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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 159.923.2:303.094 
М. А. Козловець, 

доктор філософських наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

У статті здійснено теоретичне осмислення концепту "національна ідентичність". Вона визначається 
як суб’єктивна співвіднесеність – індивідуальна й колективна – з національною спільнотою, відчуття 
належності до неї, її культури, історії, території, політичних та економічних інтересів. Обґрунтовано, 

що національна ідентичність не є константою, а постає постійним процесом формулювання 
компонентів національного буття, "перевизначення" національних засад, образу "ми". 

У структурі ідентичностей одне з чільних місць посідає нацiональна iдентичнicть. Унаслiдок 
синтетичного характеру вона є предметом мiждисциплiнарних дослiджень. Труднощі з визначенням 
національної ідентичності виникають не тільки через багатозначність понять "ідентичність" і "нація", а й 
через те, що в різних царинах гуманітаристики та суспільних науках ці поняття мають різні дефініції. 

Національна ідентичність є предметом всебічної уваги дослідників, які вивчають цю проблему з 
різних методологічних позицій. Зокрема, це праці зарубіжних вчених Б. Андерсона, Ю. Габермаса, 
С. Гантінгтона, Е. Гелнера, Е. Гідденса, Л. Грінфелд, Е. Сміта, К. Хюбнера, С. Шульмана; російських –
 В. Бадмаєва, М. Губогло, Л. Гудкова, Л. Дробіжевої, В. Малахіна, В. Тишкова, В. Федотової; 
українських – М. Головатого, Л. Губерського, Т. Воропай, А. Колодій, В. Кременя, І. Кресіної, 
В. Крисаченка, М. Михальченка, Л. Нагорної, О. Нельги, М. Обушного, Н. Пелагеші, М. Поповича, 
М. Степика, М. Шульги. Водночас, власне соціально-філософський аналіз концепту "національна 
ідентичність" за умов соціокультурної динаміки у вітчизняній науці не здійснено з належною повнотою 
та доказовістю, що і вплинуло на постановку наукового завдання. 

Метою статті є соціально-філософський аналіз і концептуалізація національної ідентичності як 
соціокультурного феномена, виявлення сутності, характерних рис і місця національної тожсамості серед 
інших колективних ідентичностей. 

У широкому контексті під національною ідентичністю розуміють індивідуальне й колективне 
відчуття належності до певної національної спільноти, ототожнення з її символами, цінностями, 
культурою, історією, територією, державними та правовими інституціями, політичними й економічними 
інтересами. Так, на думку американської дослідниці Л. Грiнфелд, нацiональна iдентичнiсть в її 
сучасному розумiннi є iдентичнicтю, яка полягає в належностi до "народу", найважливiшою ознакою 
якого є те, що його визнають як "націю". Дослідниця називає п’ять ознак нацiональної ідентичностi. По-
перше, це людськi переконання: нацiя icнyє доти, доки її члени визнають один одного як спiввiтчизникiв 
і прагнуть продовжувати спiльне спiвiснування; по-друге, спiльне icторичне минуле, спiльнi обов’язки й 
уявлення про спiльне майбутнє; по-третє, спiльнi дiї, тобто дiєва iдентичнiсть; по-четверте, постiйне 
проживання в однiй країні і, по-п’яте, спiльнi характеристики, якi об’єднуються поняттям "нацiонального 
характеру" i котрі формують загальнонародну культуру [1: 34-36]. 

Зазначені об’єктивнi передумови й риси нацiональної спiльноти є водночас найголовнiшими 
ознаками нацiональної iдентичноcтi. Вона за своєю суттю є багатовимiрною, її нiколи не можна звести 
до якогось єдиного компонента. Kpiм того, національна ідентичність характеризується специфiчним 
поєднанням об’єктивних i суб’єктивних рис, що вирізняє одну нацiональну спiльноту від iншої. 
Iстотного значення набуває вiдчyття спiльної долi, спільні переживання, історична пам’ять – все те, що 
сприяє формуванню колективного "ми". 

Професор Варшавського університету О. Гнатюк визначає національну ідентичність як "комплекс 
спільних переконань, позицій і вірувань, вироблених у процесі формування окремішності спільноти, 
який поєднувався з акцептацією політичних прагнень певної політичної групи або акцептацією 
держави" [2: 56]. Таке відчуття належності людини до виокремленої спільноти може зазнавати 
різноманітних змін, тому, зазначає дослідниця, видається більш доцільним пошук динамічної моделі 
ідентичності. Однак зазначена дефініція передбачає існування сталих і незмінних елементів, із яких 
складається національна ідентичність. 

Специфіка національної ідентичності полягає в тому, що в ній проявляються не тільки зовнішні 
(соціальні), а й внутрішні (психологічні) риси. Ідентичнiсть кожної нацiональної спiльноти можна 
репрезентувати, насамперед, як її колективну самосвiдомiсть, самовизначення, самовироблення власного 
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образу i змicту caмосвідомості, а не як ззовнi сконструйований образ "нацiонального характеру". Це 
означає, що поняття нацiональної iдентичностi передбачає вияв колективного самоконструювання образу 
власної нацiональної спiльноти, характер якого значною мірою залежить вiд об’єктивних передумов i 
практики функцiонування цієї спiльноти (наприклад, сприятлива економiчна ситуацiя, політична 
нестабiльність, зовнiшнi загрози тощо). Водночас на колективне самоконструювання образу власної 
нацiональної спiльноти впливають поширенi в її середовищi цiннicнi уявлення й стереотипи, особливо тi, 
якi змальовують контpacтність мiж "нами" i "ними", "своїми" й "чужими". 

Саме на цьому аспекті національної ідентичності акцентує увагу російський філософ В. Бадмаєв, 
убачаючи в ній "задану національною уявою світу і національною історією основну ідею (під останньою 
автор розуміє "смислову цілісність", що сприймається як характеристика нації – М. К.), якою живе соціум у 
певну історичну епоху і тому прийнятну для більшості. Ідентичність несе в собі відповідь про сутність 
свого народу, нації, її місце, роль і завдання у світовій історії та ідеальні форми її існування" [3: 95]. 

Національна ідентичність як наратив не є однорідно цілісною, вона постає фрагментованою, 
розірваною, гетерогенною. Наратив нації, за висловом Х. Бхабха, завжди "перебивається і оскаржується 
втручанням інших голосів, інших ідентичностей" [4: 123], тобто спростовується наявністю інших 
наративів, насамперед, наративів національних меншин. 

Польська дослiдниця А. Клосковська пропонує чітко розрізняти поняття "iдентичностi", що стосується 
нацiональних спільнот загалом, вiд поняття "iндивiдуальної національної iдентичностi", яка постає лише 
одним із аспектiв (iнколи дуже важливим) інтегральної iдентичностi окремого індивіда [2: 45]. Змістом 
індивідуальної національної ідентифікації є суб’єктивне відчуття належності до національної спільноти 
на основі усталеного емоційного зв’язку, що виникає в особистості як результат формування відносно 
стійкої системи усвідомлюваних уявлень і оцінок реально існуючих диференціюючих та інтегруючих 
ознак життєдіяльності нації, а також прийняття групових цінностей і норм. Відтак, національна 
ідентифікація як соціально-психологічний процес ототожнення індивіда зі своєю нацією постає 
особливою формою соціалізації людини, спрямованої на формування особистості як суб’єкта певної 
національної спільноти. У цьому контексті доцільним є розгляд поняття національної ідентичності у двох 
аспектах: філософсько-антропологічному – як індивідуальний процес усвідомлення належності до певної 
нації, національної культури, і в соціально-історичному – осмислення національних особливостей як 
імперативу у визначенні історичного шляху розвитку нації. 

Дослідники, зазвичай, виділяють два типи національної ідентичності, причому дають їм різні назви: 
громадянський й етнічний, політичний і культурний, революційний і трайбалістський, ліберальний та 
інтеграційний, раціонально-асоціативний і органічно-містичний, громадянсько-територіальний та етнічно-
генеалогічний, – або просто патріотизм і націоналізм [5: 62]. Указана дихотомія як науково-аналітична 
конструкція спирається на систему бінарних класифікацій, у межах яких відмінності інтерпретуються з 
позиції переваг одного з полюсів. Так, у кожній парі перший тип національної ідентичності розглядається як 
"добрий" ("позитивний"), а другий – як "поганий" ("негативний"). "Хороший", громадянський націоналізм 
передбачає існування відкритого суспільства, заснованого на суспільному договорі, до якого можуть 
приєднатися і тим самим стати громадянами цього суспільства люди будь-якої раси, національності. На 
противагу громадянському етнічний націоналізм за контрастом є обмежувальним: "членство" в нації 
доступно лише тим, хто володіє певним набором базових етнічних і культурних ознак. 

Британський дослідник Е. Сміт ще на початку 90-х рр. ХХ ст. зазначав, що структура будь-якої 
національної ідентичності містить і громадянський, і етнічний елементи, але в різній мірі і в різних 
формах. В одних випадках домінуючими є громадянський і територіальний компоненти, в інших –
 етнічний і національний. Змістом громадянської ідентичності є усвідомлення особою власної належності 
до національної спільноти, етнічна ж ідентичність віддзеркалює усвідомлення людиною себе як 
представника певного етносу. Водночас мислитель дотримується думки, що загалом дихотомія 
Civic / Ethnic, яка покладена в основу стандарту типології націоналізму, є валідною і методично 
обґрунтованою [6: 22-23]. 

