеми; правильне 
орієнтування на об’єкт у системі; зручність утворення похідних; відповідність словотворчим 
закономірностям мови; лаконічність; відсутність вираженої емоційної експресивності [3: 253]. 
Звичайно, з часом ці вимоги змінювалися, зростали чи заперечувались і висувалась сукупність нових 

вимог. У площині цих вимог термін повинен бути:  
– однозначним у межах однієї терміносфери; 
– багатозначним, полісемним тільки на рівні кількох субмов; 
– коротким, хоча ця вимога не рідко суперечить вимозі точності, тобто повноти терміна; 
– відносно незалежним від контексту [6: 10]; 
– конвенційним та інформативним; 
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– визначеним та усталеним у вживанні [7: 231]; 
– благозвучним (евфонія іноді є вирішальною при термінотворенні) [8: 324]; 
– непохідним із діалектизмів, жаргонізмів чи варваризмів [6: 10]. 
Спеціальна лексика характеризується не тільки певною сукупністю вимог, а й такими особливостями, 

що їх доповнюють: 
– вторинним використанням лексичних одиниць, що розвиваються на основі їх першопочаткового 

загального використання; 
– спеціальним використанням штучних позначень; 
– обмеженістю сфери використання; 
– неможливістю прямого перекладу на інші мови; 
– неможливістю довільних замін окремих елементів без погодження з традицією галузі; 
– своєрідним відношенням до таких загальномовних явищ, як полісемія, антонімія [9: 42]. 
Отже, термін має всі ті ж властивості слова як лексичної одиниці, але оскільки до нього висувається 

така велика кількість вимог, то він повинен мати певні специфічні ознаки, які не мають слова 
загальновживаної лексики. 
При визначенні терміна ми спираємося на низку тверджень, яка відображає мовні, позамовні, 

закономірні та специфічні особливості терміна. "Термін – це слово або словосполучення (наукове, 
технічне і т. п.) системи мови, яке створюється (приймається, запозичується) для точного вираження 
спеціальних понять і позначень спеціальних предметів [10: 56]. "Термін – слово чи словосполучення, що 
має спеціальне значення, виражає і формує професійне поняття, застосовується в процесі засвоєння 
наукових та професійних об’єктів і кореляції між ними" [11: 9]. Термін та визначені вимоги до нього 
асоціюються з системністю мови: "термін – це слово або словниковий комплекс, які співвідносяться з 
поняттям певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), які вступають у системні відносини з 
іншими словами, утворюють разом з ними замкнуту систему, яка вирізняється високою 
інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю" [12: 21]. Термін – це 
співвіднесене з відповідним поняттям слово (словосполучення) у системі мови, яке вступає в системні 
відносини з іншими словами, що відповідають поняттям цієї галузі, і утворює разом з ними 
термінологічну систему [13]. У межах системно-структурного чи структурно-семантичного підходу 
ми визначаємо термін як слово чи словосполучення, що має спеціальне значення та обов’язково виступає 
одиницею терміносистем, де вступає в системні зв’язки з іншими лексичними одиницями. 

Функціональний підхід до визначення терміна підкреслює, що термін – це поняття функціональне, 
оскільки терміни – це, передусім, слова, але слова в особливій функції. Особлива функція – це 
найменування, причому в цій особливій функції виступають як звичайні, загальновживані слова, так і 
науково-теоретичні терміни. Відмінність між ними полягає в тому, що загальновживані слова – це назви 
речей, у той час як науково-теоретичний термін – обов’язково назва поняття [14: 56]. 
Проте ми вважаємо, що не можна обмежити термін тільки функцією найменування, оскільки термін: 

1) визначає, 2) називає, 3) виражає і 4) означає спеціальне поняття [3: 251]. При цьому виділяються 
чотири позиції до визначення терміна, які базуються на функціях, що виконує термін: 

– термін – це слово з дефінітивною функцією, тобто слово, що визначає поняття; 
– термін – це слово з функцією найменування поняття; 
– термін – це слово, що виражає специфічне поняття; 
– термін – це слово, що означає спеціальне поняття. 

Термін розглядається як когнітивно-інформаційна структура (когнітивний підхід), в якій 
акумулюється виражене в конкретній мовній формі професійно-наукове знання, накопичене людством за 
увесь період його існування [15: 25]. Ми погоджуємось з цим, оскільки термінологія є одним із засобів 
фіксації, зберігання, оновлення та передачі інформації. Можна із впевненістю констатувати, що термін 
не тільки називає, означає, виражає, а й фіксує, акумулює та передає накопичені знання, які ним 
позначаються, і виникає як результат взаємодії когніції і комунікації у професійній діяльності [16: 44]. 
Отже, ми вважаємо, що жодне визначення не виражає повністю поняття терміна. Систематизувавши і 

підсумувавши всі проаналізовані визначення, можна запропонувати таке узагальнене, яке будемо 
вважати робочим у подальшій роботі: термін – це спеціальне слово чи словосполучення, що створюється 
(запозичується, піддається змінам) як результат взаємодії когніції і комунікації, вживається відповідно до 
потреб та законів мови, слугує засобом для фіксації, закріплення, збереження, використання нової 
інформації як у професійній діяльності, так і в у повсякденному житті. 
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Соловий В. З. Основные подходы к определению термина. 

В статье анализируются основные подходы к определению термина, в частности номинативно-
семасиологический, системно-структурный (структурно-семантический), функциональный и 
когнитивный, и его изучение в лингвистических студиях. Рассматриваются характеристики и 

требования к термину. Указываются основные отличия термина от слова. Предложено обобщенное 
определение термина. 

Solovii V. Z. The Main Approaches to the Term Study. 

The article analyzes the main approaches to the term definition, such as nominal-semasiological, system-
structural (or structural-semantic), functional and cognitive ones, its study in linguistic studios, examines the 

characteristics and requirements to the term, gives the main distinctions between a term and a word and offers 
the generalized term definition. 

 
 

http://www.lib.ua


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки 
 

© Білан Н. М., 2011 
174 

УДК 811.112.2 
Н. М. Білан, 

асистент 
(ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут") 

ПЕРІОДИ ПОЯВИ СЛІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Вивчення запозичень є одним із найважливіших завдань у плані виявлення закономірностей мов. 
Визначено, що внаслідок різноманітних зв'язків між носіями німецької та французької мов відбувалися 
мовні зближення і в результаті цього слова однієї мови розширили словниковий склад іншої. Розглянуто 

причини та періоди появи слів французького походження, які ввійшли до складу німецької мови, 
збагатили її та використовуються у мовленні німців. 

Постановка проблеми. У процесі спілкування, в ході обміну інформацією досягнення в галузі 
культури, науки й техніки одного народу, зазвичай, з часом стають здобутком інших народів, при цьому 
неминуче здійснюється також обмін певними мовними елементами, найчастіше лексичними, 
запозичення яких є важливим джерелом збагачення словникового складу національних мов. Постійне та 
різноманітне спілкування між народами є однією з основних причин об’єктивно-історичного процесу – 
запозичень іншомовних слів. Велике наукове і практичне значення має дослідження наповнення 
лексичного складу німецької мови іншомовними словами, насамперед французького походження. 
Дослідження цієї теми є сьогодні досить актуальним. Адже внаслідок зв’язків між носіями французької 
та німецької мов, прямих контактів, культурних зв’язків та міжнародної співпраці між двома державами 
відбуваються мовні зближення, мовні контакти, вплив однієї мови на іншу. А це свідчить про те, що 
відбувається процес запозичення та засвоєння слів однієї мови іншою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі неодноразово порушувалося 
питання процесу запозичень як одного з ефективних шляхів збагачення словникового складу мови. 
Аналіз джерел за темою дослідження показує, що даній проблемі присвячені праці багатьох учених, 
зокрема М. В. Брофмана, Б. Н. Забавникова, Л. Р. Зіндера, М. Д. Степанової, Т. В. Строєвої, 
І. І. Чернишової, Г. Шухардта, Л. Блумфільда та інших. Цінним для нашого дослідження є також праці 
мовознавців, які досліджували процес фонетичної, морфологічної та лексико-семантичної асиміляції та 
підпорядкування слів французького походження нормам німецької мови (М. В. Брофман, Н. О. Волкова, 
Е. І. Дмитровська, А. П. Майоров, Г. Пауль, В. В. Шмідт та ін.). Аналіз цих досліджень засвідчує, що 
процесу запозичень в загальному була приділена велика увага, проте слова французького походження у 
складі німецької мови потребують дослідження, а саме визначення причин та періодів їх появи. 

Мета дослідження полягає у всебічному описі та теоретичному поясненні явища запозичень шляхом 
проведення історично-порівняльного аналізу слів французького походження, які ввійшли до 
словникового складу німецької мови та характеризуються відповідним звуковим і графічним 
оформленням. Реалізація мети передбачає розв’язання завдань, а саме: 

1) проаналізувати запозичення слів французького походження в німецькій мові; 
2) розглянути в короткому історичному огляді шляхи їх появи у складі німецької мови; 
3) визначити основні причини, які зумовили появу романізмів у німецькій мові. 
При дослідженні даної теми використаємо два методи: історично-порівняльний метод та метод 

зіставного аналізу. Названі нами методи вибрані з певних причин. Історично-порівняльний метод 
пов’язаний із методом зіставлення, який характеризується синхронічним дослідженням і порівняльним 
методом, який ґрунтується на діахронічному дослідженні. Таке зіставлення двох методів викликане 
характером дослідження, яке спрямоване не тільки на опис запозичених слів в сучасній мові, але й на 
виявлення загальних тенденцій і закономірностей процесу запозичень в його історичному розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Історія запозичень – цікаве і одночасно дуже складне питання, 
пов’язане не тільки з історією політичних, економічних і культурних взаємин, а, насамперед, з історією 
мови і мовознавчими проблемами. Існує низка причин, які зумовили появу слів французького 
походження у німецькій мові. Серед них основними є ті, які визначені лінгвістикою. У результаті деяких 
спостережень на основі французьких запозичень у німецькій мові сьогодні вже відомі причини їх появи. 
До лінгвістичної причини належить відповідний ступінь розвитку семантичної системи німецької мови 
[1: 149]. Романські запозичення в німецькому словниковому запасі показують, що чужий словниковий 
склад заповнив ряд пропусків в семантичній системі німецької мови. Завдяки численним романським 
запозиченням поповнювалися тематичні ряди, тематичні групи, лексико-семантичні групи німецької 
мови і, таким чином, вдосконалювалися. Прикладом може служити тематична група назв кольорів, яка 
була розширена завдяки назвам кольорів французького походження: lila, beige, orange, violette, azurn. 
Заповнення тематичних рядів і лексико-семантичних груп запозиченнями експресивних синонімів з 

інших мов також належить до лінгвістичних причин процесу запозичення і демонструє тенденцію, яка 
полягає в постійному оновленні експресивної лексики, оскільки вона при функціонуванні швидко 
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втрачає свій високий ступінь експресивності, зношується і стає звичайною. Запозиченнями цього виду є 
слова: courage (franz.) до "mutig", Visage (franz.) до "Gеsicht" та інші. 
Потреба в евфемістичній лексиці може також бути причиною запозичення іншомовних слів, тому що 

вони для найбільшої частини мови є семантично невмотивовані, що сприяє їх евфемістичній чи 
пом’якшуючій дії. Лексико-семантична система німецької мови має значну кількість етичних і 
моральних евфемізмів чужого походження. Наведемо приклади для даної причини запозичень: 
transpirieren (franz.) для "schwitzen"; renommieren (franz.) для "prahlen, angeben, groβtun". 
Лінгвістичні основи виявляються при запозиченні іншомовних слів з метою термінологічного 

використання. Запозичення цього виду моносемантизують запозичене слово. Це означає, що 
запозичується тільки лексико-семантичний варіант лексеми, який забезпечує однозначність терміну в 
новій лексико-семантичній системі. Наприклад: Argot (m, n), Fin de Siècle (n), Glisade (f), Jargon (m), 
Lambrequin (m), L`art pour l`art, Lettrismus (m), Nom de Guerre (m), Nouvelle Cuisine (f), Paysage intime (n), 
Tableau économique (n). 
Варто назвати ще одну лінгвістичну причину запозичень. Запозичення можуть, подібно до корінних 

слів, приводити до нейтралізації надмірної полісемії чи омонімії. Наприклад, запозичене слово, яке 
позначає колір violett залишило антонім braun "veilchenblau, violett". 
Французькі запозичення в німецькій мові мають багату історію, яка тісно пов’язана з історією 

економічних, політичних та культурних зв’язків, що існували між французьким і німецьким народами 
протягом багатьох століть. При дослідженні мовних явищ на історичний аспект звертали увагу 
представники порівняльно-історичного мовознавства. В. А. Звегніцев писав, що "наша мова – це також 
наша історія" [2: 203]. Подібної точки зору дотримувався і Ж. Вандрієс, який вважав розвиток мов тільки 
одним із видів розвитку суспільства. "Тільки вивчаючи соціальну роль мови, можна створити собі 
уявлення про те, що ж таке мова" [3: 221]. Ще більшого значення історичному аспекту при дослідженні 
мовних явищ надають вітчизняні мовознавці. Вони розглядають зв’язки мови і суспільства не тільки як 
суспільне явище, але й як явище, яке пояснює, як факти історії впливають на структуру мови і як 
здійснювались та здійснюються контакти між мовами. 
Слова французького походження з’явилися в словниковому складі німецької мови протягом чотирьох 

періодів, які характеризуються певними особливостями, а їх поява зумовлена низкою соціальних причин. 
Розглянемо кожен із періодів. 
У середині VІІІ і наприкінці ХІ ст. в німецькій мові з’явилася порівняно невелика кількість латино-

романських слів в старофранцузькому оформленні. Так, наприклад, немає сумнівів в тому, що 
старонімецьке слово priestar виникло із старофранцузького prestre, яке походить з греко-латинського 
presbyter. Це підтверджує Фр. Клуге в "Етимологічному словнику німецької мови". Він вважає, що слово 
priestar появилося в давньоверхньонімецькій мові у VІІІ ст. [4]. 
Приблизно в цей час у давньоверхньонімецькій мові з’являються слова babes "папа римський", яке 

походило від старофранцузького слова papes, а також слово alamuosan "милостиня" від 
старофранцузького almosne і багато інших. Незважаючи на те, що з середини VІІІ – кінця ХІ ст. німецька 
мова збагатилася певною кількістю старофранцузьких слів, ми не замітили в цей час в німецькій мові 
будь-яких змін у фонетичній, граматичній чи словотворчій структурі під впливом французької мови. 
Запозичені слова із французької мови оформились, таким чином, за фонетичними, граматичними і 
словотвірними законами німецької мови і зазнали тих змін, що й власне німецькі слова. Внаслідок цього 
майже всі французькі запозичення цього періоду настільки асимілювалися, що стали сприйматися як 
власне німецькі слова. Більшість із них ввійшли у словниковий склад сучасної німецької мови. 
Наприклад, слова Almosen, Papst, Priester, Turm та інші. 
Якщо з середини VІІІ до кінця ХІ ст. в німецькій мові з’явилася невелика кількість латино-

романських слів в старофранцузькому оформленні, то вже з ХІІ ст. починається масове проникнення 
французької лексики, яке продовжується до середини ХІV ст. Це ми можемо пояснити тим, що Франція в 
цей час стає зразковою державою середньовічного феодалізму у Західній Європі, а відстала Німеччина 
наслідує французьку лицарську і придворну культуру, літературу, придворні моди та придворний етикет. 
Французький вплив на німецьку мову особливо проявляється після другого хрестового походу (1147-
1149 рр.), під час якого німецьке лицарство зіткнулося з французьким. 
З другої половини ХІІ ст. німецька література знаходиться також під сильним впливом французьких 

авторів. У цей період з'являються разом з лексичними також словотворчі, орфографічні, фонетичні та 
інші види французьких запозичень. Наприклад: ст. – фр. аventure > cp. – в. – нім. aventiure "пригода"; ст. 
– фр. tornei > ср. – в. – нім. turnei "турнір"; ст. – фр. palais > ср. – в. – нім. palas "палац"; ст. – фр. fleute > 
cр. – в. – нім. vloite "флейта"; ст. – фр. pris > ср. – в. – нім. pris > нов. в. нім. preis "слава, цінність, приз". 
До словотвірних запозичень цього періоду відносяться:  
1) суфікс – ier, який одержав в німецькій мові форму – ieren і став продуктивним не тільки для 

запозичених, але й для власно німецьких слів. Наприклад: parieren, photographieren, habbieren, 
mitonnieren, ramassieren, regalieren, patrouillieren, tuschieren, zentrifugieren. 
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2) ст. – фр. слово ley "вид" > ср. – в. – нім. – lei, яке використовується в сучасній німецькій мові в 
якості суфікса. Наприклад: mancherlei, allerlei, vielerlei і т.д. 

3) суфікс – ze, який ми зустрічаємо у зміненому вигляді – ei як у запозичених, так і в німецьких 
словах. Наприклад: Kanzlei, Melodei, Bäckerei, Raserei і т.д. 

4) частини складних слів, які використовувались разом з уточнюючими значеннями всього складного 
слова німецькими словами. Наприклад: ср. – в. нім. Kemeltier, суч. нім. Kamel і т.д. 

5) французькі корені, які вживались для утворення різних частин мови в німецькій мові. Наприклад: 
ст. фр. françois; ср. – в. – нім. franzois, суч. нім. französisch; ст. – фр. amour, ср. – в. – нім. Аmurschaft. 
Необхідно зазначити, що французькі запозичення не завжди оформлялися за фонетичними, 

граматичними чи орфографічними законами німецької мови. Наведемо приклад: ст. – фр. adieu одержало в 
німецькій мові графічну форму ade і вимовляється з довгою кінцевою голосною, а ст. фр. grand > ср. – в. – 
нім. gran вимовляється в німецькій мові з носовим голосним [ã], що характерно для французької вимови. 
Третій період (з середини ХІV до початку ХVІІ ст.) характеризується посиленим впливом латинської 

мови на німецьку. Вплив французької мови відходить на другий план. Спостерігається поступове 
зникнення багатьох французьких запозичень, які ввійшли в німецьку мову разом з лицарською 
культурою. Але і в цей період в німецькій мові з’являється певна кількість французьких лексичних 
запозичень. Наприклад: Appetit, Audienz, а разом з ними словотворчих, орфографічних, фонетичних, 
морфологічних запозичень. Ми маємо на увазі французькі словотворчі засоби, графеми, фонеми, 
морфеми і т. д. Наведемо приклад: разом зі словом Onkel в німецькій мові з’являється французький 
носовий голосний [ õ ]. Французькі запозичення оформляються в німецькій мові в цей період за 
французькими орфографічними, словотворчими, морфологічними та іншими нормами. 
Четвертий період (з початку ХVІІ ст. до сьогоднішніх днів) характеризується тим, що він проходив 

після встановлення німецької національної мови. На початку цього періоду (до середини ХVІІІ ст.) 
французький вплив на німецьку мову значно посилився. Це ми можемо пояснити тим, що між двома 
державами виникають міцні торговельні зв’язки. Словниковий склад німецької мови збагачується такими 
лексичними запозиченнями, як: Monsier, Madame, Tante, Cousin, Mode, Kavalier, Dame, galant та іншими. 
Особливо багато запозичених слів ввійшло в німецьку мову з середини ХVІІІ ст. до 1871 року. Поява 

великої кількості французьких запозичень в німецькій мові була викликана діяльністю французьких 
соціалістів-утопістів. У результаті цього з’явилися такі запозичені слова: Botanik, Genie, Fraktion, 
Revolution, Republik, Proletariat, Klasse, Komplot, Demokrat, та інші. Однак в 1871 р., коли пруські війська 
вирішили придушити революційні ідеї, які походили з Франції, вплив французької мови на німецьку 
значно послабився. 
Даний період характеризується діяльністю ультрапуристів. Яскравим представником цієї течії був 

Йохім Генріх Кампе. Він пропонував замінити ряд французьких запозичень німецькими 
новоутвореннями: anderswo замість Alibi, Hohlziffer замість Null, Gemeindewesen замість Publikum, 
Neujahrsmonat замість Januar, Frühlingsmonat замість März. 
Наслідком цього є зникнення таких французьких лексичних запозичень, як Kuvert (Umschlag), 

Korrespondenz (Briefwechsel) і т. д. Такі запозичення із французької мови ми зустрічаємо в творах Лессінга, 
Гете, Міллера, Гейне та інших німецьких письменників та поетів. Багато французьких запозичень в німецькій 
мові стають, таким чином, запозиченнями – історизмами або змінюють своє значення. 
Наведемо приклади: Demoiselle, Mamsell, замість них з’являється слово Fräulein. 
У зв’язку з посиленим впливом німецького мілітаризму на європейському континенті з 1871 по 1917 

р. активізувалась діяльність німецьких ультрапуристів під гаслом: "Кожне іншомовне слово повинно 
бути замінено німецьким". Вони домагались викорінення із німецької мови таких французьких 
лексичних запозичень, як rekomandieren, Coupe, Kondukteur, Perron і т. д. Наведені слова були замінені 
власне німецькими кальками: einschreiben, Abteil, Schaffner, Bahnsteig і т. д. 
Однак незважаючи на діяльність ультрапуристів, словниковий склад німецької мови поповнюється 

новими романізмами. Це запозичені слова, які належать до техніки, моди чи дипломатичної мови. 
Підтвердимо це, навівши приклади: Qualifikation, Rossette, Konvention і т. д. 
З 1918 по 1933 р. відбувається оживлення впливу французької мови на німецьку. Однак із німецької 

мови були знищені декілька сотень запозичень. Зникають, наприклад, такі слова, які вже ввійшли у 
німецьку національну мову, як Automobil (Kraftwagen), Proviant (Lebensmitte), Visage (Gesicht), courage 
(mutig) і т. д. З 1945 року запозичені слова із французької мови у німецькій не зникають, але проходить 
процес стилістичного переосмислення так званих модних французьких слів, як: arriviert (vorwärts 
gekommen), Demokratur, eminent, evident, existentiell, Integration і багато інших. 
Разом із французькими лексичними запозиченнями в цей останній період, починаючи з початку 

ХVІІ ст. і до наших днів, в німецькій мові з’являються також французькі словотворчі, орфографічні, 
фонетичні, морфологічні та інші запозичення. На основі французької лексики утворюється велика 
кількість німецьких кальок. 
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Усі запозичені слова підпорядковуються нормам німецької мови. Про це свідчать процеси 
фонетичної, морфологічної, орфографічної та лексико – семантичної асиміляції. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження причин та періодів появи слів 
французького походження в німецькій мові, результати якого викладені вище, дозволяє нам зробити 
висновок, що мова – це надзвичайно складний і тонкий механізм, в якому чітко збалансовані відношення 
потрібного чи непотрібного. Поряд із застарілою лексикою у ній весь час відбувається оновлення 
лексичного запасу, внаслідок словотворення, зміни значення слова, а також внаслідок запозичень нових 
лексичних одиниць. Внаслідок різноманітних зв’язків між носіями німецької та французької мов 
відбувалися мовні зближення і в результаті цього слова однієї мови розширили словниковий склад іншої. 
Їх поява була зумовлена низкою соціальних та лінгвістичних причин. Французька держава була зразком 
для Німеччини. Тому вплив французької мови на розвиток німецької мови був очевидним. 
Підсумовуючи, зазначимо, що нами розглянуті лише деякі причини та періоди появи французьких 

запозичень у складі німецької мови. Результати нашого дослідження не претендують на повну 
завершеність. Вони потребують продовження, оскільки німецька мова розширює і буде збагачувати свій 
словниковий склад новими запозиченими лексичними одиницями, а їх пристосування до норм німецької 
мови потребує тривалого вивчення та дослідження. 
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Билан Н. М. Периоды появления слов французcкого происхождения в немецком языке. 

Изучение заимствований является одной из важнейших задач в плане выявления закономерностей 
языков. Выявлено, что вследствие разнообразных связей между носителями немецкого и французского 
языков происходили языковые сближения и в результате этого слова одного языка расширили языковой 
запас второго. Рассмотрены причины и периоды появления слов французского происхождения, которые 

вошли в состав немецкого языка, обогатили его и используются в речи немцов. 

Bilan N. M. The Emergence Periods of French Words in German. 

The study concerning loans is one of the major challenges in terms of identifying the patterns of languages. It 
was determined that as the result of various connections between the speakers of the German and French 
languages, the linguistic affinities took place and consequently words of the one language enlarged the 

vocabulary of the other. The article considers the causes and periods of the French words occurrence that 
entered the German language, enriched it and are used in the speech of the Germans.
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ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУ 

Сучасна лінгвістична наука приділяє неабияку увагу проблемі вивчення пізнавальної діяльності людини в 
її мовній репрезентації. Одним з основних понять мовознавчих студій є концепт. У статті подано 
існуючі у сучасному мовознавстві погляди провідних учених щодо проблеми трактування концепту як 

складного лінгвістичного, філософського та когнітивного феномену. У межах роботи виокремлено певні 
напрямки у тлумаченні вищезазначеного феномену, описано способи формування концептів у свідомості 

людини та їх роль у мовній картині світу. 

Актуальність даної статті зумовлена тим фактом, що сучасною науковою думкою ще не вироблено 
уніфікованої дефініції концепту незважаючи на те, що вищезазначений термін активно використовують у 
когнітивістиці, семантиці, лінгвокультурології. 
У межах сучасної антропоцентричної парадигми виникає необхідність розглядати роль мови у 

пізнавальній діяльності людини. 
Пізнавальний процес охоплює породження, сприймання, розуміння мови. Інформація, яку отримуємо 

у результаті, відображається у мозку людини у вигляді певних структур. Такими структурами 
виступають концепти. 

Метою статті є аналіз та систематизація різноманітних підходів до тлумачення концепту сучасною 
лінгвістикою. 
Поставлені нами завдання: проаналізувати дефініції концепту, які існують у сучасній мовознавчій 

науці; систематизувати їх згідно певних напрямків. 
Варто зауважити, що трьом рівням картини світу (домовної, концептуальної, мовної) відповідають 

три наукових терміни: концепт як домовне уявлення про явище, який супроводжується в свідомості 
численними ознаками й асоціаціями; поняття як мовно-логічна одиниця, яка є наслідком узагальнення 
найсуттєвіших із точки зору мовця рис концепту, що супроводжується мовним вираженням; значення 
слова, яке містить поняттєву основу й ускладнюється ознаками, пов’язаними в свідомості носіїв мови з 
цим концептом та з внутрішньомовними зв’язками. 
Поняття має кілька тлумачень: 1) думка, яка в узагальненій формі відображає властивості предметів 

та їх взаємовідношення; 2) теж саме, що граматична чи семантична категорія, як правило, не вищого 
рівня узагальнення, наприклад, поняття подвійного числа, поняття події, поняття неактуального 
теперішнього часу. У цьому значенні почали часто вживати слово "концепт" [1: 383-384]. 
Поняття (концепт) – явище тієї ж групи, що і значення слова, але розглядається в деякій іншій 

системі зв’язків; значення – в системі мови, поняття – в системі логічних відношень і форм, які 
досліджуються як в мовознавстві, так і в логіці [1: 383-384]. 
Лексичне значення, як і поняття вважають згустками людських знань про певні фрагменти оточуючої 

дійсності [2: 13]. 
Поняття також трактують як єдність загального, одиничного і особливого [3: 57]. 
Поняття охоплює той мінімум когнітивних ознак, що є найважливішими для концептуалізації 

денотата. Цей інформаційний мінімум ознак конститує ядро значення слова (сигніфікат) [4: 61]. 
Зауважують, що кількість понять обмежена, предмети кількісно незліченні [5: 186]. 
У мовному значенні знаходять відображення три взаємопов’язані між собою елементи гносеологічної 

ситуації – суб’єкт, який пізнає (представник етноспільноти), об’єкт, який пізнають (довкілля) та мовний 
знак (мова) [3: 50]. 
Зауважують, що ближнє чи формальне значення слова – народне. Віддалене значення іменують 

особистим [6: 8-9]. 
Лексичне значення слова – зміст слова, яке відображає в свідомості уявлення про предмет, властивість, 

процес, явище. Найсуттєвішим у лексичному значенні є його узагальнюючий характер та динамізм [7: 65]. 
Поняття є формою ідеального відображення оточуючого світу [8: 45]. З цього слідує, що поняття – 
категорія не мовна, а пізнавальна. Справжнє "життя" поняття відбувається в мові і тут воно визначається як 
значення. Поняття і значення – це не різні сутності, а об’єкти двох різних наук: логіки та лінгвістики. 
Смислове значення слова – це сукупність усіх ознак предмета чи явища. Поняття ж є відображенням 

певної сукупності загальних та істотних ознак предмета [9: 89]. 
Вважають, що поняття та їх лексичні значення можуть відрізнятися об’ємом, асоціаціями та 

атракцією у різних мовах. У одній культурі може бути відсутнім поняття та лексичне вираження певного 
референта, якому у іншій культурі ми зможемо віднайти лексично виражене поняття [10: 214-215]. 
Значення слова пронизане різноманітними конотаціями, які пов’язують слово з життям певної 

спільноти [11: 9]. 
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З цього слідує, що значення, у яких відображається досвід етноспільноти, культурно детерміновані, 
тому вони суттєво відрізняються у різних культурах. 
Отже, на нашу думку, при одному і тому ж мовному способі позначення предмета, відображення 

предмета може бути різним. І, навпаки, при одному і тому ж відображенні предмета способи його 
позначення можуть значно різнитися. Позначення предмета словом в певній мові, як правило, однакове у 
всі періоди вживання слова – і в давнину, і в даний час, і для дитини, і для дорослого. Позначення як 
форма відношення слова до дійсності виступає в специфічній формі, у формі назви. 
Для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у мовній картині, важливим є третій складник – 

домовна картина світу. Вона вміщує уявлення про світ, що на противагу поняттям не мають мовного 
вираження, але є джерелом для нього. Домовній картині світу відповідає науковий термін "концепт". 
Мовні картини світу моделюються сукупністю концептів, з яких вони складаються. Концепти 

відображають наївні, а не науково-філософські уявлення про світ. 
Визначення концепту варіюються у такому діапазоні: від широкого (складні ментальні утворення – 

думки, знання, віра, причина) до дещо звуженого (смисли, якими оперує людина у процесі інтеріоризації 
знань про оточуючий світ). 
Проаналізувавши дефініції концепту, варто зазначити, що в його тлумаченні чітко виокремлюються 

певні напрямки. 
Представники когнітивного напрямку підкреслюють ментальний характер концепту та його роль у 

психічних процесах. Концепт характеризують як двобічну ментальну сутність, яка має психічний і 
мовний бік. У психіці концепт виступає об’єктом ідеальної природи, образом, який втілює певні 
культурно зумовлені уявлення носія мови про світ. У мові концепт має певне ім’я, оскільки реальність 
відбивається у свідомості не безпосередньо, а через саму мову [12: 92]. 
У даний час наголошують на двоїстій, а саме ментальній та психічній сутності концепту [13: 25]. 
Концепт визначають як ментальну репрезентацію, яка визначає, як речі пов’язані між собою і як вони 

категоризуються [14: 16]. Концепт трактують як ментальне національно-специфічне утворення, змістовим 
планом якого є вся сукупність знань про даний об’єкт, а планом вираження при цьому виступає сукупність 
лексичних, паремійних та фразеологічних одиниць, які його описують та домінують [15: 8]. 

Концепт характеризується як дискретне ментальне утворення, що є базовою одиницею мисленнєвого 
коду людини, володіє відносно упорядкованою внутрішньою структурою, становить собою результат 
пізнавальної діяльності, несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет чи явище, що воно 
відображає, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю [16: 34]. 
Концепт трактують як вербалізований компонент мислення, що несе знання через мовну форму у 

вигляді культурної інформації [17: 6]. 
Концепт визначається як елементарна ментально організована одиниця, що виконує функцію 

зберігання знань про світ в абстрактному форматі [18: 87]. 
Концептом називають оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, 

концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці [19: 90]. 
Лексичний концепт визначають як ментальну схему (internalized schema), яка зберігає інформацію про 
властивості об’єкта, є співвідносною з ментальними репрезентаціями інших об’єктів, що надходять в 
когнітивну систему та обмежує коло можливих вживань слова [20: 9]. 
Якщо вербалізація концепту не відбулася, то процес пізнання не завершений [21: 76]. 
Вважають, що будь-який концепт завжди виступає частиною певної системи та має складну 

структуру. Концепт виступає частиною концептуальної системи – це те, що індивід знає, думає, уявляє 
про об’єкти [22: 279 -280]. 

Концепт становить собою такий складно структурований феномен, у якому поняттєве начало, 
проходячи через сито етнопсихологічної оцінки, органічно сполучується з лінгвокультурним [23: 52]. 
Концепт – знання, яке несе певну інформацію. Концепт розглядають як інформаційну структуру 

свідомості, організовану одиницю пам’яті, яка містить сукупність вербальних і невербальних знань про 
об’єкт пізнання [24: 256]. 

Концептом називають все, що ми знаємо про об’єкт та його екзистенцію, те що реконструюється 
через своє мовне вираження й позамовне знання [25: 97]. Концепт визначають як сукупне, 
категоризуюче знання про дійсність, про її елементи та перспективи [26: 35]. 
Концепт пов’язується безпосередньо із значенням. У розумінні Д. Лихачова концепт є "алгебраїчним 

вираженням" значення [27: 9]. Зауважують, що значення – ті ж поняття, вони зберігають за собою все те, 
що належить до понять [28: 89]. 
Під концептом розуміють співвіднесені з поняттям мовні категорії. Концепт включає більш ніж одну 

лексичну одиницю та відповідає певній лексико-семантичній парадигмі [29: 42-43]. 
Для опису названого словом концепту пропонують використовувати поняття домен (domain). Під цим 

поняттям розуміють область знання, яку активує даний концепт. Усі домени можна вважати 
компонентами значення слова, оскільки значення охоплює як мовне, так і позамовне знання, а отже, є за 
своєю природою енциклопедичною сутністю [30: 163]. 
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Представники культурологічного напрямку наголошують на домінантності культурного елементу в 
структурі концепту. Концепт – мікромодель культури, а культура – макромодель концепту. Концепт 
породжує культуру та породжується нею. Концепт трактують як поняття філософії, що є результатом 
взаємодії національної традиції, фольклору, релігії, ідеології, життєвого досвіду, образів мистецтва, 
відчуттів та системи цінностей [31: 3]. 
Вважають, що концепт (лат. conceptus – поняття) – поняття у філософії мови, антропоцентричній 

лінгвістиці, соціолінгвістиці, лексичній та ситуативній семантиці, ідеальний об’єкт, образ, в якому 
втілилися певні культурно зумовлені уявлення носія мови про світ; у мові має певне ім’я, що є втіленням 
смислів, якими оперує людина в процесах мислення [32: 221; 33: 4]. 
Існування концепту залежить від рівня повсякденного антропоцентризму [34: 168]. 
Концепт є первинним культурним утворенням, що транслюється в різні сфери буття людини, зокрема 

у сфери переважно понятійного, тобто в науку, переважно образного, тобто в мистецтво, і переважно 
діяльнісного, тобто в буденне життя світу [35: 6]. 
Його денотують як культурно маркований вербалізований смисл, представлений у плані вираження 

цілим рядом своїх мовних реалізацій, що утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму та як 
одиницю колективного знання, що має мовне вираження і що відзначена етнокультурною специфікою 
[36: 51-52]. 
Під концептом розуміють певні підстановки значень, приховані в тексті замісники множини 

предметів, що полегшують спілкування і тісно пов’язані з людиною та її національним, культурним, 
професійним, віковим та іншим досвідом, наочно-образне уявлення символьного характеру, що зберігає 
певну структуру схожість із об’єктом відображення і може розглядатися як замісник поняття [37: 26]. 

Концепт визначають як біт етнокультурної інформації, що відображає світ національного сприйняття 
предметів і понять позначених мовою [38: 23]. Концептом називають максимально абстраговану ідею 
культурного предмету, який не має візуального прототипічного образу, хоча візуально-образні асоціації з 
ним можливі [39: 272]. 