Досить часто національна ідентичність необґрунтовано ототожнюється з політичною чи культурною, а 
найчастіше – з близькою до неї за змістом етнічною. Так, О. Олійник на сторінках "Малої енциклопедії 
етнодержавознавства" ототожнює поняття етнічної і національної ідентичності [7: 98]. М. Обушний ввів у 
науковий обіг гібридне поняття "етнонаціональна ідентичність" [8: 46]. Поширеним є вживання і терміну 
"національно-культурна ідентичність". З цього приводу Л. Нагорна зазначає: "Природно, що у національної 
ідентичності є і власна політична, і власна культурна компонента. Але недооцінювати самостійне значення 
політичної чи культурної ідентичності – значить примітивізувати процес пізнання логіки суспільного 
розвитку [9: 19]. Тому важливо адекватно відобразити механізм взаємного перетину, переходу, доповнення, 
а також взаємного заперечення етнічної, етнокультурної і національної ідентиності. 

Задля уникнення непорозуміння зазначимо, що предметом нашого дослідження є саме колективна 
національна ідентичність, або іншими словами ідентичність у формі "Ми-ідентичності", оскільки лише 
стосовно неї у повній мірі може бути поставлено питання у власне філософському плані: чи існує колективна 
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ідентичність сама по собі, поза свідомістю і тієї уяви про себе, що складається у соціальної 
групи / суспільства? Що ж стосується "Я-ідентичності", то це проблема, передусім, психології та інших наук. 

Культурна ідентичність входить у поняття "національної ідентичності", однак є поняттям, відмінним 
від етнічної чи релігійної ідентичності. Частково вона збігається з кожним із цих понять, але в жодному 
випадку не повністю. Може існувати культурна ідентичність і без відчуття національної спільності. Так 
буває тоді, коли певну групу людей об’єднують релігія, традиції та мова, але в них немає відчуття 
належності до національної спільноти. Поняття "культурної ідентичності" не можна також замінити 
поняттям "етнічної ідентичності". Саме культурна ідентичність без національної ідентичності, на думку 
Е. Гелнера, властива аграрним суспільствам. У такому випадку вона є щонайбільше усвідомленням 
належності до політичної спільноти, але без її явної інтерпретації. Втім, це етап, який не обов’язково має 
завершитися формуванням національної ідентичності. Крім того, за однакової культурної ідентичності у 
членів однієї етнічної спільноти можуть бути різні національні ідентичності, і найкраще це 
демонструють факти можливості існування різних національних ідентичностей у членів однієї 
родини [10: 85-86]. 

Якщо для культурної ідентичності основною цінністю є спільність людей, що спирається на культуру, 
то для національної таку роль відіграє політична спільнота, яка прагне здобути суверенний статус або 
вже його здобула. Спільності мови, культури, етнічної ідентичності ще не досить, щоб претендувати на 
ідентичність національну, політично оформлену націю. Культурну ідентичність спільноти доречно 
розглядати як етап, котрий із необхідністю передує творенню національної ідентичності. Це твердження 
цілком узгоджується з відомою класифікацію чеського історика і політолога М. Гроха, згідно з якою 
творення нації проходить три етапи: "академічний", дослідницький, коли певна етнічна спільнота 
виокремлюється етнографами, мовознавцями, фольклористами тощо як об’єкт суто наукового ("в дусі 
Просвітництва") інтересу; "культурний", просвітницько-патріотичний, коли національна свідомість як 
свідомість своєї окремішності вноситься прошарком інтелігенції – "піонерів національної ідеї" – вглиб 
етнічного масиву (через становлення національної школи, преси і т. ін.); "політичний" етап, коли 
культурні гасла вже перетворюються на політичні вимоги і розгортається масовий рух за політичне 
самовизначення, що ставить собі за мету політичну автономію [11: 121-145]. 

Національна ідентичність існує й тоді, коли зникає мова або інша важлива складова культурної 
ідентичності. Свого часу більшість євреїв не знала івриту; сьогодні більшість ірландців також не знає 
ірландської мови. Таке явище поширене й серед українців: російсько- (польсько-) мовний українець 
може мати сильне почуття національної належності, але не знати мови й не бути членом культурної 
спільноти (скажімо, не знати літератури, історії свого народу, сповідувати іншу віру тощо). Під час 
використання поняття "національно-культурна ідентичність" увага акцентується саме на культурній 
складовій національної ідентичності, а поняття "громадянська національна ідентичність" орієнтується, 
передусім, на політичний компонент. 

Важливо також чітко розрізняти етнічну і національну ідентичності. Основою такого розрізнення, на наш 
погляд, може бути відмінність між етноцентричним і локоцентричним типами світосприймання. 
Ідентифікація з етносом у своїй основі є культурною, а в ідентифікації з нацією значно виразнішим є 
територіально-політичний, правовий компонент. Підґрунття етносу – біологічне, лінгвістичне, культурно-
релігійне. На відміну від етнічної, національна ідентичність знаходить свій головний прояв у горизонтальній 
ідентифікації членів певної спільноти як співгромадян. При цьому акцент робиться на загальнонаціональних 
цінностях – національному інтересі, національній безпеці, правах та обов’язках людини тощо. 

Національна ідентичність з-поміж усіх інших колективних ідентичностей є найбільш інтеграційною, 
такою, що чітко "вписує" індивіда в ту чи іншу національну спільноту. Iншi типи колективної 
iдентичностi – класова, родова, етнічна, релiгiйна – можуть накладатися на нацiональну iдентичнiсть або 
поєднуватися з нею. Е. Сміт справедливо стверджує, що національна ідентичність "сьогодні не тільки 
глобальна, а й усепроникна" [6: 150]. "Нація, – зазначає він, – по суті, привласнює елементи інших видів 
колективної ідентичності, що зумовлює не лише спосіб, завдяки якому національна ідентичність може 
поєднуватись з тими іншими різновидами ідентичностей – класовою, релігійною, етнічною – а й 
хамелеоноподібні перетворення націоналізму як ідеології та інші ідеології, як-от, лібералізм, фашизм, 
комунізм" [6: 23]. Здатність національної ідентичності акумулювати в собі інші форми і види 
ідентичностей закономірно веде до того, що на неї, ніби на своєрідну "матрицю", накладаються 
компоненти інших тожсамостей, що виокремлюють індивідуальну автентичність. 

У цій звичайній, на перший погляд, тезі насправді криється важлива істина: індивіди будь-якого 
суспільства причетні до тієї чи іншої національної спільноти, "внутрішня правда" якої визначає їхнє 
ставлення до світу, ідентифікує їх у мовному, культурному, релігійному, сексуальному аспектах, тобто 
позначається на всьому їхньому житті. Відповідно нехтування важливістю національної ідентичності в 
глобалізаційних умовах сучасного світу здатне породжувати все нові й нові міфологеми та 
непорозуміння, особливо в тих випадках, коли виникають ті чи інші конфлікти [12: 229]. 
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Інколи інтеграційну роль національної ідентичності розглядають як серйозний виклик і 
використовують з метою забезпечення ефекту тотального впливу, спрямованого на те, щоб 
підпорядкувати їй усі інші ідентичності. Одновимірність національної ідентифікації – це феномен 
тоталітарного суспільства. Демократичне суспільство передбачає багатовимірну національну свідомість. 
Конструювання національної ідентичності в умовах мультикультурного і поліконфесійного суспільства 
тільки на основі релігійних чи етнічних ознак веде у глухий кут, породжує протистояння і напруженість. 

Отже, національна ідентичність в сучасних дослідженнях розглядається переважно у двох основних 
формах: як ідентичність соціально-політична або громадянська і як етнонаціональна ідентичність, основу 
якої становить той або інший етнос і його культура. Цим двом формам ідентичності відповідають два 
типи самосвідомості нації. Перший тип є завершеною політичною формою розвитку титульного етносу, 
етнічність і культура якого поглинають етнічності та культури меншин, тобто піддають їх структурній 
асиміляції, другий будується на основі використання організаційних, ідеологічних, формоутворюючих 
ресурсів держави, що надає перевагу соціально-політичному змісту національної ідентичності. 

За деяких відмінностей у визначенні національної ідентичності у 90-х років XX ст. у структуру 
систематизованих концепцій, що розроблялися, входила низка спільних елементів: у концепції 
громадянської ідентичності – це аспект рівноправності громадян, єдині права та обов’язки, для етнічної 
ідентичності – спільність території, мови, релігії, традицій, звичок. Так, Е. Cміт видiляє такі спiльнi риси, 
якi характеризують нацiональну iдентичнiсть: 1) iсторична територiя як рiдний край; 2) спiльнi мiфи та 
iсторична пам’ять; 3) спiльна масова, громадянська культура; 4) єдинi юридичні права та обов’язки для 
всіх членiв суспiльства; 5) спiльна eкономіка з можливiстю пересуватися в межах нацiональної території 
[6: 28-37]. Спільною для більшості концептуалізацій залишалася позиція, яка встановлює існування 
громадянської національної ідентичності переважно у країнах Заходу, а етнічної – на Сході. 

Відомий британський історик Е. Хобсбаум визначає два основні шляхи побудови нацiональної 
iдентичностi. Перший ґpунтується на так званому "кровному правi" ("ius saпguiпis"). За такого способу 
iдентифiкацiї вважається, що члени однiєї нaцiї мають спiльне походження i спiльну культуру. Taкi 
народи формують етнокультурнi нaцiї. Ця концепцiя була поширена серед нapoдiв, якi жили на територii 
Центральної i Cxiднoї Європи. Друга концепцiя ґpунтується на "правi території" ("ius solii"). Вона 
поширена серед груп, яким бракує спiльного походження i культури. Ключовим моментом у цьому 
випадку є зростання солiдарностi серед населення певної територiї незалежно вiд етнiчних, культурних, 
мовних та iнших вiдмiнностей мicцевих жителiв. Taкi народи формують полiтичнi нації [13]. 

Подальший розвиток технології соціально-філософського аналізу національної ідентичності 
одержали на початку XXI ст., окреслених у межах наукових дискусій і критичного переосмислення 
стандартних підходів до концептуалізації проблеми. 

Одним із перших дослідників, хто розробив і реалізував стратегію оцінки концептуалізацій 
національної ідентичності на матеріалах емпіричних досліджень країн Західної, Центральної і Східної 
Європи та Північної Америки, став С. Шульман (США). На основі компаративістського аналізу 
концепцій, а також індексів національної ідентичності в країнах указаних регіонів він розглядає 
національну ідентичність, по-перше, як багаторівневу систему, що містить у своїй структурі 
громадянський, етнічний і культурний компоненти, і, по-друге, розрізняє етнічну і культурну складові 
ідентичності. Такий підхід відрізняє національну ідентичність від стандартної дихотомії 
громадянської / етнічної ідентичності, в якій була відсутня рефлексія індикаторів культурної складової 
національної ідентичності за рахунок необґрунтовано розширеного тлумачення індексу етнічної 
ідентичності [14: 559]. 

Запропонована С. Шульманом триланкова схема національної ідентичності складена з урахуванням 
того, що в межах багаторівневої національної ідентичності переважає якийсь один із трьох її 
компонентів, а інші два виступають менш значущими. Громадянська, культурна та етнічна ідентичності 
постають факторами, які представники тієї чи іншої нації вважають найбільш важливими для їх 
об'єднання, які є основою ідентифікації з цією спільнотою і указують на їх відмінність від представників 
інших націй.  

Загальний індекс національної ідентичності С. Шульмана містить десять компонентів, зокрема, 
п’ять – громадянської, три – культурної і два – етнічної ідентичності. До компонентів громадянської 
ідентичності С. Шульманом віднесені: спільність території, громадянство, схильність до певної системи 
політичних принципів чи ідеології; довіра до політичних інститутів і рівність політичних прав, бажання і 
згода бути частиною нації. Складовими культурної ідентичності є мова, релігія, традиції, а основними 
критеріями етнічної – походження і раса [14: 559]. Констатуючи відмінність громадянської і культурної 
ідентичності, С. Шульман стверджує, що концепція громадянського націоналізму не містить поняття 
культурної єдності нації. Громадянський націоналізм допускає політичне об'єднання громадян на таких 
принципах, як спільна держава, дотримання законів і шанування державних інститутів влади, довіра до 
існуючих політичних засад і т. ін. Культурна ж національна ідентичність означає культурну єдність на 
основі спільності мови, релігії та інших культурних принципів об’єднання. 
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Українська дослідниця В. Даренська виділяє декілька підтипів національної ідентичності: 1) архаїчний; 
2) романтичний; 3) модерний; 4) постмодерний [15: 88-89]. Архаїчний тип виникає в межах первiсної 
родоплемiнної спiльностi людей, котрий передує виникненню eтнociв i нацiй у сучасному розумiннi 
цього слова. Тому цей тип точнiше буде назвати протонацiональним. Йому притаманний найпростiший 
тип рефлексiї за схемою "свoї" – "чужi", а ознаки спiльноти ще не виокремлені з родинних зв'язкiв. 

Романтичний тип рефлексiї нацiональної iдентичноcтi пов’язаний із добою романтизму, коли 
з’являється вiдчyття самоцiнностi кожної нацiональної спiльноти, а також того, що поняття "нації" без 
минулогo не icнyє. Нацiя розглядається як спiльнота людей не тiльки у пpocтopi, а й у часi. 
Нaгoлошуючи на самоцiнностi нaцiонального, романтизм тим самим стверджує, що кожна нацiя має свiй 
спосiб життя i внутрiшнiй світ, де час i проcтiр наповнюються конкретно-iсторичним, нацiонально-
неповторним змiстом. У цьому типі рефлексiї нaцiональної ідентичностi iдeї культури постають як 
субстрат i головний носiй нацiональності. Симптоматичним для романтичного типу рефлексiї є 
"занурення" в iсторiю свого краю, народознавство як самопiзнання, а також зaцiкавлення народними 
пiснями, думами, переказами, народною творчiстю, загалом етнографічними студiями. 

Одним із найважливiших методологічних підходів до аналiзу феномена національної ідентичності є 
розумiння iсторичної мiнливостi способiв її конституювання, існування типологiчно рiзних форм 
культурної рефлексiї нацiонального. Спостереження за змінами ідентичності дає змогу глибше збагнути 
не так те, "звідки ми походимо" і "куди прямуємо", за формулою Дж. Фрідмана, як те, "ким ми 
стаємо" [2: 52]. "Ми" – це не те буття нації, яке завжди залишається тотожним самому собі. "Ми" – це 
буття, існування якого полягає в самоідентифікації, в набутті своєї ідентичності за будь-яких обставин. 
Те, що таким невидимим чином впливає на сприйняття, можна, за висловом Р. Гачева, назвати 
"національною уявою світу". Під останньою розуміється "національне бачення світу", національна 
"гносеологія", художня "логіка", "склад мислення: якою "мережею координат" певний народ ловить світ 
і, відповідно, який "космос (у стародавньому сенсі слова: який лад світу, світопорядок) вибудовується 
перед його очима" [16: 44]. 

Національний інтерсуб’єктивний світ із притаманними йому буденною свідомістю і поведінкою 
людей містить глибинні механізми конструювання тієї дійсності, яка відтворює себе і творців власних 
структур. Її інституційна організація, своєрідність традиційних форм, їх стійкість і мінливість 
зумовлюються взаємодією дуже різнорідних засад: раціональності й ірраціональності, прагматики й 
ідеалізму, високої інтуїції й дріб’язкової ницості, добрих намірів і негідних вчинків тощо. 

Ретроспективне і перспективне освоєння власної історії стає ціннісною передумовою для активного 
втручання в життєвий процес, у структуру суспільної динаміки. Виходячи з цього, на наш погляд, можна 
виділити такі структурні рівні національної ідентичності: а) національно-історичний, який містить 
усвідомлення єдності нації, ставлення до нації та її культури, уявлення про історію і т. ін., що значною 
мірою зумовлює національну самосвідомість; б) формально-практичний, на якому відбувається 
практичне перетворення національних ідей, формується система відносин із навколишнім світом. 

Із поняттям національної ідентичності органічно пов’язана категорія "національна свідомість", яка 
визначає спосіб самоідентифікації нації, ступінь її інтеграції й консолідації та моделі орієнтації в 
геополітичному просторі. Будь-який наратив нації містить просторові елементи, образ своєї території, 
свого життєво-побутового простору. Національна ідентичність, з одного боку, структурно включена в 
національну свідомість як певна соціальна форма, що демонструє соціальну значущість індивіда, його 
поведінки, самобутнього розвитку, а з іншого – виходить за межі гносеологічного статусу національної 
самосвідомості, оскільки як відображення динаміки реконструкції суб’єктивності індивіда і нації постає 
не тільки суб’єктивним переживанням власної індивідуальності, а й об’єктивно визначається як 
розміщення у певному соціальному (етнополітичному, культурному) просторі, а значить, може бути 
засвоєна лише разом із цим простором, що акцентує буттєво-конституюючий смисл ролі національно-
культурної ідентичності в сучасному існуванні націй. 

Розрізняючи буденний, теоретичний та державно-політичний рівні національної свідомості, І. Кресіна 
вказує, що на буденному рівні фіксується наявність численних стереотипів, патріотично-романтичних, 
ідеалізованих, навіть міфологізованих уявлень про історичний шлях нації та її потенційні можливості. 
Теоретичний рівень містить науково обґрунтовані чи художньо осмислені ідеї, концепції, програми, 
світоглядні орієнтації, які характеризують інтелектуальний потенціал нації. І на державно-політичному рівні 
фокусуються ті ідеї, програми, вчення, концепції, які віддзеркалюють політичні, державні, культурні, правові, 
освітні та інші інтереси нації. Як атрибутивна властивість нації, національна свідомість постає відкритою 
ціннісною системою, фундаментом якої є національна ідея й національні інтереси. Вона одночасно виступає 
як ідентифікаційне поле й інтегруючий чинник соціуму [17: 83-89]. 

Надзвичайно тісно з поняттям національної ідентичності корелює і категорія "ментальність". 
Ментальність – це стійкі структури глибинного рівня індивідуальної та колективної свідомості, що 
впливають на мислення, відчуття, сприйняття світу. Вона фіксує існування унікальної духовної основи 
світобачення нації чи її окремих сегментів, наявність певних алгоритмів, культурних традицій, ознак і рис 
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національного характеру, темпераменту. Ментальність нації виявляється в особливостях світосприйняття, 
суспільних настроях, життєвих стратегіях, у системі цінностей і моральних норм, у трудовій етиці та 
ставленні до довкілля, родинних зв’язках і принципах виховання. Найповніше вона виявляється в 
національному характері та культурно-символічних формах національної ідентичності, національній 
психології, національно-релігійних традиціях тощо. Саме на її основі виникає відчуття ідентичності, 
виробляється кодекс правил, що визначають політичну і побутову поведінку індивідів [17: 23-24]. 