Концептом вважають згусток культури у свідомості людини і те, за посередництвом чого людина сама 
входить у культуру [40: 40]. Вчений називає концепти термінами духовної культури. Думки про єдність 
культури та концепту поділяє і В. А. Маслова, називаючи культуру сукупністю концептів [41: 149]. 
Сутність концепту розкривається через тріаду – образ, поняття й символ. За таким підходом лише на 

четвертому етапі формування концепту та його вербалізації з’являється образ міфу, тобто дія символу в 
парадигмі даної культури [42: 175]. 
Отже, у лінгвістиці не вироблено єдиного підходу до трактування концепту, тому визначення терміну 

варіюються. "Концепт" трактують як складову концептуальної картини світу. Іноді його ототожнюють із 
поняттям як основою лексичного значення, інколи співвідносять із словом, інколи – із значенням. Концепт 
є одиницею колективного знання, яка позначена етнокультурною специфікою і має мовне вираження. 
З усіх вищезазначених визначень, ми поділяємо думку тих дослідників, які це поняття трактують як 

згусток культури у свідомості людини і те, за посередництвом чого людина входить у культуру. Концепт 
відіграє роль стрижневого елемента в картині світу. Свідомість етноспільноти систематизує концепти в 
національно-ментальні системи – концептосфери. Кожна концептосфера наділена власними 
константами, які відрізняють національні мови та культури. 
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Гришкова Н. В. К проблеме концепта. 

Современная лингвистическая наука уделяет большое внимание проблеме изучения познавательной 
деятельности человека в ее языковой репрезентации. Одним из базовых понятий лингвистики является 
концепт. В статье изложены взгляды ведущих ученых касательно проблемы изучения концепта как 
сложного лингвистического, философского и когнитивного явления. В рамках статьи определены 
конкретные направления в изучении вышеупомянутого феномена, описаны способы формирования 

концептов в сознании человека, их роль в языковой картине мира. 

Hryshkova N. V. To the Problem of the Concept. 

The modern linguistics pays special attention to the study of human cognitive activity in its linguistic 
representation. One of the basic linguistic units is the concept. The article considers different views of the 

eminent linguists towards the concept issue as a complex linguistic, philosophic and cognitive phenomenon in 
the modern linguistic investigations. Within the article the certain tendencies in the interpretation of the above-

mentioned phenomenon are singled out and the ways of the concept formation in the human beings' 
consciousness, the importance of the concepts in the language worldview creation are described.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО 
ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕКЛАМИ) 

У статті розглядаються лінгвостилістичні особливості сучасної англомовної екологічної реклами, що є 
одним із різновидів екологічного дискурсу. Мовні особливості та засоби виразності екологічної реклами 
досліджуються з точки зору їх ролі у підвищенні поінформованості населення про стан довкілля та 

вплив на формування екологічної свідомості. 

Закономірний розвиток наукових парадигм призвів до суттєвих зрушень у методологічних принципах 
та в об’єкті лінгвістичних досліджень. Сучасна гуманітарна наука загалом і мовознавство, зокрема, 
характеризуються зміною своєї онтології: від механістичної до дискурсивної [1: 10]. Увага науковців 
звернена на вивчення дискурсу, що став новим об’єктом мовознавчих досліджень. Аналіз дискурсу 
проводиться з позицій прагмалінгвістики (Т. А. ван Дейк, М. Л. Макаров), психолінгвістики 
(В. В. Красних), когнітивної лінгвістики (Л. В. Барба, О. В. Анопіна, Е. В. Будассі), лінгвокультурології 
(В. І. Карасик, О. О. Попова). На сьогодні існує ґрунтовно розроблена типологія дискурсів. Так, 
досліджуються аргументативний (А. Д. Бєлова), конфліктний (О. В. Фадєєва), оцінний (Н. Н. Миронова), 
політичний (Т. А. ван Дейк, Р. Водак, О. С. Фоменко), рекламний (Дж. Кук, Дж. Ліч, О. С. Іванова), 
юридичний (Т. А.  Скуратовська), педагогічний (О. В. Коротєєва) та ряд інших дискурсів. Бурхливий 
розвиток науки і техніки призвів до порушення екологічної рівноваги у світі. Проблема забруднення 
навколишнього середовища стала надзвичайно актуальною. У зв’язку з цим відзначається зростання 
інтересу науковців різних галузей, в тому числі і лінгвістів, до її вирішення. У сучасному мовознавстві 
виникає новий тип дискурсу – екологічний. Як стверджує І. О. Розмаріца [2: 9], підставами для 
виділення екологічного дискурсу в окремий тип дискурсу є такі критерії як: формування 
природоохоронної сфери як середовища людської діяльності; постійне поповнення екологічного 
глосарію; виникнення особливих екологічних аксіологічних одиниць; наявність окремих моделей 
адресантно-адресатної конфігурації, що зумовлюють використання певних комунікативних стратегій в 
конкретних комунікативних ситуаціях; політична та екологічна коректність, які виступають 
організуючими принципами екологічного дискурсу. 
Дослідженням екологічного дискурсу займаються як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти. Так, 

зокрема проведено низку ґрунтовних наукових розвідок на матеріалі англійської, німецької, української 
та російської мов, в яких вивчено комунікацію як інструмент екологічної політики (О. О. Бєляков), 
простежено висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси 
(Д. О. Олтаржевський), проведено когнітивно-дискурсивний аналіз міжгалузевої екологічної термінології 
(І. Г. Гусєва), вивчено становлення та розвиток екологічної термінології (К. Ю. Симонова), досліджено 
лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (І. О. Розмаріца), дискурсивні структури 
екологічної тематики у лінгвістичному та правознавчому аспектах (Є. Г. Хітарова), досліджено 
концептуальні метафори в медійному екологічному дискурсі (Н. А. Красильнікова, О. В. Іванова), 
описано термінологію системного комплексу наукових екологічних знань (І. В. Вєрєгітіна), розроблено 
функціональну модель двомовного екологічного словника-тезауруса (М. А. Козявіна ), вивчено 
гендерний вимір екологічної комунікації (К. В. Карпенко), показано формування української екологічної 
термінології (С. В. Овсейчик), проаналізовано екологічну етику журналу "The Ecologist" у контексті 
глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях (Т. О. Бондаренко) та вивчено взаємозв’язок 
релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (С. Й. Хомінський). 

Актуальність даної статті полягає в необхідності комплексного вивчення мовних особливостей та 
засобів виразності екологічної реклами задля того, щоб зрозуміти механізм її впливу на свідомість людини. 
Тому метою статті є аналіз лінгвостилістичних особливостей сучасного англомовного екологічного 

дискурсу на прикладі екологічної реклами з огляду їх ролі у процесі формування екологічної свідомості. 
Матеріалом дослідження стали слогани екологічної реклами, взяті з вебсайтів екологічної тематики [3-8]. 
Екологічний дискурс як сукупність вербальних та невербальних актів для вербалізації знань про 

довкілля з метою впливу на суспільну думку, з точки зору функціонально-стильової диференціації 
поділяється на науковий, медійний, релігійний та художній екологічний дискурси [2: 10]. Варто 
зазначити, що межі між різновидами екологічного дискурсу є дещо розпливчастими, тому вони нерідко 
переплітаються [9: 7]. Під екологічною рекламою розуміємо форму медійного екологічного дискурсу, 
метою якої є інформування населення про стан навколишнього середовища та популяризація заходів 
щодо охорони та збереження довкілля. Іншого підходу до визначення екологічної реклами дотримується 
Ф. Джефкінс, який вважає, що екологічна реклама (eco-advertising) − це поширена форма корпоративної 
реклами, метою якої є підвищення престижу компанії шляхом нагадування про її діяльність у сфері 
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захисту навколишнього середовища [10]. Тому можна стверджувати, що екологічна реклама є ще й 
каналом комунікації між комерційними компаніями та громадськістю. 
Екологічна реклама може бути представлена як в усній (відеоролики), так і в письмовій формі 

(екологічні плакати, брошури, аналітичні матеріали тощо). Завдяки використанню невербальних 
компонентів спілкування, параграфеміки, кольорового символізму комунікація в сфері екології 
наближається до рекламного дискурсу. Спільною ознакою екологічного та рекламного дискурсів є також 
масовий характер комунікації, коли адресант не звертається до адресата безпосередньо і спілкування є 
однонаправленим [2: 10]. У такому випадку повідомлення носить абстрактний характер.  
Будучи орієнтованою на широкий загал, екологічна реклама повинна бути зрозумілою усім і 

кожному. Тому в більшості випадків вона будується навколо таких понять як життя, добробут та 
здоров’я людини. 
Екологічна реклама характеризується емоційною насиченістю та експресивністю. Вона апелює до 

емоцій, зображаючи екологічні катастрофи та катаклізми, що чекають людину в майбутньому як 
наслідок її необдуманого і безвідповідального втручання в природні процеси. Як і інші види реклами, 
екологічна реклама прагне до максимальної компресії інформації з метою економії комунікативних 
зусиль. Окрім цього, автори екологічної реклами часто вдаються до таких методів як маніпуляція та 
навіювання. 
Розглядаючи екологічну рекламу як один із різновидів екологічного дискурсу виникає природна 

зацікавленість до її мовних особливостей, без знання та усвідомлення яких неможливо оцінити її роль у 
формуванні екологічної свідомості людини та вирішенні глобальних екологічних проблем. 
Оскільки екологічна реклама спрямована, насамперед, на підвищення рівня інформованості 

населення про проблеми довкілля, вона використовує різні види стилістичних засобів та прийомів, щоб 
привернути до себе увагу громадськості та спонукати її до бережливого ставлення до навколишнього 
середовища. 
Під час лінгвостилістичного аналізу відібраних рекламних текстів екологічної тематики було 

відзначено використання персоніфікації, що полягає в наділенні предметів і явищ природи рисами, 
притаманними живим істотам, іноді навіть людям, як, наприклад, в рекламі організації Greenpeace: The 
Earth is breathing. У цьому рекламному зверненні Земля порівнюється з людиною; їй теж необхідне 
повітря. Інший приклад персоніфікації: Can You Hear the Eco? – Many don’t. Maybe we can teach them. У 
даному випадку навколишнє середовище наділене здатністю говорити, от тільки людина його не чує, не 
звертає уваги на крик про допомогу. Ще одним прикладом наділення природи людськими якостями є 
наступний зразок екологічної реклами: I love this town, but the Traffic is killing me. Тут природа постає як 
жива істота, що здатна кохати, і яку можна вбити. Дуже часто наша планета порівнюється з жінкою, 
матір’ю: I Love you Mother Earth. Тим самим автори рекламних текстів на екологічну тематику 
намагаються донести до людини, що її ставлення до природи має бути шанобливим. Ще один приклад 
персоніфікації, в якому планета ідентифікується із в’язнем, знаходимо в заклику випустити Землю на 
волю: Let’s Free The Earth. Паралель між виборчою кампанією та природою як одним із кандидатів на 
обрання проводиться в наступному рекламному зверненні: Vote earth. 

Парономазія – стилістична фігура (звукова метафора), що досягається майстерним використанням 
близьких за звучанням, але різних за значенням слів з метою зіставлення – ще один прийом, що 
використовується при створенні екологічних рекламних текстів. Вона простежується в наступних 
зразках екологічної реклами: Nurture Nature − тут парономазія служить закликом піклуватись про 
природу. Словами з наступного рекламного повідомлення автори доносять до громадськості думку про 
те, що забруднення навколишнього середовища погіршує умови життя самої людини: Don’t Litter, it 
makes the world bitter!  Ще один приклад парономазії знаходимо в наступному тексті екологічної 
реклами: When you refuse to reuse it’s our Earth you abuse. Тут цей стилістичний прийом апелює до 
моральних норм людини, наголошуючи на тому, що відмовляючись переробляти сміття, ми плюндруємо 
планету. Наслідки впливу сучасних високих технологій на природу теж яскраво виражаються за 
допомогою парономазії: Modern technology owes ecology an apology. 
Проблема зникнення з лиця Землі численних видів тварин відображена в наступному рекламному 

слогані: They were not born to be worn. Ця ж проблема висвітлюється за допомогою гри слів, в основі 
якої лежить обігрування багатозначних слів або омонімів з метою створення комічного чи риторичного 
ефекту: Don’t Capture Animals or You Will See Them Captured Only in Photographs. У наступному зразку 
екологічної реклами гра слів створює парадокс, ставлячи людині ультиматум: або переробляти сміття, 
або "викинути" планету − Recycle your trash or trash your Earth. 
Характерним лексико-семантичним засобом при створенні текстів екологічної реклами є також 

мейозис – навмисне применшення певної якості об’єкта чи явища. Наприклад, Water, water everywhere 
but not a drop to drink. У даному випадку увага звертається на проблему забруднення водних ресурсів і як 
результат нестачі питної води, що стає все більш глобальною. 
За допомогою епітетів у текстах екологічної реклами встановлюється особливий зв’язок із природою, 

надається суб’єктивна оцінка. Наприклад, слоган Live the Green Dream створює ілюзію того, що людина 
живе в гармонії з навколишнім середовищем; епітет Peacefully green створює атмосферу спокою та 
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затишку, яку тільки природа може нам забезпечити тим самим змушує людину задуматись над її 
ставленням до природи. 
Характерною особливістю екологічної реклами є використання символіки зеленого кольору, що 

уособлює собою життя, воскресіння природи, надію. Ця символіка проходить червоною ниткою чи не через 
усі рекламні звернення з екологічної тематики. Наприклад, Green Is the New Black, Get into the Green Scene, 
Let’s go green to get our globe clean, ever green you make it тощо. Останній приклад яскраво свідчить про те, 
що значення слова "зелений", що позначає колір розширюється до "екологічно свідомий". 
На морфологічному рівні ефективним засобом створення експресії у текстах екологічної реклами є 

використання ступенів порівняння прикметників, переважно вищого та найвищого ступенів таких 
прикметників як good, bad, big. Один із варіантів розв’язання проблеми винищення лісів і зелених 
насаджень знаходимо в такому слогані: Easier Saving Paper Than Planting Trees. Проблема забруднення 
навколишнього середовища, що є наразі найнагальнішою, відображена в наступному рекламному тексті: 
Less pollution is the best solution. Разючі зміни клімату, спричинені діяльністю людини, що загрожують 
існуванню всього живого на Землі також відбиваються в екологічній рекламі: More Candy, Less Climate 
Change. Збереження енергетичних ресурсів планети, зменшення споживання енергії, що принесе користь 
не лише навколишньому середовищу, але й самій людині також має місце в текстах екологічної реклами: 
The less you burn, the more you earn . Ще один приклад використання ступенів порівняння знаходимо в 
рекламному зверненні, що привертає увагу до проблеми знищення флори і фауни: The last one is best for a 
protest sign held by a child. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище відображені в 
наступному зразку екологічної реклами: Soon the weather will be our biggest oppressor. Заклик до 
об’єднання зусиль усіх людей на планеті заради покращення рівня життя та умов навколишнього 
середовища описані в наступному рекламному тексті: Join the race to make the world a better place. 
Унікальність нашої планети, підкреслення того, що вона єдина і неповторна і тим ще більш цінна для 

всього людства служать такі частини мови як обмежувальні прислівники, прикметники, означений 
артикль. Наприклад: Only One Earth; Save The Earth; There is no Planet B; Save the Earth – It’s the Only 
Planet with Coffee. 
Апелюючи до екологічної свідомості та моральних цінностей усього людства екологічна реклама не 

оминає можливості звернутися до кожного з нас окремо за допомогою займенників "we", "you", "I", 
"yours" тощо, використовуючи тим самим принцип інклюзивності – включення до кола однодумців, 
персональне звернення. Наприклад, наступні зразки екологічної реклами покладають відповідальність за 
все, що ми зробили з навколишнім середовищем не на якусь абстрактну людину, а конкретно на кожного, 
хто читає чи слухає це звернення, спонукають до дії: The environment needs you now. I am the earth. You are 
the earth. The Earth is dying. You and I are murderers. You can’t change the past but you can change the future, 
always remember to recycle. Because we don't think about future generations, they will never forget us. 
Досить часто автори екологічної реклами для привернення уваги до проблем, які вона піднімає 

використовують прислів’я. Наприклад, за допомогою прислів’я We never know the worth of water till the 
well is dry, вжитого в прямому значенні, екологічна реклама вже вкотре звертається до проблеми питної 
води, забруднення водних ресурсів планети. Оскільки прислів’я швидко запам’ятовуються та, як 
правило, відомі широкому колу носіїв мови, вони врізаються у свідомість і змушують людину якщо не 
переглянути, то хоча б задуматись над своїми цінностями. 
Що стосується синтаксичних виразних засобів, то варто зазначити, що при створенні екологічної 

реклами широко застосовується повтор. Повтор має на меті підкреслити найважливішу інформацію, 
зробити логічний наголос на ключових словах. Водночас повтор здатен передати величезну гаму 
людських почуттів. У рекламних текстах на екологічну тематику зустрічаються як анафоричні, так і 
епіфоричні повтори. Прикладом анафоричного повтору є заклик до збереження всього живого і самої 
планети: Save Paper, Save Trees, Save the Planet. Агітацією змінити своє ставлення до природи з 
використанням анафоричного повтору пронизаний наступний рекламний слоган: Let’s go green… let’s go. 
Ще одним прикладом анафори служить екологічна реклама, спрямована на пробудження екологічної 
свідомості: See Green, See Life. Епіфора також акцентує увагу на найважливішій частині рекламного 
повідомлення. Наприклад, екологічна реклама, що попереджає людство не лише про зникнення родючих 
ґрунтів, але й духовності теж послуговується епіфоричним повтором: When the soil disappears, the soul 
disappears. Текст екологічної реклами, що закликає людей об’єднати їх зусилля для озеленіння планети 
побудовано з використанням епіфори: My green, your green, our green. 
Іншим виразним засобом, що широко застосовується в екологічній рекламі є риторичні запитання. 

Вони змушують нас підсвідомо відповісти чи задуматись над почутим або прочитаним, що є особливо 
важливим коли мова йде про вирішення екологічних проблем. Наприклад, What will your children 
breathe? What Will Your Children Drink? В обох прикладах відповідь зрозуміла, але на підсвідомому 
рівні виникає питання яким повітрям будуть дихати наші діти і яку воду вони будуть вживати. В іншому 
прикладі екологічної реклами риторичне запитання нагадує нам про зникаючих тварин: Will only words 
remain? За допомогою ще одного рекламного звернення у формі риторичного запитання природа і 
людина ніби міняються ролями: What would nature do? Бездіяльнісна схвильованість людства щодо 
майбутнього у світлі нагнітання глобальних екологічних проблем перетворюється за допомогою 
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риторичного запитання на спонукання до негайних дій: Worried… why wait? або If you don’t preserve 
nature by using low-wattage bulbs, who will? 
Ще одним стилістичним прийомом, що використовується при створенні екологічної реклами є 

парцеляція. Її використання дозволяє передати внутрішній стан, емоції, того, хто звертається до нас 
рядками екологічної реклами та допомагає деталізувати і конкретизувати інформацію, що надається. 
Наприклад, The Earth is Yours. Save it! В іншому прикладі застосування парцеляції робиться наголос на 
тому, що природу неможливо піддати "вторинній обробці" Rubbish can be recycled. Nature cannot. 
Проблема збереження довкілля для прийдешніх поколінь теж знаходить відображення за допомогою 
парцеляції: Start today. Save tomorrow. 
Одним із принципів створення рекламних екологічних текстів є застосування принципу конвергенції – 

сходження в одному місці кількох стилістичних прийомів, які виконують одну стилістичну функцію. Так, 
наприклад, поєднання парономазії з епіфоричним повтором в наступному рекламному зверненні When the 
soil disappears, the soul disappears допомагає справити більше враження на свідомість читача, проводить 
паралель між знищенням природи і внутрішнім світом людини. Майстерне використання персоніфікації та 
інклюзивності в такому рекламному тексті I am the earth. You are the earth. The Earth is dying. You and I are 
murderers апелює до загальнолюдських цінностей, адже виникає асоціація між знищенням природи і 
вбивством людини, що з покон віків вважається найтяжчим гріхом. 
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що арсенал стилістичних прийомів екологічної 

реклами надзвичайно багатий і не вичерпується описаними вище. Більше того, стилістичні прийоми та 
виразні засоби різних рівнів переплітаються, що гарантує донесення інформації до читача чи слухача та 
привертає увагу громадськості до нагальних екологічних проблем, від вирішення яких залежить 
подальша доля всього людства. 

Перспективним дослідженням у даному напрямку є вивчення лінгвопрагматичних особливостей 
екологічного дискурсу. 
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Деркач Н. А. Лингвостилистические особенности современного англоязычного экологического 
дискурса (на материале экологической рекламы). 

В статье рассматриваются лингвостилистические особенности современной англоязычной 
экологической рекламы, которая является одной из разновидностей экологического дискурса. 

Лингвистические особенности и стилистические приемы современной англоязычной экологической 
рекламы изучаются с точки зрения их роли в повышении информированности населения о состоянии 

окружающей среды и их влияния на формирование экологического сознания. 

Derkach N. O. The Linguistic and Stylistic Peculiarities of the Contemporary English Environmental 
Discourse (on the Material of Environmental Advertising). 

The article deals with the linguistic and stylistic peculiarities of the environmental advertising, which is one of 
the genres of the environmental discourse. The linguistic peculiarities and stylistic devices of the environmental 

advertising are investigated from the point of their role in the process of informing the population about the 
environment and their influence on the environmental awareness formation.
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"ВІД МАЛОГО МАГАҐОНІ" ДО ВЕЛИКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ СЦЕНИ: ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 
МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ДРАМАТИЧНИХ ФОРМ У ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА 

У статті розглядається історія виникнення та постановки відомої опери К. Вейля та Б. Брехта 
"Розквіт та занепад міста Магаґоні" протягом 1927-1930 рр. Переробка одноактного "зонґшпілю" 

"Малий Магаґоні" в трьохактну оперу на вимогу режисера Берлінської Кроль-опери Г. Курьєла є одним з 
яскравих прикладів для такого поширеного варіанту взаємозв’язку малих та великих драматичних форм 

як перехід малих драматичних форм у великі, зумовлений вимогами театральної сцени. 

Малі та великі драматичні форми постійно перебувають у різнобічних взаємовідносинах. Опозиція 
"велика" – "мала" драма найбільш чітко виявляє себе саме на початку ХХ ст., коли при визначенні 
особливостей поетики драматичного твору важливого значення набували такі її складові, як поділ на 
акти, як правило, на п’ять або три, та тривалість вистави (на весь вечір). Уже у середині ХХ ст. зазначені 
критерії стають не настільки актуальними, і співвідношення малої та великої форми драми набуває 
інших, більш складних та взаємообумовлених рис. У першій третині ХХ ст. можна прослідкувати 
формування жанрової системи малих драматичних форм: часто вже у самій назві п’єси вказувалося на її 
малий обсяг. Саме короткотривалість виступає первинною характерною рисою малих драматичних форм 
та слугує передумовою для інших, похідних від неї особливостей їх поетики на противагу великим 
драматичним формам. А такий критерій, як обсяг твору, визначався авторами різних часів. 
Так, наприклад, однією з Аристотелевих вимог до трагедії є її відповідний "середній розмір". 

Дотримуючись свого власного потрактування мімезису як наслідування життю, Аристотель зазначає, що 
"так як краса живої істоти і будь-якої складної речі полягає не лише у тому, що частини добре 
впорядковані, а й у тому що ціле має певний, а не який завгодно розмір (тому що краса полягає у розмірі 
і порядку; тому красивим не може бути ні зовсім маленька істота – споглядання припиняється, коли воно 
стикається з нездатним до сприйняття розміром, – ані зовсім велика, бо тоді споглядання відбувається не 
одразу, а єдине та ціле зникає з поля зору споглядача) [1: 34]. У самій дефініції трагедії, таким чином, 
присутня безпосередня вказівка на "певний розмір". "Трагедія – це наслідування шляхетної та завершеної 
дії певної величини" [1: 34]. 
Малі драматичні форми також мають свою "певну величину". Але якщо у трагедіях, за Аристотелем, 

така "певна величина" вимірювалася часом від сходу до заходу сонця (Unus solius ambitus), то у малих 
драматичних формах події не можуть розгортатися на такому значному часовому просторі. Інакше 
кажучи, у малих драматичних формах, перефразовуючи Аристотеля, подія відбувається або ж під час 
сходу, або ж під час заходу сонця. Саме під час, а не впродовж його. 
Тому при зображенні певного явища підкреслюється його фрагментарність. Предмет зображення у 

малих драматичних формах є дискретним епізодом з континуальної, цілісної оточуючої дійсності. Малим 
драматичним формам невластивий розгорнутий показ одного або декількох явищ у мережі його зв’язків. 
У малих драматичних формах відсутня експозиція. Події, які передували тому, що безпосередньо 
зображується у творі, не стають предметом художнього розгляду. Характерними є відкритий початок та 
фінал, відсутність інтриги. 
Про взаємозв'язок малих та велих драматичних форм, який часто виражається у тому, що великій 

драматичній формі передує мала, свідчить історія виникнення та постановки відомої опери Бертольта 
Брехта та Курта Вейля "Розквіт та падіння міста Магаґоні" ("Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny"). 
Ця опера була розрахована на повнометражне сценічне втілення і навіть мала поділ у ранніх варіантах 
тексту на три акти. 
Але спочатку вона отримала визнання фахівців та успіх у публіки на Баден-Баденському музичному 

фестивалі у липні 1927 р. як "Малий Магаґоні", невеличкий Songspiel у одному акті, тобто у вигляді 
малої музично-драматичної форми. Саме жанрове визначення Songspiel було запропоноване Бертольтом 
Брехтом і мало підкреслювати зонґову природу п’єси, а також обігрувала традиційне жанрове 
визначення Sіngspiel (водевіль). 
Переробка та розширення так званого "Малого Магаґоні" відбулася пізніше на прохання Ганса 

Курьєла (Hans Curjel, 1924 р. в Карлсруе – † 1974 р. у Цюриху). У той час Г. Курьєл був драматургом та 
режисером Берлінської опери, так званої "Кроль-опери" ("Krolloper"), яку в 1927 році очолив відомий 
диригент та композитор Отто Клемперер (Otto Klemperer, 1885 р. у Вроцлаві — † 1973 р. у Цюриху). З 
кінця 1927 р. по початок 1931 р. Кроль-опера переживає свій найбільший творчий злет. О. Клемперер та 
його колеги втілюють тут у життя свій задум щодо оновлення опери. За цей порівняно короткий час 
відбувається 44 оперні постановки, які кардинально вплинули на розвиток сучасної опери. Після 1945 
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року саме до здобутків кінця 20-х рр. у Кроль-опері звертатиметься багато композиторів, новаторів опери 
як у Німеччині, так і за її межами. 

"Малий Магаґоні" вразив Г. Курьєла своєю неординарністю і неподібністю до відомих класичних 
зразків. Він вваажав, що "Малий Магаґоні" як раз і є тим твором, який здатний серйозно оновити не 
лише репертуар Кроль-опери, але й власне підходи до принципів театрального оперного мистецтва. 
Проте, мала форма її аж ніяк не підходила режисерові через її невеликий обсяг, а тому на його прохання 
п’єса мала бути переробленою для повноцінної постановки на весь вечір. Г. Курьєл настійно просив про 
таку переробку твору у К. Вейля. 
Ось цитата з інтервью Г. Курьєла, в якому йдеться саме про переробку "Малого Магаґоні": "Знаєте, 

одноактівки все ж не особливо полюбляють в оперному репертуарі, якщо це не "Паяци" і "Сільська 
честь" [2: 10]. Окремий драматичний чи музично-драматичний твір, на думку режисера, повинен 
"вистачати" на весь театральний вечір. Вистава, як правило, мала мати антракт, що само по собі 
передбачало багатоактовість драматичного твору. 
Чи не тому Бертольт Брехт у нотатках до "Тригрошової опери" не без полемічного загострення 

зазначав: "У нас сьогодні абсолютне домінування театру над драматичною літературою. Домінування 
театрального апарату − це домінування засобів виробництва. Театральний апарат чинить спротив своїй 
перебудові для інших цілей і скрізь, де він стикається з драмою, одразу ж змінює її таким чином, щоб 
вона у жодному разі не залишалася у ньому чужорідним тілом – окрім тих моментів, де вона і сама 
покінчить з собою. Нагальна необхідність правильно грати нову драму – важливіша для театру ніж для 
драми – послаблюється тим, що театр може грати все: він "пере-театризовує" все. Само собою зрозуміло, 
таке домінування має свої економічні причини" [3: 93]. 
Для постановки творів, які відповідали на запити (творчі і економічні) тодішніх театрів та їх 

провідників, драматург міг піти різними шляхами. Можна було доповнити текстовий літературний 
субстрат режисерськими мізансценами, танцювальними та музичними вставками. (Так, наприклад, 
одноактівка "Весілля дрібних буржуа" була написана серед 4 інших у 1919 р., але єдина була поставлена 
у 1926 р. у Франкфурті. У цю виставу було включено виконання двох зонґів, танцювальний номер, а 
також велику кількість мізансцен, коли актори грали без тексту. Ця одноактівка і сьогодні є 
репертуарною для "Берлінського ансамблю"). А можна було написати ще один малий драматичний твір, 
як це зробив, наприклад, теж в кінці 20-х рр. Ґергарт Гауптман. Він об’єднав одноактівку "Чорна маска" 
("Die Schwarze Maske", 1928) та, написану дещо згодом, драматичну сцену "Відьомська скачка" 
("Hexenritt", 1929) у межах однієї вистави. Проте, важливо, що Ґ. Гауптман наголошував на тому, що це є 
принципово різні літературні твори з огляду на жанрові ознаки. На титульній сторінці книги, у якій мали 
бути надруковані обидві п’єси, Гауптман власноруч зазначає: "Мара. Дві п’єси: "Чорна маска" і 
"Відьомська скачка" Ґергарта Гауптмана [4: 391-392]. Саме у такому вигляді ці п’єси і були надруковані 
у 1930 році. Прем’єра у Віденському Бурґтеатрі у грудні 1929 р. теж мала назву "Spuk" ("Мара") і йшла 
без антракту за бажанням самого Ґ. Гауптмана. 
Б. Брехту було, як вже зазначалося, запропоновано розширити текст "Малого Магаґоні", оскільки, на 

думку Г. Курьєла, "Малий Магаґоні" містив матеріал для створення великої опери на весь театральний 
вечір. І хоча К. Вейль і Б. Брехт скептично поставилися до таких намірів, зрештою Г. Курьєл домігся 
свого і з одноактівки вийшла трьохактна опера "Розквіт та падіння міста Магаґоні", якій, за словами 
Г. Курьєла, судилося "стати своєрідною трагедією в історії театру" [2: 11]. Нове лібрето "Магаґоні" було 
практично завершено Б. Брехтом до кінця 1927 р., а над музикою К. Вейль продовжував працювати з 
перервами ще до квітня 1929 р. 
Премьєра "Магаґоні" у переробленому варіанті мала відбутися на сцені Кроль-опери. "Але коли 

з'явилася ця п'єса, – пригадує Г. Курьєл, – я сам засумнівався. Тому, що у велику п'єсу було напаковано 
набагато більше, ніж було спочатку. Вона раптом стала підходящою для театру, додалися сенсаційні 
демонстративні риси, а вся стислість, вся вишколеність "Малого Магаґоні" не вдалася у великому 
"Магаґоні" [2: 11]. Отже, зміна форми закономірно відбилася на змісті твору. У липні 1929 р. на 
голосуванні керівництва Кроль-опери ідея постановки "Магаґоні" на сцені Берлінської Кроль-опери була 
відхилена. Проти виступив сам керівник оперного театру О. Клемперер. Немаловажну роль у прийнятті 
такого рішення, за свідченням Г. Курьєла, відіграли також ідеологічні причини та побоювання з огляду 
на посилення праворадикальних настроїв у суспільстві за 2-3 роки до приходу до влади нацистів. 
Премьєра опери "Розквіт та занепад міста Магаґоні" ("Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny") 

відбулася 9 березня 1930 р. у Лейпцигу та принесла черговий успіх К. Вейлю та Б. Брехту. Не обійшлося 
без протестів, організованих прихильниками НСДАП прямо в залі для глядачів. Оперу, долаючи 
перешкоди "протестувальників", все-таки дограли до кінця. Пізніше на "Розквіт та занепад міста 
Магаґоні" чекало ще багато вдалих постановок на багатьох сценах світу. 
Інша доля спіткала попередника цієї опери – одноактного "зонґшпіль" ("Songspiel") "Малий 

Магаґоні". Після однієї-єдиної вистави 17 липня 1927 р. на Баден-Баденському музичному фестивалі про 
цей "зонгшпіль" просто забули. Лише у 1962 р. нині прославлені німецькі режисери, а тоді ще зовсім 
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молоді режисери-початківці Манфред Карґе (Manfred Karge, *1938 р. в Брандербурзі на Гавелі) та Матіас 
Ланґгоф (Matthias Langhoff, *1941 р. в Цюриху) обирають для свого режисерського дебюту на сцені 
Берлінського ансамблю легендарний "Малий Магаґоні". Як розповів М. Карґе під час творчої зустрічі з 
глядачами в липні 2010 р. в театрі "Берлінський ансамбль", цей дебют був неочікуваним. Після зведення 
Берлінського муру у 1961 р. театр Берлінський ансамбль, який знаходився у східній частині міста, 
виявився недоступним для режисерів та акторів з ізольованої західної частини Берліну. Загалом 
жахливий факт з історії Німеччини ХХ ст. виявився сприятливим для двох ще зовсім недосвічених 
асистентів режисера, які лише у тому ж 1961 р. прийшли до славетного Брехтівського театру і тут раптом 
отримали від самої Гелени Вайґель (Helene Weigel, *1900 р. у Відні; † 1971 р. у Берліні) шанс на власну 
постановку Брехтівського та Вейлівського "Малого Магаґоні". 
Але на друзів чекала проблема, про яку вони і подумати не могли. Спрямованість малих драматичних 

творів на підкреслену актуальність та яскраво виражений експериментальний характер зумовлюють, як 
правило, їх швидке забуття. Малі драматичні твори, на жаль, не розглядаються режисерами як щось 
класично довершене і "вічне". Вони часто-густо зберігаються як прекрасна легенда лише у памяті 
людській. А от тексти таких "актуальних замальовок" відходять у небуття. Тож після даремних пошуків 
у Берлінських бібліотеках виявилося, що цілісний, повноцінний текст "Малого Магаґоні" зразка липня 
1927 р. не зберігся навіть у Брехтівському архіві. 
За спогадами очевидців "Малий Магаґоні" складався з 5 "зонгових" номерів та епілогу. Окремі пісні з 

"Магаґоні" були опубліковані 1927 р. у збірці віршів "Hauspostille". Так "Четверта лекція: псалми та співи 
із "Магаґоні" (Vierte Lektion: Psalmen und Mahagonnygesänge) цієї збірки складається з першого, другого 
та третього співів із "Магаґоні", а також із "Пісні про Алабаму" та "Пісні Бенарес" (Mahagonnygesang 
Nr. 1, Mahagonnygesang Nr. 2, Mahagonnygesang Nr. 3, Alabama Song, Benares Song) [5]. Для повноцінної 
театральної постановки на весь вечір такого малого драматичного твору знову ж таки, як і у далекому 
1927 році, було недостатньо. Дивним чином історія повторилася. Юні М. Карґе та М. Ланґгоф зважилися 
власноруч дописати половину тексту для "Малого Магаґоні", премьєра якого відбулася 1963 р. і 
виявилась напрочуд успішною. Лише після вдалої премьєри Г. Вайґель дізналася від молодих режисерів 
про те, яким чином відбулася постановка легендарного "Малого Магаґоні". 
Тяжіння Б. Брехта до малих драматичних форм далося взнаки і при створенні низки окремих 

драматичних сцен під назвою "Страх та відчай у Третій Імперії". У 1938 р. п’єса складалася з 27 
драматичних сцен, які розглядалися Б. Брехтом як матеріал для роботи режисера і згодом навіть були 
доповнені однією сценою спеціально для постановки в США в 1942-1943 рр. та ще однією сценою для 
післявоєнної постановки у 1946 році. Усі 27 сцен за задумом автора не повинні і не могли бути 
поставлені одночасно у межах однієї вистави. Натомість, режисер міг за власним бажанням та баченням 
обирати самостійно для постановки окремі сцени та їх порядок. Тут легко помітити схожість як з 
кабаретковим ревю кінця 20-х – 30-х рр., так і з п’єсою Ґеорґа Бюхнера "Войцек", якою так захоплювався 
Б. Брехт. Ця п’єса дійшла до ХХ ст. у вигляді окремих фрагментів тексту, які компонувалися у виставу 
вже не драматургом, а виключно режисером. Але в творчості Б. Брехта можна пригадати і низку 
одноактівок 1919 р., які так і не були поставлені, і короткотривалі "навчальні драми" кінця 20-х рр., 
поставлені на Баден-Баденському фестивалі, і також такий твір, як "Занепад егоїста Йоганна Фатцера" 
("Untergang des Egoisten Johann Fatzer", 1926-1930 рр.), що так і залишився незавершеним фрагментом. 
Саме брехтівський досвід творення п’єс, які належать до малих драматичних форм, свідчать про 

наявність певної поети кальної спільності принципів і прийомів, які і визначають їх видову сутність. 
Малим драматичним формам притаманна не лише фрагментарність у зображенні оточуючої дійсності, 
але й фрагментарність по відношенню до сценічної реалізації на традиційній великій театральній сцені. 
Малі драматичні форми часто слугували і слугують відправною точкою у творчості драматурга, 
перероблюються, доповнюються і переходять у великі драматичні форми. Малі драматичні форми часто 
виступають як окрема складова вистави, як певний фрагмент, який режисер-постановник використовує 
поряд з іншими складовими для творення сценічного дійства. У той же час поширення малих 
драматичних форм у першій половині ХХ ст. пов’язане не лише з їх експериментальним характером та 
можливостями для творчого пошуку, які вони пропонували драматургам, але й також з розвитком малої 
сцени: кабаре, камерних та інтимних театрів, а також проведенням фестивалів на кшталт Баден-
Баденського, де у липні 1927 року і розпочалася багаторічна плідна співпраця двох геніїв – Бертольта 
Брехта та Курта Вейля – з постановки "Малого Магаґоні", якій судилося стати єдиною і неповторною. 
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Липисивицкий Н. Л. От "Малого Махагонни" до большой театральной сцены: о взаимосвязи малых 
и больших драматических форм в творчести Бертольта Брехта. 