Як специфічний спосіб сприйняття і розуміння етносом, нацією свого внутрішнього світу та 
зовнішніх обставин ментальність виробляється під впливом багатовікових природно-кліматичних, 
культурно-історичних, геополітичних та інших чинників. Їх зміна детермінує і певну еволюцію 
ментальних рис. Однак ментальність дуже консервативна, вона не може змінитися протягом життя 
одного або кількох поколінь. Соціальні катаклізми можуть лише істотно впливати на форми вияву і 
навіть реформувати окремі ментальні риси нації. Саме ментальність долає історичні епохи, зберігає 
генетичний код нації, доносить до нас голос "духовного універсуму", допомагає зрозуміти сутність 
ідентичності, закономірності розвитку культури, побутових традицій, суспільної моралі. Залишаючись 
непомітною для її носіїв, ментальність усвідомлюється особливо тоді, коли доводиться зіштовхуватися з 
носіями іншої ментальності [18: 588]. 

Важливими чинниками, що впливають на формування національної ідентичності, є територія, єдиний 
економічний і політико-правовий простір, мова, культура і релігія, спільні міфи та історична пам’ять. 
Іcторична територiя, на якiй розмiщується національна спiльнота в часi й просторi, забезпечує її 
"святими мiсцями", об’єктами духовного та iсторичного поклоніння, розкриває неповторнiсть "духовної 
географії" тiєї чи iншої нації. Прив’язанiсть до певних територiй або мiсцевостей у їхніх межах має 
мiфiчний i суб’єктивний, емоційно забарвлений характер. Часто для iдентифiкацiї бiльше важать 
прив’язанicть та асоцiацiї, нiж фактичне проживання на певнiй землi або володiння нею. Священнi мiсця 
притягyють до себе членiв спiльноти або надихають їх і тоді, коли тi перебувають у вигнаннi. Навiть 
давно розлучившись iз рiдним кpaєм, спiльнота може зберiгатися завдяки сильнiй ностальгiї та духовнiй 
пов’язаностi. Класичними прикладами є дiаспорнi спiльноти євреїв та вірмен. 

У складний процес збереження ідентичності вплітається й економічний чинник. Господарські зв’язки, 
що історично формуються в економічному комплексі, складають основу існування національних держав, 
і в цьому сенсі "економіка – фундамент національного буття". За всього розмаїття форм господарювання 
в межах окремої країни формуються специфічні риси господарської діяльності, типові саме для цього 
народу особливості економічної поведінки. Економічна "ойкумена" нації як культурно-історична 
цілісність є необхідною передумовою збереження національної ідентичності, захисту її від руйнівних 
асиміляційних процесів. Так, на думку німецьких дослідників, основою сучасної німецької ідентичності 
є не стільки історія й культура, скільки економічне процвітання ФРН. 

Аналогічним чином можна говорити і про роль політичних чинників у структурі національної 
ідентичності. Спільність політичного життя, входження в деякий спільний політичний і правовий простір 
дає підстави говорити про існування "політичної нації". У свою чергу, національна ідентичність дає 
можливість раціонально обґрунтовувати ідеали національної автаркії, вона становить опору для держави. 
Проте складність цієї проблеми полягає в тому, що на різних етапах розвитку тієї самої цивілізації 
змінюються політичні форми держави, пріоритети в політиці. Taкі соцiально-полiтичнi катаклізми, як 
революцiя, війна, змiна полiтичного устрою, втрата державності тощо призводять до створення нової 
соцiально-полiтичної парадигми суспiльства, а вiдтак і до розвитку нової нацiональної iдентичностi, яка 
iнколи може заперечувати колишню. Водночас є базові принципи, що формують політичну культуру 
кожного суспільства й цивілізації, яка, за визначенням І. Василенка, є "космосом символічних 
форм" [19: 27]. 

Важливе значення у формуванні й підтриманні національної ідентичності мають власне 
етнокультурні чинники. Національна спільність ідентифікується на основі культурних ознак, і вони 
передують усім іншим критеріям ідентифікації: релігії, династіям чи економічним інтересам. Надбання 
попередніх поколінь, тих суб’єктів, які належать до певної культурної спільноти, створюють підґрунтя, 
від якого повинен відштовхуватись кожен член цієї спільноти у процесі національної самоідентифікації. 
Національна культура як система матеріальних і духовних цінностей, сукупність форм життєдіяльності, 
характерних для конкретного етносу, народу, виступає своєрідним генератором життя, упорядником 
життєвого хаосу, де національне – це структурований упорядкований лад. Саме в контексті певної 
культури відбувається формування особистості, пошук "своїх" цінностей, залучення до традицій, 
формування характеру і світогляду. Завдяки спiльнiй неповторнiй культурi нацiя та її члени спроможнi 
дiзнатися, "хто ми тaкi" в світі. 

Серед соціокультурних чинників особлива роль належить релігії. Релігія – це та константа, яка 
значною мірою зумовлює мислення і поведінку великих мас людей, цінності й установки яких на 
великих проміжках часу передаються від покоління до покоління. На думку С. Гантінгтона, "для людей, 
які зіштовхуються з необхідністю відповісти на питання "Хто я?" і "Де моє місце?", релігія надає 
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переконливі відповіді. Всі релігії дають людям почуття ідентичності і напрямок в житті" [5: 142]. Так, у 
становленні ідентичності українців беззаперечно істотну роль зіграло православ’я, сприяючи 
становленню національної самосвідомості народу. Щоправда, сьогодні розмаїття конфесій в Україні 
швидше розділяє українців, ніж об’єднує. 

Іманентним джерелом національної ідентичності є історична пам’ять. Будучи зафіксованою у формах 
знань, культурних стереотипів, архетипів, міфів, історична пам’ять є унікальною сукупністю уявлень 
національної спільноти про своє минуле. Через усвідомлення людьми самобутності власної історичної 
долі відбувається формування ідентичності, зростання етнонаціональної свідомості. Використання 
eтноісторії за своєю суттю є соцiально-полiтичним: вона має очистити i надихнути народ. Е. Cміт 
стверджує, що саме використовуючи iсторiю та культуру "золотої доби" народу, можна побудувати 
моральнi основи нацiї. У творенні уявного соціального простору кожної нації значну роль відіграє 
міфологізація національних героїв, сакралізація історичних подій [6: 61-82].  

До чинників, які впливають на формування національної ідентичності, варто віднести і зовнішні, 
геополітичні, в тому числі й наявність зовнішньої небезпеки. Так, С. Гантінгтон констатує, що 
американська національна ідентичність сягала свого політичного піку якраз в часи, коли країна 
опинялася перед зовнішними викликами: Друга світова війна, Карибська криза, 11 вересня 2001 р. 
Дослідник доходить начебто парадоксального висновку: "Розпад СРСР усунув найбільшу і 
найважливішу загрозу національній безпеці Америки, а значить, послабив значущість національної 
ідентичності порівняно з ідентичностями субнаціональними, транснаціональними, двонаціональними та 
іншими. Історичний досвід і соціологічні дослідження показують, що відсутність "зовнішнього ворога" 
згубно впливає на єдність суспільства і нерідко веде до бродіння у соціумі" [5: 44, 221]. Зазначимо, що і 
конструювання радянської ідентичності значною мірою базувалося на наявності "зовнішнього ворога". 

Отже, формування національної ідентичності – це процес, що зумовлюється комплексом соцiальних, 
економiчних i полiтичних умов, який є також сприйнятий i виражений у нацiональнiй дискусії. Цей 
процес може нiколи не завершитися, якщо нацiональна iдентичнicть членiв нацiї постiйно змiнюється. 
Належнicть до нації може бути так само переосмислена, як можуть змінитися територiальнi межi нації. 
Як правило, таке трапляється у результатi серйозних полiтичних колiзiй (наприклад, розпад Югославії, 
СРСР, Чехословаччини). 

Політична нація в основному складається зі свідомого співвіднесення з нею реальних людей. Про 
національну належність, як правило, судять, по-перше, за національно-державними, культурними 
атрибутами, тією об’єктивною символікою, яка маркує деяку цілісність (культурну, територіальну, 
економічну). По-друге, за свідомою ідентифікацією індивідів, їх суб’єктивним ставленням, ціннісними 
орієнтаціями. Кожний індивід національний, з одного боку, об’єктивно, а з іншого – суб’єктивно, коли 
він визнає себе частиною тієї чи іншої спільноти, культури. Без останнього, незважаючи на наявність 
об’єктивних чинників, національна спільність аморфна, її не можна повною мірою визнати суб’єктом 
історичного процесу [3: 75]. 

З погляду внутрішнього досвіду ідентичність індивідів із нацією (як й ідентифікація нації) набуває 
іншого смислу, ніж при дослідженні нації як зовнішнього об’єкта. Напрацювання відповідних 
дослідницьких підходів і пов’язаного з ними внутрішнього досвіду людини німецький філософ 
К. Хюбнер називає феноменологією національної ідентифікації. Він зазначає, що "ідентифікація з 
певною нацією не є актом волі або вільного рішення. Це доля... Людина зі своєю рідною мовою, 
дитинством і юністю, які накладають на неї незабутній відбиток, самим фактом свого народження 
належить своїй нації, байдуже, чи йдеться про нації мононаціональної або багатонаціональної держави 
чи про культурну націю" [20: 292-293]. Її "доленосна" ідентифікація виявляється багатогранною. Навіть у 
випадках зміни національної належності "доленосний" зв’язок зі своїм походженням залишається, і нова 
ідентифікація відчувається як зв’язок, породжений долею. Ця внутрішня і глибока прихильність до нації 
і батьківщини нерідко залишається неусвідомленою. Але національна свідомість наявна завжди, хай і в 
латентній формі, і не може бути викоріненою, а реакція на його витіснення чи навіть придушення може 
призвести до небезпечного соціального вибуху. 