В статье рассматривается история возникновения и постановки известной оперы К. Вейля и Б. Брехта 
"Расцвет и упадок города Махагонни" в 1927-1930 гг. Переделка одноактного "зонгшпиля" "Малый 
Махагонни" в трёхактную оперу по требованию режиссера Берлинской Кроль-оперы Г. Курьела 
является одним из примеров такого распространенного варианта взаимосвязи малых и больших 

драматических форм как переход малых драматических форм в большие, вызванный требованиями 
театральной сцены. 

Lipisivitsky M. L. From "Little Magahonny" to the Big Theatre Stage : about the Interrelation of Short and 
Large Dramatic Forms in the Bertolt Brecht's Works. 

The article dwells upon the history of creation and production of the well-known opera by K. Weil and 
B. Brecht "Rise and Fall of the City of Mahagonny". The remaking of the one act Mahagonny-Songspiel, 
also known as "The Little Mahagonny", into the three-act opera at the request of the stage director of the 
Berlin Kroll Opera House Hans Curjel is the good example for such a well-spread variant of interrelation 
of short and large dramatic forms as a transformation from the short dramatic forms into large, according 

to the theatrical demands.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ В ТРАДИЦІЙНИХ ТЕАТРАХ ЯПОНІЇ 

У статті розглянуто специфіку ефекту очуження в традиційних театрах Японії, яка полягає в 
особливостях використання декорацій сцени, стало регламентованій акторській майстерності, 
використанні типізованих амплуа, синкретичному характері вистав (співіснування в них музики й 
танцю), використання масок та гриму. Зазначається те, що очужуючі традиції театрів Японії 

відрізняються від застосування ефекту очуження Бертольтом Брехтом. 

Для здійснення положень "епічного театру" Брехт використовує у своїй творчій практиці "ефект 
очуження", тобто художній прийом, призначення якого – показати явища життя з незвичайної сторони, 
змусити по-іншому подивитися на них, критично оцінити події на сцені. Головне, що не влаштовувало 
Брехта в класичному театрі, це те, що катарсис ставав завершенням драми, відбувається очищення 
афектом. Таким чином, катарсис примиряє глядача з життям, він порівнював його дію з легким 
наркотиком. На думку Брехта – це погано, сучасний театр повинен показувати нетерпимість існуючого 
стану речей, повинен учити глядача переборювати світовий порядок. 
Саме для цього й потрібний був "ефект очуження". Глядач повинен був перебороти себе в герої, 

провести між ним і собою паралель, упізнати себе в ньому, але не поринути з головою, а побачити його, і 
отже себе, з відстані. Героєві ситуація, в якій він опиняється, може здаватися непереборною, глядач же 
повинен бачити вихід, і розуміти, як з нею впоратися. 
У сценічному втіленні своїх п'єс Брехт також застосовує "ефекти очуження". Він уводить, наприклад, 

у п'єси хори й сольні пісні, так звані "зонги". Ці пісні не завжди виконуються ніби "по ходу дії", 
природно вписуючись у те, що відбувається на сцені. Навпроти, вони часто підкреслено випадають із дії, 
переривають і "очужують" її, їх виконують на авансцені й вони спрямовані безпосередньо в зал для 
глядачів. Брехт навіть спеціально акцентує цей момент ламання дії і переносу спектаклю в іншу 
площину: під час виконання зонгів з колосників спускається особлива емблема або на сцені включається 
особливе "стільникове" освітлення. Зонги, з одного боку, покликані руйнувати гіпнотичний вплив 
театру, не допускати виникнення сценічних ілюзій, і, з іншого боку, вони коментують події на сцені, 
оцінюють їх, сприяють виробленню критичних суджень публіки. 
Уся постановочна техніка в театрі Брехта буяє "ефектами очуження". Перебудови на сцені часто 

здійснюються при розсунутій завісі; оформлення носить провокативний характер, воно надзвичайно 
скупо, містить "лише необхідне", тобто мінімум декорацій, що передають характерні ознаки місця й 
часу, і мінімум реквізиту, застосовуються маски; дія іноді супроводжується написами, котрі 
проектуються на завісу або задник і фабули, які передають в гранично загостреній афористичній або 
парадоксальній формі, соціальний зміст, і так далі. 
Брехт не розглядав "ефект очуження" як рису, властиву винятково його творчому методу. Навпроти, він 

виходить з того, що цей прийом у більшому або меншому ступені взагалі властивий природі будь-якого 
мистецтва, оскільки воно не є самою дійсністю, а лише її зображенням, що, як би воно не було близько до 
життя, все-таки не може бути тотожно їй і, отже, містить у собі ту або іншу міру умовності, тобто 
віддаленості, "очуженності" від предмета зображення. Брехт знаходив і демонстрував різноманітні "ефекти 
очуження" в античному й азіатському театрі, у живописі Брейгеля, у творчості Шекспіра, Ґете, Джойса й ін. 
Ефект очуження, як справедливо відзначив О. Чирков, – це "об'єктивний закон мистецтва" [1: 97]. 
Ефект очуження – один із давніх принципів організації матеріалу в художній літературі загалом й у 

драматичному мистецтві зокрема. Більш того, ефект очуження пройшов досить довгий та складний шлях 
розвитку від одного з літературних прийомів, що знаходиться на одному рівні серед багатьох і тому не 
визначає суті й неповторної специфіки твору порівняно з іншими, до принципу організації матеріалу в 
художньому творі. Того принципу, котрий, крім того, що є домінуючим в художній практиці драматурга, 
наприклад, здатен надати тому, що зображується, унікальність та неповторність. 
Східний театр на відміну від сучасного європейського театру цікавиться не індивідуальністю людини 

з її неповторною людською долею, а деякими універсальними, а тому й абстрактними у своїй 
універсальності типами людей. Такі типи, як правило, є настільки універсальними, що, якщо зняти 
зафіксований у постійному вбранні, гримі, манері поведінки, ведення діалогу і т. п. національний та 
часовий колорит, то перед нами постане, по суті, певна модель існування людини, яка є відтвореною у 
певному притчево-алегоричному малюнку. Саме таке зображення й породжує абстрактно-універсальне 
зображення світу, що нас оточує, й спричиняє очужене сприйняття глядачем зображуваного. Очужене 
саме тому, що в реальному житті все змінюється, рухається у напрямку з минулого до майбутнього. 
У традиційних театрах Японії присутні саме такі елементи очуження й застосовуються відповідні 

засоби для їх втілення. 
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Театр Но зародився в XIV столітті та швидко став "модним" серед самураїв і вищої аристократії. 
Тобто, театр Но споконвічно був орієнтований на вищий прошарок суспільства і недоступний для 
широких мас населення. Протягом століть театр розвився в потужну національну традицію. Просте 
оздоблення сцени, яке несе глибокий зміст, підкреслює глибину почуттів масок, актори, вдягнені у часом 
барвисті, часом прості кімоно. І маски, і кімоно передаються з покоління в покоління усередині кожної 
школи, й існують маски із трьохсотрічною історією. Хоча маски можуть бути дуже вражаючими – як 
"Хання" – маска демона помсти, – більшість має спокійний, можна навіть сказати очужений вираз, що 
має на меті викликати певний спектр емоцій. 
Під акомпанемент хору, барабанів і флейт основна дійова особа або Сіте оповідає історії з життя 

смертних, богів і демонів, боїв виграних і програних, убивць і Буддійських ченців архаїчної Японії. 
Архаїчна мова, якою ведеться оповідання, поглиблює очужене сприйняття. Вистава триває звичайно 
години три з половиною – п'ять і складається з декількох п'єс, що перериваються невеликими 
мініатюрами з життя простих – Кьоген, і рафінованими танцями п'єс Но – Сімаі, покликаних 
підкреслювати височінь головної дії. 
Театр Кьоген виник приблизно в той самий час, що і театр Но, й дотепер ці два види японського 

традиційного театрального мистецтва мирно сусідять у межах одного десятиліття, однак по стилістиці й 
змісту ці жанри разюче несхожі. Театр Но – це драма піднесених переживань і титанічних страстей, за 
духом це висока трагедія, хоча зміст п'єс далеко не завжди трагічний. Кьоген же – це невигадлива 
комедія, грубуватий фарс, побудований на невигадливому жарті, шумній метушні, навіть 
непристойності. Но – елегантний, поетичний, Кьоген – прозаїчний і простий. При цьому п'єски Кьогена 
традиційно виконуються як інтермедії в класичному спектаклі театру Но. Як відомо, ця особливість 
композиції театральної вистави властива й західній культурі. У Древній Греції класична трагедійна 
трилогія перемежовувалася грубими драмами Сатира, у середньовічному європейському театрі в 
релігійну містерію вставлялися фарси (саме слово farce старофранцузькою означає "вставка", "начинка"). 
Згодом Шекспір і Мольєр зробили фарсові сцени атрибутом великої комедії, у Японії ж Кьоген 
благополучно витримав випробування часом і сьогодні виконується майже так само, як в XV столітті. У 
глядачів колишніх століть любов до піднесеного й низинного гармоніювала [2: 46]. 
Простому народу не були відомі ні сакральні танці Кагура, ні драма Но, і протягом довгого часу в 

нього навіть не було театральних сцен для виступів. Однак на початку епохи Токугава, нарешті, 
народився, розцвів і приніс плоди демократичний театр Японії. Це була драма Кабукі (слово "Кабукі" 
складається із трьох китайських ієрогліфів, що буквально означають "мистецтво співу й танцю"). Театр 
Кабукі більш динамічний, часом експресивний. Якщо Но сформувався при дворі правлячого прошарку в 
ХIV-ХV століттях як містеріальне дійство, перейняте високим духом дзен, то Кабукі був створений 
народом і для народу, він демократичний по своїй природі. Незважаючи на те, що багато п'єс Кабукі 
відтворюють сюжети Но, підхід до розкриття сюжету, специфіки акторської гри, самі засоби художньої 
виразності тут інші. Можна назвати Кабукі "театром розваги" на відміну від "театру зосередження" Но 
[3: 31]. Саме в Кабукі було створене дивне, приваблююче і приголомшуюче мистецтво гриму – кумадорі. 
Кумадорі – це не просто грим: колір; спосіб накладення смуг досить "очужуючий" і є головною 

складовою ланкою характеристики персонажа. При цьому найчастіше кумадорі виявляє приховані 
сторони характеру героя. У кумадорі носієм позитивного початку є червоний колір. Їм підкреслюється 
пристрасність, доблесть, справедливість. Синій колір виявляє гірші сторони людини: злість, 
аморальність, підлість. Божественність, потойбічність символізується чорним, іноді червоним кольором. 
У театр Кабукі, що культивує всілякі ефекти, можна побачити навіть загримований язик або миттєву 
зміну гриму прямо на сцені ( відповідно зі зміною персонажа). За свідченням Гундзі Масакацу – одного з 
дослідників Кабукі – актор Дандзюро Дев'ятий "у сценах, де він повинен зобразити гнів, напружував свої 
вени й широкими мазками наносив прямо на них грим. При тьмяному світлі ліхтаря ці грубо нанесені 
смуги гриму рухалися, немов живі, і справляли на глядача незабутнє враження". 
Крім кумадорі в Кабукі дуже цікавий грим акторів в амплуа оннагата (жіночі ролі). Як і в Но, всі ролі тут 

виконуються чоловіками. Майстерність передачі жіночого характеру, голосу, пластики доведено акторами 
оннагата до настільки високого ступеня, що їх вважають більше жіночними, ніж самі жінки, зразком 
добірності й смаку. Мистецтво оннагата називають "мистецтвом правдоподібного втілення стилізованої 
ідеальної жінки". Примітно, що в тих рідких випадках, коли до участі в спектаклі Кабукі допускаються жінки-
акторки, вони можуть грати, лише наслідуючи оннагата – тобто актора-чоловіка [4: 58]. 
Японію часто називають "культурним заповідником". З тим же успіхом її можна було б назвати 

"заповідником театральним", тому що в цій країні живуть і мирно співіснують найрізноманітніші 
театральні форми й жанри, що прийшли із глибини тисячоріч: релігійна містерія Кагура й форма 
музично-танцювальної вистави Бугаку; середньовічний аристократичний театр Но, наскрізь просочений 
естетикою дзен; народний театр Кабукі й ляльковий театр Бунраку. 
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Вистава будь-якого жанру традиційного японського театру – це звичайно досить ефектне барвисте 
видовище, в якому особливо виділяються костюми й маски. У Бугаку маски вражають своєю 
експресивністю, у Кагура – гротескністю, в Но – нейтральністю вираження й відчуттям потойбічності. 
Досліджуючи історію маски в Японії, треба, насамперед, звернутися до культів і обрядів, що мали 

місце на території країни біля двох тисячоріч назад. Багато типів масок тих далеких часів дійшли до 
наших днів і продовжують існувати під час традиційних свят. Так, маска казкової істоти тенгу стала 
уособленням таких негативних рис людського характеру, як хвастощі, гордовитість. Характерними 
рисами цієї маски є її фарбування в червоний колір, довгий закруглений або загнутий донизу ніс, зрушені 
брови, сильно випнуті очі. Маски Бутаку VI-VII століть часто відтворюють особи неяпонського типу, 
фантастичних істот і тварин. Приміром, у танці "Ранре" танцюрист, що зображує китайського 
імператора, одягнений у пишні парчеві одяги й застрашливу червону маску, що нагадує обличчя 
дерев'яних стражів воріт Ніо, що символічно охороняють вхід до японських храмів. Приховуючи 
прекрасну юну особу молодого імператора, страшна маска покликана підкреслити його мужність і 
відвагу як хороброго полководця [5: 77]. 
Справжнього розквіту мистецтво маски досягає в ХVI-ХVII століттях разом із розвитком театру Но. 

На відміну від масок стародавності, маски Но позбавлені декоративності, екзотичності, їхні лінії строгі й 
скупі, вирази – стримані, і водночас маска – це один із найважливіших засобів художньої виразності Но, 
носій філософського початку, уособлення принципів дзен. 
Є біля двохсот видів масок театру Но. Кожен актор на свій розсуд вирішує, яку маску йому надягти 

для того або іншого спектаклю. Маски підрозділяються на чоловічі й жіночі, у кожному типі є маски 
молодих і старих, простолюдинів і аристократів, демонів і богів. Як правило, маски по розміру менше 
обличчя (приблизно 13-20 см), що свідчить про ідеали краси середньовіччя: велике тіло – маленька 
голова. Часто через маску видніється підборіддя актора. Маски театру Но дуже незручні при носінні: 
вони тісні й обмежують зір: актор у масці може бачити лише невеликий шматочок сцени біля своїх ніг. 
Але в тому й полягає мистецтво актора в театрі Но, що він здатний до внутрішнього бачення, орієнтації в 
просторі наосліп і інтуїтивній взаємодії з іншими акторами в ході спектаклю. 
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Прищепа А. В. Особенности эффекта очуждения в традиционных театрах Японии. 

В статье рассмотрена специфика очуждающего элемента традиционных театров Японии, которая 
заключается в особенностях декораций сцены, регламентированном актерском мастерстве, 

использовании универсальных амплуа, синкретическом характере представлений (сосуществование 
музыки и танцев), использовании масок и грима . Отмечается то, что очуждающие традиции театров 

Японии отличаются от использования эффекта очуждения Бертольдом Брехтом. 

Pryschepa O. V. The Alienation Effect Peculiarities in the Traditional Japanese Theatres. 

The article deals with the alienation effect specifics in the traditional Japanese theatres consisting of the stage 
decorations peculiarities, restricted acting skills, universal line of character usage, syncretic character of 

performances (coexistence of music and dancing), masks and make-up. It is marked that the alienation effect 
traditions of Japanese theatres differ from Bertold Brecht’s. 
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"LEHRSTÜCK" ЯК АВТОРСЬКА ІНТЕНЦІЯ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА 

У статті розглянуто "Lehrstück" як авторський жанр Б. Брехта; виділено основні концептуальні 
положення "Lehrstück": "Lehrstück" як "Lern-Spiel" (навчальна гра) для акторів та глядачів, політично-
прикладне мистецтво для аматорів, експериментально-дослідницький характер, тренувальна вправа 
для навчання діалектиці. "Lehrstück" розглянуто як перехідну, але важливу ланку у драматургічній 

творчості Брехта на шляху до діалектичного театру. 

Шість невеликих драматичних творів, написаних Б. Брехтом в період з 1929 по 1935 роки і 
окреслених поняттям "Lehrstück" ("Переліт через океан", "Баденська навчальна драма про згоду", "Той, 
що каже так, і той, що каже ні", "Захід", "Виняток і правило", "Горації і Куріації"1), ще й досі хвилюють 
літературознавчі уми, провокуючи суперечки в науково-мистецьких колах. Каменем спотикання й 
предметом дискусій дослідників Брехта стали суперечливі моменти створення "Lehrstück" як жанру sui 
generis, а також його дефініції та співвідношення з драмами епічного, неарістотелівського театру. 
Після другої світової війни і аж до 1960-х років "Lehrstückе" знаходилися цілковито в тіні епохальних 

драматичних творінь Брехта періоду еміграції. Під "Lehrstück" розумілася політична тезисна п’єса, 
художньо й драматургічно невибаглива, дидактично зарозуміла форма політично-повчального театру, 
яка, починаючи з середини 1930-х років, остаточно застаріла і вийшла із загального й літературного 
вжитку. Таким чином, "Lehrstückе" вважалися концептуально віджитим продуктом короткої перехідної 
фази в драматичній спадщині Брехта, які не заслуговували на особливий інтерес літературознавців. 
Таке розуміння "Lehrstück" рішуче спростував на початку 1970-х років німецький дослідник Райнер 

Штайнвег. За його переконанням, ці невеличкі п’єси являть собою найдосконалішу та 
найперспективнішу форму брехтівського театру [1: 103]. Реконструювавши теорію "Lehrstück" за 
короткими примітками Брехта 1929-1956 років 2 та провівши низку практичних експериментів з 
театральної педагогіки, Штайнвег визначає концепцію "Lehrstück" як "теорію політично-естетичного 
виховання", модель якої, услід за самим Брехтом, дослідник називає "театром майбутнього" [2; 3: 265]. 
Розмірковуючи над значенням та місцем "Lehrstückе" у брехтівській драматичній спадщині, 

О. С. Чирков визначає їх як авторську модель політичного театру [4: 185], "лабораторію епічної драми" 
[5: 54], а також як один із щаблів у драматургічних пошуках Брехта на шляху до діалектичного театру [4: 
187]. При чому політичний, епічний і діалектичний театри науковець розглядає як "своєрідну художню 
єдність, ім’я якій – театр Бертольта Брехта в його трьох конкретно часових художніх втіленнях та 
іпостасях" [4: 187]. 

Метою цієї розвідки є виявлення основних концептуальних положень, на яких базується "Lehrstück" 
як авторський жанр Б. Брехта. 

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю у сучасному літературознавстві системних наукових 
праць, присвячених аналізу брехтівської концепції "Lehrstück" у її теоретико-практичному комплексі. 

"Lehrstück" як навчально-театральна практика, що виникла в політично-культурному середовищі 
кінця Веймарської республіки, стала об’єктом дискредитування і гострої критики з усіх боків. 
Насамперед, сама назва "Lehrstück" призвела до різного роду непорозумінь у смислі "п’єси з повчанням", 
політично-злободенної п’єси, мистецтва агітбригад, тобто цілковитої індоктринації і повної несумісності 
з мистецтвом. Сам Брехт не раз задавався питанням, "чи не є формулювання "Lehrstück" вкрай невдалим, 
так само, як і формальне наголошування повчального і сама манера представлення цих п’єс були 
великою помилкою" [6: 93]. І коли у 1935 році драматург переклав назву "Lehrstück" англійською мовою, 
він несподівано збагнув, що англійський еквівалент learning-play якнайповніше розкриває суть поняття 
п’єси, виражаючи в своїй назві навчання (learning, Lernen) на противагу повчанню (Lehren) і гру (play) на 
відміну від п’єси (Stück). Таким чином Брехт приходить до думки, що формулювання Lern-Spiel 
(навчальна гра) як зворотний переклад англійського learning-play точніше й виразніше відображає його 
власну авторську інтенцію [7: 200-201]. 
Що має на увазі Брехт? "Виховний вплив "Lehrstück" реалізується через гру, а не через її споглядання. 

Принциповим для "Lehrstück" є те, що вона не потребує глядача, хоча, звісно, він може бути залученим у 
постановку. "Lehrstück" передбачає, що на актора, який програє певні ситуації за сценарієм, промовляє 

                                                           
1 Крім названих п’єс до "Lehrstück"-комплексу відносяться так звані "Lehrstück"-фрагменти – драматичні твори 

Брехта, оформлені за естетичними принципами "Lehrstück", які лишилися незавершеними – "Загибель егоїста 
Йоганна Фатцера", "Асоціальний мерзотник Ваал", "З нічого не буде нічого", "Життя Конфуція", "Бюшінг", "Життя 
Ейнштейна", "Хлібна крамниця". 

2 Відомо про близько 90 висловлювань Брехта про "Lehrstück" та 25 його співпрацівників. 
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певний текст тощо, здійснюється цілеспрямований навчально-виховний вплив, що формує його суспільну 
свідомість. Відтворення високоякісних зразків відіграє тут важливу роль. Так само, як і критика, що 
виникає під час аналізу даних зразків. Йдеться, насамперед, не про відтворення суспільно позитивних і 
взірцево моральних позицій і жестів – програвання відверто асоціальних зразків поведінки має теж 
безсумнівне навчальне значення. Естетичні правила і канони сценічного представлення героїв, які діють 
для Schaustück (театральної п’єси), не мають жодного значення для "Lehrstück". Своєрідні та 
індивідуальні характери персонажів у "Lehrstück" не розглядаються, тому що саме самобутність і 
неординарність є перешкодою для навчальної ролі "Lehrstück" (курсив мій – Л. Ф.)" [6: 91]. 
Таке "програвання" відводиться аматорам, а не професійним акторам: "… тим, для кого вони 

("Lehrstückе") призначені… : робітничим хорам, гурткам самодіяльності, шкільним хорам і оркестрам, 
тобто тим, хто ні живе з мистецтва, ні оплачує мистецтво, а тільки бажає робити мистецтво" [6: 97]. 
Брехт наголошує: "Lehrstückе" не є комерційним проектом, вони переслідують зовсім іншу мету – 
навчання [3: 238]. 
Об’єктом навчального впливу Lern-Spiel стає також глядач, якому пропонується замість чергової 

вечірньої розваги в театрі справжнє наукове дослідження соціально-психологічного характеру. 
Драматург неодноразово підкреслював дослідницький характер своїх п’єс, за яким "Lehrstückе" близькі 
радше до наукових експериментів, аніж до театральних вистав [2: 174-176; 8: 72, 109]. У теоретичному 
коментарі "З нічого не буде нічого і "Lehrstückе" (1930) Брехт зауважує: "Навчаючи треба навчатись. 
"Lehrstückе" – не лише притчі, що засобами театру представляють афористичну 3 мораль, – вони ще й 
досліджують. Тому не бажано, щоб розв’язок лежав на поверхні і був занадто ясним" [2: 22-23]. 
Таким чином, "Lehrstückе" є "предметом дослідження і вивчення", при чому реципієнт, як підкреслює 

драматург, може розуміти текст і проблему у ньому по-своєму. Отож, автор не претендує на абсолютну 
істину, його місія – організувати дослідження: "Написавши текст, я не розраховую ставити в ньому 
крапку – це право надається іншим. Мені достатньо того, що я сам себе навчаю. Я лише керую 
дослідженням – робити ж висновки належить глядачеві" [2: 22]. 
Брехт детально планує "Lehrstück"-дослідження: а) спочатку вивчаються коментарі та вказівки для 

учасників гри; б) дія відтворюється учасниками; в) певні фрагменти критикуються усно і письмово; г) 
внаслідок глибинного аналізу відбувається зміна вихідного матеріалу (зміни теж фіксуються письмово). 
Особливо важкі місця автор радить вивчати напам’ять ще до їх осмислення. Крім того, коментарі теж 
підлягають зміні: "… У такий спосіб вказівки коментаря теж можна повсякчас змінювати. Вони 
переповнені хибними істинами! Якщо зараз вони певною мірою відповідають нашому часу й нашим 
чеснотам, то в інші часи вони виявляться цілком непридатними" [8: 73]. 
Для руйнування театральної ілюзії Брехт вводить у сюжетну канву Lehrstückе" "опонентів", які є 

одночасно глядачами, акторами, заспівувачами в хорах, а також "учнями", учасниками дискусій та 
власне дослідження – доведення достовірності тієї чи іншої тези. Ці опоненти з глядацької зали, 
слідкуючи за ходом подій та розмов персонажів дійства, час від часу переривають сценічну дію своїми 
запитаннями, висловлюють власні міркування щодо проблеми, залучають всю публіку до диспуту, тобто 
представляють своєрідний ілюзіоруйнівний коментар "Lehrstück". 
Ілюзіоруйнівним фактором виступає також спосіб гри самих акторів: вони жодним чином не 

сприяють створенню і збереженню атмосфери реальності того, що відбувається на сцені, навпаки, 
кожним своїм кроком, кожною реплікою підкреслюють, що все дійство є лише свідомим "програванням" 
умовно взятої дійсності: 

"Три актора сходять на поміст. 
АКТОР 1 Наша сцена зветься "Пастухи наймають Богдеркхана стерегти худобу". 
АКТОР 2 У цій сцені один з нас буде грати роль персонажа "Ніщо". 
Два актора сідають на стільці на певній відстані один від одного. Одягають кашкети з емблемою 

синдикату великої рогатої худоби міста Урги. Починають грати двох пастухів" [10: 146-147].  
Самі актори змінюють декорації: 
"Гравці виносять на поміст: два стільці, намет, дві палиці, горщик з хлібними окрайцями [10: 146]"; 

або: "Актори розбирають навал столів і стільців 4[10: 153]". 
Декорації є невибагливими та схематичними, що є характерним для "Lehrstück", і змінюються вони 

при піднятій завісі перед глядачами – жодних театральних ілюзій. 
Сцени "Lehrstück" мають, як правило, заголовок – епічний елемент, що випереджує подію, яка має 

відбутися, розшифровує її, а отже, запобігає емоційному потрясінню глядача і виникненню катарсису, 
що базується на цікавості й подиві [11: 22]. 

                                                           
3 Як вказує Гюнтер Хартунг, тут могло мати місце помилкове вживання одного слова іншомовного походження 

(афористичний) замість іншого, на думку дослідника, більш влучнішим означенням, наприклад, апріорний, 
аподиктичний [9: 204]. 

4 Тут і далі приклади наведені з "Lehrstück"-фрагменту "З нічого не буде нічого" ("Aus Nichts wird Nichts", 1929-1930). 



Л. О. Федоренко. "Lehrstück" як авторська інтенція Бертольта Брехта 

195 

На сцені заголовки, а також основні тези демонструвалися за допомогою проекцій. Будучи своєрідним 
підрядником лібрето, вони демонстрували підтекст твору, який становив основну "навчальну" 
наповнюваність драм Брехта. Проекції не є просто механічним допоміжним засобом, основна їхня роль – 
перешкоджати повному чуттєвому "проникненню" глядача, переривати його механічне прямування за 
ходом п’єси. 
Завершальним етапом Lern-Spiel, згідно авторського задуму, є зміна вихідного тексту та дискусія. 

Б. Брехт часто в кінці п’єси або ж у коментарі до неї пропонує низку питань для вирішення і певну 
сукупність реплік для імовірного використання: 

"ДИСКУСІЯ проводиться опонентами 
Приблизні питання: Що показує ця тібетська історія про пастухів і хлібні окрайці? Як вона стосується нас? 
Репліки: Нас цікавлять, насамперед, не пастухи, а їх життєва позиція. Йдеться про універсальність 

проблеми, її проективність. Ми віднайшли стару притчу, і вона нас зацікавила. 
Критика: Сумний кінець. Дуже невтішно й безнадійно. Чому ви обрали саме це для гри? 
Репліки: Питання в тім, чому все так невтішно закінчується. Чи так має бути? Запитання: як можна 

змінити фінал? Завдання: змінити розв’язку" (підкреслено мною – Л. Ф.) [10: 154]. 
Для самого Брехта "Lehrstückе" мали виключне значення. У жовтні 1953 року драматург обговорює з 

композитором Гансом Айслером написання нової драми на зразок "Заходу" та "Матері" [3: 258]. У 1956 
році відбулася розмова Брехта з угорським композитором Палом Абрахамом, в якій драматург чітко 
сформулював завдання "Заходу" і водночас всього комплексу "Lehrstück": 

– Ця п’єса написана не для читання і не для споглядання. 
– А для чого? 
– Для виконання. Щоб грати для себе самого. Вона призначена не для читацької аудиторії, і не для 

публіки, а виключно для декількох юнаків, яким належить її програти. Вони повинні обмінюватися 
ролями і виступати то на місці обвинуваченого, то позивача, то свідків, то судді. Все має закінчуватися 
загальною дискусією. Тільки за таких умов кожен з них отримає практичне знання діалектики. […] Ваше 
запитання про "Захід" дуже доречне. Я навіть думаю, що варто написати передмову до цієї драми та 
інших, написаних у такому ж стилі. У передмові я пояснив би, що хотів сказати цими п’єсами і яке 
особливе призначення вони мають. Справа в тому, що в них не треба шукати тези чи антитези, аргументи 
"за" чи "проти", обвинувачення або захист, а виключно "тренувальні вправи" для свого роду 
"інтелектуальних атлетів" – тренувальні вправи для навчання діалектиці […]. 

– Іншими словами, Ви пропонуєте, так би мовити, тренувальну методику, тип підготовчої 
гімнастики для спортсменів, які, виконуючи цей особливий комплекс вправ, розвивали б свою 
мускулатуру. А саме ті групи м’язів, що необхідні саме їм і саме для їхнього виду спорту? […] 

– Саме так [1: 131]. 
Незадовго до своєї смерті у розмові з німецьким театральним діячем Манфредом Веквертом Брехт 

зауважив, що саме за такими творами, як "Захід" він бачить майбутнє театру [3: 262-266]. 
Висновки. "Lehrstück" не є "повчальною" п’єсою і не містить "готового" знання. Вона – лише засіб 

навчання. 
Мета "Lehrstück" є суто навчальною: політично-естетичне виховання, засвоєння принципів діалектики 

як якісно нового способу мислення. "Lehrstück" – одна сторона, експериментальна лінія в практичному 
випробуванні цього способу мислення. Лінія, яку згодом Брехт продовжить своїм епічним театром. 

"Lehrstück" не є театральною виставою. У своїй основній концепції це "навчальна гра" (learning-
play) експериментально-дослідницького характеру з чітким методичним комплексом тренувальних 
вправ: а) відтворення зразків, поданих у тексті (т. зв. імітуюча гра [8: 115]); б) внесення власного досвіду 
у гру; в) аналіз власного досвіду і відтворюваних зразків, дискусія-резюме; г) зміна тексту відповідно до 
здійсненого аналізу. 
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Федоренко Л. А. "Lehrstück" как авторская интенция Бертольта Брехта. 

В статье рассматривается "Lehrstück" как авторский жанр Б. Брехта; выделены основные 
концептуальные положения "Lehrstück": "Lehrstück" как "Lern-Spiel" (учебная игра) для артистов 

и зрителей, политически-прикладное искусство для аматоров, экспериментально-
исследовательский характер, тренировочное упражнение для обучения диалектике. "Lehrstück" 
рассматривается как переходное, но важное звено в драматургическом творчестве Брехта на 

пути к диалектическому театру. 

Fedorenko L. O. "Lehrstück" ("Learning" Play) as the Author’s Intention of Bertolt Brecht. 

The article deals with the "Lehrstück" as the author’s genre of B. Brecht. Basic conceptual regulations of 
"Lehrstück" are distinguished: "Lehrstück" as "learning play" for the actors and spectators, the political-applied 

art for the amateurs, the training exercise for the dialectic’s study. "Lehrstück" is examined as a transient, but 
an important link in the B. Brecht's dramatic works on the way to the dialectical theatre.
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ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКЗЕРСИТИВНИХ ПЕРФОРМАТИВНИХ 
МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

У статті досліджено екзерситивні мовленнєві акти. Насамперед, приділено увагу їх класифікації, 
підґрунтям якої слугують семантичні, синтаксичні і прагматичні чинники, описано прагматичні умови 
успішності їх уживання в мовленні та визначено пресупозиції. Аналіз ведеться на основі виокремлення 

домінантних перформативних екзерситивних дієслів, які вживаються у функції предиката 
екзерситивного мовленнєвого акту 

Розвиток лінгвістики вже з середини минулого століття йде шляхом інтеграції суміжних наукових 
дисциплін, у результаті чого виникли і розвиваються прагмалінгвістика, психолінгвістика, 
соціолінгвістика тощо. Мовленнєва діяльність стала вважатися однією із форм життєдіяльності. 
Діяльнісний підхід створив умови для систематизації й організації відношень мовних феноменів, сфери 
людської особистості і сфери суспільства. Так, однією із найбільш актуальних лінгвопрагматичних 
напрямів стала теорія мовленнєвих актів, сформована в дослідженнях Дж. Остіна і Дж. Сьорля. 
Об'єктом нашої розвідки є екзерситивні перформативні мовленнєві акти, виділені в класифікації 
Дж. Остіна, предметом – їх експліцитне вираження в мовленні. 
Екзерситивним Дж. Остін вважає акт здійснення влади, прав чи впливу [1: 117]: призначаю, звільняю, 

наказую, вимагаю, прошу, благаю, забороняю, раджу, рекомендую тощо. Узагальнююче визначення 
екзерситивного мовленнєвого акту полягає у вираженні волевиявлення мовцем, яке спрямоване на 
каузацію діяльності адресата, і це означає, що в логічній структурі такого мовленнєвого акту є 
компонент волі – Хай буде так! [2: 374]. Особливість таких мовленнєвих актів полягає в їх 
спрямованості на зміну навколишньої ситуації за допомогою мовленнєвих дій, їх мета "зробити так, щоб 
дійсність відповідала словам" [3: 172], тобто мовець спонукає адресата здійснити дію на його користь 
або на власну. 

Метою роботи є формування методологічних засад дослідження екзерситивів та їхніх різновидів. 
Послуговуючись терміном екзерситиви, варто зважати на те, що у класифікації Дж. Сьорля ці ілокутивні 
акти виділені у клас директивів, і, взагалі, в лінгвістичній літературі екзерситивні висловлювання більш 
відомі як директивні, або спонукальні, або імперативні. Спираючись у власних дослідженнях 
перформативних мовленнєвих актів на компактнішу класифікацію Дж. Остіна, ми вживатимемо термін 
екзерситив (екзерситивне висловлювання / акт). Екзерситив можна схарактеризувати як двобічний 
ініціальний мовленнєвий акт, який означає початок мовленнєвої інтеракції, для успішної реалізації якої 
потрібна відповідна реакція з боку адресата. Дослідженню спонукальних висловлювань були присвячені 
роботи В. С. Храковського, О. П. Володіна, Л. О. Бірюліна, Ц. Саранцацрал, Л. О. Сергієвської, 
В. І. Козирева, Н. Ф. Гладуш, О. І. Беляєвої, І. С. Андреєвої, А. І. Ізотова, які виділили диференційні 
ознаки основних видів спонукання (накази, прохання, поради тощо); схарактеризували комунікативні 
ситуації їх вживання; дослідили різноманітні засоби вираження окремих видів спонукання тощо. На 
матеріалі української мови категорія спонукальності досліджувалася Л. В. Бережан [4], О. Л. Даскалюк 
[5], С. В. Мясоєдовою [6], О. В. Нарушевич-Васильєвою [7], Н. О. Бондарєвою [8], Л. В. Фоміною [9] та 
ін. Даній проблемі присвячені праці російських дослідників: Н. Г. Закутської, яка досліджувала 
директиви на основі особистісних характеристик персонажів реалістичної драми, тобто вивчався вплив 
індивідуальних якостей особистості та її психологічного стану в момент реалізації висловлювання того 
чи іншого типу екзерситивного акту [10]; А. О. Стеблєцова фіксує увагу на тексті ділового письма, що, 
на її думку, може слугувати показовим матеріалом для аналізу комунікативно-прагматичного впливу та 
використаних для цього мовленнєвих стратегій [11]; М. Г. Шевцова уводить поняття директивного 
стилю, який охоплює мову офіційних документів [12]; О. О. Давиденкова досліджує англійські питальні 
речення на матеріалі рекламного дискурсу, у рекламі використовується непряма імперативність, яка 
передбачає периферійні засоби вираження спонукань [13]; С. О. Попова пропонує досліджувати 
директиви на основі літературної рецензії. У прагматичному плані функції рецензії спрямовані не тільки 
на переконання, але й на спонукання певних дій у майбутньому [14]. Проте низка питань, зокрема 
дослідження перформативних екзерситивних актів на матеріалі української мови, не досліджена, а відтак 
проблематика залишається актуальною. 
Екзерситивний мовленнєвий акт найкраще розглядати як функціонально-прагматичне поле, планом 

змісту якого є комунікативна інтенція мовця, а планом вираження – різноманітні мовні засоби передачі 
екзерситивної інтенції. Узагалі спонукальні мовленнєві акти досліджувалися у співвідношенні трьох 
аспектів – семантичний, синтаксичний та прагматичний (або комунікативно-прагматичний). 
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1. Семантичний аспект, що включає аналіз пропозиційного змісту висловлювань, вивчали на прикладі 
англійських дієслів мовлення різні вчені [15; 16; 17]. Є аналіз таких дієслів на матеріалі німецької мови 
[18; 19]. А. В. Дорошенко досліджує умови вибору англійських дієслів в непрямих мовленнєвих актах 
[20]; Р. В. Нікіфорова аналізує семантику висловлювань на матеріалі англійської мови [21]; 
Н. А. Депутатова проводить зіставний аналіз стимулюючих реплік спонукальної семантики на матеріалі 
англійської та російської мов [22]; Н. М. Хабірова систематизувала семантичні моделі спонукальних 
висловлювань на матеріалі татарської та англійської мов [23]; В. С. Храковський і О. П. Володін 
досліджували семантику та типологію імператива [24]. 

2. Синтаксичний аспект включає аналіз засобів вираження спонукання на синтаксичному рівні. Цій 
проблемі присвячені праці Б. Фразера, зокрема проаналізовано синтаксичні особливості функціонування 
перформативних дієслів [25]; О. В. Богемова дослідила формування спонукальних конструкцій у французькій 
мові [26]; Л. В. Сурикова вивчила синтаксичні моделі мовленнєвого акту пропозиції на матеріалі англійської і 
російської мов [27]; Л. О. Бірюлін і В. С. Храковський проаналізували структуру спонукальних речень [28]; 
В. Є. Іосифова з’ясувала засоби вираження спонукання на матеріалі мовлення росіян [29]. 

3. Прагматичний аспект включає фактори соціолінгвістичного і соціопрагматичного характеру. Тут 
виділяємо роботи О. І. Бєляєвої, яка провела комплексний аналіз спонукальних мовленнєвих актів на 
матеріалі англійської мови [30; 31]; Н. Ф. Баландіної, яка виділила смислові різновиди чеських імперативних 
прагматичних кліше з урахуванням ситуативного контексту [32]; Л. О. Бірюліна, який проаналізував 
послідовність дій адресанта і адресата в прагматичних ситуаціях спонукання [33; 34]; Н. І. Формановської, в 
роботі якої досліджуються взаємозв'язки категорії спонукання з мовленнєвим етикетом [35]; Ц. Саранцацрал, 
яка наводить соціо-прагматичні характеристики спонукання в російській мові [36]. 
Виходячи із створених вказаними вище вченими концептуальних засад, зокрема загальної тези теорії 

мовленнєвих актів: успішна реалізація будь-якого мовленнєвого акту детермінується пресупозиційними 
умовами. Подамо пресупозицію вживання екзерситивів: 

1) адресант бажає спонукати адресата до виконання / невиконання дії; 
2) адресант правомірний висловити своє спонукання; 
3) адресат здатний виконати дію; 
4) адресат зробить цю дію. 
У прагмалінгвістичних роботах, присвячених спілкуванню, більшість науковців зосереджують увагу 

на способах досягнення успішного спілкування. О. К. Теплякова зауважує, що аналізуються головні 
умови, які сприяють установленню взаєморозуміння, детально розглядаються ті чи інші типи взаємодії 
між комунікантами, фактори, які забезпечують цю взаємодію, виокремлюються постулати, максими, 
необхідні для успішного спілкування [37: 8]. 
Так, О. І. Беляєва досліджує два зовнішніх фактори, що забезпечують успішність екзерситивного 

мовленнєвого акту: 
а) здатність адресата декодувати семантичний і прагматичний зміст висловлювання; 
б) відповідність реакції адресата на висловлювання і початкової інтенції відправника цього 

висловлювання, тобто тієї інтенції, наявність якої зумовила його вступити в комунікацію з адресатом 
[30: 16-18]. 
Голландський дослідник Г. А. ван Дейк стверджує, що для успішної комунікації значну роль відіграє 

знання комунікативної ситуації. Він виділяє такі критерії: тип соціальної ситуації (особиста, суспільна, 
інституційна / формальна – суди, лікарні; неформальна – салон автобуса, ресторан), характеристика 
учасника комунікації (позиції – ролі, статуси; властивості – стать, вік; стосунки – зверхності, підлеглості, 
авторитету; функції – родинні (батько, син), суспільні, державні (суддя, депутат) [38: 23-24]. 
Крім окреслених факторів на спосіб вираження комунікативної інтенції, на думку Дж. Ліча, 

впливають також деякі загальні принципи мовленнєвого етикету і принцип ввічливості [39: 247]. 
П. Грайс головним принципом мовленнєвого спілкування вважав принцип кооперації, у якому виділив 
чотири конкретніших постулати: 

1) якості – висловлювання повинно бути істинним; 
2) кількості – висловлювання повинно містити не більше і не менше інформації, ніж це необхідно для 

виконання даної мети; 
3) відношення – релевантність висловлювання по відношенню до теми; 
4) способу – ясність висловлюваного [40: 222-224]. 
О. І. Беляєва пропонує окреслити такі прагматичні ознаки для опису відмінностей між основними 

типами директивів: 
1) облігаторність виконання дії для адресата; 
2) бенефакторність дії для одного із комунікантів; 
3) пріоритетність стану мовця або адресата [30: 16-20]. 
Використовуючи ці ознаки для своєї типології, О. І. Беляєва поділяє директивні мовленнєві акти за 

такими типами: 1) прескриптиви, для яких характерні пріоритетність позиції мовця і облігаторність 
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виконання дії для адресата (ознака бенефакторності дії тут нерелевантна): наказ, розпорядження, дозвіл, 
заборона, інструкція, припис, замовлення; 2) реквестиви, для яких характерні пріоритетність адресата, 
необлігаторність і бенефакторність дії для мовця: прохання, благання, запрошення; 3) сугестиви, для яких 
характерні пріоритетність мовця, необлігаторність і бенефакторність дії для адресата: порада, 
пропозиція, попередження. Кожному із типів притаманний свій набір ознак [30: 16-20]. 
В. І. Карасик виділяє категоричні і некатегоричні директивні мовленнєві акти. До категоричних 

учений відносить накази, інструкції, заборони, які виражають волю мовця, при цьому думка адресата не 
береться до уваги [41: 69-73]. Некатегоричні директиви є більш складними утвореннями порівняно з 
категоричними, оскільки мовець залежно від обставин намагається зменшити силу прямого впливу на 
адресата. До некатегоричних відносяться мовленнєві акти вибачення, прохання, рекомендації [41: 75]. 
Л. Г. Карандеєва пропонує розглядати як директивний перформативний акт вимоги, виділений на 

підставі прагматичної пресупозиції небажання адресата виконати каузовану дію [42: 10]. 
Існують різні мовні засоби вираження екзерситивних мовленнєвих актів. Граматичне ядро плану 

вираження екзерситивів, на думку О. І. Беляєвої, складає категорія імперативної модальності, яка 
реалізується в екзерситивному мовленнєвому акті у формі імперативних речень. Імперативні речення 
вживаються переважно для вираження прескриптивних екзерситивних мовленнєвих актів, коли наявна 
прагматична пресупозиція облігаторності виконання дії, забезпечена пріоритетною статусною позицією 
мовця [30: 65]. М. В. Агасандова, досліджуючи односкладні спонукальні інфінітивні речення 
французької мови, зробила умовивід, що значення кожного спонукального мовленнєвого акту 
конкретизується в межах визначеного прагматичного контексту, зокрема визначається пріоритетністю 
позиції мовця стосовно адресата. В імперативних реченнях комунікативна установка виражається 
інтонацією [43: 3]. 
Експліцитним засобом вираження екзерситивного мовленнєвого акту слугують перформативні дієслова 

в їх класичному вживанні – "експліцитні перформативи" [1: 67] або "перформативні префікси" [44: 224]: 
наказую, призначаю, звільняю, дарую, оголошую, заявляю, затверджую, ставлю (до відома), рекомендую, 
раджу, називаю, застерігаю, пропоную, запрошую, попереджаю, вимагаю, запитую, прошу, благаю, 
забороняю, дозволяю тощо. Більшість лінгвістів вважає, що найбільш адекватним способом вираження 
ілокутивності екзерситивних висловлювань є експліцитна перформативна формула [18; 45-49]. 
Експліцитна й найповніша перформативна структура екзерситивних висловлювань реалізується в 

складнопідрядному реченні з підрядною з'ясувальною, головна частина якого містить предикат із 
екзерситивною інтенцією: Я / Ми наказую(ємо) / раджу(-имо) / прошу(-имо), щоб ви зробили: Наказую 
вам, щоб ви повернулися у місто; Я раджу тобі, щоб ти повернувся у місто; Я прошу вас, щоб ви 
повернулися у місто; Я наказую, щоб в'язень цей не міг ні з ким ні бачитись, ні листуватись (В. Шевчук). 
Інтенцію спонукання найкраще й найповніше репрезентує спеціальний індикатор – дієслово-
перформатив. Наприклад, для наказів таким є перформативне дієслово наказую(-ємо): Я наказую – треба 
поставити скрізь, де посуваються тавроскіфи, засади, і лазутчиків треба послати, і тобі, Іоанне, 
виставити метальні машини… (С. Скляренко), для пропозицій перформативне дієслово пропоную(ємо): 
Пропоную оцю татарську кривулю передати прапорщику Котляревському як переможцю у боротьбі за 
честь людини! (І. Пільгук). 
Залежно від конкретного наповнення перформативної моделі стандартна структура 

складнопідрядного речення може зазнавати різноманітних модифікацій. Так, підрядна частина може 
номіналізуватися, перетворюючись в додаток-інфінітив: Я пропоную допитати його вогнем (В. Малик); 
І тобі, Мокію, раджу не вірити українізації (М. Куліш); Наказую суворо стежити в тутешньому 
повіті за Драгомановим (Л. Горак); Наказую збільшити вдвічі вхідні і вихідні (І. Пільгук). 
В окремих випадках інфінітивний компонент ще більше номіналізується у формі іменника, пор.: 

Запрошую погостити і Запрошую в гості; Великого візира призначаю головним шефом цього походу 
(М. Лазорський); Якщо Якуб-ага захоче мати мене своїм товаришем, я з радістю пропоную свої послуги 
(В. Малик); Рекомендую, – подав він майорові довгасту мілку тарілочку. – Оселедчик без шкірки. 
Виключно для вищих чинів (П. Загребельний). Іноді в екзерситивних висловлюваннях позиція інфінітива 
може виявитися незаміщеною у тому випадку, коли її семантика відома з попереднього контексту: 
Дозволяю; Ще раз попереджую. 
Варто зазначити, що деякі екзерситиви зберігають навіть при негації своє значення і не втрачають 

перформативності [47: 215; 50: 66], наприклад, перформативні дієслова: не дозволяю = забороняю, не 
забороняю = дозволяю: – Я не дозволю! – А я без дозволу! Він поцілував її волосся. – Я забороняю! Чуєте? 
(П. Загребельний). 
Екзерситивна стандартна перформативна модель може відходити від перформативного канону, 

зокрема від першої особи теперішнього часу дійсного способу, наприклад, як особливий її різновид 
можна розглядати конструкції екзерситивів, у яких дієслівна лексема виступає у формі пасиву: 
Запрошується свідок – Іванов І. І.; Головнокомандуючим призначається прапорщик Криленко 
(В. Ілляшенко). Ці висловлювання відрізняються від стандартної перформативної формули тим, що в них 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки 
 

200 

мовець не експлікований як автор спонукання (запрошення, призначення тощо). Тут особа, яка передала 
спонукання автора, не є суб'єктом даного спонукання, вона виступає у ролі посередника між 
комунікантами – автором спонукання і адресатом, і її функція полягає тільки у передачі такого 
повідомлення [51: 92-93]. 
Перформативні дієслова, які репрезентують інтенційний зміст екзерситивних реплік, можуть мати 

форму 3-ої особи однини і множини теперішнього часу дійсного способу: Деканат пропонує залишити 
вас в аспірантурі (з вуст декана факультету). 
Варіантами реалізації повної перформативної моделі можна розглядати конструкції, де дієслівний 

предикат просити вживається у формі 1-ої особи однини майбутнього часу: Попрошу вас не 
запізнюватися; у формі умовного способу: Я попросив би вас вийти тощо. 
У спілкуванні комуніканти можуть використовувати модалізовані реченнєві конструкції для 

створення, наприклад, ввічливого фону мовленнєвої взаємодії. Особливим різновидом базової моделі 
можна вважати конструкції з модальними дієсловами: мусити, хотіти, могти, насмілюватися в усіх 
часових формах, які вживаються як у розповідній, так і в питальній формі. Особливістю перформативних 
конструкцій з модальними дієсловами є вживання перформативного предикату у формі інфінітива, що 
принципово не впливає на перформативний характер конструкцій та їх комунікативну спрямованість. 
Модальне дієслово такої конструкції виконує роль не тільки додаткового будівельного елементу, 
"призначеного для ускладнення і розширення" моделі, але й здатне виступати в якості "захисника" (у 
розумінні Е. Фрейзера), що пом'якшує ступінь впливу на адресата, або інтенсифікатора, призначеного 
посилювати вплив на комунікативний ефект з боку мовця [19: 113]. 
Модальне дієслово у розповідних конструкціях використовується для вираження права мовця 

здійснити вказану ним мовленнєву дію в якості одного кроку, а також для контролю з його боку за ходом 
мовленнєвого впливу, наприклад: Хочу попросити вашого дозволу; Я хочу попередити, що те, про що я 
говорив і далі говоритиму, я роблю од щирого серця… (Остап Вишня); Сьогодні хочу запропонувати ще 
одного… (Б. Левін). У цих екзерситивних висловлюваннях модальне дієслово хотіти використовується в 
конструкціях Я хочу + перформативне дієслово (просити, попереджувати, пропонувати). Така 
модальна форма вживається у формальному і піднесеному регістрах. 
Конструкції Я повинен + перформативний предикат вживаються з екзерситивними дієсловами просити, 

попереджувати: Повинен просити вас призначити зустріч; Повинен попередити про перевірку тощо. 
Питальна конструкція модальне дієслово + 1 особа + перформативне дієслово: Чи можу я запросити 

вас на обід? на відміну від розповідних моделей є більш ввічливою формою мовленнєвого впливу. Мовець 
використовує питальні форми екзерситивів у спілкуванні для регулювання мовленнєвої взаємодії. Він 
намагається заручитися згодою адресата на свою користь, не використовуючи інтенсивних засобів. 
Іноді у спілкуванні вживаються умовні конструкції якщо + 1 особа + модальне дієслово + 

перформативне дієслово: Якби я міг вам порадити…, які вважаються не тільки етикетними, але і 
виступають як ефективний засіб привласнення мовцем мовленнєвого амплуа як такого, хто дає пораду, 
шляхом моделювання відповідного "дозволеного" характеру висловлювання [52: 16]. 
Ці речення доводять, що модальне дієслово як компонент модалізованих перформативних 

конструкцій відіграє важливу роль. Його вживання в цих моделях сприяє успішності спілкування й 
контролю над процесом інтеракції, але вони не є універсальними, оскільки накази, прохання, заклинання 
не виражаються за допомогою модалізованих перформативних конструкцій. 
У спілкуванні перформативні екзерситивні дієслова можуть замінюватися на словосполучення з 

віддієслівними іменниками: віддаю наказ, даю пораду тощо: Так слухайте ж мого наказу, – сказав 
сотник… (М. Старицький); Я даю тобі добру пораду. Ти врятуєш себе, сім'ю, Київ і всіх киян… 
(В. Малик) тощо. 
Можливі випадки, коли віддієслівний іменник (прохання, порада тощо) поєднуються з наступними 

реченнями (підрядними, безсполучниковими), інфінітивом: А прохання маю до хана єдине: нехай його 
вони не обкрадають воїнів султана… (Ю. Мушкетик); Ми, члени КСМУ, обговоривши питання про 
прізвище взагалі, принципово подаємо таку пропозицію: ми переконані, що за повного соціалізму поміж 
вільних безкласових людей поведуться зовсім інші, нові прізвища (М. Куліш); Прохання – не турбувати. 
Такі конструкції слугують засобом вираження багатьох типів екзерситивів. 
Отже, екзерситивні висловлювання, що корелюють зі стандартною перформативною формулою і з її 

різноманітними маніфестаційними варіантами, є основними в плані конструктивного вираження 
ілокутивного змісту. На майбутнє заслуговує на увагу власне імперативні конструкції та їх мовні 
індикатори. 
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Матеріал надійшов до редакції 19.04. 2011 р. 

Дедухно А. В. К проблематике исследования экзерситивных перформативных речевых актов. 

Статья посвящена исследованию экзерситивных речевых актов, прежде всего их классификации на 
основе семантических, синтаксических и прагматических признаков. Описаны условия успешности их 

употребления в речи. Анализ проводится на основе выделения доминантных перформативных 
экзерситивных глаголов, которые выполняют функцию предиката в экзерситивном речевом акте. 

Dedukhno A. V. To the Problem of Studying the Exercitive Performative Speech Acts. 

The article is devoted to the study of the exercitive speech acts, foremost their classification on the grounds of 
the semantic, syntactic and pragmatic features. The conditions of their usage in speech are described. The 

analysis is based on the selection of the dominant performative exercitive verbs that are used in the predicate 
function of the exercitive speech act.
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ІРОНІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ Б. БРЕХТА У П’ЄСІ ЕЖЕНА ЙОНЕСКО "СПРАГА ТА ГОЛОД" 

У контексті протиставлення "епічного театру" та "театру абсурду" в статті розглядається 
художня специфіка іронічно забарвленого образу блазня Брехтоля у п’єсі Ежена Йонеско "Спрага 
та голод", прототипом якого став німецький драматург Бертольт Брехт . За ходом аналізу 
художніх творів та теоретичних праць вищезгаданих авторів здійснено спробу встановити 
спадкоємність упроваджених ними театральних систем, попри традиційно констатовану 

дослідниками полярність останніх. 

На сьогоднішній день, мистецька постать Бертольта Брехта все частіше інтерпретується дослідниками як 
така, чий творчий доробок не варто звужувати до меж лише одного чітко окресленого естетичного явища ХХ 
століття, а саме до літературно-театрального комплексу "епічної драми". Якраз навпаки, все більш 
розповсюдженою та переконливою постає гіпотеза, згідно з якою як власне художня, так і теоретична 
спадщина німецького драматурга спричинила значний – хоча подекуди і неоднозначний, специфічно 
усвідомлений або й неусвідомлений "спадкоємцями" – вплив на творчість наступних мистецьких поколінь. 
Зокрема, попри впевненість багатьох дослідників у протилежності театральних систем "епічної драми" та 
"театру абсурду", видається за можливе вибудувати певні паралелі між цими драматичними формами, 
окреслити, хоча і пунктиром, їх художню наступність та віднайти конкретні спільні риси. 

Метою даної розвідки є виявлення такого впливу на матеріалі однієї з пізніх п’єс Ежена Йонеско 
"Спрага та голод", яка побачила світ у 1964 році. 
Сприйняття п’єси глядачем було неоднозначним, що характерно для більшості творів Е. Йонеско, і 

протягом одного сезону змінилося від неприйняття до схвалення. Освистана у Комеді Франсез, вже того 
ж року п’єса отримала премію. Йонеско підкреслює, що однією із головних особливостей цього твору 
стала його "барочна" форма: "Це – барочна п’єса. Вперше мені довелося створити п’єсу, яка має 
некласичну побудову" [1: 1747]. Спочатку "Спрага та голод" складалася з трьох епізодів, але пізніше 
Йонеско виявив бажання написати продовження, четвертий епізод, створюючи таким чином нову 
драматичну форму – "драму-акордеон із нескінченним розвитком, в якій наступні постановники 
віднайшли б для себе саме те, що шукають" [1: 1747]. З уведенням в основний текст епізоду під назвою 
"Підніжжя стіни", який зайняв друге порядкове місце, п’єса набула тої остаточної форми, про що 
свідчить її підзаголовок: "Спрага та голод. Чотири епізоди". Насправді, усі чотири епізоди мають 
автономний характер і поєднані завдяки головному персонажу та його невизначеному і невтамованому 
бажанню. Як засвідчує Роберт Гірш, актор, який у 1966 році зіграв у п’єсі роль Жана, "Спрага та голод" – 
це ті бажання, які протагоністу ніколи не вдовольнити, оскільки він прагне недосяжного ідеалу. Це – 
зневірена п’єса про зневіру ("une pièce désespérante et désespéreé") [2]. Жан вирушає на пошуки щастя у 
мандрівку довжиною в життя, а його щастя увесь цей час, насправді, знаходилося поруч, втілене у 
дружині та доньці. Сам Йонеско підкреслює християнський символізм назви п’єси: "Спрага та голод" – 
насправді, біблійний заголовок. Ми всі зголодніли, ми всі заспрагли. Ми відчуваємо голод до багатьох 
речей, ми відчуваємо спрагу до багатьох речей: земної їжі, віскі, хліба; ми зголодніли за любов’ю, за 
істиною. Хліб, вино і плоть, до яких відчуває голод Жан, головний герой, є лише заміщенням того, що 
могло б втамувати його голод і спрагу до ідеалу" [1: 1748]. Більше того, у закінченому вигляді п’єса 
складається з чотирьох епізодів, присвячених духовному пошуку людини, що наштовхує на певні 
паралелі з Євангеліями та чотирма трактатами Жана де ла Круа. У першому епізоді, "Втечі", Жан, 
головний персонаж п’єси, відчуває постійне незадоволення від оточуючої його дійсності. Справа не у 
тому, де він живе, – просторому і світлому будинку чи темному вогкому напівзруйнованому підвалі – але 
у тому, що страх смерті перетворює будь-яке місце на могилу і Жан сприймає своє життя як кошмар, що 
тисне на нього з усіх боків. Жан тікає від дружини та дитини, зі своєї уявної домівки-в’язниці на пошуки 
країни мрій, де ніхто ніколи не хворіє і не помирає. У другому епізоді, "Зустрічі", дія розгортається на 
вершині гори, на просторій відкритій платформі, залитій світлом і повітрям. У цій омріяній місцині для 
повного щастя Жану не вистачає "другої половини", і він чекає на "неї". Ця зустріч, як стверджує сам 
герой, є найважливішою зустріччю у його житті, оскільки лише "вона" може заповнити пустоту, яка 
залишається у душі Жана, лише "вона" може повернути втрачений час його життя. Проходить незліченна 
кількість часу, але ніхто не з’являється. Жан не знає ні як виглядає "вона", ні її ім’я. Різні жінки 
проходять повз нього, але чекання так і залишається безплідним. Третій епізод "Підніжжя стіни" 
розгортається у підніжжя старовинної стіни, яка стоїть на шляху Жана. Ця стіна, з одного боку, за 
словами Юнака, є певним гарантом, який "захищає нас від непізнаваного, від хаосу" [1: 844]. Але 
справжній символізм цього образу розкриває сам автор: стіна є втіленням самотності, оскільки 
нездоланна стіна не дозволяє людині спілкуватися з іншими, і водночас це – перешкода на шляху 
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пізнання, перешкода яка приховує від людини життя і істину, стіна є втіленням таємниці життя та смерті, 
крізь яку прагне проникнути не лише протагоніст, але і сам автор. 
Четвертий фінальний епізод – "Чорні меси "Доброї Гостини" – становить для нас найбільший інтерес, 

оскільки саме тут з’являється блазень Брехтоль (Brechtoll – un mot-valise composé à partir de Bertold Brecht) 
[1: 1761] і відбувається театральна постановка для "виховання і перевиховання" мас. По-перше, увагу 
привертає назва цієї дії. Французькою назва цієї частини п’єси звучить як "Les Messes Noir de "La Bonne 
Auberge"". Словосполучення "Messe noir" має також значення "чаклунство, шаманство", а іменник 
"auberge" окрім першого значення "готель, гостинець, заїжджий двір" у модусі зниженої лексики, жаргону 
має значення "тюрма". Гостина постає перед Жаном у вигляді похмурого місця, обнесеного дротом, з 
ґратчастими вікнами і товстими стінами, схожого водночас на монастир, казарму і тюрму. Це місце постає 
перед глядачем у вигляді ідеальної соціальної машини, де кожен брат працює на благо усієї комуни, кожен 
має свою функцію у цій машині. Постарілий і стомлений Жан заходить сюди, щоб перепочити кілька 
хвилин. Але доброзичливість і гостинність братів присипляють і розслабляють мандрівника, він 
намагається втамувати голод і спрагу хлібом та водою з рук брата Тарабаса, хоча і марно. Жан, на прохання 
братів, розповідає про свої мандри, але, виявляється, він нічого не бачив і нічого не чув, бо не в змозі 
пригадати і описати бодай якийсь конкретний випадок або картину подорожі. Спрага до життя Жана не 
може бути втамованою. Він провів усе життя у безплідному пошуку чогось, що так і не знайшов. Але тепер 
подальша його подорож є неможливою, оскільки, щоб відпрацювати хліб і воду, які він отримав у гостині, 
щоб віддячити братам, Жан повинен залишитись і прислуговувати їм на невизначено довгий термін. 
Йонеско ув’язнює Жана у "Добрій Гостині" за його "духовну слабкість", в той час, як Тріпп відбуває 
покарання за "релігійну слабкість", а Брехтоль – за те, що він "марксист, який не може відмовитись від 
хліба" [1: 1759]. "Добра Гостина" виявляється, як свідчить сам автор, не тим втраченим раєм, на пошуки 
якого вирушив Жан залишаючи дружину у Едемському саду, а пеклом, де брати на чолі з Тарабасом 
виявляються слугами Сатани. Емануель Жаккар характеризує це місце наступним чином: "Тут всі носять 
уніформу і ряси, всі поважають спільний закон, який здається гнучким, але насправді є підступним. 
Поступово запопадливість зводиться до шантажу, примусу, промивання мізків" [1: 1759]. Центральне місце 
цього епізоду посідає "дидактичний спектакль", розігруваний братами для Жана, який є водночас і 
розважальним і повчальним ("distrayant… et peut-être aussi pédagogique"), це – гра, яка має на меті 
виховання і перевиховання ("le jeu de l’éducation-rééducation") [1: 864]. У двох клітках-камерах з’являються 
блазні Тріпп і Брехтоль. Вони вимагають, щоб їх звільнили. Тріпп і Брехтоль знаходяться під вартою з 
різних, точніше, з протилежних причин: Тріпп через його релігійні переконання, Брехтоль – марксистські. 
Однак протягом тридцяти уроків брат Тарабас обіцяє вивільнити свідомість в’язнів від їх "забобонів" і 
надати їм справжню свободу – свободу духу. Поступово і методично, шляхом шантажу їжею, Тарабас 
досягає парадоксального результату: Тріпп і Брехтоль відмовляються від своїх поглядів і проголошують 
заяви, протилежні їх переконанням. Вони отримують свою тарілку із супом, але не отримують свободи, 
оскільки, ціллю цієї першої і гіпотетичних наступних двадцяти дев’яти постановок є розвінчання поняття 
свободи взагалі: "ми проводимо дезінтоксикацію від свободи; демістифікацію… ідеї отримання свободи, 
демістифікацію самої ідеї свободи" [1: 877]. За допомогою цієї вистави Йонеско проводить паралель між 
марксистською пропагандою та ідеологічною обробкою у "Добрій Гостині". Як зауважує Емануель Жаккар, 
автор це робить за допомогою театралізованого дійства, в основі якого лежить принцип дистанціювання 
("distanciation" [1: 1759]), або ж очуження. Умовність того, що відбувається на сцені, підкреслює реакція 
братів-глядачів, розділених на два табори, – червоний зі сторони Тріппа і чорний зі сторони Брехтоля – які 
реагують на дійство мімікою та ритмічними аплодисментами, кожен у свою чергу, зображаючи свідомого і 
розсудливого глядача. Єдиним, хто співпереживає, тобто за термінологією Брехта "вживається", 
залишається не втративший своєї індивідуальності Жан. У такий спосіб Йонеско пародіює ідеологічно-
дидактичний театр Брехта. Брехтоль, переконаний матеріаліст, вимагає свою законну свободу, але, 
зголоднівши, просить у брата Тарабаса трохи супу. Брехтоль проголошує, що людина ані добра, ані погана, 
і її поведінка залежить лише від угоди, яку приймають члени колективу, викликаної необхідністю спільної 
життєдіяльності. З цього брат Тарабас робить висновок, що при відсутності сили, яка є вищою за людину, 
ніхто не може змусити нас бути добрими і людяними по відношенню до інших, якщо умови суспільного 
договору не влаштовують одну зі сторін, вона може безкарно анулювати договір, тобто лишити Брехтоля 
помирати з голоду. Тарабас наполягає на тому, що основою солідарності людей є Бог. Тому єдиною 
умовою для отримання їжі для Брехтоля буде прохання в ім’я Всевишнього. Обманутий обіцянками 
Тарабаса, Брехтоль читає "Отче наш" і проголошує, що вірить у Бога. Паралельно відбувається обробка 
свідомості Тріппа, націлена на те, щоб він визнав, що Бога не існує. Протягом спектаклю брат Тарабас 
доводить, що для того, щоб отримати свободу, потрібно позбутися "систем, доктрин, догм, міфів, тіків, 
розумового автоматизму, які обтяжують" [1: 867]. Коли людина позбавляється своїх переконань, вона 
готова до свободи. Але, як не парадоксально, ми не можемо стверджувати, що брати, які досягли 
"просвітлення" і отримавши свободу добровільно відмовились від неї, насправді вільні. Що таке "свобода" 
Йонеско однозначної відповіді не дає. 
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Таке іронічне зображення Бертольта Брехта та його театральної системи не випадкове. Йонеско 
неодноразово висловлював критику щодо естетичних поглядів німецького драматурга, звинувачуючи його 
театр у заідеологізованості і заангажованості, а послідовників його системи прямо називає терористами. У 
"Записках за і проти" читаємо: "Мені не подобається Брехт саме тому, що він сповідує дидактику і 
ідеологію. Він не примітивний, але первинний. Він не простий, але він спрощує. Він не дає матеріалу для 
роздумів, але сам є відображенням, ілюстрацією ідеології, він мене нічому не вчить, він просто повторює 
загальновідоме" [3: 191]. Йонеско звинувачує Брехта у тому, що він створює пласкі образи, які обумовлені 
лише сповідуваною ідеологією, зведені нанівець своїм фанатизмом. Ця тема також зачіпається у так званій 
Лондонській суперечці, де Йонеско дає відповідь на критику Кеннета Тайнона щодо невідповідності його 
п’єс вимогам сучасного мистецтва: "Витвір мистецтва не має нічого спільного з доктринами. Я вже писав 
про те, що у випадку, коли твір ілюструє певну ідеологію, він не являє собою нічого іншого, ніж ідеологію, 
стає непотрібним, тавтологічним, підпорядкованим тій доктрині, яку пропагує" [3: 139]. Насправді, така 
позиція знаходиться у діаметрально протилежній площині по відношенню до епічного театру Бертольта 
Брехта. Але чи знаходяться у такій різкій конфронтації з театральною теорією Брехта самі п’єси Йонеско. 
Пригадаємо, що Бертольт Брехт оголошує сучасний йому театр тимчасовим явищем і спонукає митців 
кинути свої сили на утвердження нової естетики, а саме – театру епічного, оскільки буржуазний театр 
більше не виконує у суспільстві ніякої функції. Йонеско у свою чергу також виступає з критикою 
"бульвару", називає традиційний театр "формулою вульгарного мистецтва", розрахованого на сприйняття 
більшості, тобто, в його розумінні, натовпу. Буржуазний театр розважає глядача, розповідаючи про 
дрібниці, не варті уваги, і ніколи не торкається життєво важливих проблем, з якими стикається і які має 
вирішувати людина. Спільним підґрунтям для такої реформи стає для обох драматургів звернення до 
мистецтва неміметичного типу. Брехт наполягає на тому, щоб ілюзія театру була лише частковою, щоб у 
ній свідомий глядач завжди міг розпізнати ілюзію, а не давав волю емотивній складовій своєї психіки у 
результаті "вживання" у роль, представлену акторами. 
Одним із засобів руйнування сценічної ілюзії, попри специфічної побудови образів, їх особливої мови, 

відсутності сюжетної єдності п’єс, Брехт використовує зонги, пісенні вставки, які очужують дію і 
знищують сценічну ілюзію, спонукаючи глядача до осмисленого аналізу дії [4: 164]. Йонеско, відкидаючи 
філософію позитивізму та раціоналістичне мислення, виносить на сцену ситуацію сну, яка функціонує за 
своїми законами, відмінними від повсякденних. Дія антидрам розвивається не логічно, а асоціативно, вона 
оперує не ідеями, а образами, кожен з яких не має точного тлумачення і не може мати однозначного 
пояснення. Ця нова театральна конвенція у своїй основі відкидає можливість вживання глядача у героя на 
сцені, оскільки антидрама заперечує існування загальноприйнятої космічної системи цінностей, вона лише 
представляє "інтуїцію людини щодо основних істин під час їх переживання; досвід занурення в глибини 
підсвідомості, мрії, фантазії, кошмари" [5: 45]. З вищесказаного можна зробити висновок, що ефект 
очуження, введений у мистецьку практику саме Б. Брехтом [6: 39], широко використовують 
антидраматурги, зокрема і Е. Йонеско. "Здійснити очуження події чи характеру – означає, передусім, 
просто позбавити подію чи характер всього, що само собою розуміється, знайомо, вочевидь, і викликати з 
приводу цієї події подив і цікавість" [7: 98]. У антидрамах Йонеско ефект очуження актуалізується у межах 
усього твору. Глядач не співпереживає героям на сцені, тому що він не може їх зрозуміти, і як наслідок – з 
ними ідентифікуватися; тому він залишається стороннім споглядачем. Згадати хоча б "Голомозу співачку", 
яка є нічим іншим, аніж очуженим поглядом на повсякденну розмову так званого "маленького буржуа", 
який "говорить, але нічого не каже, оскільки не може нічого сказати особистого за відсутності 
внутрішнього життя, він підкоряється механістичності повсякдення і виявляється зануреним у своє 
соціальне середовище, нічим від нього вже не відрізняючись" [3: 249]. Мартін Еслін, розглядаючи новий 
театр, – "Театр абсурду" – порівнює його з шоковою терапією, за допомогою якої досягається "пригнічення 
ідентифікації глядачів з персонажами на сцені (багатовіковий високоефективний метод традиційного 
театру) та натомість відсторонене, критичне відношення" [5: 47]. 
Драматурги антитеатру відмовляються у своїх творах від "бульварного" психологізму, тобто від 

традиційного, загальноприйнятого, спрощеного його розуміння. Насправді, психоаналіз Зигмунда 
Фрейда змінив традиційні парадигми сприйняття світу, і антидраматурги добре усвідомлювали це. 
Своєрідною відповіддю на заклик Брехта забрати зі сцени дешевий буржуазний психологізм, покликаний 
"викликати туманно-сентиментальний настрій у глядача душевно скаліченого, якому замість відсутніх 
йому переживань пропонують жалюгідний сурогат", стає винесення на неї підсвідомості людини. "Театр 
для мене – зізніється Йонеско – це проектування на сцену внутрішнього світу: в своїх снах, своїх 
тривогах, в своїх непевних темних бажаннях, саме в своїх внутрішніх протиріччях я зі свого боку 
залишаю за собою можливість черпати матеріал для театру" [8: 50]. Занурюючись у підсвідомість, 
передусім власну, Йонеско досягає рівня архетипу. Він втілює на сцені первинні і "фундаментальні" 
страхи та бажання людини. Страх смерті і пошук недосяжного ідеального спонукають Жана до подорожі, 
страх самотності змушує чекати на незнайомку, страх перед непізнаністю змушує прокладати свою путь 
навіть крізь стіни. Ці переживання, спільні для усіх людей, незалежно від їх віку, статі, соціальної 
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приналежності та інших умовних класифікацій, є основою для екстра-соціальної, над-соціальної єдності 
людей [3: 193]. Тобто, іншими словами, Йонеско розширює значення терміну "соціальний". Не 
погоджуючись з Брехтом у визначенні "соціального", як приналежного до певного суспільного класу, 
Йонеско рішуче відкидає необхідність зображення класової боротьби як основної теми нової драматургії. 
Натомість він підкреслює, що до поля соціальних відносин належать також і відносини між подружжям, 
сусідами, коханцями, тобто будь-яка взаємодія між людьми. Саме у такій взаємодії Драматург веде 
пошук відповіді на питання про призначення людини у світі. І навпаки, соціальні "машини", такі як, 
наприклад, вищезазначена "Добра Гостина", дегуманізують людину, нівелюють її індивідуальність, 
перетворюють на механічні апарати з автоматизованими жестами і мовою. 
Оскільки антидрама проектує на сцену внутрішній світ автора, вона не може зобразити конфлікт 

характерів, або протиборство людських пристрастей, вона не передає моральні або соціальні уроки. Тому 
в ній бракує драматизму в загальноприйнятому значенні цього визначення. Хоча Ежен Йонеско 
заперечує можливість епізації драми, [3: 322] починаючи з "Носорога" Йонеско "розповідає історію" [3: 
179]. Архітектоніка, зокрема "Спраги та голоду", свідчить на користь певної "епізації" п’єс Йонеско. 
Якщо ми, за порадою Дебліна, розріжемо твір на частини, і кожна частина не втратить своєї 
життєдіяльності, ми переконаємося у тому, що маємо справу з епічним твором [7: 66]. Напевно, саме 
принципом монтажності сюжетної побудови керується і французький драматург. "Епос" про Жана 
охоплює майже шістнадцять років його поневірянь. Однією з тем, висвітлених у п’єсі, є застереження 
глядача від повторення помилок сценічного героя і окреслення нової соціальної хвороби, за словами 
Роберта Гірша, хвороби патологічної невдоволеності, гонитви за примарами і безплідного пошуку 
абсолюту [2]. Заперечуючи дидактизм, характерний для епічної драми, антидрама, хоча і не прямо, 
завуальовано, приховано і зашифровано, звертається до глядача зі своїм посланням. Йонеско виховує 
глядача, він не прагне відповідати його смакам і вподобанням, але викликає хвилю нерозуміння і 
обурення з кожною новою постановкою. Парадоксальним чином згодом, здавалося б, повний провал 
п’єси перетворюється на її однозначний успіх. Ніби втілюючи настанову Бертольта Брехта, розважаючи 
повчати ("Utile cum dulci" [1: 864]), Ежен Йонеско формує нового глядача, здатного сприйняти 
ірраціональність реальності та зрозуміти екзистенційну самотність людини ХХ століття. 
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Зорницкая И. В. Ироническое изображение Б. Брехта в пьесе Э. Ионеско "Жажда и голод". 