Множинність форм опису долі нації означає і множинність вимірювань національної ідентифікації. 
Ідентичність виявляється у множинності аспектів особистості або нації, які ніколи не можуть бути 
вичерпані, але завжди містять ідентифікуюче ядро ("регулятивні ідеї") – вибрані моменти долі, що 
стають символами. Це ядро може містити вкрай суперечливі елементи – і перемоги, і поразки, і прояви 
антиномій народного духу – силу в одні періоди і слабкість в інші. Нація як і особистість продовжує 
жити зі своїми суперечностями, а подолання їх є одним зі способів утвердження національної 
ідентичності. 

Різноманітність способів досягнення і маніфестації національної ідентичності істотно ускладнює 
механізм її формування. На практиці не існує виразно заданого набору ознак для визначення або 
формування національної ідентичності, на основі яких гарантувався б одноманітний алгоритм 
виникнення національних рухів, сучасних націй і національних держав. Важливо також зазначити, що не 
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набори ознак як такі, а відповідні домінуючі "націєутворюючі" групи ініціюють формування колективної 
ідентичності. Мабуть, саме тут у формах і способах функціонування ідентифікаційних механізмів, 
пов’язаних у сучасних умовах з неоднозначними процесами глобалізації, криється приваблива сила нації. 
В інтересах національної більшості вона здатна об’єднувати етнокультурні співтовариства з ідеєю 
суспільства, ігноруючи той факт, що "етнічним спільнотам бракує багато атрибутів нації, навіть якщо 
вони є зрілими спільностями з розвиненим почуттям солідарності" [21: 169]. Одночасно відбувається 
заперечення ідеї етнічної меншини як локальної, партикулярної форми етнокультурної спільноти, що 
певною мірою "суперечить" ідеології й соціально-політичному характеру сучасного мультикультурного 
суспільства. 

Сьогодні, в умовах глобалізованого соціокультурного простору пошук національної ідентичності 
здійснюється не тільки на раціональному рівні, а й у формі сакрального – світського і релігійного. 
Сакральне є невід’ємним елементом формування ідентичності, адже воно зачіпає глибинні пласти 
свідомості. Йдеться, насамперед, про екзистенційний аспект конструювання національного життєсвіту, 
що пронизує увесь простір людського буття. Саме перехід на рівень сакрального забезпечує глибоку 
інтимність традиції та збереження моральної атмосфери у національних спільнотах. Моральні уявлення 
на такому рівні є інтеріоризованими і не мають нічого спільного із зовнішніми приписами. Існування 
сакрального доктринального ядра, котре окреслює деяку священну, "недоторканну", незбагненну сферу 
життя нації, зумовлює ступінь сакральності й інших сфер і є критерієм інтерпретації та оцінки будь-яких 
соціокультурних фактів і явищ. 

Тому критерії визначення національної ідентичності мають, на наш погляд, насамперед, 
екзистенційний, метафізичний характер, а вже потім матеріальний – економічний, політичний, 
господарський. Найголовніше в національному самовизначенні – це "сакральна вертикаль", набір 
цінностей, котрі поєднують земне буття людей із трансцендентним світом. Кожна нація, національна 
держава мають набір стрижневих символічних елементів, які є джерелом сакралізації суспільної свідомості. 
Навіть сталість етноніма – поляк, німець, грек, українець, француз тощо – закріплює за їх носіями певні 
сакральні образи. Самоназва етносу є найпотужнішим знаком його ідентичності, постає способом 
маніфестування людьми своєї етнічної та національної належності. У випадку розмивання традиційної 
ідентичності ці знаки мають захисний характер. 

До найпоширеніших засобів маніфестації сакрального характеру національної ідентичності належать 
також релігійні символи, інсигнації, прапори, герби й гімни, риторично-ритуальні формули. Важливу 
роль у процесах ідентифікації відіграють й лінгвістичні засоби, проголошення формул у релігійних 
обрядах, клятви в ритуалах посвяти, усталені предметні знаки, котрі використовуються в різних 
культурах для запитань і відповідей про етнічну, національну, релігійну належність тощо [22: 136-149]. 

Усі успішні нації володіють набором стрижневих символічних елементів, які слугують їх громадянам 
своєрідними маркерами, "критеріями істини", "істиною в останній інстанції", виступають джерелом 
сакралізації свідомості. Ця проблема принципово важлива як для держав, що постали наприкінці ХХ ст., 
так і для держав, давно "укорінених" у світовій геополітичній структурі. У глобалізованому світі перед 
людьми постійно постає завдання відтворення сакрального рівня національної ідентичності за умови 
можливих і реальних її руйнувань. У цьому одне із джерел конструювання і набуття нових життєвих смислів. 
Втрата сакрального компоненту структури національної ідентичності (як і будь-якого іншого) 
призводить до втрати особистісних атрибутів, а отже, збіднює "Я" людини. Така людина легше 
долучається до глобального універсуму, космосу, вважає себе планетарною людиною, для якої будь-що 
етнічне, національне – дріб’язкова другорядність. 
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Козловец Н. А. Национальная идентичность как социокультурный феномен. 

В статье осуществлено теоретическое осмысление концепта "национальная идентичность". Она 
определяется как субъективная соотнесенность – индивидуальная и коллективная – с национальной 
общностью, чувство приналежности к ней, ее культуре, истории, территории, политическим и 
экономическим интересам. Обосновано, что национальная идентичность не есть константой, а 

предстает постоянным процессом формирования компонентов национального бытия, 
"переопределения" национальных начал, образа "мы". 

Kozlovets N. A. The National Identity as a Sociocultural Phenomenon. 

The article presents a theoretical understanding of the concept "national identity". It is defined as the subjective 
correlation – individual and collective – to the national community, a sense of belonging to it, its culture, 

history, territory, political and economic interests. It is substantiated that the national identity is not a constant, 
but there is a constant process of formation the components of national life, the "redefinition" of the national 

foundations, the image of "we."
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САКРАЛЬНИЙ ОБРАЗ ГОРИ В БІБЛІЙНІЙ ЕСХАТОЛОГІЇ 

У статті розглянуто особливості сакрального образу гори в біблійній есхатології. Біблійна есхатологія 
розглядається як есхатологія Старого та Нового Завітів. Образ гори подано крізь призму подій, які 

мали вирішальне значення для долі цілих епох чи народів, людства та земної історії загалом. Вказується, 
що і в подальшому розвитку ідеї есхатології до її розуміння як індивідуальної, християнство 

користується образом гори. 

Християнство як світова релігія станом на сьогодні є чисельно найбільш поширеною в світі релігією, 
нараховуючи близько 1,78 мільярда послідовників. Першоджерелом свого віровчення визнає Святе 
Письмо, Біблію, яка є для християн богонатхненною. За Біблією, світ був створений Богом досконалим 
для досконалої (створеної за образом і подобою Бога) людини, але в результаті гріхопадіння перших 
людей первинний світопорядок був порушений гріхом. Таким чином, християнське Святе Письмо 
обґрунтовує перехід до лінійної моделі часу. Історія світу в біблійній інтерпретації рухається від вихідної 
точки – творення світу Богом до його есхатологічного завершення – другого пришестя Ісуса Христа. 
Есхатологічна ідея закладена в самій центральній постаті християнства – Ісусі Христі, який, згідно з 
християнською сотеріологією, прийшов у світ померти за гріхи людей і тим самим відкрити їм шлях до 
спасіння від влади гріха. В Біблії протиставляється поняття "історія" в значенні земної історії, історії від 
створення світу до есхатологічного завершення, і "вічність", яка має настати після завершення історії. 

Однак, у Біблії термін "есхатологія" означає не лише останню завершальну подію в земній історії – 
другий прихід Ісуса Христа, після якого буде знищено вражену гріхом Землю. Це поняття також 
вживається стосовно низки подій, які мали вирішальне значення для певної епохи, періоду, народу тощо. 
Відомий дослідник біблійної есхатології Джон Паулін поділяє її на есхатологію Старого Завіту і 
Новозавітню. У Старому Завіті він також виокремлює есхатологію в епоху патріархів (Ноя, Авраама, 
Мойсея) і есхатологію пророків. Окремим видом називає міжзавітню есхатологію. У Новому Завіті 
Дж. Паулін виділяє есхатологію апостола Павла і есхатологію Одкровення [1]. 

В іудео-християнській традиції есхатологічного значення набуває образ гори, адже саме на горах чи 
узвишшях, як описано в Біблії, відбуваються визначальні для долі цілих епох чи народів події.  

Загалом, образ гори архетипічний, архетип гори є загальновживаним, він фіксує соціальний досвід 
людства. Як зауважує В. Топоров, гора виступає як найбільш узагальнений образ світового дерева, як 
образ світу, модель Всесвіту, в якій відображені основні елементи світобудови: гора – в центрі світу, 
продовження світової осі вгору (через верхівку гори) вказує на розташування Полярної зірки, а 
продовження осі вниз веде до входу в нижчий світ, у потойбіччя. У міфологічних системах багатьох 
народів світу гора наділена сакральними якостями. Вона інколи зображується як недоступна для простих 
смертних, лише герої можуть потрапити на неї. В язичницьких віруваннях гори уявляли пов’язаними зі 
світом богів і божественних предків, тому вони вважалися переправою в "інший світ". Так, В. Войтович 
згадує про відомий індоєвропейським народам звичай відводити (або відносити) старих людей на 
вершини гір і залишати їх там (або умертвляти, скидати з гір) [2; 3: 112]. 