В контексте противопоставления "эпического театра" и "театра абсурда" в статье 
рассматривается художественная специфика иронически окрашенного образа шута Брехтоля в пьесе 
Эжена Ионеско "Жажда и голод", прототипом которого стал немецкий драматург Бертольд Брехт. В 
ходе анализа художественных произведений и теоретических работ вышеуказанных авторов сделана 
попытка установить преемственность введенных ими театральных систем, вопреки их традиционно 

констатируемой полярности. 

Zornytska I. V. B. Brecht's Ironical Portrayal in Eugene Ionesco’s Play "Thirst and Hunger". 

Within the opposition context between "the epic theatre" and "the theatre of absurd", the article highlights the 
artistic peculiarities of the Brechtoll's ironically depicted image, a jester from Eugene Ionesco’s play "Thirst and 

Hunger", who was modeled according to the image of the outstanding German playwright Bertolt Brecht. 
Analyzing the artistic works and theoretical papers of the above mentioned authors, an attempt is made to trace 

back the continuity of their theatrical conventions, despite their commonly stated polarity.

http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&id_notice=CAF96010789
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІНЬ У П'ЄСІ Б. БРЕХТА "ВИДІННЯ СИМОНИ МАШАР"1 

У статі розглянуто зв'язок п'єси Б. Брехта "Видіння Симони Машар" із літературою видінь, 
простежено художні особливості реалізації видінь у даній драмі та їх роль у здійсненні художнього 
задуму автора. Використавши у п'єсі "Видіння Симони Машар" елементи і деякі стильові особливості 

жанру видінь, Б. Брехт перетворює сновидіння на окремий хронотоп, де стикаються благородні 
переконання, природні для чистої душі дитини, і користолюбство можновладців, що йде врозріз з 

принципами людяності. 

Сюжетну основу п'єси Б. Брехта "Видіння Симони Машар" складає ганебна капітуляція уряду Франції 
перед німецькими військами у червні 1940 року. Кожна з чотирьох дій драми включає певний епізод 
дійсності і сон головної героїні, дівчини-підлітка на ім'я Симона Машар, яка працює в готелі. Дівчина 
має вразливу душу і розвинуту уяву: за словами одного з робітників готелю, Жоржа, навіть книжкова 
оповідь про Жанну д'Арк або згадка про танки здатні викликати в Симони кошмари [1: 1847, 1853]. 
Вразлива і простосерда дівчина гостро реагує на події дорослого світу, що потерпає від війни, і серйозно 
сприймає все, що читає про Жанну. І побоювання Жоржа справджуються: у снах героїні книжні 
перипетії сплавляються з переживаннями із дійсності, і Симона бачить себе в ролі Орлеанської діви, яка 
рятує Францію. У заголовок драми винесене слово Gesichte ("видіння") (Die Gesichte der Simone 
Machard), що за змістом наближене до жанру видінь (Vision). 

Об'єктом цього дослідження став зв'язок п'єси "Видіння Симони Машар" з жанром видінь, а метою 
– аналіз художніх особливостей видінь у п'єсі Б. Брехта. 
Сни і ява у п'єсі розмежовані в плані архітектоніки: кожний сон введено як самостійну сцену. І все ж 

композиційно сни і дійсність виявляють концептуальну єдність. Дійовими особами сну стають люди, 
знайомі Симоні наяву. Мер містечка, де знаходиться готель, перетворюється на короля Карла VII, хазяїн 
готелю – на коннетабля, його мати – на королеву Ізабо, а янгол схожий на брата Симони, який 
добровільно пішов на фронт, тощо. У видінні зберігаються як зовнішні риси, так і властивий кожному 
реальному герою спосіб поведінки. У свою чергу, сни впливають на дійсність – наяву Симона також 
здійснює місію з рятування батьківщини, як то наказав дівчині янгол зі сну. 
Симона керується снами, як Жанна д'Арк керувалася своїми видіннями. Аналогія між снами Симони і 

видіннями частково зазначається і на рівні поетики: у снах героїні наявні елементи цього 
середньовічного жанру. Н. Л. Шилова з опорою на праці А. В. Пігіна і Б. І. Ярхо виділяє наступні риси 
літератури видінь: "наявність образу візіонера; вказівка на психофізичну основу видіння (у 
середньовічних видіннях це сон, галюцинації, летаргія / "зомління"); вказівка на духовну, "уявну" 
природу події (цей пункт відокремлював візіонерські "подорожі до іншого світу" від близького жанру 
ходіння); релігійно-містична проблематика (часто есхатологічного характеру); питально-відповідальна 
форма; виражений дидактичний принцип" [2: 264]. 
Щодо першого пункту, то у "Видіннях Симони Машар" Симона – і сновидець, і одночасно головний 

герой власних снів. Візіонер – посередник між світом божественного і людьми, і варто окремої уваги, що 
медіумом у п'єсі Брехта виступає дитина. Належність Симони до світу дитинства постійно 
підкреслюється: називаючи героїню "підлітком" [1: 1843; 1856] або "дитиною" [1: 1848; 1867; 1870; 1886; 
1892; 1893], автор протиставляє її дорослому світу, що оточує Симону наяву й уві сні. 
У дорослому світі, дійсний він чи сниться, відбуваються неприпустимі речі. Уві сні Симона-Жанна 

намагається врятувати батьківщину від загарбників, але їй чинять перепони егоїзм і боягузтво власних 
співвітчизників, які врешті прирікають національну героїню на смерть. Наяву хазяїн готелю Супо і його 
мати, незважаючи на воєнне становище, нехтують життям багатьох людей заради грошового інтересу. 
Для Супо важливіше транспортувати вино знайомого капітана або перевезти свій порцелян якомога далі 
від ворожого війська, аніж відправити вантажівки готелю на евакуацію біженців. Супо приховує від 
французької армії бензин, який у подальшому знадобиться фашистським танкам. Навіть мер містечка 
спочатку наче здатний протистояти свавіллю, не вдається до рішучих заходів, бо боїться викликати гнів 
можновладців. 

                                                           
1 Тут і далі переклад наш. — Є. К. Переклад заголовку п'єси проблемний, адже українською Gesichte (Die 

Gesichte der Simone Machard) перекладається як "видіння", що відповідає літературному жанру, який у німецькій 
традиції позначено терміном Vision. Тобто вже у заголовку п'єси намічено відмінність снів героїні (Gesichte) від 
середньовічних видінь (Vision). Проте у самій п'єсі виникає протиставлення поняття Gesichte ("видіння") поняттю 
Traum ("сон"), що зустрічається у заголовку кожної сцени сну. Тому, незважаючи на небезпеку надто сильно 
зблизити "видіння" Симони з середньовічними видіннями, у перекладі збережено основне значення слова Gesichte. 
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І навпаки, з образом дитини пов'язані поняття чистоти і чесності. Читаючи книгу про Жанну д'Арк, 
Симона з дитячим максималізмом вірить у те, що Франція – "найкраща країна" [1: 1846-1847]. Із любові до 
старшого брата-добровольця і Франції Симона здійснює вчинки, хоробрість і максималістська чистота 
мотивації яких протиставляють дівчинку її дорослому оточенню. Завдяки Симоні біженці отримують їжу із 
запасів готелю і можливість евакуації на вантажівках пана Супо. Дівчина також знищує нелегальний бензин. 
У сновидінні Симони трагічна історія Жанни д'Арк набуває нового сенсу в зіставленні зі зрадою панівних 

класів, що призвела до поразки Франції у другій світовій війні. У дитячій рефлексії Симони зіткнулись високі 
пориви і викривлена мораль власників. Прийом контрасту, заснований на належності візіонера до світу 
дитячої невинності і простосердя, загострює конфлікт між ідеальним і дійсним. Окрім того, можна 
погодитись із твердженням Е. Шумахера, що образ дитини дозволив авторові також реалізувати принцип 
надії [3: 164]. Варто зазначити, що принцип надії у повній мірі реалізується наприкінці драми, де біженці 
продовжують справу Симони, підпалюючи спортивний клуб, потрібний фашистам. 
Психофізичну ж природу видінь Симони завжди однаково визначено у заголовках як "сон" (Traum) 

[1: 1856; 1877; 1887; 1895]. Про фізичну присутність Симони у "цьому світі свідчить і поведінка Жоржа: 
він намагається розбуркати Симону, яка раптом упадає в транс [1: 1888]. 
Релігійно-містичний зміст видінь у снах Симони трансформується. Містичний план збережено і 

забезпечено завдяки образу янгола. Він передає Симоні волю Бога, який доручає дівчині визволення 
Франції [1: 1857]. Воля Божа, яка відкривається Симоні уві сні, прирівнює дівчину до інших візіонерів, 
котрі також виступають обранцями, пізнаючи щось приховане від пересічної людини. Містичну складову 
п’єси посилено завдяки стилізованому епізоду наприкінці першого сну, де Симона в дусі алегорії, 
притаманній видінням, описує загарбників, що наближаються, і режим, який вони встановлять. 
Вона бачить барабани нацистів, обтягнуті єврейською шкірою, і головнокомандуючих, вкритих 

балдахіном із газет – натяк на масову пропаганду фашистів. Загарбники у видіннях Симони постають у 
вигляді маршалів і катів із випаленою свастикою на лобі, що в контексті епізоду співвідноситься із 
клеймом звіра в "Одкровенні Іоанна Богослова". Нещастя, що приносить ворог, зображено метафорично і 
гіперболізовано в інтонаціях "Одкровення": "Людей косять, а зерно збирають. Тому там, куди вони 
приходять, щезають міста, а там, звідки вони йдуть, лишається гола пустеля" [1: 1862-1863]. 
Алегоричним є також і мотив барабану Симони-Жанни. Янгол дає дівчині барабан, щоб пробудити 

народ до боротьби. Інструмент звучить лише тоді, коли лежить на землі, ніби на удари Симони 
відгукується сама Франція [1: 1857]. Тим самим до сну Симони входить архаїчний мотив рідної землі, яка 
має сприяти своєму герою. В останньому ж сновидінні, коли відбувається неправедний суд над Жанною, 
дівчина знов намагається звернутися до французької землі, але з відчаєм розуміє, що та не відповідає: 
"Вона тут не звучить. Що трапилось? Вона не звучить! Французька земля більш не звучить! Вона тут не 
звучить!" [1: 1901]. Важливим видається уточнення "тут" (hier) – французька земля не звучить і не може 
звучати "тут", де і Жанну, і Францію зраджують можновладці, які вважають себе уособленням країни. "Чи 
знаєш ти взагалі, хто є Франція?" – питає Симону-Жанну королева Ізабо-Супо [1: 1901]. Така Франція, де 
ідею патріотизму підмінено інтересами панівних класів, мовчить у відповідь на піднесений заклик героїні. 
У візіонерському сприйнятті Симони зрада з боку егоїстичних багатіїв-співвітчизників і власне безсилля 
дорівнюють розриву з рідною землею – звідси байдужа німота останньої. 
Піднесений тон, властивий жанру видінь, з'являється також завдяки віршованим монологам янгола. 

Аналогічну роль виконують деякі стилістичні фігури, як то паралельні конструкції "питання-відповідь" 
наприкінці другого сну, коли Симона-Жанна питає янгола, чи варто боротися далі, якщо ворог переміг: 
"ЯНГОЛ Чи віє сьогодні нічний вітер? СИМОНА Так. ЯНГОЛ Чи не стоїть дерево там, на дворі? 
СИМОНА Так, це тополя. ЯНГОЛ Чи шумить листя під вітром? СИМОНА Так, виразно. ЯНГОЛ Тоді 
варто боротися далі, коли ворог переміг" [1: 1880]. Шум листя під вітром, виступає емблематом життя і 
боротьби, що мають продовжуватися. Образ тополі пов'язаний тут із уявленнями про батьківщину. Якось 
Симона спитала Жоржа, чи дійсно Франція – найкраща країна. Один із доводів, наведений Жоржем на 
користь цього твердження, пов'язаний з тополею: "Хто б міг мати щось проти тополей, під якими грають 
у шари?" [1: 1847]. Гра в шари під тополями – алегорія мирної Франції, і саме на ній янгол вибудовує 
езотеричний зміст бесіди із Симоною-Жанною. 
З огляду на жанр видінь у снах Симони відбувається і зміщення смислових акцентів. Для 

середньовічних видінь характерний опис загробного світу з включенням злободенної тематики [пор. 4: 
28; 5: 505], а в снах Симони панує тематика соціально-історична. При цьому трансформується і сам 
характер провідництва: як і середньовічному ясновидцю, Симоні також відкривається знання, але воно 
пов’язане із громадянською ініціацією. 
Відносно цього сновидіння героїні можна розділити на дві групи. У перших двох снах янгол закликає 

Симону піднятися на захист Франції. Дівчина кориться цьому заклику і уві сні, погоджуючись взяти на 
себе роль Жанни д'Арк, і наяву, повідомивши мера про запланований від'їзд вантажівок, роздаючи 
біженцям їжу із комор готелю і знищивши нелегальний бензин. Таким чином, перші два сни сприяють 
включенню дівчинки у суспільне життя, виробленню активної громадянської позиції. Тут Симоною ще 
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керують наївність й ідеалізм. Вона готова діяти в інтересах батьківщини і вірить, що інші (мер, хазяї 
готелю) мислять аналогічно. 
Наступні два сни змінюють погляди дівчинки і служать уже чистому пізнанню. Поворотний пункт – 

третій сон ("Сон наяву") [1: 1887]. Симона-Жанна не діє у цьому сні – лише десь вдалині чутно її 
барабан, що кличе на допомогу. Своїм внутрішнім зором дівчинка бачить короля (у яві – це мер), 
королеву Ізабо (пані Супо), герцога Бургундського (капітан Фетен, відомий своїми пронацистськими 
настроями) і англійського воєначальника (німецький капітан). Вони грають у карти. Ніхто не реагує на 
барабан Жанни. Тільки король намагається звернути увагу присутніх на тривожний барабанний бій, 
проте спроби короля безвольні, і королева Ізабо швидко приборкує його. Цей сон проясняє Симоні, що 
серед можновладців вона одинока у своєму патріотизмі. 
Гра в карти стає метафорою зрадництва і програвання Франції, адже до цієї партії допущені на рівних 

і англійський воєначальник, і герцог Бургундський, що зрадив французького короля. Головна ціль гри – 
зиск. Панування фінансових інтересів над моральними цінностями підкреслено на початку і наприкінці 
сну. Він починається на тлі багатократного повторювання перефразованого прислів'я: "Багач багача 
бачить здалеку" [1: 1887]. Цю фразу промовляє один із робітників готелю, коли після капітуляції Франції 
мер приходить на зустріч з панами Супо, капітаном Фетеном і німецьким капітаном. Почуте і вірно 
витлумачене Симоною "Багач багача бачить здалеку" змушує дівчину зрозуміти, що думками і діями 
панівного класу рушать не патріотичні переконання, а жага зиску, заради якої можна навіть поєднатися з 
ворогом. Правильність висновків Симони підтверджено уві сні дзвоном монет, що англійський 
воєначальник відраховує для королеви Ізабо. Варто уваги, що цей сон Симона бачить наяву, і очі 
дівчинки відкриті. Б. Брехт акцентує цю обставину, змушуючи Жоржа вигукнути: "Симоно! Тепер ти 
мариш вже й з відкритими очима" [1: 1888]. Відкриті очі означають істинне прозріння візіонерки, яка 
остаточно усвідомила користолюбство і безпринципність тих, кому вона колись вірила. 
Процес прозріння Симони-Жанни завершено у четвертому сні, де її прирікають на смерть співвітчизники, 

за визволення яких вона боролася. У сні тріумфує філософія власників: перемога дістається багатству і владі, 
перед якими знівельовані духовні цінності. У зв'язку з цим трансформується також властивий видінням 
есхатологічний пафос: у зіткненні з інтересами багатіїв тут гинуть саме моральні цінності. 
Відповідним чином змінюється і дидактична спрямованість, що, за словами Б. І. Ярхо, є невід'ємною 

частиною середньовічних видінь [4: 39]. Вчений вказує, що дидактичність у творах цього жанру займає 
значний об'єм і повчає про першорядність загробного життя порівняно із життям земним, нерідко 
відображаючи при цьому політичні нахили візіонера, у той час як повчання на теми буденної моралі 
проявляються лише незначною мірою [4: 42]. На відміну від середньовічних видінь, дидактичність снів 
Симони виражена імпліцитно і спрямована на те, щоб змусити глядача / читача замислитись про земні, 
моральні цінності – гуманізм, патріотизм, самовідданість. 
Дидактичний момент базується на розмежуванні глядацького / читацького сприйняття подій і 

психології дитини. Спрацьовує повчальна дія "ефекту очуження", яку зазначає у своїй роботі 
О. С. Чирков [6: 60-61]. Глядач / читач споглядає за процесом пізнання законів "дорослого" життя 
дівчинкою, чия душа ще чиста і тому конфліктує з проявами користолюбства. Такий підхід змушує 
реципієнта визнати протиприродність життєвих законів, що він, з причини своєї звички до "дорослого" 
життя, вважає нормою. Щоб зберегти дистанцію між реципієнтом і головною героїнею п'єси і тим самим 
змусити публіку спостерігати і розмірковувати про причину конфлікту Симони з її оточенням, автор 
використовує низку прийомів, що забезпечують "ефект очуження" у рамках п'єси. 
Так, І. Фрадкін помічає, наприклад, що персонажі, переходячи з яви до снів Симони, перевтілюються 

не повністю: королівську мантію накинуто на повсякденний костюм мера, панцир натягнуто на робочий 
комбінезон. Неповнота перевтілення, справедливо вважає Фрадкін, спрямована на зруйнування ілюзії 
справжності плану сновидінь і підкреслює зв'язок цього плану з планом дійсності [7: 46]. Руйнують 
ілюзію й інші поетичні деталі. Наприклад, у другому сні мати Симони, здалеку спостерігаючи за 
ушануванням дочки, зазначає: "Ось вона. А шолом їй личить" [1: 1878]. У четвертому сні готельні водії 
Моріс і Робер, онірічні охоронці Симони-Жанни, аналогічним чином висловлюються про свою 
підопічну, яку щойно було приречено на смерть: "РОБЕР А вона непогано виглядала. МОРІС Особливо у 
блакитному з рюшами" [1: 1896]. Згідно онірічної традиції, вустами персонажів із сновидінь говорить 
підсвідомість Симони. І тут виявляється, що Симона – не ідеальна героїня високого жанру, що думає 
лише про виконання свого божественного призначення, а дівчинка-підліток, котрій не байдуже, яке 
враження справляє її зовнішність. Таким чином, піднесений пафос видінь знижується репліками, що 
свідчать про приховане жіноче марнославство маленької візіонерки. Схожу роль грають пасажі, з яких 
глядач / читач може зробити висновки про сердечну схильність дівчинки до одного з шоферів готелю, 
Моріса. Коли інший водій, Робер, пояснює уві сні, що Симона-Жанна заручена з ними обома як зі своїми 
охоронцями, дівчинка перепитує: "З Морісом я теж заручена?" [1: 1858], ніби намагаючись переконатися 
у справжності того, чого б їй хотілося. В іншому епізоді мер-король просить Симону-Жанну про 
підтримку, пояснюючи: "Знатні проти короля. Так написано й у твоїй книзі. У той час як за тобою стоїть 
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народ, – і раптом додає, – особливо Моріс" [1: 1861]. У репліці короля Морісу надається забагато 
непояснимої важливості – і тут знов просвічують приховані симпатії героїні. Сон-видіння Симони 
подекуди перетікає у звичайний сон, де випливають таємні думки візіонерки. Ілюзію небесного 
одкровення тут також руйнує посилання на книгу, яку дівчина читає у реальності. Сни Симони постають 
як результат синтезу легенди про подвиг Орлеанської діви і фантазії дитини. 
Аналогічну функцію виконує і "сонна" мова (Traumsprache [1: 1859]), котра час від часу втручається у 

сон. "Сонна" мова – це набір незрозумілих слів, що супроводжує найбільш пафосні моменти сновидінь. На 
неї переходить янгол наприкінці свого першого діалогу із Симоною [1: 1858]. "Сонною" мовою Симона 
проводить коронацію мера-Карла VII [1: 1863] або переконує соратника у необхідності піднятися на захист 
батьківщини [1: 1859]. Введення "сонної" мови запобігає зайвому пафосу, невід'ємному від патріотичних 
речей, і ніби протвережує реципієнта, не допускає сприйняття сну як сакрального і самодостатнього 
дійства, змушує згадати про непорушні закони реальності, що стоять за "пророчими" снами Симони. 
Багато деталей пов'язують сон із дійсністю. Коронацію мера-Карла VII супроводжують не дзвони, а 

грюкіт пустих казанів – в них б'ють сапери, що недоотримали належний їм пайок [1: 1863]. Симона-
Жанна непокоїться, чи встигне вона до Орлеану раніше за німецькі танки, бо ж її черевики діряві, а нові 
вона отримає лише на Великдень [1: 1858]. Меч із сновидіння асоціюється у Симони з ключем від 
комори готелю, звідки дівчина носить їжу біженцям [1: 1879]. Ці та інші деталі встановлюють зв'язок між 
снами Симони і реальністю, поглиблюють соціально-критичну лінію драми і нагадують 
глядачеві / читачеві про те, що перед ним не одкровення профетичної особистості, а сон дитини, яка 
підсвідомо пізнає відразливі сторони реальності. У формі сну зображено зіткнення вищого морального 
принципу і аморальності суспільства. І якщо середньовічне видіння вимагає від своєї цільової аудиторії 
беззаперечної віри, то Б. Брехт без дидактичного тиску змушує свого глядача / читача визначити власну 
етичну позицію стосовно цього конфлікту. 
Таким чином, використавши у п'єсі "Видіння Симони Машар" елементи і деякі стильові особливості 

жанру видінь, Б. Брехт перетворює сновидіння на окремий хронотоп, де стикаються благородні 
переконання, природні для чистої душі дитини, і користолюбство можновладців, що йде врозріз з 
принципами людяності. Через "ефект очуження" Брехт запобігає самоототожненню "дорослого" 
реципієнта і "маленької" героїні, примушуючи його віднайти власну активну позицію по відношенню до 
зображуваного конфлікту. Беручи за основу конфлікту жертовне протистояння дівчинки-підлітка і 
фашистській навалі, і зрадництву співвітчизників, автор трансформує і самий дидактичний принцип 
видінь, переводячи його в високий етичний план. 
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Король Е. А.  Художественные особенности видений в пьесе Б. Брехта "Сны2 Симоны Машар". 

В статье рассматривается связь пьесы Б. Брехта "Сны Симоны Машар" с литературой видений, 
прослеживаются художественные особенности реализации видений в данной драме и роль 

визионерского начала в осуществлении художественного замысла автора. Используя в пьесе "Сны 
Симоны Машар" элементы и некоторые стилистические особенности жанра сновидений, Б. Брехт 

превращает сновидения в отдельный хронотоп, где сталкиваются благородные убеждения, природные 
для чистой души ребенка, и корыстолюбие чиновников, которое идет вразрез с принципами 

человечности. 

                                                           
2 У російськомовній анотації заголовок п'єси наведений за виданням: Брехт Б. Сны Симоны Машар / Б. Брехт ; 

[пер. С. Болотина и Т. Сикорской] // Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания : в 5-ти т. – Т. 4. – М. : Искусство, 1964.  
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Korol E. A. The Artistic Peculiarities of Dream Visions in the B. Brecht's Play "The Visions of Simone 
Machard". 

The article considers the connection of the play "The Visions of Simone Machard" by B. Brecht with the 
literature of dream visions. The article discovers the artistic peculiarities of the dream visions in this drama and 

the role of the visionary strategies in the realization of the author's artistic concept. Using the elements and 
some stylistic peculiarities of the dream vision genre in the play "The Visions of Simone Machard", B. Brecht 
turns the dream visions into the separate chronotope, where the noble beliefs, natural to the child's pure soul, 

and officials' greed cut across with the principles of the humanity.



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки 
 

© Мислива-Бунько І. Я., 2011 
212 

УДК 070:81’38 
І. Я. Мислива-Бунько, 

аспірант, редактор інформаційного центру 
(Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) 

Jasya2510@ukr.net 
СЛОВА З КОМПОНЕНТОМ САМ(О)- У СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ГАЗЕТАХ 

У статті здійснено структурний та стилістичний аналіз складних слів із компонентом сам(о)-, 
вживаних у сучасних україномовних газетах. З’ясовано, що ці композити є не тільки номінативно-

інформативним засобом, а й стилістичним. Вони, називаючи дії, процеси, явища, поведінку, 
використовуються для оцінки, характеристики особи, надають газетному мовленню експресивності, 

емоційності, зрідка образності та "свіжості". 

Помітним явищем українських газет сьогодення є активне використання складних слів, котрі, будучи 
ощадливим й інформаційно-містким засобом, несуть необхідний емоційно-експресивний, виражально-
зображальний, образний, характеротворчий, оцінний, впливово-переконливий заряд мовленню ЗМІ. Серед 
подібних структурно-складних дериватів виділяємо кількісно велику групу композитів із препозитивним 
питомим компонентом сам(о)-, що вказує на дію чи процес над самим собою. Про інтенсивність творення 
подібних складних слів у медійному підстилі, як і в українській літературній мові загалом, наголошували у 
своїх розвідках О. Стишов [1: 147, 201; 2: 141], Н. Клименко [3: 292], Л. Азарова [4: 64]. 

Актуальність роботи зумовлена, по-перше, активізацією в ХХІ ст. уживання слів з елементом 
сам(о)- в українській мові, по-друге, недостатньою вивченістю функціонування цих лексичних одиниць у 
сучасному газетному дискурсі, а також зростанням ролі мас-медіа в суспільстві. 

Метою дослідження є аналіз структурних особливостей композитів із сам(о)- та з’ясування 
стилістичного навантаження цих складних лексем у мові сучасної преси. 
Українські лінгвісти, розглядаючи складні слова з компонентом сам(о)-, виводять такі значення 

першого складника-займенника: дія, замкнена в самому предметі; певна ознака криється в самому 
процесі [5: 10]; процес над самим собою [1: 147]; дія проводиться самостійно [1: 201]; дія зосереджується 
в самому предметі чи явищі [4: 64]. 
На основі дібраного матеріалу з сучасних газет, деривати з елементом сам(о)- розподіляємо на такі групи: 
1) складні субстантиви становлять найбільшу частину. Це пов’язано, передусім, із потребою 

називання осіб, процесів, явищ, тобто, як зазначають дослідники, найбільшу номінаційну "вагу" мають 
іменники [6: 46]. Серед займенниково-іменникових лексичних одиниць варто виділити кілька типів: 
а) віддієслівний іменник керує займенником сам: самоврядування, самоутвердження, самопочуття, 

самозахоплення, самоспалення, самопоїдання, самозречення, самовіддача, самоідентифікація, 
самофінансування, самозабезпечення, самокерування, самозбагачення, самоствердження, самосуд, 
самостримання, самозбереження, самодискредитація, самоповага, самоліквідація, самоорганізація, 
самозахист, самокопання, самоізоляція, самовираження, самовизначення, самоусвідомлення; 
б) складні одиниці мотивуються словосполученням "дієслово + займенник сам у формі давального, 

родового відмінків": самоїдство, самогубець, самогон, самогубство, самоплив, самолюбування, 
самолюбство, самодержець, самовисуванець; 
в) деривати, що утворилися на основі конструкції "іменник + займенник сам у формі родового чи 

давального відмінка": саморозвиток, самоціль, самосвідомість, самооцінка, самообман; 
2) прикметникові утворення із компонентом сам(о)- мотивуються такими синтаксичними 

структурами: 
а) прикметник + займенник сам у формі орудного відмінка: самодостатній, самовільний; 
б) дієслово + займенник сам у формі родового чи орудного відмінка: саморобний, саморегульований, 

самозакоханий, самодіяльний; 
3) кількісно невелику групу складають складні дієслова з досліджуваним елементом та побудовані на 

основі єдиної конструкції "стрижневе дієслово + сам у формі родового відмінка": самопізнати, 
саморозвинутися, самоусунутись, самоліквідуватися, самознищитися, самовисунутись. Одночасне 
вживання постфікса, вираженого зворотною часткою -ся / -сь, у цих дериватах додатково наголошує на 
тому, що дія відбувається над самим собою, дія виконується самою особою; 

4) фіксуємо одиничний випадок вживання складного прислівника, що мотивується сполученням 
дієслова та займенника сам у родовому відмінку: самотужки. Така кількісно обмежена група 
прислівників свідчить про меншу активність та частоту функціонування їх у мові сучасних газет. Значно 
більше таких дериватів, що виникли від складних прикметників способом суфіксації: самочинно, 
самозакохано, самодостатньо. 
Композити зі складником сам(о)- у мовленні сучасних україномовних газет несуть не лише 

номінативно-інформативне навантаження, а й стилістичне. Як зазначає Л. Мацько: "Процеси творення 
слів зумовлюються, як правило, двома головними мотивами-чинниками: потребою семантичною 
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(утворити нову номінацію) і потребою стилістичною (знайти нове, частіше – емоційно-оцінне вираження 
суб’єктивного ставлення до названого)" [7: 42]. 
Газета, що характеризується синтезом жанрів (інформаційне повідомлення, репортаж, аналітична 

стаття, інтерв’ю, нарис, оповідання та ін.) та відображає різноманітну тематику (охоплює новини 
міжнародного, політичного і побутового життя, економіки та науки, освіти і культури) сприяє кращому 
вираженню авторами власного бачення подій, переконанню та впливу на читача. Відповідно 
"напівкнижні" слова зі складником сам(о)- , потрапляючи в різні жанрово-стильові контексти 
друкованих мас-медіа, набувають усілякого навантаження та забарвлення. 
Загалом питомий компонент сам(о)- надає книжного відтінку складним лексемам [8: 307; 9: 35; 10: 

142]. Проте "істотне значення має другий компонент, від якого й залежить стилістичний відтінок" [9: 35]. 
Цілковиту книжність газетно-публіцистичному підстилю несуть абстрактні композити-терміни зі 

складником сам(о)-, ускладнені суфіксами -анн (я), -енн (я), -ість, -ан (ий) (самоврядування, 
самофінансування, самозабезпечення, самосвідомість, саморегульований). Наприклад: "Справа в тому, 
що світова економічна криза, яка продовжує вирувати, довела неспроможність "саморегульованого 
ринку" ("Сільські вісті", 27 жовтня 2009 р.); "Знання" знаходиться на повному самофінансуванні" 
("День", 26 вересня 2008 р.); "Яке ж то самоврядування без грошей?" ("Волинь-нова", 15 грудня 2007 
р.); "Для полегшення самопочуття можна придбати спеціальні устілки для взуття" ("Волинь-нова", 21 
жовтня 2008 р.); "Тому програма енергетичного самозабезпечення, створення нових робочих місць та 
цивілізованого побуту зав’язані в одне ціле" ("Сільські вісті", 27 жовтня 2009 р.). 
У більшості випадків слова з препозитивною частиною сам(о)-, вживаючись на означення дій, процесів, 