У багатьох політеїстичних міфологічних системах саме гори та узвишшя в умовах відсутності храмів 
були місцями поклоніння. Потім їх місце зайняли храми, які теж будувалися на підвищеннях, пагорбах, 
горах. В. Топоров зауважує, що навіть якщо релігійно-культові споруди знаходяться не на горі, вони 
зазвичай імітують форму гори, переймають особливості її структури і символіку її частин. Піраміда, 
зіккурат, пагода, храм, ступа тощо, на думку дослідника, можуть розглядатися як архітектурний образ 
гори, її аналог [2]. Вітчизняна дослідниця Руслана Демчук у своїй монографії "Храм Софії у 
символічному просторі Русі-України" вказує на дворівневий, теоцентричний християнський простір. У 
такому просторі дорога людини до Бога приймає форму сходження після онтологічного падіння в 
результаті гріхопадіння, спуску, яким є вигнання людини з раю. І образ гори підходить для символічного 
зображення духовного сходження людини, вдосконалення в ній "образу і подоби Бога" [4: 75]. 

Метою статті є розгляд особливостей сакрального образу гори в біблійній есхатології. 
У Біблії гора виступає сакральним місцем зустрічі земного з небесним, людини з Богом. На горі люди 

отримували одкровення від Бога (Бог являється Мойсею у вогняному кущі, який не згорає (Вих. 3: 1-5); 
Бог дає Мойсею скрижалі Заповіту (Закону) (Вих. 24: 12-18); люди молилися і спілкувалися з Богом 
(1 Цар. 18: 42-46; 19: 8; 2 Цар. 1: 9; 4: 25), поклонялися йому (Вих. 24: 4; Второз. 11: 29; Суд. 6: 26; 1 Сам. 
9: 12; 1 Цар. 3: 2-3) [5: 316]. Проте події, які відбувалися на горі, позначені есхатологічним мотивом, 
мають значення вирішальності, остаточності, завершення певної епохи для народу чи людства загалом.  
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У Біблійному енциклопедичному словнику Еріка Нюстрема говориться, що в Біблії з горою 
порівнюється Божественна сила і благодать; гора означала безпеку і пристанище, але також могла бути 
перепоною, перешкодою [6: 91]. 

Глобальною есхатологічною подією в старозавітній історії є великий потоп, який знищив землю за 
гріхи людства. Однак, як слушно зауважує Дж. Паулін, хоч в оповіді про потоп і міститься біблійне 
розуміння ідеї кінця світу, ця есхатологічна подія не була "остаточною" [1: 55]. Вдало використано в 
даному випадку образ гори Арарат, до якої пристав ковчег Ноя після того, як води потопу почали 
відступати. Це єдина місцевість на Землі, яка поєднує дві епохи в її історії, адже гора існувала до і після 
потопу; і водночас вона є символом есхатологічного завершення допотопної ери в житті землі і людства.  

Сакральний образ гори використано в старозавітній традиції також для опису передумов укладання 
договору (завіту) Бога з обраним народом в особі Авраама. Його сходження до Бога засвідчувало 
абсолютну відмову від себе, готовність принести в жертву найдорожче: довгоочікуваного сина Ісаака, 
якого він веде на одну з гір, вказаних Богом, у місцевості Моріа [4: 75]. Есхатологічне завершення 
"дозавітного" періоду в історії єврейського народу відбувається саме там після укладання Завіту з Богом. 
За умовами Завіту, якщо нащадки Авраама будуть його дотримуватися, земля Ханаанська, яку обіцяв їм 
Бог, знову перетвориться на "оновлений райський сад", людина знову об’єднається з Богом і "для всього 
світу кінець стане відновленням того, що було втрачено" [1: 59]. 

Не менш важливу роль відіграє сакральна символіка гори ще в одній есхатологічній події: на горі 
Синай Мойсей отримав від Бога скрижалі Закону з Десятьма Заповідями. "І промовив Господь до 
Мойсея: "Вийди до Мене на гору, і будь там. І дам тобі кам’яні таблиці, і Закона та заповідь, що Я 
написав для навчання їх" (Вих. 24: 12) [4: 75]. Однак Дж. Паулін звертає увагу на принципову відмінність 
есхатології як події і есхатології як процесу. В останньому значенні він застосовує це поняття щодо 
характеристики епохи Мойсея. Мойсей передає єврейському народу обітницю Бога: дотримання Закону 
означає "поступове відновлення", а недотримання, відступ від нього – "поступовий занепад, який 
закінчиться вигнанням і знищенням" [1: 64]. І хоч Дж. Паулін наголошує, що "есхатологія Мойсея не 
знаходить остаточного завершення в Біблії" [1: 62], варто зазначити, що отримання від Бога скрижалей із 
Заповідями ознаменувало початок ери Закону. 

Есхатологія епохи патріархів теж спирається на образ гори, хоч і не так часто звертається до нього. 
Так, пророк Ісая в апокаліптичній картині ("І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому 
Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір’я, – і полинуть до неї всі люди") (Іс. 2: 2) згадує 
гору як "дім Господа Якова" (Іс. 2: 3). Це можна розглядати, з одного боку, як натяк на давнє походження 
даного уривку, коли гори вважалися житлами богів (наприклад, гора Олімп у давньогрецькій релігії). 
Есхатологічний зміст його, з іншого боку, можна тлумачити як пророцтво про завершення відступництва 
людей від ідолопоклонства, коли вони звернуться до істинного Бога, "перекують мечі на орала" (Іс. 2: 4) і 
будуть "ходити у світлі Господнім" (Іс. 2: 5). 

У контексті Біблії есхатологічного значення набуває також образ пагорбів, висот, на яких будувалися 
жертовники у священних гаях, присвячених певному божеству язичницьких пантеонів. Джеймс Джордж 
Фрезер у своїй праці "Фольклор у Старому Завіті" говорить про небезпеку, яку вбачали "кращі уми 
Ізраїлю" в таких поклоніннях на пагорбах. Усі біди ізраїльського народу крилися, на їх думку, 
насамперед, у релігійному чиннику: "применшені політеїстичними тенденціями величі істинного і 
єдиного Бога", а також принижені Його низькоморальними культовими діями. Духовний занепад народу, 
відступ від істинного богошанування і богопоклоніння мав у результаті дати фатальні наслідки для 
країни, про що повсякчас у тексті Старого Завіту говорять пророки. Реформа царя Йосії відміняла 
поклоніння на узвишшях, натомість єдиним місцем поклоніння було проголошено храм Ягве на горі 
Сіон. Повернути євреїв до праведності вдалося лише на тривалість життя одного покоління, після чого, 
знову впавши в ідолопоклонство, єврейський народ потрапляє до вавилонського полону [7: 471]. 

Біблійський пророк Ілля згадується в сюжеті, пов’язаному з іще однією горою – Кармил, на якій 
відбулася подія есхатологічного значення. У вузькому значенні – завершився період посухи, який 
загрожував неврожаєм і голодною смертю. І що найголовніше, народ, ставши свідком розвінчання 
оманливої діяльності пророків Ваала, які перебували під покровительством цариці Ієзавелі, знову 
повертається від ідолопоклонства, духовного занепаду, до істинної віри [7: 474]. 

Новий Завіт побудований на постаті боголюдини Ісуса Христа – "зосередженні новозавітної 
есхатології" [1: 106]. 

Новозавітна християнська традиція теж широко користується символікою гори. Нагірна проповідь 
Ісуса Христа дає світові основи християнської етики, кладе край формальному розумінню благочестя, 
пропонує революційну зміну моральних засад, викладених у Старому Завіті (Мт. 5-7). Цією подією 
ознаменувалася зміна ери Закону на еру Благодаті. Проголошення нових моральних засад саме з гори 
символізує вертикальну модель зв’язку людини з Богом і вище походження моральних норм: така мораль 
має Божественну природу, містить встановлені Богом беззаперечні істини, дані людині для її блага, 
дотримання яких здатне наблизити людину до Бога, дарувати їй блаженство.  
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У християнстві своєрідною підготовкою до центральної есхатологічної події – смерті Ісуса на хресті – 
вважається преображення, яке відбулося на високій горі (можливо, Фавор, за деякими припущеннями – 
на одній із вершин Гермона) з Ісусом Христом у присутності трьох учнів: Петра, Якова, Іоанна. В 
Євангелії від Матвія Преображення описується наступним чином: "І Він перед ними преобразився: 
обличчя Його, як те сонце, засяяло, а одежа Його стала біла, як світло. І ось з’явились до них Мойсей та 
Ілля, і розмовляли з Ним" (Мт. 17: 2-3). З точки зору християнської апологетики, смисл Преображення 
Господнього для апостолів полягав у тому, щоб вони, побачивши Ісуса розіп’ятим, не піддали сумнівам 
Його вчення, а пізнали в розп’ятті добровільну жертву Христа за гріхи людства; щоб вони після цього 
проповідували світу про те, що Ісус Христос є істинний Син Божий [8]. 

Образи Мойсея та Іллі також несуть в цьому уривку есхатологічне навантаження. За словами Іоанна 
Златоуста, "… Христос хотів навчити учнів тому, що Він має владу над життям і смертю, і володарює 
над землею. Ось для того і являються тут і померлий, і той, хто ще не звідав смерті" [9]. 

Теолог Реформістської церкви і коментатор Біблії М. Генрі порівнює преображення, яке сталося на 
верхівці високої гори, з деякими подіями, описаними в Старому Завіті, зокрема бесіду Мойсея з Богом на 
горі Синай і споглядання Ханаану, землі обітованої, Мойсеєм з гори Фасгі [10: 65]. 

Остання молитва Ісуса, перед тим як його схопили і засудили до страти, відбулася на горі Єлеонській: 
"І Він вийшов, і пішов на гору Оливну [Єлеонську]" (Лк. 22: 39) [5: 316]. На пагорбі Голгофа відбулася 
центральна есхатологічна подія в історії християнства – смерть Ісуса Христа за гріхи всього людства. 
Пагорб Голгофа, зауважує С. Головащенко, є для всіх християн "символом вселенської жертви" [5: 316]. 
Есхатологічне завершення земного життя Ісуса Христа символізувало також можливість сходження 
кожної людини до Бога відмінним від язичницького жертвоприношення способом, лише визнавши 
Христа своїм Богом. Таким чином, людина отримала можливість спасіння якісно новим способом, що 
поклало початок новій традиції.  

Як зауважують дослідники, зокрема С. Аверинцев, Голгофа означає пагорб – "круглий як череп". 
Цікавим з боку християнства є погляд на місце розташування Голгофи: "в районі приміських садів і 
могил на північний захід від Єрусалима, за міським муром". Сама смерть поза межами міста була 
ганебною і здавна "стала символом бездомності, безпритульності християн". С. Аверинцев говорить, що 
таке розуміння сягає корінням старозавітніх часів, адже під час виконання покутних обрядів тіла тварин, 
яких приносили в жертву, прибирали за сакральну межу табору чи міста: " … котрих звірят 
первосвященик вносить до святині за гріхи, тих м’ясо палиться поза табором, – тому то Ісус, щоб кров’ю 
Своєю людей освятити, постраждав поза брамою" (Євр. 13: 11-12). З іншого боку, такий пагорб поза 
містом, як місце смерті Спасителя всього людства, так як і проголошення Нагірної проповіді з "гори 
Блаженства" [6: 356], а не в синагозі чи іншому храмі, робить Христа Богом усього людства, спасителем 
для всіх людей, незалежно від їх національності, а християнство – світовою релігією [11: 79]. 

Відповідно, есхатологічне завершення певного періоду, часу чи епохи в християнській традиції 
проходить лише після налагодження "вертикального" зв’язку людини з Богом.  

Остання книга Біблії, Одкровення Іоанна Богослова також містить образ гори для опису остаточного 
есхатологічного майбутнього. З гори острова Патмос ангел показав Іоанну Богослову місто Єрусалим, 
яке після очищення Землі вогнем зійде з неба на Землю [4: 75]. 

У православній християнській традиції канонічна іконографія Розп’яття має вигляд гори з черепом 
першої людини Адама, на якій стоїть хрест із розп’ятим Богом-Сином Ісусом Христом, а над горою – 
розкриті небеса [4: 78]. Саме таким чином можна описати шлях людини до Царства Небесного. Схожість 
православного храму з горою також не випадкова, адже саме храм "виступав проміжною ланкою між 
людиною та Богом" [4: 75]. Християнські храми на Русі будували на місцях колишніх язичницьких 
культових споруд, які часто знаходилися на узвишшях. 

Значною святинею християнства православного обряду залишається гора Афон, "Свята Гора", де не 
переривається молитовний зв'язок з Богом [4: 76]. Отже, на цьому прикладі ми бачимо, що ідея 
есхатології як кінцевої долі землі та людства розвивається до розуміння есхатології як індивідуальної 
остаточної долі кожної окремо взятої людини. У православ'ї саме гора Афон свого часу послужила тим 
символічним сакральним простором, який демонструє сходження людини до Бога через самозречення, 
очищення на Святій Горі.  

Маючи первинно сакральне значення, архетип гори приймає есхатологічного звучання в релігіях 
аврамічної традиції, зокрема іудаїзмі й християнстві. Образ гори, який використовується у Біблії в 
Старому та Новому Завітах, несе відбиток дохристиянської традиції, набуваючи в подальшому 
специфічно християнських особливостей. Іудейсько-християнська традиція, яка спирається на 
есхатологічну ідею, використовує символічно-образний світ Біблії, в тому числі й розглядуваний образ 
гори, для всебічного розгортання й розкриття даної ідеї. 



І. К. Вітюк. Сакральний образ гори в біблійній есхатології 

15 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

23. Паулин Д. Что говорит Библия о последнем времени / Д. Паулин ; [пер. с англ.]. – Заокский : Источник 
жизни, 1999. – 224 с. 

24. Топоров В. Н. ГОРА : [энциклопедия] : в 2 т. [Електронний ресурс] / В. Н. Гора // Мифы народов мира. – М., 
1980. – Т. 1. – С. 311–315. – Режим доступу до статті : http://philologos.narod.ru/myth/gora.htm. 

25. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – [вид. 2-ге, стереотип.]. – К. : Либідь, 2005. – 664 с. 
26. Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України / Р. В. Демчук. – К. : Вид. дім "Києво-

Могилянська академія", 2008. – 164 с. 
27. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс : [навч. посібник] / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 2001. – 

496 с. 
28. Нюстрем Э. Библейский энциклопедический словарь / Э. Нюстрем ; [пер. со шведск. под ред. 

И. С. Свенсона]. – Торонто : World Christian Ministries, 1989. – 517 с. 
29. Фрезер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете / Джеймс Джордж Фрезер ; [пер. с англ. Д. Вольпина]. – М. : 

ООО "Издательство АСТ" : ЗАО НПП "Ермак", 2003. – 650 с. 
30. Преображение Господне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://preobrazhenie.paskha.ru/. 
31. Святитель Иоанн Златоуст. Толкование Евангелия от Матфея [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogoslovie/SvJatitel_Ioann_Zlatoust/. 
32. Генри М. Толкование на книги Нового Завета / М.  Генри. – Gouda : Dutch Reformed Tract Society, Russian 

edition, 2000. – Т. 2. – 421 с. 
33. Аверинцев С. Софія-Логос : [cловник] / С. Аверинцев. – [3-е вид]. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. – 650 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 28.10. 2011 р. 

Витюк И. К. Сакральный образ горы в библейской эсхатологии. 

В статье рассмотрены особенности сакрального образа горы в библейской эсхатологии. Библейская 
эсхатология рассматривается как эсхатология Старого и Нового Заветов. Образ горы подан через 
призму событий, которые имели решающее значение для судьбы целых эпох и народов, человечества и 
земной истории в целом. Отмечается, что и в дальнейшем развитии идеи эсхатологии к ее восприятию 

как индивидуальной, христианство использует образ горы. 

Vitiuk I. K. The Sacred Image of the Mountain in the Biblical Eschatology. 

The article examines the peculiarities of the sacred image of the mountain in the Biblical eschatology. The 
Biblical eschatology is highlighted as the eschatology of the Old and New Testaments. The image of the 

mountain is viewed in the light of the events which had the decisive influence on the fates of the epochs and 
nations as well as the mankind and the Earth. It is outlined that in the further development of the eschatology 

idea up to its understanding as individual, the Christianity uses the image of the mountain.
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ТВОРЧІСТЬ ІОВА ЖЕЛІЗА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ГОМІЛЕТИКИ У 
КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті досліджується вплив проповідницької творчості Іова Желіза (Почаївського) на становлення 
морально-релігійного образу вітчизняної ренесансної культури. Виявлено, що для острозьких книжників-
традиціоналістів однією із найважливіших концепцій розуміння мудрості було перетворення одержаних 
знань про істину на керівництво у особистому житті. Встановлено, що любов до мудрості за часів 

Давньої Русі мислилась як практична мораль. 

Філософська спадщина України, що впливає на формування духовного світу українського народу і на 
визначення його власної ідентичності, набуває дедалі більшої актуальності. Потреба соціокультурних 
самовизначень, що обумовлює вибір пріоритетного поля ціннісних орієнтирів, масштабне осягнення 
історичного поступу, і, передусім, необхідність збагнути сенс морально-релігійного досвіду українства, 
який лягає в основу розвитку сучасного суспільства, – всі ці елементи у безпосередній взаємодії 
позитивно впливають на становлення світоглядних домінант українства. 

Сучасне релігієзнавство (І. Кондратьєва, О. Саган, Є. Харьковщенко, Л. Филипович, Г. Христокін, 
Ю. Чорноморець, Т. Чайка, І. Огородник, В. Огородник, П. Саух, О. Магеря, С. Бондар, Т. Целік, 
С. Снігур, В. Пуцко, Б. Лобовик, С. Ковцуняк та ін.) визнає, що упродовж кількох століть саме 
православна церква була єдиним репрезентативним чинником самоідентифікації української нації, який 
зіграв провідну роль у духовному та національному відродженні нашої держави. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває філософська творчість острозьких книжників, яка на 
сьогодні є вивченою недостатньо і потребує подальших експлікативних зусиль. Особливу увагу ми 
запропонуємо звернути на бароковий контекст становлення вітчизняної культури даного періоду. 
В. Горський, опираючись на дослідження Чижевського, зазначає, що яскравим виявом єдності 
багатоманіття доби бароко як для Заходу, так і для Сходу була повага до традиції, причому барокова 
культура "пойнята пафосом оновлення старого", причому, "шануючи традицію, людина бароко намагається 
здолати прагнення до нестримної індивідуальної сваволі, до розриву з вищими цінностями, властиве добі 
Відродження" [1: 144]. Відтак, повага до традиції проторенесансної та ренесансної доби стала важливою 
основою для духовного пошуку аналізованої епохи. Проте, за всієї близькості цих характеристик, варто 
зазначити парадигмальну відмінність засадничих положень софійного (для православних) та епістемного 
(для латинян та протестантів) шляхів здійснення цих пошуків, тобто власне тієї "старовини", що лягла в 
основу релігійних уподобань православного "візантизму" та їх опонентів. 