вчинків, вдачі, індивідуальної поведінки (самотужки, самознищитися, самодіяльний, самозакоханий, 
саморобний, самодостатній, самовільний, самодержець, самогон, самогубство, самоїдство, 
самолюбство, самокопання, самоізоляція, самодискредитація, самосуд, самозбагачення, самопоїдання) 
виконують, передусім, функцію характеристики особи та відзначаються емоційно-експресивним 
забарвленням. Найчастіше такі лексеми виражають негативну оцінку особам через їхні дії, вчинки, 
порівняймо: "Фінансова криза в емоціях: не допросившись віддати гроші з депозиту, канівський 
підприємець пригрозив банкірам самоспаленням" ("Україна молода", 1 листопада 2008 р.); "Проте 
сереховичівському Леніну у ніч на п’ятницю, 12 лютого, троє невідомих влаштували "самосуд" – відрізали 
голову" ("Волинь-нова", 13 лютого 2010 р.); "А на півдні, в степах, усе зовсім по-іншому: тут людина 
зазвичай сама-самісінька перебуває на величезному відкритому просторі й має зовсім інші відчуття, тут 
більше страху, недовіри, хоча й дихається вільніше. Як наслідок – певна самоізоляція, хуторянство та 
замкнутість" ("День", 15 жовтня 2010 р.); "Як стало відомо, вечірньої пори в підвальному приміщенні 
одного з будинків на вулиці Миру хлопці взялися монтувати нову, саморобну петарду" ("Волинь-нова", 4 
січня 2007 р.); "Саморобні обігрівачі приносять біду" ("Аверс-прес", 8 жовтня 2009 р.). 
Іронічний (у деяких випадках саркастичний), викривальний, засуджувальний зміст і навантаження 

несуть деривати зі складником сам(о)-, коли мовиться про політиків і політичне становище в країні. 
Наприклад: "Проблему ніхто не хоче вирішувати по суті: політики лише набирають електоральних 
балів, а держава, як така, самоусунулась від процесу" ("Волинь-нова", 10 вересня 2009 р.); "А нинішня 
влада зайнята лише продукуванням своїх наступників і самозбагаченням" ("Експрес", 7 лютого 2008 р.); 
"І результат не забарився – парламентаризм увійшов у режим активної самодискредитації" ("Україна 
молода", 27 вересня 2008 р.); "Не можна категорично стверджувати, що сучасна фінансово-економічна 
криза виникла від надлишку самозакоханих політиків і корумпованих чиновників" ("Волинь-нова", 13 
січня 2009 р.); "Самодержець [Л. Д. Кучма], як всі феодали, що діють під псевдонімами президентів на 
всьому пострадянському просторі (Прибалтійські держави – виняток), усе нарікав на те, що в 
президента ще замало повноважень" ("Літературна Україна", 13 січня 2005 р.). За нашими 
спостереженнями, вживання великої кількості негативно оцінних лексем, швидше за все, пов’язане з тим, 
що журналіст намагається відтворити сучасну дійсність із її жорстокістю, обманом, неправдами. 
Порівняно рідко фіксуємо окреслені композити, що виражають позитивно оцінну експресію 

(самотужки, самодостатній, самосвідомість, самовіддача й ін.), наприклад: "Серед дітей проводиться 
конкурс малюнків (якраз на свято Миколая буде підбито підсумки). Було, що на тематичні зустрічі до 
центру запрошували народних умільців і всі присутні вчилися в них виготовляти якісь нехитрі сувенірні 
вироби. Так і сьогодні, наприклад, одну зі стін прикрашають саморобні яскраві листівки до дня святого 
Валентина" ("Луцький замок", 9 грудня 2010 р.); "Коли четвертокласники сприймали його як належне, то 
сповнені самоповаги семикласники відповідали: "Молодець за возом бігає" ("Літературна Україна", 27 січня 
2005 р.); "Це був несподіваний момент в підготовчий період, але я з повною самовіддачею працював і 
працюю на тренуваннях і матчах, завжди готовий допомагати команді" ("Луцький замок", 24 вересня 
2009 р.); "Можливо, якби заступник начальника відділу КРУ в області краще познайомилась з роботою 
фермерів, які самотужки піднімають землю, рятують майно колишніх КСП, проводять реконструкцію 
ще не повністю розібраних тваринницьких ферм під виробничі приміщення, то не ображала б їх" 
("Волинь-нова", 5 лютого 2008 р.); "Тому ми повинні готувати самодостатню особистість, здатну 
усвідомлено ставитись до оточуючого середовища, свідомо вибудовувати власну життєву позицію" 
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("День", 26 вересня 2008 р.); "<…> під час чорносотенних погромів у Чернігові наприкінці 1905 року 
Михайло Михайлович та його дружина Віра Устимівна збирала серед співробітників Чернігівського 
статбюро, де обидва тоді працювали, гроші для придбання зброї для громадських загонів самозахисту від 
чорносотенців" ("День", 11 січня 2008 р.); "Прихильники "громадянської" версії стверджують, що майдан 
став результатом консолідації та самоорганізації людей, які усвідомили необхідність захисту своїх 
громадянських прав" ("День", 11 січня 2005 р.). Позитивізм подібних слів закладений зазвичай у семантиці 
самої лексеми та меншою мірою залежить від контексту. 
Виразності, "свіжості", емоційності та певної образності надають деривати з сам(о)-, вжиті з 

переносним чи оновленим значенням. Порівняймо: "Самодіяльні лісоруби спіймались "на гарячому" 
("Волинь-нова", 31 січня 2008 р.); "В першій десятці "екологічних самогубців" опинилися Сінгапур, 
Південна Корея, Катар, Кувейт, Японія, Таїланд, Бахрейн, Малайзія, Філіппіни та Нідерланди" 
("Сільські вісті", 18 травня 2010 р.); "Є низка показників, за якими оцінюють, так би мовити, 
самопочуття бізнесу" ("Експрес", 7 лютого 2008 р.). 
У мові сучасних газет трапляються поодинокі випадки створення грайливих моментів за допомогою 

слів із займенником сам: "Полегшує самопочуття і саморобна мазь, яку готують зі свіжого яйця, 
оцтової есенції і масла" ("Волинь-нова", 21 жовтня 2008 р.). 
Як бачимо, композити з препозитивним компонентом сам(о)- завдяки своїм структурним особливостям 

є не тільки номінативно-інформаційним засобом, а й стилістичним. Такі лексеми, називаючи дії, процеси, 
явища, поведінку, у більшості випадків вживаються для оцінки (негативної чи позитивної), характеристики 
особи, надання газетному мовленню експресивності, емоційності та в деякій мірі образності. 
Зростання ролі ЗМІ у суспільстві й інтенсивність продукування складних слів спонукають до 

подальшого вивчення різних словотвірних типів цих дериватів та їхніх стилістичних функцій у 
сучасному газетному дискурсі. 
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Мысливая-Бунько И. Я. Слова с компонентом сам (о) - в современных украиноязычных газетах. 

В статье осуществлен структурный и стилистический анализ сложных слов с компонентом сам(о)-, 
применяемых в современных украиноязычных газетах. Выяснено, что эти композиты являются не 
только номинативно-информативным средством, но и стилистическим. Они, называя действия, 

процессы, явления, поведение, используются для оценки, характеристики личности, придают газетному 
вещанию экспрессивности, эмоциональности, изредка образности и "свежести". 

Myslyva-Bun’ko I .Ya. The Words with the Сomponent self- in the Modern Ukrainian Newspapers. 

The article is a structural and stylistic analysis of complex words with the component self -, used in the modern 
Ukrainian newspapers. It has been found that these composites are not only a nominative-informative way, but also 

stylistical. They are referring to actions, processes, phenomena, behaviour, estimating the person's characteristics and 
providing the newspaper speech with the expressiveness, emotionality, occasionally imagery and "freshness".
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЧАСУ  

У ПАМ'ЯТКАХ XVIII СТ. 

У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень з підрядними 
часовими у пам’ятках XVIII ст. різних жанрів. З’ясовано особливості функціонування власне українських 
і запозичених сполучників, зокрема досліджено, з якими значеннями функціонують сполучні засоби в 

аналізованих пам’ятках і які співвідносні слова їм можуть відповідати у головній частині. 

XVIII ст. в історії української літературної мови стало одним із найсуперечливіших в оцінці 
дослідників. Ідеться про те, що в цей час українська мова поступово втрачає ті функції, які вона 
виконувала в попередні століття, зокрема була мовою офіційного діловодства. Натомість серед владних 
кіл починає все більшої ваги набирати мова російська, що перебирає на себе функції, втрачені 
українською, і водночас справляє на неї свій уплив. Варто зауважити, що раніше, а саме в другій 
половині XVII ст., відбувався зворотний уплив: "російська літературна мова зазнає сильного впливу 
української літературної мови" [1: 25]. 
Про "розірвання" єдиної літературної мови на дві – стару непереривну західну і нову східну пише 

І. Огієнко: "на східноукраїнських землях в XVIII віці розпочинаються сильні російські впливи, які, при 
допомозі урядових утисків, зовсім відірвали східну Україну від її давньої літературної мови" [2: 140]. 
Дослідник звертає увагу на іншу проблему зазначеного періоду – поділі Української держави не лише 
територіально, але й мовно. 
М. К. Бойчук наголошує на тому, що у XVIII ст. українська літературна мова припиняє своє 

існування, на західних територіях її замінює польська мова, а на східних – російська. На думку 
дослідника, ця мова була непотрібною як владі польській і російській, так і самому українському 
народові, оскільки "як у своєму архаїзованому, так і в своєму полонізованому варіантах вона на той час 
дуже віддалилася від живої мови українського народу" [3: 62]. Ідеться, передусім, про літературну мову, 
тобто про мову державного законодавства, урядування школи, науки, церкви. Однак це не означає 
зникнення української мови загалом, адже важко уявити собі український народ, який раптово перейшов 
на іншу мову, ту ж російську чи польську, а потім наново створює свою, українську. 
М. А. Жовтобрюх заперечує думку про те, що стара українська літературна мова припинила своє 

існування і що між "старою" й "новою" українською літературною мовами існував повний розрив. На 
думку дослідника, можна говорити лише про звуження обсягу її стилістичної диференціації [4: 36], 
зокрема про занепад офіційно-ділового стилю староукраїнської мови (і перехід ділового листування, 
діловодства в Україні на російську мову), усунення також і зі сфери освіти, що призводить до занепаду і 
наукового стилю. Проте саме в зазначений період провідним стає структурно-типологічний різновид 
староукраїнської мови, в основі якого лежить жива народна мова [4: 37]. 
В. М. Русанівський пояснює перехід письменників з України з української на російську мову 

прагненням бути зрозумілими: "українські автори XVIII ст., пишучи свої твори, свідомо чи несвідомо, 
хотіли влитися в загальноросійський культурний контекст" [5: 130]. Мовознавець зауважує, що 
староукраїнська мова у зазначений період продовжує функціонувати, проте без перспектив подальшого 
розвитку, оскільки нею не видавалася друкована продукція. Ю. Шевельов також говорить про вплив 
російської мови: "вивчаючи пізньосередньоукраїнський період [це період після перших років XVIII ст. – 
М. С.], дослідник часто має справу з мішаниною української та російської мов у різних пропорціях" [6: 54]. 
В. В. Німчук зауважує, що "основні характеристики нової української мови склалися вже на кінець 

XVII ст." [7: 11]. Це дало підстави дослідникові кваліфікувати мову від кінця XVII ст. як 
"новоукраїнську". 
В. А. Передрієнко в цей період виділяє п’ять стилів: художній, публіцистичний, науковий, діловий і 

конфесійний (також формується епістолярний жанр). Пам’ятки епістолярного жанру, на думку 
В. А. Передрієнка, засвідчують "вирішальну роль живомовного компонента в історично тривалому 
процесі становлення національної літературної мови" [8: 95]. Досліджуючи приватне листування 
представників тодішньої соціальної верхівки, мовознавець стверджує, що вони користувалися живою 
народною мовою, хоч і оформленою відповідно до звичних тоді літературно-писемних вимог [8: 122]. 
Остання третина XVIII ст. засвідчує перехід соціальної верхівки на російську мову, а в середині й другій 
половині XVIII ст., на думку В. А. Передрієнка, відбувається перехід староукраїнської літературно-
писемної мови до нової літературної мови, що формувалася на народній основі: "в кожному структурно-
функціональному стилі і жанрі XVIII ст. фіксується більш-менш значна кількість народно-розмовних 
елементів, причому засвоєних як природна частина лінгвостилістичної тканини" [9: 31]. 
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М. Мозер поділяє XVIII ст. на три підперіоди: 1) 1700-1722 рр. ("перша фаза доглибної русифікації 
кадрів і мови"); 2) 1723-1764 рр. ("потужні русифікаційні тенденції перемежовуються з періодами 
часткової автономії Гетьманщини"); 3) 1765-1786 рр. ("урядування та діловодство ведуться майже 
виключно російською мовою" [10: 286-287]). Аргументуючи такий поділ свідченнями з пам’яток, 
дослідник зауважує все більше зростання частки російської мови у діловодстві, зокрема, "російська мова 
у східноукраїнському діловодстві представлена тим дужче, чим офіційніший характер має документ" [10: 
300]. Тож ідеться про поступове відмирання української ділової мови на українських теренах. Загалом 
М. Мозер доходить висновку, що українська мова у Східній Україні на певний час припиняє 
функціонувати "як знаряддя культурної комунікації" [10: 302], цим самим він ставить під сумнів тезу про 
тяглість розвитку літературної мови загалом. 
Отже, спільною для всіх дослідників є думка про поступове витіснення у XVIII ст. української мови 

не лише з діловодства, але й приватного спілкування, зокрема листування. Тому важливим завданням є 
дослідити окремі мовні рівні, зокрема синтаксичний, виявити запозичення у них з інших мов – російської 
та польської. А також з’ясувати, як територіальний поділ пам’яток упливає на функціонування в них тих 
чи інших сполучних засобів. 

Метою статті є дослідження особливостей семантики і структури складнопідрядних речень часу у 
пам’ятках XVIII ст., уживання в них сполучних засобів. 
Одним із найпоширеніших сполучників у староукраїнській мові XVIII ст. є сполучник як, що, на 

думку дослідників, був властивий розмовній мові [11: 248], тому його вживання свідчить про 
наближення писемної мови до розмовної. Найуживанішим він виступає у документах, лікарських і 
господарських порадниках. Сполучник як є загальночасовим, тобто виражає значення часу в широкому 
розумінні. 
В аналізованих конструкціях зі сполучником як представлено відношення одночасності та 

різночасності: 
І. Одночасність:  
1. Відношення повної одночасності передбачають наявність дієслів-присудків переважно у формах 

дієслів недоконаного виду: Як посилав, мовить, мене атаман Леско Кривец одкоповати грошей, то 
говорив так (АП, 1711, 235); А потимъ, якъ де, онъ, Савостяновъ, wт попа ехалъ въ квартеру свою, то 
той козакъ Урмhничъ сидhлъ въ шинку (ДНРМ, 1732, 242-243); А якъ тратили <,> онъ, Карпенко, в них 
просился <,> чтоб душею даровали (1735, 269); 

2. Відношення часткової одночасності представлені конструкціями, в яких переважають різновидові 
форми дієслів-присудків: коли протягом тривалої дії, вираженої формою недоконаного виду, 
відбувається коротка, завершена дія, виражена формою доконаного виду: А якъ ишли до винници, 
римъского <,> сторговалъ Илко перепустъ горhлки (ДНРМ, 1714, 68); Я гроши отдала Герасимовh, 
зятевh, якъ ехалъ до пtна в Сорочинцh (1728, 186); И якъ онъ ставъ ко двору его приближатис, то онъ, 
не допуская его въ двор, ворота затворив (1732, 243); хотhлъ мене допитатися правди Иванъ за пляшку 
горhлки, якъ приходилъ я на тhкъ Сhренкои к молотником (1752, 325); которій тогда увидhли, якъ уже 
к самому зближилис (ЯМ, 1739, 283). 

2. Різночасність, у яких дієслова-присудки в обох предикативних частинах (або лише в підрядній) 
виражені формами доконаного виду:  

1. Слідування, у яких дія головної частини слідує за дією підрядної: Як же атаман, розвязавши гроши, 
розсипав все самии копhйки, тогди я, асаул, жменю копhіок собh взяв (АП, 1711, 235); Якъ приишолъ 
староста до двора Потиличиног[о] і застал Ермолу, в хатh лежачого, на постелh, и порвалъ за волоси і 
поволюк вон іс хати в сhнцh, надвор (ДНРМ, 1726, 179); И пот[о]м, якъ Трифановскии сказалъ: "Озмhт 
же его в винницю <,> я еще завътра поновлю", такъ оны и розиишлися (1731, 238); А еи мужъ Хома, якъ 
в домъ привела его, пяного, никуда уже днемъ не ходилъ и не ездилъ (1740, 288); 

2. Швидке слідування дій, у яких наголошено на незначному часовому інтервалі між діями головної і 
предикативної частин, переважно у головній частині в таких реченнях ужито прислівник, що уточнює 
значення сполучника: И якъ привели мнh коня оног[о] <,> такъ заразъ отпустилем Калчиновца (ДНРМ, 
1728, 189); а якъ ти вирвался, то заразъ пошолъ і звhстилъ братовh его Семену (1740, 275); и якъ почне 
о(т) береговъ топи(т)ся, заразъ вкидай туда сhрки потроху уто(лъ)ченой по колко кротъ (ЛГП, 27); 

3. Передування, у яких дія головної передує в часі дії підрядної частини: А пред тимъ времямъ, якъ 
мhла родити, за нhсколко дній, пришовши он же, Клhтченко <,> ночною порою до неи, Гарпини 
Деревянчихи, и говорилъ ей такіе слова (ДНРМ, 1729, 215); А наперед того, якъ панъ Яковъ велhлъ 
покоиного Івана кіями бити, то Яковъ Рожанскій, староста березовскій <,> вдарил Івана въ свhтлицh по 
щокахъ <,> и въ комнату отпровадил (1731, 240). Цей тип відношень представлений лише двома 
прикладами у документах написаних 1729 р. (Справа жительки с. Івахників Горпини Дерев’янченко, 
козацької вдови, що втопила у річці позашлюбну дитину) та 1731 р. (Справа про вбивство козака 
с. Березовиці Івана Кононенка панами Яковом і Василем Трифановськими та їх старостою Яковом 
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Рожанським). В обох реченнях для вираження передування дії головної частини дії підрядної, 
вживаються сполучення – пред тимъ времямъ, наперед того. 
Власне особливістю функціонування сполучних засобів в аналізований період є все частіше вживання 

прийменниково-займенникових сполучень та прийменниково-іменникових сполучень із займенником, 
що в сучасній українській мові становлять частину складеного сполучника. Вони слугують для 
увиразнення семантики загальночасового сполучника: Приехали Трохим Крис. з Титом и вручили реестр 
горhлки посля того, якъ перестали, по силh запрhтителного указа, робит, у винницh оставшойся (ЯМ, 
1738, 194); а посля того, якъ прийшли всh в столовую гетманскую, то генерал аншефъ Румянцов дарил 
Лhвену лошад свою со всhм убором (1740, 328). У першому прикладі прийменниково-займенникове 
сполучення посля того ще зберігає власне наголошення, у другому його можна розглядати як частину 
складеного сполучника. Порівняймо попередні приклади, у яких поряд зі сполучником ужито 
сполучення пред тимъ времямъ, наперед того, проте одиничні приклади не дозволяють стверджувати, 
що ці сполучення функціонують уже як усталені складені сполучники. Тобто можна зробити висновок, 
що у цей час ще триває процес їхньої граматикалізації. 
Трапляються приклади, в яких сполучник як виступає у конструкціях, у яких часове значення 

обмежене певними рамками тривання дії, а саме початковим її моментом: бо ми з Грицком зазналися од 
того часу, як он дал мнh вуз соломи й одного часу говорил мнh (АП, 1715, 271); а с половини снhгъ з 
метелицею великий в первое от того времени, якъ потерался декавр: 15 ч. (ЯМ, 1735, 3). У таких 
складнопідрядних конструкціях також ужиті в головній частині сполучення, що уточнюють значення 
сполучника, дозволяють однозначно кваліфікувати відношення між частинами. Те, що вони не 
становлять частини "складеного сполучникового виразу" (за термінологією Л. А. Булаховського) [12: 26], 
засвідчує варіативність одного з компонентів (різні іменники – часу, времени), а також наявність у 
другому прийменниково-іменниковому сполученні з займенником слова первое. 
Близькими до таких конструкцій є речення, у головній частині яких конкретизовано "часову відстань 

між діями" [13: 218]. Так, в одному документі, написаному сотенним писарем Іваном Лахневичом 1730 р. 
(Слідство за скаргою власника с. Свидівця Михайла Циганчука на козаків, що ніби захопили його 
ґрунти) вжито кілька таких конструкції: что лhтъ тому будетъ болшъ пятидесят <,> якъ купил gрунтъ 
тесть его покоиній Іван Михно не в подданнаго пана Циганчука Яреми Кривоноса <,> но в козака Хвеска 
(ДНРМ, 1730, 223); что лhтъ тому будетъ тридцят сhмъ <,> якъ приишол в село Свhдовець з 
Кобижчи, на волномъ мhсцу поселился (1730, 223); что будетъ тому лhтъ десят, якъ купилъ gрунтъ в 
попа тамошнего за чтири на дцят золотих (1730, 225). Їхньою особливістю, порівняно з попередніми 
конструкціями, є те, що у них важливішою є часова відстань між діями, а не початковий етап. Як видно з 
наведених прикладів, для таких конструкцій властивий сталий порядок слів, варіюються лише 
числівники. Якщо часовий сполучник стоїть не на початку підрядної частини, то темпоральне значення 
до певної міри послаблюється, натомість посилюється означальне: что по доношенію полковника 
Ахтирскаго Лесевицкаго, а по приказу князя Госсен Гомбурского в юрисдикцhи св. Лазара, там во 
Лвовh викопали нhкоторую женщину з земля, уже три неделh якъ погребенную (ЯМ, 1735, 18). 
Сполучник як ужитий і в реченнях, у яких підрядна частина розгорнуто виражає час дії головної 

частини: В понеделъковій, сентябра<,> 8 <,> денъ, сего году, порался онъ на току около пашнh вранцh, 
якъ начало слонце зходит (ДНРМ, 1740, 282); Бhда былъ до прама пяянъ, и в домъ свой, якъ слонце 
zаходило, пришовши, и спатъ лягъ (288). 
У складнопідрядних часових реченнях зі сполучником як уживаються різні співвідносні слова1. Крім 

то, тогда, у пам’ятках засвідчене вживання співвідносного так: А як зъехалисмося уже до господ, так он, 
Петро Погрhбний, повhдал мнh (АП, 1704, 227); а як прийшов из дороги, так тое висвhдченнее Цецурою 
мнh люди ознаймили (227); Потим як стали его допитоватися самой скутечной правди, так он Грицко 
Пhтушенко признался (1715, 271). В аналізованих пам’ятках ще функціонують такі: потом (потим) – А 
потомъ, якъ сказалъ атаман, … такъ он сталъ лаяти атамана (ДНРМ, 1728, 193); часом – А часомъ, якъ 
надобно мнh, Fилипу, до комори <,> то ключъ господаремъ Іваненкомъ даванъ мнh билъ (1725, 169) (в 
останньому реченні дії повторювані, що зумовлює появу умовного відтінку); рано – Сего дня з ночлhга 
вставши рано, якъ мhсяцъ зійшолъ, пріехали в Роменъ скоро свhтъ и обhдали (ЯМ, 1736, 85). 
У сучасній українській літературній мові кількість співвідносних слів, зокрема "співвідносно-

конкретизуючих" більша, ніж у староукраїнській мові. Крім зазначених співвідносних слів, у пам’ятках 
XVIII ст. можна виявити також "співвідносно-уточнюючі" (за термінологією М. С. Семенюченко), що 
виступали у складнопідрядних реченнях, підрядна частина яких "накреслює якийсь вужчий відрізок у 
межах ширшого часового значення, вираженого цим словом, тобто уточнює його" [13: 144]. Наприклад: 

                                                           
1 Ці співвідносні слова М. С. Семенюченко називає співвідносно-конкретизуючими, оскільки вони "виражають 

дуже узагальнені часові поняття" [13: 142]. Крім наведених, у сучасній українській мові засвідчені такі, як тепер, 
іноді, потім, якось, завжди, весь час, тим часом, того разу, кожен раз, зараз, нині, давно, згодом, часом, раз, 
одного разу тощо [13: 143]. 
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иж еще у осень пред Собором св. Архистратига Хр. Михаила, як булисмо тилко двое нас з небожкою 
дhвкою в дому, того часу з оною первий раз грhх телесний пополнилем (АП, 1703, 214); же еднои ночи, 
як ночовала на рынку, стерегла горhлки Юрчишинои, того часу там же, на ринку, ночовав над своею 
капустою, над кадовбом, Стецко Швець, й сторожи були там (1712, 240); едного часу як седhл 
Переваруха на селh з людми у зеленом жупанh, еден чоловhк, там же сидячи, зажартовав, мовячи (244); 
же прошлого року о Петри, як роздавали горhлку гетманскую, тогди пяни ми зійшлися з Іванихою 
Рунчихою и вшетечний грhх учинили (1714, 264); И пойшли од шинкаркы Безкровной вечеромъ, якъ 
статокъ с полъ в село прийшолъ и слонце еще не зайшло, и болше к ей, шинкарцh, не приходили (ДНРМ, 
1740, 284); чтоб на поле наше гною навозил, а весною, якъ буде спахиват, смhшалъ з землею (ЯМ, 1740, 
380). У наведених реченнях, на відміну від сучасної української мови, поряд зі співвідносними 
уточнювальними наявні і конкретизуючі слова. У такий спосіб наголошується на одночасності дій 
підрядної і головної частин. Такі засоби ускладнення речення можна пояснити незавершенням процесу 
становлення складнопідрядних речень з підрядними часовими у відповідний період. 
Отже, сполучник як у XVIII ст. трапляється в реченнях із різними часовими відношеннями і в 

пам’ятках різних жанрів, що було зумовлено його активним функціонуванням в аналізований період. 
Одним із найпоширеніших загальночасових сполучників у мові пам’яток XVIII ст. був сполучник 

когда. Не засвідчений він у староукраїнській мові XIV-XV ст., проте фіксує його Словник української 
мови XVI – п.п. XVII ст. [14: 14: 159] Власне активне функціонування цього сполучника у XVIII ст. є 
наслідком упливу російської мови [15: 106]. 
Сполучник когда був синонімічним коли, так само вживався у реченнях для окреслення одночасності 

і послідовності дій [14: 14: 159]. І в тих, і в тих могли вживатися співвідносні слова. Конструкції, в яких 
дії головної і підрядної частин виступали як одночасні: когда мы приходили къ гаю поповому, под 
Подоловъ <,> wнъ, Павелъ, з Левченкомъ нагнал насъ (ДНРМ, 1710, 47); А когда зъ рhчи сталисмо того 
дяка воровъство являты <,> и к нему привъмhшовати <,> онъ, Бубенко, почалъ тому таитися, мовячи 
(1714, 65); Когда былъ еще сотником роменскимъ покойній Яковъ Лукяновичъ, тогда належалъ я в 
службh до его, Лукяновича (1728, 201); Ко(г)да буду приижджати до Киева, буду особливи(й) листъ до 
вtм. добродhя писати (П. л., 1723, 34); и когда наша армhя стала к горам зближатис, то ввес лагер мало 
застановился (ЯМ, 1739, 282). 
Трапляються речення, в яких для підкреслення одночасності вживається корелят в тот час: когда 

начавъ Марковичъ строитис въ Ромнh, в тотъ час, ради разширення дворового <,> повелhлъ и юй 
помhжного отчизного дворища уступитис <,> и знести будинки (ДНРМ, 1728, 202); О чомъ ког(ъ)да тое 
з(ъ) нами сва(т)ство зачиналось, то в(ъ) то(т) ча(с) писали(с)те и вм. м(с). пtнъ до мене (П. л., 1723, 38). У 
наведених реченнях конструкція в тот час і сполучник когда розміщені дистантно. Пор. речення, в 
якому означально-часове відношення між частинами: що тратиле(м) в то(й) ча(с), ко(г)да поби(л) 
Зу(р)ма(н) слугу моего (1717, 22) – у цьому прикладі корелят в той час уживається безпосередньо перед 
когда. Водночас варто зауважити, що сполучення в той час не становить з когда єдиного 
сполучникового виразу, у таких реченнях наявність опорного іменника з темпоральним значенням 
зумовлює появу означального відтінку. 
Крім корелята в тот час, трапляються також в то время, в ту пору, в тh пори: когда виправа була 

козакомъ под Самар ити <,> в то время и Никита Гуриненко со всhмъ надлежащимъ приборомъ <,> во 
онии походъ ити нарядилъся (ДНРМ, 1728, 180); в ту пору: А когда ж wн ухватил мене за груди <,> въ 
ту пору и я, покинувши палицю <,> и его въхватил за груди (1733, 263); в тh пори: А когда прибудетъ 
мо(й) мужъ з Глухова, в тh пори, по и(с)правки пи(с)менно(й), вtм. tм. пtну о тhхъ озерахъ о(т)вhта 
учини(т) не о(с)тави(т) (П. л., 1745, 109). У таких реченнях одночасними дії підрядних частин є щодо 
часового відрізка, позначеного спеціалізованими обставинами. Наприклад, у реченні Когда же оная жени 
моей дочеръ сказала, что оная нежива <,> то в ту пору побhгъ я с под хати прамо на Къриву Руду 
(ДНРМ, 1740, 291) дії послідовні – спочатку сказала, потім побіг. Проте за допомогою співвідносного 
сполучення в ту пору наголошено на тому, що вони відбувалися в одному часовому зрізі: часова 
відстань між ними взагалі стирається. Схожі приклади і зі сполучником як, у яких ужито корелят того 
часу: Як правh окалhчился був на ногу Василь Археменко й велми на ногу хоровал, того часу почал 
минh говорити (АП, 1712, 242); недавно як вибhгла овечка з гумна й побhгла у той кут, … и там того 
часу овечка й пропала (244). 
Так само, як і сполучник як, когда ужито і для вираження послідовних дій: А когда отпочили его 

лошади, то оной ходилъ з сhчовим козаком Прокопомъ Дубровою за добичу лисиц (ДНРМ, 1745, 307); И 
когда оны о себh обявили, что запорожцы, то онъ, капитанъ, сойшовся с ними (1745, 307); И когда 
совсhмъ управитъся <,> то нехай и кужель пряде(т) (П. л, 1753, 124). 
Обмежено трапляється сполучник когда у значенні "з того часу як", причому часова відстань між діями 

може бути конкретизована: что осмій год тому імhется, когда он, Іван, з согласіем жони й сина своего, 
лhс его власній, … продал Никитh Ілченку, мещанину Пиратинскому, за певную сумму лhчби 
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малороссійской золотих сто, руками его одобранних (АП, 1731, 367); А впослh того у три днh, когда муж 
еи ехалъ изъ села Алеkандровки до села Юсковець, тогда тотъ Кучер у мужа еи Семена бралъ молотокъ, 
мhдь плескать (ДНРМ, 1733, 258); от 25-го же декавр. до марта 2-го, когда сhна уже совсhм не стало, 
ищисляется дней 67 (ЯМ, 1735, 11). Трапляються випадки, коли у конструкції з відповідним сполучником 
важливішим із погляду мовця є не період, що минув з часу дії підрядної частини, а сама дія: что пtнъ 
Борсукъ завладhлъ себh в подданство Никиту Гуренка от того часу, когда матка его, Гуренкова, пошла за 
посполитого человhка (ДНРМ, 1728, 180-181). На початковому моменті дії наголошується за допомогою 
сполучення от того часу, сам сполучник цього значення не виражає. Отже, сполучник когда, на відміну від 
як, обмежено вживався у реченнях, де наголошується на початковому етапі дії. 
Для наголошення на незначній часовій відстані між діями (їх швидкому слідуванні), у головній 

частині вжито, як і в реченнях зі сполучником як, прислівник зараз: А когда казалем пострашити, зараз 
Хведор, син Пилипов, лицем вернул таляра битого й признал (АП, 1713, 251); А когда онъ, Марковичъ, 
началъ въ городh Ромнh строитис <,> тогда заразъ велhлъ строеніе ихъ з оного пляца знести пречъ <,> 
и самих зогнатъ (ДНРМ, 1728, 202); Когда покажется карбункул, то ест димениця, зараз треба кров з 
руки пустит и около тоей дименицh посhкти тhло пущадлом (ЯМ, 1739, 254). 
Як видно з наведених прикладів, найпоширенішими корелятами зі сполучником когда виступають то і 

тогда. Аналізовані пам’ятки засвідчують різні варіанти співвідносного тогда: тогда – А когда Зеленскій, 
наставши полковникомъ лубенскимъ, зачалъ былъ домомъ строитися <,> тогда купилъ въ покойного отца 
моего тотъ дворъ з строеніемъ (ДНРМ, 1728, 201); тогди – А когда уже проламали кулле в двор и стали 
бит Урмhнича, витяшги з двора, тогди он, Урмhничъ, велhлъ синови своему боронит (1732, 245); тогдh – 
же едного часу, когда був Андрhй Тригуб в Годуновцh селh, и подпивали в Степури Годунувского, тогдh 
Нечипор Лисенко Годунувский з нhяких причин почал лаяти на Переваруху (АП, 1712, 243-244); теди – а 
когда писалем до старшини волосковской, теди од тол врядовне одписано (1715, 280); когда м[и], – мовит, 
– пиво пили зъ Павлом Редкою в шинку Телецкои, теди по часh пришол туда жъ къ нам Выскварка, а 
потомъ Ярема Винничненко (ДНРМ, 1709, 35). Ю. Ф. Касім так пояснює ці варіанти: "Огласовка ТЕДИ 
явно польська (порівн. польське wtedy), а варіанти ТОГДИ, ТОГДh, очевидно, відбивають живу розмовну 
мову; варіант ТЕГДИ є, мабуть, контамінацією ТЕДИ і ТОГДИ" [16: 123]. Приклади з говорів української 
мови підтверджують думку дослідника, зокрема, засвідчені такі варіанти: то йак ўже зачала биетва / то 
тогди ўже ни йшли (ГУМ, Тернопіл. обл., 269); а ті теґди йак ўздр'іли / шо в’ін знайити закуриеў / та кажи 
ут'ікаймо (ГУМ, Югосл., 575). 
Ще одним загальночасовим сполучником є как, що також трапляється в пам’ятках аналізованого 

періоду, проте значно рідше, порівняно з когда. Функціонування цього сполучника в аналізований 
період не можна розглядати як уплив російської мови, адже він відомий ще староукраїнській мові XIV –
 XVII ст., зокрема його і з часовим значенням фіксує Словник староукраїнської мови XIV – XV ст. [17: 1: 
464] і Словник української мови XVI – п.п. XVII ст. [14: 14: 17-18]. 
Щодо особливостей конструкцій із цим сполучником, то можна зауважити переважання речень з 

різночасними відношеннями між частинами, а також переважне вживання у головній частині 
співвідносних слів. Зокрема у документах матеріалів сотенних канцелярій вживається корелят то, разом з 
яким може виступати в то время, тогда: Но токмо <,> какъ в Очаковскомъ походh синъ его былъ <,> то 
в то время с козакамы всякіе повинносты онъ, Копка, отбувалъ (ДНРМ, 1742, 298); Но токмо какъ синъ 
его под Очаковомъ в походh билъ<,> то тогда онъ, Копка, с козакамы малодhвицкимы всякіе 
повинносты отбувалъ (1742, 300); Отколь его какъ отпущенно <,> то оставленніе шест вятеровъ и сhтка 
тамо і пропали (1755, 335). 
Як і з іншими аналізованими вище сполучниками, підрядна частина з как може конкретизувати 

обставину в головній частині: Наве(с)нh, какъ время буде(т) в поле пуща(т) на па(с)тву бидло або 
всякой скотъ, пошмаруй тh писки и ногу всякому скоту (ЛГП, 55). 
Обмежено трапляється сполучник как і в реченнях зі значенням "з того часу як": А назад тому годов 

съ чотири <,> какъ она служила въ мhстечку Ічнh, у Галки Дяконихи, жителки тамошной, годъ (ДНРМ, 
1742, 300). 
Загалом цей сполучник не був продуктивним у XVIII ст., у пам’ятках переважають речення з 

властивим розмовній мові сполучником як. 
Менш уживаним, порівняно з як і когда, в аналізований період був сполучник коли, один з 

найпоширеніших у сучасній українській мові. Зафіксований він лише у лікарських і господарських 
порадниках, натомість майже не функціонує в діловій мові й листуванні2. Наприклад: потомъ на тое 
мhстце муки яч(мhн)ой теплой приложити, коли уже ропа мягка будетъ (Кн., 69); Не потреба на той 
часъ, коли на дзжуму хоруютъ, опиватися трункомъ (72); На той часъ, коли дзжума пануетъ, 

                                                           
2 Трапляються, проте, умовні складнопідрядні речення з коли: а коли не w(т)даду(т) то прошу по(з)воле(н)ня 

по(г)рабитъ (П. л., 1717, 22); коли хоче(ш) zа zво(н) wправдитися, то са(м) собою не wправди(ш)ся (1723, 37). 
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стерегтися, якъ можна, абы въ сукняной сукманh не ходити, тилко во всhмъ полотняномъ (73). Так само, 
як і зі сполучником як сполучення на той час з коли функціонує як співвідносне сполучення і 
сполучник (другий приклад, причому в цьому реченні завдяки їхньому контактному розміщенню 
наявний означальний відтінок), а також як єдиний сполучниковий вираз (останній приклад). У наведених 
прикладах дії одночасні, на що, крім співвідношення дієслів-присудків, указує сполучення на той час. З 
цими співвідносними сполученнями у Книжиці вжито і сполучник когда (засвідчено лише 3 приклади): 
Когда ся конь охватитъ збожемъ, на той часъ падаетъ о землю и надметъ єму боки (60); треба памятати, 
дабы въ той часъ, когда одна лопатка хора куруется, всh лопаткы здоровіи от споду тлустостію 
намащены бывали (61); Въ той часъ, когда конь на миши хоруетъ, буваетъ, же конь не пускаетъ мочи 
(62). Така однотипність прикладів свідчить про синонімічність сполучників коли і когда. 
Трапляються лише 2 приклади з конструкціями, в яких послідовні дії (слідування): а коли зберешъ 

ажъ до конца ухналя, заразъ кровь потече (Кн., 64); того порошку, коли ся песъ уже сказивъ, розробити 
зъ масломъ и хлhбомъ свhжимъ и поробити зъ него галочки якъ перецъ и кидати псови скаженому на 
день єдинъ по десять або по пятнатцять ра. чрезъ сhмъ день (72). Отже, сполучник коли у писемній мові 
XVIII ст. був непродуктивним. 
З-поміж загальночасових сполучників в аналізований період засвідчений і полонізм кгди (гди). Цей 

сполучник найчастіше вживається у Пирятинських актових книгах, здебільшого в документах, датованих 
кінцем XVII ст. і початком XVIII ст. У мові документів сотенних канцелярій і ратуш речення з цим 
сполучником також переважно трапляються в документах початку XVIII ст., тому можна говорити, що в 
цей період його поступово витісняють інші сполучники загальночасового значення, зокрема як і когда. 
При цьому дослідники виокремлюють такі його особливості, порівняно з як: найчастіше сполучник кгди 
трапляється в стандартних зворотах і виразах, властивих для актових документів та слугує для передачі 
різночасних дій [16: 113]. 
Позначувані дії в аналізованих пам’ятках здебільшого різночасні діями: Кгди тепер мешкалци 

Кейбаловские о таком законопреступствh нашом й безблагословенном мешканнh сложили обговор, так 
зараз Луцик мене оставил и пошол гдесь и не вhдаю (АП, 1703, 210) – (швидке слідування); Где ґдысмо 
на прозбу ихъ, до Коробковъ зъhхали <,> теды wтцъ Григории и Маkимъ Коробокъ становили пред 
нами, урадомъ, людей посторонных: Кирилу Коваля <,> Лавърина Кукару <,> Стефана Пищика, мещан 
любецких, людей старожитныхъ (ДНРМ, 1701, 23); Потим, кгдысмо правh пришли до его ж въ сhнци 
<,> теди тот же сердюкъ знаишолъ <,> в сhнцах его шнурокъ рябенъкии (1708, 33); на попелъ, кгди 
добре вигори(т), всипъ до того попелу горачого сhрки утертой то(лъ)ко, колко попелу (ЛГП, 80). На 
послідовність дій указує співвідношення дієслів-присудків, це переважно форми минулого часу 
доконаного виду. 
Лише кілька прикладів з одночасними діями: кгди едного вечора по Воскресении Христовом 

стоялисмо двое нас з Іваном Емченком на улицh, теди он почал мене побужати до того (АП, 1702, 202); 
Кгди такій gузh починаю(т) виростать, щоде(н) натщо гризти его zубами (ЛГП, 68); А ґды лhтъ 
дорастаю(т), бываютъ скупыи и богатыи, дtховны(м) еднакъ сутъ прихилныи (115). 
Так само, як з іншими сполучниками найзагальнішого часового значення, у головній частині можуть 

виступати кореляти, що уточнюють значення сполучника: Чтобъ скутокъ лучши(й) справовало тое зеліе, 
мhетъ збиратися в(ъ) той ча(с), кгди еще молодое и соку еще полное, не колючое (ЛГП, 58); Возми 
витриолумъ венерисъ, то е(ст) gришпану дистиліованого, колко хочешъ, спали его на той ча(с), gди 
с tлнце преходить знакъ Л(ъ)ва (83); Antony естъ, на той ча(с) та(к) ся назива, кгди ча(ст) яка тhла любо з 
рани, любо з вреду почнется псовать и смердhть (86-87). 
У пам’ятках трапляються, крім загальночасових, і спеціалізовані сполучники, зокрема поки, поким, 

пуки, пока, покол, поколя, покамест, покамhст, покамест, покамист, покамост, доки, нім, аж. Їхня 
кількість, порівняно з проаналізованими вище, менша, водночас особливістю є широка варіативність. Ця 
група сполучників слугувала для передачі двох значень: 1) "протягом того часу, як" – позначення періоду 
тривання головної дії; 2) "до того часу, як" – позначення кінцевої межі головної дії, причому друге 
значення переважає. Найпоширенішими сполучними засобами цієї групи є поки, покол і поколя. 
Загалом засвідчені такі сполучники: 

1 ) значення "протягом того часу, як": поки – аби нhчего тамъ не затекло и не залhзло землh або 
гною поти, поки волъ стояти здорово самъ не будетъ могти (Кн., 69); поки мясо жабяче тепле, въ той 
часъ лhпше прикладати (73) (особливістю цього речення є наявність співвідносного в той час, за 
допомогою якого наголошено на одночасності дії головної і підрядної частин); покол – а генерал 
маіорское з тамошних доходов дополнит, и впред, покол он будет тамо обрhтатся, видавати (ЯМ, 1740, 
331); поколя – А самъ Іваниця началъ бити мене канчукомъ без милосердия и билъ <,> поколя ему 
схотhлося (ДНРМ, 1728, 192); поким – а он, Пилип, не знаючи, что сини его покрали тое, платил за все 
жонh своей, поким довелося (АП, 1713, 253) (прикладів з таким значенням сполучника мало); 
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2 ) значення "до того часу, як": поки – А Леско wстался и посидhлъ в хатh, поки люде стали 
приходитъ (ДНРМ, 1752, 325); Поки гарачка не припадетъ по укушhню, нехай человhкъ укушаній сокъ 
з листя ясинового усhканого витисне и випіе з виномъ (Кн, 74); поки-мъ – зачимъ всепокорственно 
прошу <,> вашего панского на себе помилованія <,> пождати дотолъ, поки-мъ да(с)тъ богъ горhлку 
позбути (П. л., 1723, 30); пуки – Того жъ мt(с)ца ноемврия w(т) дня íti [18] моря всh оуспокаяютъся, и 
стоятъ тихо воды ихъ, такъ долго, пуки птахъ, названны(й) Алцhwнъ, сплодитъ и выведе дhти (ЛГП, 
118); пока – в яком оное куренія вина запрhщеніе показано в Сhвской, Бhлгородской, Воронhжской, 
Шацкой, Тамбовской, Елецкой провинціях и в других Воронhжской и Бhлгородской gубернhй мhстах и 
в Малой Россіи и в Слободскихъ полкахъ, пока збор и покупка провіянта к Днепровой и Донской 
експедицhям окончается и магазейни наполнени будут (ЯМ, 1738, 193); покол(ъ) – а од того часу завше 
бувало ночнои доби до мене ходить, й коло хати потол ходитиметь, покол я до его з хати вийду и грhх 
учиню з ним (АП, 1709, 232); И заразъ его подвhнуло, и былъ несвhжъ потоль, покол умре (ДНРМ, 
1741, 295); И такъ чини(т) и болшъ, по(ко)л(ъ) хороба досконало не улhчи(т)ся (ЛГП, 37); поколя – 
чтобъ ему въ всякой потребh моеи послухат мене, поколя отдаст оние гроши (ДНРМ, 1728, 189); 
покамест (покамhст) – чтоб были во всякомъ обереженіи, покамест мир опублhкуется з Портою 
Атаманскою (ЯМ, 1739, 307); чи не возможно будетъ ва(м) почека(т) денегъ Федору Зубрhцкому, 
покамhс(т) я получу о(т) мужа моего из Санк(т)-Петербурха извhстіе (П. л., 1758, 130); покамист – А 
покамист доишла <,> – аж Трохим зъ жункою wт Матвhя идут (ДНРМ, 1733, 264); покамост – И билъ 
несвhж потол, покамост умре (1741, 294). Як видно з наведених прикладів, у реченнях ужиті різні 
співвідносні слова, що слугують для увиразнення обмеження часу дії головної частини дією підрядної. 
У пам’ятках зафіксовано речення, в яких у підрядній частині поряд з цим сполучником уживається 

частка аж: Потимъ знову смарованя чинили и холодное клали, поколя ажъ оттухло (ДНРМ, 1728, 194); 
однако же онъ не велhлъ, но стоялъ при том, покамист ажъ [з] п<:>. Неижсаловою засорился (1731, 
234); и такъ кождого дня чини завсегда, ажъ поки перестане слюзъ ноздрами скидати (Кн., 59); и тими 
обыдвома такъ довго крутити треба, поки ажъ кровь зыйде (60); И ежели за еднимъ разомъ не соиде, 
повтори, поки а(ж) не викоренишъ (ЛГП, 43). Частку аж А. П. Грищенко називає "спеціальним засобом 
підсилення часової межі тривання дії або стану головного речення, зокрема її максимального віддалення" 
[18: 385]. В останньому прикладі вжито частку не, що також виступає факультативним засобом 
"підкреслення обмежувальної темпоральності" [18]. М. С. Семенюченко, досліджуючи складнопідрядні 
речення часу сучасної української мови, кваліфікує частку не або як "підсильну", або як "заперечну". 
Так, якщо частку не можна вилучити з речення, то вона заперечна, якщо ж її вживання факультативне, то 
– підсилювальна [13: 272]. В аналізованому складнопідрядному реченні частка не виступає як підсильна. 
У реченнях можливе поєднання сполучника поки, підсилювальної частки аж і співвідносного поти: 

налій води, вари на новой ри(н)кh поти, поки а(ж) вода виваритъ (ЛГП, 48); придай еще поболшъ огня, 
по(д)жаривай поти, поки а(ж) курится непре(с)танно (52). 
Частка аж може набувати і сполучникової функції, виступаючи разом зі співвідносним словом або без 

нього: И то поти дhлати, ажъ тіи миши змягкнутъ и отhкъ выйдетъ або витече (Кн., 62) (тут ужито 
співвідносне поти, що властиве реченням зі сполучником поки, що й свідчить про синонімічність поки й 
аж); а усмаживши, прикладай на золзи якъ найтеплhйше хоць бы и гараче, абы конь стерпhти моглъ, чрезъ 
кhлка день, аж ґудзи зъмягкнутъ (63); назавтре вари, а(ж) половина википи(т), процедивши, сховай (ЛГП, 
38). У наведених реченнях, як і в більшості прикладів, аналізований сполучник має значення "до того часу, 
як". Не виявлено прикладів з часткою аж у реченнях зі значенням "протягом того часу, як". У кількох 
конструкціях засвідчене вживання корелята так долго (так довго): И тhм(ъ): возми рhпи свhжой 
якънайста(р)шой, вари ю в(ъ) водh любъ в бhломъ пивh та(к) долго, а(ж) буде че(р)вона поливка (ЛГП, 
59); и такъ долго мhшай, аж загустhе, приливаючи потроху оцту (86); и такъ довго тую заволоку 
держати, ажъ волосhнь перегніе (Кн., 61). Корелят так долго (так довго) певною мірою дозволяє 
розглядати відношення між частинами як обмежувальної одночасності – "протягом того часу, як". 
Лише двома прикладами засвідчене вживання сполучника доки. В обох реченнях зі сполучником доки 

часове значення "до того часу, як": тилко до мене пришол що живий, й просился през який час перебавитись, 
доки, мовить, до здоровя прийду (АП, 1703, 208); и тимъ медомъ тіи галочки шмаруй и натщо коневи въ 
горло клади, попихаючи палцями, доки не полкнетъ (Кн., 65). Трапляється також сполучник докол: Сиди ж 
потол у путh желhзномъ, докол Гарасимъ от пtна приедетъ (ДНРМ, 1728, 186-187). 
Синонімічним доки, поки, аж є і сполучник нhм [19: 50]. Проте він не був продуктивним, 

трапляються з ним лише три приклади: Нhмъ воли въ дорогу гнати будешъ, смолою рhдкою ратицh всh 
кhлко днями впередъ понамазуй и въ дорозh тоежъ самое що день чини (Кн., 67); Рано, нhмъ выйдетъ 
человhкъ на дворъ, нехъ возме два орhхи волоскихъ сухихъ, двh фhґи чи смоквини и двадцять 
листкhвъ рути и солh тилко що перець заважитъ (72); потомъ до того примhшай попелу просяного и до 
купи злучи на массу и то въ стоячой водh чи въ озерh напередъ двома годинами, нhмъ сhти въкинешъ, 
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утопи (74). У наведених реченнях сполучник нhм має значення "раніше ніж", власне з цим значенням він 
функціонує у польській мові [19: 50]. 
Лише одним прикладом представлений сполучник заки: а ищи, кобы в(ъ) пер(ъ)шу п#тніцу м( tс)ц#, а 

воды пріню[с]ши, заки дtнь не буде, заки птахи с# не руш#(т) (ЛГП, 104). Цей сполучник є діалектним 
[15: 109]. Є. Рудницький у статті "Зложене речення в гуманських діалектах" (1929) зауважує, що цей 
сполучник відмирає, натомість усе більшого поширення набуває поки [20: 228]. На думку дослідника, 
"речення із заким визначає подію, пізнішу від події, що визначена в головному реченні" [20: 228]. 
Сполучник зберігається і в окремих говорах української мови, зокрема трапляються такі варіанти цього 
сполучника: там будеш йіў / пиў / там читаў соб’і / лижаў / зак той ден' перейди (ГУМ, Тернопіл. обл., 
252); беили й беили // зак’іў вони ўтиехли (ГУМ, Чернів. обл., 345); Заким дружочок зібрала, Темна 
ніченька обняла; Закім приїхав, то й ніч стала3. 
Для передачі швидкого слідування дій в аналізований період найчастіше вживався спеціалізований 

сполучник скоро, меншою кількістю прикладів представлений тільки (як тільки, скоро тільки): й 
скоро тии козаки от нас отъехавши, я ему стал говорити так (АП, 1703, 227); И скоро wсhли <,> аже въ 
самой скорости Зhнецъ Сподинейко приехал с торгу просто до шинку (ДНРМ, 1732, 254); Садити ихъ 
потреба на весну рано, скоро снhгъ згине (Кн., 77); Скоро спалится, zотри суптелно, дай в тепломъ пивh 
на разъ драgму (ЛГП, 60). 
Здебільшого у конструкціях з цим сполучником уживаються співвідносні слова, що посилюють його 

значення, зокрема такі: зараз – и скоро знайшли гроши, зараз Прокопиха прибhгши ухватила гроши из 
капшуком и с того капшука витрусила гроши у пелену, а капшук за пазуху укинула (АП, 1701, 183); И 
скоро винесли, заразъ в сhнцахъ, при Бhлану, Герасимъ і сканал (ДНРМ, 1729, 211); то – а скоро 
прииде, то какъмога старатися будемъ, чтобъ к вамъ прислатъ (П. л., 1743, 102); так – скоро, мовлять, 
ми тое у своем дому знайшли, так, взявши зараз, на гумнh угорнувши у гнуй, испалили (АП, 1703, 224); 
в той час – якое сукно, скоро куплено буде(ть) <,> в той часъ и присилайте сюди, в до(мъ) нtшъ 
жуко(в)ски(й) (П. л., 1737, 84). 
Трапляються конструкції, в яких поєднано кілька співвідносних слів: и скоро виехалъ з Глухова, то 

зараз зостал задержан под караулом и удержан до свhта вовторкового (ЯМ, 1738, 225-226); скоро мы 
стали лагером, то зараз явилис по боках и позадh по горах турки и татаре великое число (1739, 282); 
скоро, мовить, викрав комору у Мирона Чаленка, то у тот час зараз принюс до вас полотна сорок локот 
й жупан (АП, 1703, 224); Что учувши, оная Бутиха скоро двери сhнечние отчинила, то другие его 
товарищи, Цисарскій, Харко Запорожецъ, Иванъ Литвинъ і Чорній <(:> … <:)>, того жъ часу кинувшис в 
тh сhни и повязавши тамо оную Бутиху и ея сина, забрали пожитки (ДНРМ, 1756, 344). 
Зафіксовано лише два приклади зі сполучником тилко: тилко ж я улhзла у грубу, зараз он, 

вихопившися з свhтлицh, й ухопив мене за ноги (АП, 1702, 194); тилко ж я почав назад ворочатися, аж 
она небожка почала мене усиловне тягти за собою (1703, 214). У першому реченні співвідносним з тилко 
виступає прислівник зараз, у другому – крім сполучника, в наведеному реченні виступає підсилювальна 
частка аж. 
У пам’ятках виступають переважно складені сполучники скоро тилко (тилко скоро), як тилко 

(толко, только, тілко), як скоро: Которіе скоро тилко пошли <,> онъ, Бубенко, мовилъ намъ такъ 
(ДНРМ, 1714, 65); Якие тилко скоро плахти она Голотиха показала, внет зараз ми оние плахти познали, 
яко власние свои, а в тот час покрадение (АП, 1703, 211); Якъ тилко паскудникъ въ очахъ постережешъ, 
заразъ коневh прhснимъ медомъ теплимъ очи помажъ (Кн., 62); ибо от того времени, якъ толко мы 
перебралис через Днhстр, то начали они перевозитис к Дунаю (ЯМ, 1739, 284); Якъ только миши 
погинутъ, варити дерево ґваякъ, … и лити єму въ горло (Кн., 62); Якъ тілко тое постережешъ, кровь якъ 
найлhпше руками витисни, а оцтомъ зъ сhллю промый и приложи грhнку (64); и в тот час той знак й 
незажил еще, як скоро пришли до двора Ющишиного (АП, 1701, 193); Якъ скоро мы прійшли на 
становиско, то учинился алярмъ в лhвой сторонh (ЯМ, 1739, 279). Як видно з наведених прикладів, з 
цими сполучниками вживалися ті ж самі співвідносні слова – зараз, то, в тот час; лише слово внет зі 
сполучниками скоро і тилко не вживаються. 
Зрідка трапляються в пам’ятках і сполучники-церковнослов’янізми, зокрема ~гда і дондєжє, однак 

їхнє вживання вкрай обмежене. 
Отже, найпоширенішими сполучниками у пам’ятках XVIII ст. виступають як, коли, поки, скоро, аж, 

уживання яких є свідченням упливу розмовної мови, когда як наслідок впливу російської мови та кгди – 
сполучник-полонізм, який функціонував переважно на початку XVIII ст. і був наслідуванням попередніх 
традицій актової мови. У цей період активізуються іменниково-займенникові та іменниково-
займенникові сполучення з прийменником, які уточнюють значення сполучника, зокрема 
загальночасового як, що засвідчує становлення складених гіпотактичних сполучників. Такі сполучення 
                                                           

3 Два останні приклади цитовані зі статті Є. Рудницького "Зложене речення в гуманських діялектах" // 
Український діалектологічний збірник. Кн. ІІ. – К., 1929. –  228 c. 
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дозволяють однозначно кваліфікувати відношення між предикативними частинами, Водночас структура 
складнопідрядного речення стає все більш рухливою, тобто трапляється пост-, пре- та інтерпозиція 
підрядної частини. Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані на з’ясування особливостей 
мови XIX ст. порівняно з аналізованим періодом. 
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Сулима М. П. Особенности функционирования сложноподчиненных временных предложений в 
памятниках XVIII в. 

В статье проанализированы структурно-семантические особенности сложноподчиненных 
предложений с временными придаточными в памятниках XVIII в. разных жанров. Определены 
особенности функционирования собственно украинских и заимствованных союзов, в частности 
исследовано, с какими значениями функционируют соединительные средства в анализированных 

памятниках и какие соотносительные слова им могут соответствовать в главной части. 

Sulyma M. P. The Semantic and Structural Peculiarities of the Temporal Clauses in the Documents of the 
XVIII Century. 

The article deals with the semantic and structural peculiarities of the temporal clauses in the documents of the 
XVIII century. The peculiarities regarding the functioning of the Ukrainian and loan conjunctions are 

determined. It has been discovered with what devices the coordinating words function in the analyzed documents 
and what correlative words can correspond to them in the main part.
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"АНТІГОНА" БЕРТОЛЬТА БРЕХТА ЯК ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДРАМИ СОФОКЛА 

Статтю присвячено проблемі творчої інтерпретації Бертольтом Брехтом драми Софокла "Антігона". 
Крізь призму античного сюжету автор розкриває політичне життя Німеччини 1945 року. Основна 

увага звертається на компаративний аналіз "Антігони" Софокла та брехтівської обробки. Виявлено, що 
в інтерпретації Брехта античної "Антігони" причиною порушення головною героїнею закону стають не 
стільки родинні почуття (як ми це спостерігаємо у Софокла), скільки політичні переконання: це війна не 

за країну, а заради вдоволення власних амбіцій однієї людини. 

У ХХ столітті до античних сюжетів зверталися досить часто. Трагедію Софокла "Антігона" брали за 
основу своїх п’єс П. Карваш (1961), Ж. Ануй (1942), Л. Пипков написав оперу "Антігона-43", Р. Вольфхарт 
зняв фільм "Берлінська Антігона", загалом у 40-70-ті роки з’являється близько десятка драм, опер, кіно- та 
телепостановок, які актуалізували в контексті сучасності давньогрецький образ героїні. 
Не залишив поза своєю увагою образ Антігони і німецький драматург Бертольт Брехт, взявши за 

основу своєї обробки переклад німецького романтика Ф. Гельдерліна. 
Дослідники творчості Брехта основну увагу приділяють його концепції "епічного театру". Так, 

зокрема у своїх працях О. С. Чирков, І. М. Фрадкін, В. Н. Ярхо обробку "Антігони" розглядають з 
позицій теоретичних засад епічної драми. 
Бертольт Брехт намагається не відступати від сюжету античного автора, котрий продовжив 

міфологічне сказання про війну двох братів Етеокла та Полініка за владу у Фівах. У двобої вони 
загинули від рук один одного, а влада знову перейшла до Креонта – рідного дядька загиблих. Ставши 
царем, Креонт оголошує Полініка зрадником і забороняє ховати його тіло. Проте сестра вбитого юнака 
Антігона не може з цим змиритися і вночі, коли стражі позасинали, робить над тілом брата поховальний 
обряд. За однією із версій розлючений Креонт замуровує її в печері, де дівчина й помирає від голоду. 
Таку коротку довідку дає нам антична міфологія [1: 136-137]. 
Проте у Брехта головний конфлікт набуває дещо інших фарб. Про це вже на початку свідчить 

передмова до п’єси "Антігона", яка одразу налаштовує на сприймання античного сюжету як аналогію 
подій другої світової війни. Брехт стверджував, що в традиційному театрі життя видиме, але незрозуміле. 
У своєму театрі для роз’яснення життя він використовує додаткові можливості сценічного часу, так 
з’являється авторський час, за допомогою якого дається оцінка подій. Автор на початку твору вводить 
читача у розпал останнього року війни: "Берлин, апрель 1945 года, рассвет" [2: 117]. Дві сестри 
повернулися з бомбосховища додому, помітивши в шафі мундир, зрозуміли, що їхній брат став 
дезертиром. Проте радість від того, що хлопець зумів зберегти собі життя, була недовгою, згодом, 
перечекавши крики та шум за дверима, дівчата побачили брата, повішеного есесівцями на гаку. Сестри 
змушені зробити нелегкий вибір: врятувати брата чи не ризикувати життям. Перед такою ж дилемою на 
початку п’єси стоять Антігона та Ісмена. Далі перед читачем розкриваються події війни Давньої Греції. 
Ці два пласти часу взаємопов’язані у п’єсі Брехта. 
Своєю передмовою, котра являє собою своєрідний "ефект відчуження", Брехт ніби дає початкову 

установку і одночасно кут зору на наступну дію. Він допомагає глядачу побачити актуальний бік 
морального конфлікту, зображеного у безсмертній трагедії Софокла, побачити в подіях, що відбуваються 
в давньому місті Фіви, зв’язок із сучасними німецькими проблемами [3]. 
На перших сторінках трагедії Софокл захоплено змальовує визвольну війну Фів проти аргосців, 

використовуючи високі епітети та порівняння: 
Он на нашу страну для раздора пошел, 
Приведен Полиником, и, словно орел, 
Он с пронзительным криком над ней пролетел, 
Белоснежными скрытый крылами... [4: 151]. 
Натомість у Брехта війна пронизує весь твір від початку до кінця, вона має загарбницький характер. 

Це війна, яку з соромом будуть згадувати нащадки багатьох поколінь, засуджуючи своїх предків. З 
метою захопити залізорудні родовища, Креонт веде військо до Аргоса. Під час бою Полінік побачив під 
копитами коня тіло мертвого брата, і, жахнувшись, він тікає назад до Фів. Йому вже байдуже до війни, 
до батьківщини, до Креонтових стратегій, в його житті сталася чи не найбільша трагедія – на очах убили 
брата. Проте цар розцінює цей вчинок, як дезертирство і власною рукою вбиває зрадника. Нарешті 
перемога усміхнулась Фівам. Володар країни на радощах велить усім святкувати і водночас розуміє, що 
не всі погоджувалися на війну, не усім до вподоби перемога, здобута на крові чоловіків та безутішному 
горі матерів, дружин, сестер і дітей миролюбних аргосців, впевнений, що знайдуться ті, хто буде 
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підраховувати не трофеї, а людські втрати. Поряд з війною на чужій землі розпочинається внутрішня 
війна проти своїх громадян, Креонту потрібно очистити місто від незадоволених: 
А казни мне, увы, сейчас нужны. 
Очистить нужно город… [2: 122]. 
Першими, хто наважився засуджувати дії царя та розкрити справжню сутність війни, були Антігона, 

Гемон та сліпий віщун Тіресій. 
Антична Антігона й Антігона післявоєнного періоду мають чимало спільних рис: незламність духу, 

рішучий характер, для обох родинні цінності мають більшу вагу, ніж державні, героїням властивий 
підлітковий максималізм, який не прощає вагань сестри Ісмени, сприймаючи їх як зраду роду, обидві 
вони почувають себе чужими серед своїх. Проте Антігона Софокла оплакує свою долю, виправдовується 
перед народом та вкотре запитує у Креонта та богів, у чому вона винна: 
Живая ухожу в обитель мертвых. 
Какой богов закон я преступила? 
Зачем – несчастной – обращать мне взоры 
К богам, их звать на помощь, если я 
Безбожной названа за благочестье? [4: 181]. 
У Антігони Брехта нарікання на долю відсутні, вона не сприймає жалю від народу, з почуттям власної 

гідності відповідає старцям: 
Не говорите мне о судьбе. 
Это я знаю. Говорите о том, 
Кто меня ни за что убивает; с ним 
Связана и судьба! [2: 144]. 
Дівчина радить підтримати її, водночас цим підтримавши самих себе. 
Я же советую вам помочь мне в моем злополучье 
И тем самым себе. Ведь кто ищет власти, 
Пьет соленую воду, остановиться 
Он не может… [2:130]. 
Пророкує усім, кому страх скував вуста, таку ж участь, яка спіткала її: "Вчера мой брат был, сегодня 

я…", а завтра буде інший, хтось із них: 
…Не думайте, 
Что вас пощадят, несчастные. 
Другие тела, рассеченные на куски. 
В великом множестве лягут рядом 
С непогребенным…[2: 144]. 
Античній Антігоні глядач співчуває і водночас розуміє, що дівчина приречена на смерть. Слова 

брехтівської Антігони апелюють не стільки до почуттів, скільки до розуму. Автор ніби змушує глядача 
поставити запитання: "А що змінилося б, якби місто стало на захист дівчини?" Характерною рисою 
епічного театру Бертольта Брехта є те, що він показує життя в широкій історичній перспективі, 
допомагає глядачеві зрозуміти мінливий світ і самому змінюватись. 
Повністю підтримує Антігону Тіресій. На відміну від античного твору у п’єсі Брехта досить зухвало 

поводить себе Креонт зі сліпим віщуном, зневажливо називаючи його "спесивый глупец", "старый 
брюзга", глузує з його пророцтв: 

…видишь 
То, чего нет, а столпов, 
Что кругом вознеслись победительно, – 
Их ты не видишь. 
… Праздников ты не любишь. Сразу 
Всякие ужасы нам пророчишь [2: 145-146]. 
Пророцтва Тіресія у Брехта ґрунтуються виключно на логіці та аналізі подій, для цього йому не 

обов’язково користуватися даром віщунства, варто лише поглянути назад і пов’язати минуле з сучасним. 
За допомогою простих запитань та лаконічних висновків старець з’ясовує, що війну ще не завершено: 
Вижу, правда, 
Лишь то, что и младенцу видно: что железа мало 
В столпах победных, стало быть, на копья 
Оно идет еще? Шьют кожухи для войска, 
И значит, к осени войны не кончат? 
Впрок рыбу вялят – значит, ждут зимы? [2: 147-148]. 
Про майбутнє Тіресій залишає царю тільки здогадуватися: 
Вот и взглянул назад я. Содрогнитесь, 
Вперед взглянув [2: 148]. 



Ж. Л. Ганько. "Антігона" Бертольта Брехта як творча інтерпретація драми Софокла 

227 

У дискусії Тіресія з Креонтом найяскравіше виразилося прагнення Бертольта Брехта змусити глядача 
займати критичну позицію. Недомовленості віщуна, відкритий фінал сцени спонукають здогадуватися, а 
точніше робити логічні висновки про те, що буде далі. 
Слова пророка не вплинули на Креонта, проте вони змусили замислитися старців. З цього моменту в 

інтерпретації Бертольта Брехта хор старців стає вже не просто нейтральним спостерігачем. Провокативні 
запитання та поради стають продовженням слів Тіресія: "Призови их домой, несчастный, пока не погибли!". 
Якщо у Софокла хор допомагає переконати Креонта, то у німецького драматурга герой залишається 
непохитним. Цар і далі продовжує думати над захопленням Аргоса і ніщо не може завадити його планам, 
навіть якщо доведеться вести війну зі своїми співвітчизниками, котрі завжди підтримували його: 

Старцы 
Нашими нас пугаешь, несчастный? Неужто погонишь 
Наших на нас? 
Креонт 
Я об этом 
Посоветуюсь с сыном своим, Мегареем [2: 152]. 
І Софокл, і Бертольт Брехт з самого початку зображують Креонта впевненим у своїй непогрішності, 

правильності, він не поступається своїми принципами. Проте Креонт у Софокла – людина зі своїми 
слабкостями, якій властиво помилятися і яка врешті-решт, пройшовши крізь усі нещастя, зізнається у 
своїй неправоті, схиляється перед богами. Креонт Брехта змінює своє рішення з корисливих міркувань, 
герой згоден випустити Антігону з печери, сподіваючись цим задобрити свого молодшого сина, який мав 
повести військо на захист Фів проти розгніваних аргосців. 
Креонт хоче створити ідеальну наддержаву, у якій не повинно бути таких "недоліків", як Полінік, 

Антігона, Гемон, Тіресій, котрі є втіленням людяності, справедливості, живого гострого аналітичного 
розуму. 

Креонт 
Дальше носа не видишь. Божественный строй государства 
Недоступен глазам твоим. 
Антигона 
Может быть, он и божествен, однако, по мне, бы он лучше 
Человеческим был, Креонт, сын Менекея [2: 132]. 
"Божественний" лад держави Креонта нагадує тоталітарні ідейні задуми, які акцентують увагу не на 

відображенні реальності, а на популяризації штучно створеної картини світу. Повідомляють не так про 
сучасне, як про майбутнє, про те, що необхідно побудувати і в що потрібно свято вірити. Конструюючи 
образ майбутнього світлого життя, ідеологи тоталітаризму діють по принципу "спрощення" реальності, 
тобто схематизації живих соціальних та політичних зв’язків та пристосування дійсності до вже 
створених цілей та образів [5]. 
Новій державі не потрібні особистості з власними поглядами, що суперечать владі; хто наважиться 

цінувати життя людське дорожче, ніж Батьківщину, той – "ніщо": 
Кому дороже жизнь, чем город отчий, 
Тот для меня не значит ничего [2: 122]. 
Це стосується і сина Креонта. Брехт додає в сюжет другорядного персонажа Мегарея – старшого 

брата Гемона. Мегарей особливої ролі в п’єсі не грає, проте образ його слугує для підкреслення цинізму 
та жорстокості Креонта. Цар замислюється про долю Гемона лише тоді, коли дізнається про поразку і 
смерть у війні старшого сина. Креонту, насамперед, потрібен полководець, який керуватиме військом і 
це пояснює його розчарування самогубством молодшої дитини: 
Глядите, вот его одежда. Я-то думал, 
Что за мечом иду. Ах слишком рано 
Дитя мое погибло. Еще одно сраженье –  
И Аргосу конец бы!... [2: 156]. 
Осліплений бажанням збагатити Фіви залізною рудою та іншими здобутками, цар не помічає, що 

країна змінилася, у ній стало небезпечно для простих громадян, вони стурбовані своїм майбутнім: 
Гемон 
Знай: город наш уже среди войны 
С ума сходил от страха перед тем, 
Что принесет с собою мир зловещий [2: 138]. 
Народ виснажений боротьбою, люди не почувають себе захищеними. Це простежується у розмові 

сторожа з Креонтом. Страж – у Софокла, хоч і має невисоке звання, проте зберігає власну гідність у 
розмові з Креонтом, не боїться відверто критикувати нерозумні вчинки царя: 

Страж 
Увы! Как плохо, коль судья неправо судит [4: 158]. 
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У Брехта бачимо переляканого сторожа, котрий стрімголов мчить повідомити недобру новину. І коли 
Креонт звинувачує його в корисливості та продажності, охоронець сам починає сумніватися у своїй 
порядності, ладен вивернути свій гаманець: а раптом він не пустий: 
Боюсь я обвиненный в лихоимстве, 
Хоть и его из царских уст услышать 
Не приведи судьба, и лучше дважды 
Кошель свой вывернуть: а вдруг не пуст, – 
Чем рассердить Креонта прекословьем [2: 124]. 
В інтерпретації Брехта античної "Антігони" причиною порушення головною героїнею закону стають 

не стільки родинні почуття (як ми це спостерігаємо у Софокла), скільки політичні переконання: це війна 
не за країну, а заради вдоволення власних амбіцій однієї людини. Війна, яка врешті-решт має закінчитися 
поразкою. Автор досить вдало за допомогою давньогрецького сюжету відтворив тоталітарний режим 
сучасної йому Німеччини. Постійний контроль над життям кожного громадянина, який має на меті 
виховати "нову людину", віддану режиму, готову на будь-які жертви в ім’я суспільної справи, втілює у 
собі образ деспотичного Креонта. Його влада пригнічує будь-які прояви інакомислення, підкріплює свій 
авторитет формуванням "образів ворогів" (як внутрішнього, так і зовнішнього), які б відволікали увагу 
народних мас від промахів та невдач їхнього лідера та концентрували сили в досягненні намічених цілей, 
особливо в боротьбі з ворогами "народного щастя". 
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Ганько Ж. Л. "Антигона" Бертольда Брехта как творческая интерпретация драмы Софокла. 

Статья посвящена проблеме творческой интерпретации Бертольдом Брехтом драмы Софокла 
"Антигона". Сквозь призму античного сюжета автор раскрывает политическую жизнь Германии 

1945 года. Основное внимание обращается на компаративный анализ "Антигоны" Софокла и 
брехтовой обработки. Выявлено, что в интерпретации Брехта античной "Антигоны" причиной 
нарушения главной героиней закона являются не столько родственные чувства (как мы это 
наблюдаем у Софокла), сколько политические убеждения: это война не за страну, а ради 

удовлетворения собственных амбиций одного человека. 

Gan’ko Zh. L. "Antigona" by Bertold Brecht as the Creative Interpretation of the Sophocles' Drama. 

The article is devoted to the problem of the Bertold Brecht's creative interpretation of the Sophocle's drama 
"Antigona". Through the prism of the classic plot, the author shows the Germany’s politic life in 1945. The main 
accent is drawn on the comparative analysis of the Sophocle's "Antigona" and its processing by Bertold Brecht. 

It has been discovered that in the Brecht's interpretation of the ancient "Antigona" the cause of the main 
heroine's law violation are not only the affined feelings (as we observe in Sophocles' drama) but the political 

convictions: this war is not for the country but for the satisfaction of the person's own convictions.

http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht0_1.txt_with-big-pictures.html
http://nicbar.narod.ru/theoria_politiki10.htm
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

"РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ НАРОДУ" 

Інтерв’ю з академіком НАН України, професором М. В. Поповичем 

Мирослав Володимирович Попович – доктор філософських наук, професор, академік Національної 
академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка, директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди, головний редактор наукового 
журналу "Філософська думка", член редколегій часописів "Практична філософія", "Вища школа", 
"Людина і Політика", "Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". 
Серія "Філософія". Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. 
Володіє польською, німецькою, англійською, французькою, чеською мовами. 
М. В. Попович – автор понад 250 наукових праць, присвячених проблемам логіки, методології та 

філософії науки, філософії й історії культури. Серед них монографії: "О философском анализе языка 
науки" (1966), "Логіка і наукове пізнання" (1971), "Философские вопросы семантики" (1975), "Очерк 
истории логических идей в культурно-историческом контексте" (1979), "Григорій Сковорода" (1984, у 
співавторстві), "Мировозрение древних словян" (1985), "Микола Гоголь" (1989), "Україна і Європа: праві 
і ліві" (1996), "Раціональність і виміри людського буття" (1997), "Червоне століття" (2005), "Григорій 
Сковорода: філософія свободи" (2007). 
Великий суспільний резонанс мала фундаментальна праця Мирослава Поповича "Нариси історії 

української культури" (1999), яка видавалася два рази . У 2001 році вона була удостоєна Національної 
премії України імені Тараса Шевченка. У книзі зображено процес розвитку української культури від 
найдавніших часів до сьогодення на тлі індоєвропейської та слов’янської міфології. 
Народився М. Попович 12 квітня 1930 року в Житомирі. 1953 року закінчив філософський факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка й упродовж трьох років працював директором 
середньої школи в с. Золотий потік на Тернопільщині. У 1956 році Мирослав Попович вступає до аспірантури 
Інституту філософії АН України і відтоді все життя залишається його працівником. Тут він захищає 
кандидатську дисертацію "Ірраціоналізм у сучасній французькій філософії" (1960) і докторську дисертацію 
"Філософський аналіз мови науки" (1966). З 1969 року Мирослав Володимирович – завідувач відділу логіки і 
методології науки, а з 2001 – директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. У 1992 році 
Мирослав Попович обраний членом-кореспондентом, у 2003 – академіком НАН України. 
Мирослав Володимирович Попович нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ст. (1996), орденом князя 

Ярослава Мудрого V ст. (2005), Орденом Почесного легіону (2005, Франція). 
Мирослав Володимирович – видатний український філософ, культуролог, вчений зі світовим ім’ям, 

громадський діяч, надзвичайно ерудована людини, чудовий співрозмовник, з яким можна говорити на 
будь-які теми: про культуру і політику, про науку і релігію, про поезію і музику, про філософію і любов. 
Він продовжує активно працювати, читає лекції, консультує, опонує й керує написанням дисертаційних 
робіт, бере активну участь у конференціях, виступає по телебаченню, видає монографії і друкує статті, 
дає інтерв’ю. А теми, які він розглядає, так чи інакше завжди торкаються питань культури, духовності, 
гуманізму, науки і моралі, проблем українського націє- і державотворення, глобалізації. 

ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ ЖУРНАЛУ "ВІСНИК ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА" 

Події початку ХХІ століття дедалі більше переконують, що воно буде епохою трансформацій. А 
переломні стадії в розвитку суспільства супроводжуються не стільки економічними, політичними, 
соціальними, екологічними катаклізмами і катастрофами, скільки тими потрясіннями, які випробовує і 
переживає духовна сфера соціуму, суспільна свідомість. Вимагаючи переосмислення і переорієнтації 
усталених норм, правил, цінностей життєдіяльності, трансформації руйнують попередні переконання і 
вірування, світоглядні установки, змінюють сам смисл людського існування. Драматичність таких 
ситуацій ускладнюється тим, що вони зумовлені процесами глибокої психологічної ломки, 
протистоянням консервуванню старих стереотипів мислення і необхідності прийняття нових. Тому 
свідомість епохи трансформації справедливо називають нещасною свідомістю. 
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Специфіка трансформаційних періодів полягає і в тому, що вони зумовлюють необхідність корекції 
не стільки окремих уявлень, ідей, принципів і норм поведінки людей, а вимагають кардинальної якісної 
духовної переорієнтації, зміни світоглядної парадигми. 
Відтак, у наш надзвичайно динамічний час важливим є філософський контекст тих змін, які 

відбуваються у сучасному глобальному світі. Ми зустрілися з Мирославом Поповичем, доктором 
філософських наук, професором, академіком НАН України, директором Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди, і попросили його відповісти на низку запитань. 

– Глибокошановний Мирославе Володимировичу! Очевидно, варто почати нашу розмову із 
наукових справ, адже Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, який Ви очолюєте з 
2001 р., – це потужний науково-дослідний центр. Хотілось б почути з Ваших вуст, над чим 
працюють сьогодні науковці інституту? 

– Інститут філософії працює над багатьма проблемами, що інколи, здається, мають між собою мало 
спільного. Є, скажімо, відділ логіки і методології науки, який розробляє різні питання – від побудови 
логічних числень, що найбільш адекватно формулюють деякі пізнавальні та моральнісні проблеми, до 
загальної теорії знакових систем як методології гуманітаристики. Близький до цієї дослідницької групи 
відділ філософії науки, але й у ньому є напрямки досліджень, що їх важко приєднати до традиційної 
логіко-методологічної схеми, наприклад, екологія та теорія стабільного розвитку. Відділення 
релігієзнавства досліджує сучасний стан релігійності в Україні, сектор міжнаціональних відносин 
аналізує ситуацію в Україні з точки зору міжетнічних стосунків. Так можна переглянути всі напрямки, а 
якщо до цього додати ще й державні замовлення на політично актуальні теми і гранти різного роду, то 
картина поля досліджень стане дуже строкатою. 
Однак, при ближчому ознайомлені зі змістом праць, що видрукувані нашими співробітниками, стане 

зрозуміло, що всі вони сконцентровані навколо однієї великої різнобічної проблеми. Всі ми врешті-решт 
працюємо над тим, щоб сформувати концепцію сучасного гуманізму. Іншими словами, ми з різних 
сторін підходимо до питання, що таке людина, які у неї є вічні проблеми і як вони формулюються і 
розв’язуються сьогодні, тут і зараз, у нас, на нашій Батьківщині. 
Зазначу й таке: сьогодні серед деяких науковців і чиновників від науки у контексті освітньо-наукових 

реформ висловлюється думка щодо закриття Академії наук України, Інституту філософії і передання 
всього на потребу кафедр філософії різних вищих навчальних закладів. Однак чи можна мати окрему 
повноцінну кафедру, скажімо, сучасної зарубіжної філософії чи кафедру історії філософії? Зараз 
відповідні кафедри є, наприклад, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, але 
вони не мають належного педагогічного навантаження. Якщо ми розпустимо наших фахівців по ВНЗ, то 
зникне спеціалізація і виникне багато непотрібних кафедр. Централізація наукової роботи об’єктивно 
необхідна. Те, що така система існувала в Україні завдяки зусиллям академіка В. Вернадського, 
врятувало нам багато інтелектуальних сил. Українська наука, щоб не перетворитися на щось 
маргінальне, сьогодні має творитись не лише в університетах, в інших ВНЗ, а й в спеціалізованих 
установах – на кшталт Академії наук України, Інституту філософії. 
Інша справа – позиція науковця в сучасних умовах. Призначення науковця буде виконуватись тоді, 

коли він не буде політично заангажованим. Необхідно відокремити науковців (як і митців) від політики і 
політиків. Щоправда, мені про це дещо дивно говорити, адже я не є взірцем кабінетного вченого. Але 
теоретично я сповідую саме такий статус. 

– Побутує думка (і вона певною мірою не безпідставна), що в нашого північного сусіда – 
Російської Федерації філософія розвивається успішніше, ніж в Україні. Частина українських 
філософів добросовісно займається запозиченням ідей (нерідко без посилання на їх авторство) 
західних або російських філософів, більш-менш адекватним перекладом та інтерпретацією їх 
текстів і надзвичайно слабко простежується їх творчий, креативний потенціал. Як наслідок, на 
тлі досягнень філософів сусідньої країни, українські філософи особливими здобутками похвалитися 
не можуть. Це підтверджується й індексом цитування російських філософів, солідністю їхніх 
періодичних видань, зокрема, журналів "Вопросы философии", "Философские науки". Чи 
погоджуєтеся Ви з таким твердженням? Якщо так, то чим це можна пояснити? Які найбільш 
вагомі проекти реалізовані вітчизняними філософами, принаймні за останні п’ять років? 

– Характеризувати найбільші досягнення і невдачі вітчизняних філософів я б не хотів, бо це справа 
читача. Додам лише, що низка праць наших співробітників (як і філософів-викладачів українських ВНЗ) 
здобули європейське визнання, відзначені високими преміями. Так, до існуючої раніше премії імені 
Марії Злотіної за кращу монографію цього року колектив Інституту філософії НАН України разом з 
іншими представниками філософської спільноти заснував премії в різних номінаціях, а саме: премію 
імені Сергія Кримського за найбільш новаторську книгу; премію імені Віталія Табачковського за 
найкращу книгу молодого філософа (до 35 років); премію імені Юрія Прилюка за найкращий 
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редакційно-видавничий проект у галузі філософії. 15 лютого цього року в Інституті філософії НАН 
України відбулися наукові читання "Філософія і суспільство: минуле й сучасне" та були вручені Премії з 
філософії 2010-2011 рр. Лауреатами премії ім. М. Злотіної за кращу філософську монографію останнього 
десятиріччя стали Степан Кошарний (посмертно) – "Феноменологічна концепція філософії Е. Гусерля: 
критичний аналіз" (К. : Український Центр духовної культури, 2005) та Андрій Баумайстер за 
монографію "Філософія права" (Вінниця : О. Власюк, 2007). Премію імені Сергія Кримського за 
найбільш новаторську філософську концепцію, викладену в наукових публікаціях, присуджено Віктору 
Малахову за книжку "Уязвимость любви" (К. : Дух і літера, 2005). Премію імені Юрія Прилюка за 
найкращий видавничий проект у галузі філософії отримав "Європейський словник філософії. Лексикон 
непередкладностей. Том 1" (К. : Дух і літера, 2009). А премію Віталія Табачковського за кращу 
друковану працю молодого дослідника у галузі філософії здобув Микола Симчин за книжку "Philosophia 
rationalis у Києво-Могилянській академії: компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця ХVІІ – 
першої половини ХVІІІ ст." (Вінниця : О. Власюк, 2009). Спеціальну відзнаку від Українського 
філософського фонду за значні досягнення у царині філософії отримав автор наукового коментарію до 
видання "Думок" Б. Паскаля Олег Хома (К. : Дух і літера, 2009). Зазначу, що цей жанр дещо забутий, але 
завдяки таким дослідникам, як О. Хома відроджується. Повернення до коментарів – це повернення 
історико-філософської культури, яка найбільше потрібна нашим дослідникам і суспільству загалом. Ці 
премії – своєрідна форма самоорганізації філософської спільноти, і, на мою думку, дуже вдала. Вони 
мають великі перспективи. Вважаю, що це перший крок на шляху до підвищення соціальної ролі 
філософії у нашому суспільстві. Хотілося б, щоб про ці премії, засновані Інститутом філософії НАНУ, 
Українським філософським фондом і Соціологічним центром ім. Н. В. Паніної, знало якомога більше 
людей. І підтримувалися вони не тільки Фондом "Відродження" (що, безперечно, заслуговує на 
вдячність), а й українською державою. Держава повинна бути зацікавлена в цьому. Про це детально 
зазначалося у газеті "День", і я б не хотів повторюватися (див. : День. – 18-19 лютого 2011 р. – С. 1, 4–5). 

– Сьогодні багатьох турбує: чи буде такою ж мірою розвиватися інтерес до філософії у ХХІ 
столітті, як і в минулому? З цього приводу песимісти "песимістикують", оптимісти 
"оптимістикують", а реалісти мовчать. А що думає з цього приводу директор найшанованішої 
академічної установи України? 

– Переконаний, що інтерес до великих і вічних філософських проблем не згасне ніколи. Часом він 
реалізується в спеціальній філософській літературі, часом – у художньому слові в різних жанрах, від 
притчі до епопеї, але навіть в приземлену і прагматичну епоху такі поняття, як життя, смерть, доля, 
духовність, свобода і провина, завжди постають перед людиною. Філософія (як і поезія) виникає із 
унікальної особливості людини – вміння дивуватися. А людина, яка дивується, неминуче задається 
питаннями: що є об’єктом здивування, яка його сутність, який смисл його існування. 
На перший погляд може здатися, що пересічному українцеві сьогодні до філософії немає геть ніякого 

діла (як і, мовляв, філософії до нього), а надто в наші дні, коли інтереси людей явно обмежені лише 
проблемами виживання. Але справа тут у тому, що філософія, хай би якою неочевидною була ця істина, 
є наукою і про наше повсякденне життя теж. Тільки вона розглядає проблеми цього життя не під 
"мікроскопом", а використовуючи методику "високого пташиного польоту". Синтезуючи думки, явища, 
факти та події, філософія робить відповідні узагальнення, які зовсім не є абстракціями, а мають 
безпосереднє відношення до таких засадничих категорій суспільного життя, як свобода, демократія, 
індивідуалізм, колективізм, лібералізм, справедливість, реформи, прогрес, зрештою – економічне 
процвітання. А головне, хто, як не філософи (не за формальними регаліями, а за станом розуму й душі), 
зможуть обґрунтувати тісний зв'язок між свободою і культурою, свободою та цивілізацією (у 
справжньому, гуманістичному сенсі цього слова), свободою і державною незалежністю тощо. Ще 
Аристотель казав, що людина не просто потребує життя, життя людину цікавить як місце для її 
цінностей. До речі, саме з філософії починалася справжня інтелектуальна історія демократизації 
суспільства у Стародавній Греції. Філософія і філософи зараз дуже потрібні суспільству. Сутність 
філософії полягає в тому, як, виходячи із наявного буття, що потопає у дрібницях повсякденного побуту, 
вибудувати питання про сутність буття, здійснити прорив у сферу духовності, сферу смислів дійсного 
людського існування. Як би не змінювався світ, а разом із ним і людина, люди рано чи пізно через 
дрібниці повсякденного побуту звертаються до проблем сутності і смислу буття. 
Попри культивування індивідуалізму та свободи, що межує зі сваволею, реальне життя повертає нас 

до необхідності визнання загального, суспільного як основи становлення, розвитку та існування кожної 
окремої людської одиниці. У нещодавно виданому романі Ліни Костенко "Записки українського 
самашедшого" дуже точно визначено діагноз українському суспільству: "Ми статисти духовної пустелі; 
нас підхопило якимсь грязьовим потоком, і несе, і не дає стати собою". Гіркі, але водночас і правдиві 
слова! Вони повинні змусити "протверезити" як вчаділих від погоні за владою і прибутками 
можновладців, так і простих смертних, збайдужілих, зомбованих та дезорієнтованих людей. Без 
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повноцінного культурного процесу народ з часом перетворюється на населення. Повноцінне існування – 
це коли людина вміє піднятися над буденністю, зазирнути "по той бік" світу матеріального. Людина без 
місії та понад смислу у собі – просто нудотний споживач, а не Творець, Особистість. Для Вічності 
цікавий лише той, хто зумів, зміг, став, відбувся. 

– Інколи серед науковців виникає запитання: "А чи не переоцінюємо ми затребуваність 
філософії, інтелектуалів у сучасному українському суспільстві?". Наскільки суспільство поділяє 
такі погляди? 

– Філософія не втрачає і не може втрачати актуальності в будь-якому культурному суспільстві, адже 
не втрачають актуальності ті проблеми, які вона намагається розв’язати. Людина глибоко інтегрована у 
розмаїття зв’язків і взаємодій буття, її онтологія не суверенна. Звісно, що інтелектуали завжди 
"заважають". Навіть, коли пишуть про суто інтелектуальні речі – про життя і смерть, про любов і 
ненависть… Тому дуже важливо, щоб у суспільстві була атмосфера, коли всі події оцінюються не тільки 
з погляду того, скільки виплавлено тонн сталі, побудовано квадратних метрів житла, надоєно літрів 
молока тощо. Хоча, я чудово розумію, що від цього залежить життя, але коли все зведеться до таких 
обрахунків, тоді навіщо ми здобували самостійність чи говоримо сьогодні про проведення якихось 
реформ? Людина живе почуттями. Матеріальний бік – це лише паливо, яке надає енергетику. Люди 
працюють не тільки за матеріальні блага (звичайно, важливо, щоб вони їх мали). А це означає, що 
Україна в цьому відношенні має великий потенціал. Треба думати не тільки про те, що буде через 5-10 
років, а й через 100. Для держави це має бути не тільки 100, а й півтисячі, не кажучи вже про тисячу 
років. Мислити стратегічно – це значить залучати інтелектуальні сили. Це може бути фантастика, поезія, 
але треба думати про майбутнє. Саме філософія породжує суттєві зміни у житті суспільства. Філософія 
може дати потрібний поштовх до пошуку сенсу життя і до самопізнання. Але розв’язок складних питань 
життя треба знайти самому. Вичерпаність же філософської думки призводить й до вичерпаності ресурсів 
суспільства, перспектив його розвитку, як це трапилося в колишньому радянському суспільстві за умов 
монопольного панування лише однієї марксистко-ленінської філософії. Сьогодні ж багатоманітність 
філософської думки в суспільстві, незважаючи на негаразди й хаотичність свідомості, є однією із 
передумов прогресивного розвитку українського суспільства, його найближчих і віддалених перспектив, 
майбутнього. 
Зазначу й таке: в структурі філософії поряд з академічними і вузівськими дискурсами, які 

відображаються в різноманітних публікаціях, лекціях і дискусіях, присутній і могутній пласт так званої 
практичної філософії, доступної і зрозумілої всім людям: від підлітків до людей старшого віку, від 
школярів до академіків. Ця проблема неодноразово обговорювалася на сторінках таких вітчизняних 
часописів як "Філософська думка" і "Практична філософія". 
Чи потрібні інтелектуали сучасному українському суспільству? На мою думку, якщо ми будемо 

зосереджуватися тільки на проблемах, які стосуються безпосередньо матеріальних аспектів життя людей, 
їхнього добробуту, то лідерами, володарями нашого суспільства будуть ті, хто про це постійно думає. У 
тому стані, в якому зараз перебуває наша держава, зрозуміло, що вона, насамперед, переймається 
проблемами матеріального стану, добробуту, елементарного виживання. Але навіть це у неї не дуже 
добре виходить, тому не можна зосереджуватися тільки на цій складовій. Це призводить до зворотного 
ефекту. На жаль, сьогодні дедалі більше виявляється людський розрив, який пронизує інформаційно-
технологічну цивілізацію. Особливо сильно він виявляється у відшаруванні науки і техніки від 
гуманістичних зв’язків і проблем. Техніка, технологія та економіка самі по собі можуть бути 
нейтральними, але відношення духу до них неминуче стає духовним, а технізація духу, технологізація 
розуму можуть легко постати загибеллю духу і розуму. Як і духовність, відірвана від розуму і почуттів, 
від морально-етичних корелятів, уподібнюється найстрашнішим формам демонізму. 
А запит на мислителів у нашому суспільстві, безперечно, є. Я переконаний в цьому. Інша справа, що 

вони незнані, тобто "невидимі". Є проблема і в самих українських інтелектуалів, зокрема, філософів –
 вони мають займати більш суттєве, важливіше місце в суспільстві, бо багато що в країні залежить від 
їхньої власної ініціативи. Скажімо, французькі філософи – це найбільш шановані люди у суспільстві. 
Французьке суспільство, політики, навіть ті, хто володіє економічною складовою країни, 
прислуховуються до них – до того, як вони сприймають світ. Нашим філософам теж треба відігравати 
вагомішу роль в суспільстві. І я дуже радий, що філософи починають це усвідомлювати. 
Щодо тверджень про відсутність у нас сучасних мислителів, людей, які переймаються сучасними 

болями українського суспільства, то з цим погодитися не можна. Згадаймо славної пам’яті 
Сергія Кримського, наших інтелектуалів Івана Дзюбу, Ліну Костенко, Євгена Сверстюка, Володимира 
Панченка, Євгена Головаху, Миколу Жулинського та багатьох інших. Ці люди створили засади 
гуманістичного розвитку вітчизняної філософії, які б могли працювати на благо всього суспільства. На 
жаль, їхні знання використовують лише у вузькому колі. Чому? Тому, що в суспільстві не забезпечене 
сприйняття сучасних українських інтелектуалів. Попередня радянська система зламана, а нова не звертає 
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достатньої уваги громадськості. Через це Україну постійно переслідують культурні, суспільні, політичні, 
економічні проблеми, які розвинені країни давно вже вирішили, причому за допомогою, в тому числі 
наших інтелектуалів. Ми ж, незважаючи на те що поряд із нами знання світового значення, не 
просуваємося вперед. Уся справа у державному ставленні до гуманітарної політики. Влада повинна чітко 
усвідомити, що лише пропаганда національних пріоритетів дасть плідний результат. Ми маємо 
виборювати свої цінності. Захищати те, що є для нас святим – те, що ми давній народ, який має велику 
культуру. Перед українською культурою постає завдання надзвичайної складності – долучитися до 
глобалізованого "Ми" й водночас зберегти самобутній життєвий світ, відчуття власного національного 
"Я". Вкрай рідко можна спостерігати настільки внутрішньо суперечливе поєднання різних історичних 
традицій, міфів, культурних моделей, як в Україні. Пам’ятаємо при цьому, що культурне розмаїття та 
існування багатьох культур є джерелом багатства, проте може спричинити глибокий конфлікт і зіткнення 
ідентичностей. 

– Чому так скромно виглядають наші дослідження з філософії, історії, соціології, політології на 
міжнародному рівні? Влітку 2008 року в Сеулі відбувся ХХІІ Всесвітній філософський конгрес. Яка 
причина того, що в ньому не брали участі вітчизняні філософи? 

– Чому так скромно виглядають наші дослідження з філософії? Дозвольте не погодитися із загальною 
оцінкою досліджень. На мою думку, над нами тяжіє уявлення про "золотий вік" минулого, епоху 
"класики", щодо якої ми всі – немовби немічні епігони. Але в філософії так само, як в науці й літературі, 
в будь-яку епоху є великі та малі імена. Конкретніше, за умов недавнього минулого чітко відділялися 
"класики марксизму" від рядових філософів (навіть в переліку використаної літератури К. Маркс, 
Ф. Енгельс і В. Ленін, а також перші чи генеральні секретарі йшли окремим списком), а всі мислителі 
після Г. Гегеля взагалі перераховувалися як сучасні буржуазні епігони, варті лише нищівної критики. 
Звичайно, як і в галузях точних наук або в художній літературі, існують численні не дуже виразні праці, 
що створюють тло для яскравих досягнень, але існують і справжні зблиски таланту. Я маю на увазі не 
тільки сучасні твори наших чи західних авторів, скажімо, С. Кримського, В. Табачковського, В. Бичка, 
А. Колодного, але й кращі дослідження, написані в марксистському понятійному каркасі, як, наприклад, 
праці М. Л. Злотіної, П. В. Копніна чи В. І. Шинкарука. А розставить всі наголоси історія. Хоча і нам не 
треба чекати, поки кращі сучасні твори забудуться і потім будуть "перевідкриті" майбутніми 
дослідниками-ентузіастами. Просто треба бути доброзичливішим один до одного і шукати досягнень 
ретельніше, ніж недоліків. 
Вітчизнянана філософія має серйозні реальні здобутки, але вона маловідома широкому загалу. Це 

погано, тому що саме філософія закладає основи інтелектуального життя. Сьогодні як ніколи потрібен 
філософський підхід до осмислення всіх нагальних людських питань, будь-то філософські міркування у 
медійній сфері, у царині культурі, політичній сфері, не кажучи вже про економіку, бо є певні стереотипи, 
традиції, очікування людей, які важко змінювати. Філософи завжди перебували на певній дистанції від 
публічної політики. Філософія має брати на себе функцію певного духовного опертя, інтелектуального 
опору. 
А в роботі ХХІІ Всесвітнього філософського конгресу (Сеул, 2008 р.) українські філософи не брали 

участі із-за банальної причини: не було грошей. Сподіваюся, на ХХІІІ Всесвітній філософський конгрес 
(Греція, 2013 р.) вітчизняні філософи поїдуть. До того ж Греція географічно набагато ближче до Україні, 
ніж Південна Корея. 

– Останні десятиліття, ХХ – початок ХХІ століть позначилися стрімким розвитком 
глобалізаційних процесів, які докорінно трансформують індивідуальне й суспільне буття. Сьогодні 
глобалізація – не просто ідея чи проект, а об’єктивна реальність. У цьому зв’язку виникає питання: 
"До творення якого світу веде нас глобалізація?". Чи є це рух назустріч нового творення світу? 

– Добре це чи погано, але ми живемо в добу глобалізації. Вона є наслідком багатьох фінансових, 
політичних, соціально-економічних, культурних процесів, пов’язаних, насамперед, із широким 
використанням інформаційних технологій і нових засобів зв’язку, комунікації. Глобалізація –це сутнісно 
нова якість історичної ситуації, в яку людство втягувалося протягом останніх чотирьох-п’яти десятиліть. 
Як мегатенденція до об’єднання людства в єдину спільноту, чи, за висловом М. Маклюєна, в "глобальне 
село", глобалізація характеризується посиленням взаємозалежності людства на всіх рівнях: локальному, 
національному, регіональному, глобальному й у всіх вимірах: економічному, політичному, 
соціокультурному. Водночас глобалізація руйнує умови людського існування, послаблює автономію 
національних держав, їх здатність захищати своїх громадян шляхом регулювання економічних процесів і 
перетворює весь світ на колонію транснаціональних корпорацій. Нині ми стаємо свідками формування, 
говорячи словами античних мислителів, глобального соціуму. Глобалізація може і повинна розглядатися 
як мегатенденція до об’єднання людства, яка втілена в діалектиці просторово-часових переміщень, 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Наукове життя 
 

234 

взаємодій і трансформацій антропосоціальних (культурно і політично пов’язаних) цілісностей. 
Глобалізація має і суто культурний, метафізичний вимір. 
Тому глобалізація – це, без сумніву, філософська проблема. Не важко виявити зв'язок між 

глобалізаційними стратегіями і такими загальними філософськими категоріями, як єдине, ціле, загальне 
тощо. До числа філософських передумов глобалізації можна віднести космополітизм стародавніх греків, 
проект всесвітньої "федерації держав" І. Канта, ідею комунізму як "усуспільненого людства" К. Маркса, 
ідею "глобального громадянства" Ю. Габермаса і т. ін. На жаль, процес сучасної глобалізації 
відбувається за західним (капіталістичним) сценарієм, і це несе в собі велику небезпеку для стійкого 
розвитку, майбутнього людства. Глобалізація, якою рухає винятково прибуток, – це фактично нова 
форма поневолення і знищення людства. 
Світова спільнота стоїть на порозі глобальних змін і небезпек, які впритул наблизилися до людства і 

потребують нового нетрадиційного осмислення і негайних рішень. Нова ера потребує нової філософії, 
нової граматики мислення. Не випадково ХХІІ Всесвітній філософський конгрес, який проходив з 30 
липня по 5 серпня 2008 р. у Сеулі (Південна Корея) обрав як предмет наукового пошуку дещо незвичну 
тему – "Переосмислюючи філософію сьогодні". Нині є нагальною потреба на основі діалогу цивілізацій 
переосмислення природи, ролі і відповідальності філософів в епоху глобалізації. Певною мірою відповіді 
на ці питання має дати ХХІІІ Всесвітній філософський конгрес, який відбудеться у Греції в 2013 році. 
Деякі західні філософи, зокрема, мексиканський філософ Ендрю Дюссель, пропонують зробити 
універсальні норми і цінності настільки релевантними, щоб вони узгоджувалися з традиціями всіх 
локальних цивілізацій, і були настільки адекватними, щоб мати справу з глобальними проблемами 
сучасності, тобто такий проект, який би розроблявся поза межами європоцентризму, неолібералізму і 
постмодернізму. Глобалізований світ розмаїтий, проте він єдиний. І тільки зберігши цю єдність, можна 
розраховувати на існування розмаїття. Сучасний світ – це світ взаємопов’язаних сутностей. 

– Якщо говорити про проблеми сучасного світу, то чи поділяєте Ви думку, що сучасна людина 
намагається уникнути алгебраїзації усіх сфер її життя, бо будь-яке квантитування виміру людини 
має антигуманний характер? Адже це, справді, серйозна загроза профанації світогляду, яка сьогодні 
домінує і в політиці, і в науці, і в мистецтві, і в нашому повсякденному житті. 

– Це питання так чи інакше торкається відносин із "третім світом", глобалізації і втрати ідентичності 
за умов "алгебраїзації" нашого життя. Мені хотілось би звернутися до реальності сучасного світу як до 
прикладу активної участі новітніх технічних і гуманітарних досягнень в соціальних процесах. 
Так, на величезних теренах арабського світу років 30-40 тому утвердилися національні владні 

режими, очолювані переважно військовими. Орієнтації цих режимів переважно були, як у нас кажуть, 
національно-патріотичними, і загроза космополітичного виродження, втрати етнічної ідентичності і 
водночас граничного збіднення духовно-чуттєвого життя була дуже далеким привидом. За двадцять-
тридцять років безроздільної влади колишні молоді полковники-ентузіасти стали настільки 
корумпованими диктаторами, що навіть там, де на сировинних ресурсах добробут їх народів "в 
середньому" перевищував рівень деяких європейських, ненависть до "своїх" гнобителів перевищувала 
всі припустимі стандарти. У результаті режими посипалися як карткові будиночки після першого 
серйозного струсу. 
Важко сказати, як в близькому майбутньому складеться доля арабських народів Магрібу та Близького 

Сходу. Але одне можемо відзначити упевнено: широкі контакти із Заходом, особливо молоді, привели до 
формування нових цінностей, допомогли осмислити цінність свободи, сприяли росту свідомості прав 
людини, записаних у документах ООН. Така глобалізація демократичної самосвідомості виявилась 
потрібною і досяжною, і проблема полягає тільки в тому, чи вистачить у суспільства сил для 
впровадження її в життя. І менш за все згадані конфлікти схожі на конфлікти цивілізацій. 
З іншого боку, мобілізація політичної активності досить широких кіл суспільства, передусім, 

молодих, стала можливою завдяки Інтернету і мобільним телефонам. Виявились досяжними такі методи 
організації політичних акцій, які ще кілька років тому здавались казковою утопією. 
Тому звичні уже і для нас застереження щодо загрози підступної глобалізації варто розглянути 

критично. Ані технологічно, ані з гуманітарного боку поширення європейських культурних стандартів 
безпосередньо не тільки не становить небезпеки, а й є неминучим супутником прогресу. Величезну 
небезпеку становить поєднання волохатого консерватизму з новітньою технікою і суспільною 
технологією, спрямоване на тотальний контроль диктаторської влади над суспільством. 
Сказане зовсім не означає, що наше майбутнє безхмарне. Європейські стандарти – це, насамперед, 

стандарти політичної свободи, національної незалежності та економічного добробуту, тобто, якщо 
говорити про останнє, – боротьби з бідністю як соціальною хворобою. Це – єдине цілісне завдання, і 
сучасні європейські нації прагнуть подолати свої труднощі в такий спосіб, щоб не постраждав жоден із 
згаданих вимірів. Філософський погляд на речі в суспільній самосвідомості якраз і полягає в тому, щоб 
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осмислити сьогодення синтетичним чином, поглянувши на навколишній світ як на цілісність, в його 
ретроспективі і перспективі. 
Це можна проілюструвати на прикладі національної культури. Поверховий погляд полягає в тому, що 

ми намагаємося повернути національній культурі її давні забуті чи неосмислені сторінки. І це цілком 
нормально і правильно, якщо тільки при цьому ми не намагаємося просто зберегти минувшину і 
поглянути на сьогоднішній світ очима наших предків. Сьогодення неможливо зрозуміти, якщо на нього 
дивитися очима давно минулої доби. Навпаки, давнина стає зрозумілою і близькою, якщо її осмислювати 
з сьогоднішніх позицій, стоячи на плечах гігантів. Так стоїть справа в науці, так стоїть вона і в 
гуманітарії. 
Сказане відноситься до розуміння смислу історичних подій такою ж мірою, як і до інтерпретації 

музичного твору чи природи евклідової та неевклідової геометрії. І подібне завдання цілісного розуміння 
епохи завжди стоятиме перед людьми, – неістотно, чи зватиметься це завдання філософським, чи якось 
інакше. 
І цілком може статися, що наші з вами зусилля подивитися на життя з таких позицій, які для 

найвпливовіших кіл суспільства здаються незвичними і незручними, не будуть підтримані. Може, комусь 
запропонують і чарку цикути. Та тут уже нічого не вдієш – філософи такі ж члени суспільства, як і всі 
інші люди. Хіба що терпіння у них має бути більше, воно й називається "філософським поглядом на 
речі". 

– Що Ви побажали б читачам журналу "Вісник Житомирського державного університету"? 

– Журналу бажаю широкого визнання не лише в Україні, а й поза її межами, цікавих і глибоких 
історико-філософських, соціально-філософських, релігієзнавчих розвідок соціально-економічних і 
духовно-моральних трансформацій сучасного українського суспільства, глобальних проблем, вдячної 
читацької аудиторії і довгого життя. 

– Щиро дякуємо за цікаву, змістовну розмову і бажаємо Вам успіхів у реалізації творчих задумів. 

 
М. А. Козловець, Ю. П. Саух 
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 
 
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" 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. 
Рукопис подається на диску, що містить матеріали, набрані у вигляді документа MS Word. До диску 

додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на диску повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній 
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3. 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. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не 
допускається.  

4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, 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). 

5. 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.   

6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor. 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: 
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.   

     
8. 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. 

9. 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, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу 

назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Усі дані про місце роботи беруться у 
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 



 

 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 

вирівнюванням по центру); 
є) анотація статті (не менше 6 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора 

(курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаних джерел та літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 20____ р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, 
[6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, 
другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 
9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний 
шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК 
(Бюлетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).  

11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
 
 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Матеріали подаються в науковий відділ коректору – Караванській Євгенії Володимирівні (каб. 204 

центрального корпусу, e-mail: zhenya_karavansk@ukr.net).  
Відкореговані роздруковані матеріали та диск, що містить остаточний (з усіма внесеними правками 

коректора) електронний варіант статті подається секретареві редколегії, асистенту кафедри педагогіки – 
Щербаковій Наталії Петрівні (каб. 307 центрального корпусу). 

 
 
Диски з текстами статей авторам не повертаються.  
 
 

Редколегія 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" 
внесено до переліку наукових фахових видань України, 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: 
з філософії – постанова ВАКу № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.; 
з педагогіки – постанова ВАКу № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.; 
з філології – постанова ВАКу № 1-05/5 від 1 липня 2010 р. 
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