Репрезентантами духовних пошуків у царині православної традиції (окрім загальновідомих імен 
полемістів), котрі мали пряме чи опосередковане відношення до Острозького культурно-освітнього центру, 
були православні подвижники Іов Почаївський, Ісакій Святогорець (Борискович), ієромонах Кипріан – 
знаменитий перекладач з грецької на церковнослов’янську мову творів Макарія Єгипетського, Іов 
Борецький, ієромонах Афанасій, Ісайя Балабан – Уневський архімандрит, сподвижник Іова Княгиницького, 
ігумен Герасим Угорницький, Лонгин Карпович – архімандрит Святодухівського монастиря, ієромонах 
Флавіан Касянович, ієромонах Іларіон, Іов Княгиницький. Ігнорувати ці імена неможливо, як неможливо 
також не помітити, що смислотворчим осерддям для них було християнське православне подвижництво, 
яке, за вдалим визначенням О. Корнецової, у сцієнтистській раціоналістичній і прагматичній 
новоєвропейській культурі часто оцінювалось зневажливо як обскурантизм чи втеча від світу. Однак, 
сучасна дослідниця зазначає, що подвижники, спираючись на святоотцівський аскетичний досвід, є носіями 
істинного духовного просвітительства, адже і душею, і розумом ісихаст прагне отримати знання і про світ, і 
про речі. Для нього молитва – це шлях до спілкування з Творцем, вона має глибоке гносеологічне значення 
і у містичному спогляданні відкриває для подвижника те, що святоотцівська традиція називає "знанием 
логосов вещей", тобто їх трансцендентний сенс [2: 344]. 

Прикметно, що найголовнішими осередками життя України, що впливали на зміст культурницької та 
політичної боротьби у той час були православні монастирі, серед яких найпомітніші у нашому історичному 
контексті Скит Манявський, Дерманський та Дубенський Хрестовоздвиженський монастирі. 

Зміст боротьби за збереження духовних традицій був би далеко неповним і не до кінця зрозумілим для 
наших сучасників, якщо оминути ім’я Іова Почаївського, адже Свято-Почаївська обитель та її ігумен – отець 
Іов у кінці XVI-го на початку XVII століть привнесли неоціненний дар у скарбницю української духовності. 
Достеменно відомо, що період ігуменства Іова Желіза у Дубні1 повністю збігається в часі з періодом 

                                                           
1 У Дубні, за свідченням цих дослідників, князь Василь-Костянтин Острозький перебував значно довший період, 

ніж у самому Острозі. 
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князювання Василя-Костянтина Острозького, який мав Дубно своєю резиденцією. Про це згадують такі 
церковні історики як А. Хойнацький, В. Зелинський та М. Петров. Саме князь Константин Острозький 
наполягав на тому, аби перевести відомого благочестивим життям інока Іова з карпатського Угорницького 
Спасо-Преображенського монастиря у Дубенський Хрестовоздвиженський монастир. Тут преподобний Іов 
був обраний ігуменом та започаткував афонський Студитський устав. Костянтин Острозький кожну першу 
седмицю Великого посту проводив у цій обителі, молитвою і постом готуючи себе до сповіді та причастя. 

Саме тут, у Хрестовоздвиженському монастирі Іов Желізо займається "писанням книг церковних". 
Збереглося чимало власноручних записів преподобного Іова, які після його канонізації були об’єднані у 
"Книгу блаженного Іова Почаївського, власною рукою его писанная". Але ця книга не дійшла до нас у 
тогочасній редакції. Вона складається на половину з чернеткових записів і різноманітних виписок без 
назви заголовків та без вказаних джерел, тому достовірно не було відомо, що саме належить перу 
преподобного, а що є виписками та цитатами. Одначе, після вивчення спеціалістами даних рукописів у 
1882 році під редакцією професора Київської Духовної Академії М. Петрова друкується книга "Пчела 
Почаївська", яка стала результатом цієї кропіткої праці. Серед повчань варто зазначити бесіди ігумена 
Іова про "Неділю ваій", створені за взірцями "Слів" Іоанна Золотоустого та Григорія Цамвлака, повчання 
"… Про відречення від світу та про духовне вдосконалення", що складено на основі одного з уривків 2-ої 
бесіди Златоустого щодо апостольських послань та уривків з творінь Св. Василя Великого, "Повчання 
про Каїна та Авеля, і заздрість і злобу", на основі виписок із "Златоструя" та "Повчань духовних" Іоанна 
Златоустого, "Повчання проти п’янства", "Повчання про багатого та Лазаря", повчання про терпіння і 
благохваління "і да не тако зело плачемся об умерших" з єдиною невеличкою цитатою зі "Златоструя", 
"Повчання про Божество Іісуса Христа", а також повчання "О Божестве и Человечестве Іісуса Христа, 
Сына Божія, Его воплощении и о Богоматери". Всього збереглося 31 повчання преп. Іова, які, вірогідно, 
за існуючою монастирською традицією, він як ігумен готував для братії монастиря та для паломників. 
Серед останніх чимало було і "вельмож", тобто людей знатного князівського роду: "многии и нарочитии 
вельможи страны тоя ради душевныя пользы к нему притекаху" [1: 30]. 

Варто особливо звернути увагу на апологетичний щодо православної доктрини зміст повчань "О 
Пресвятой Троице", про "Божество Іісуса Христа", а також повчання "О Божестве и Человечестве Іісуса 
Христа, Сына Божія, Его воплощении и о Богоматери". Водночас, проповіді, в яких на основі біблійних 
та святоотцівських джерел викриваються і засуджуються раціоналістичні течії того часу, відрізняються 
від інших полемічних творів острозьких традиціоналістів тим, що преподобний Іов повністю вибудовує 
свої повчання лише на святоотцівській та церковній основі, "мінімалізуючи" авторське "я". Саме ця 
особливість сприяє тому, що богослівська думка Іова Почаївського має майже екзегетичний характер, 
причому з міцним опертям на східну патристику. 

Отож, бесіди і повчання преподобного Іова, ігумена Почаївського проливають нам світло на 
розуміння острозького традиціоналізму як духовного феномена української морально-релігійної думки. 

Дослідник життя преподобного Іова ієромонах Досифей2 повідомляє нам про те, що як тільки Іван 
Желізо (мирське ім’я Іова Почаївського) навчився грамоти, то одразу під керівництвом благочестивих 
батьків почав ознайомлюватись з "високими взірцями морального життя", які він знаходив, насамперед, 
на прикладах тезоіменитого йому Іоанна Предтечі, а згодом і в агіографічній літературі, що описувала 
житія Сави Освященого та Іоанна Дамаскіна. Учень Преподобного Іова Досифей сповіщає нам про те, 
що Іов турбувався про розповсюдження православних книг серед народу і для цієї мети спеціально 
тримав у монастирі вправних перекладачів і писарів, і сам "писаним таковых книг упражнялся" [1: 36]. 

Проаналізувавши джерельну базу Іова Почаївського, тобто його виписки із п’ятикнижжя Моїсея, 
тлумачних книг пророків, святоотцівських настанов із грецького збірника "Пчола", окремих творів Іоанна 
Златоустого, Іоанна Синайського (Лествичника), Василія Великого (Кападокійського), Четій-Міней, Прологів, 
Симеона Болгарського та багатьох збірників святоотцівських повчань і настанов, з певністю можемо зробити 
висновок про те, що Іов Желізо був для свого часу одним із найосвіченіших "мужів книжних" і користувався 
неабиякою повагою серед своїх сучасників. А це, у свою чергу, сприяло зміцненню традиціоналістських 
морально-релігійних засад творчості Острозького культурно-освітнього центру. 

На звинувачення латинян та протестантів, православний подвижник відповідав цитуванням Іоанна 
Златоуста про велике значення посту та аскези: "Помысли о блаженном и чудном роде 
монашествующих. Они убежав от мирскаго шума, и востекши на вершины гор, и построив кельи в 
тишине пустыни, как в некоей спокойной пристани, восхотели жить и оставаться на всю жизнь. Зато он 
[пост – С. Г.] и сделал их из людей ангелами. Да и не одних них, но кто и в городах соблюдает его, всех 
возводит он на самую высоту любомудрия" [3: 69]. Далі наводяться приклади старозаповітних пророків 
Моїсея та Іллі, які, хоч мали багато моральних достоїнств, проте задля "наближення до Бога" 
вправлялись у аскезі у тій мірі, у якій це було можливо для людини. 
                                                           

2 Це ім’я відоме не лише з агіографічної літератури та церковного передання, де ми дізнаємось про те, що 
Досифей був ієромонахом, келейником та учнем преподобного Іова Почаївського, а й із документальних свідчень 
(ЦДІАК у Львові). 
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Агіографічна література, присвячена життєпису преподобного Іова, звертає нашу увагу ще на таку 
грань його моральних якостей, як особливо шанобливе ставлення до Іоанна Предтечі, Іоанна Синаїта 
(Лествичника) та Макарія Єгипетського (Великого). Ця, на перший погляд, дрібна деталь, одначе, є дуже 
показовою. Адже, саме ці християнські подвижники прославились завдяки виявам особливої любові до 
усамітненого "пустельного" життя, яку преподобний Іов "успадкував" від них. Причому, саме Іоанн 
Лествичник та Макарій Великий вважаються "предтечами", засновниками та "популяризаторами" 
ісихазму як містичної течії "мовчальників", головною справою яких вважалось так зване "умноє деланіє", 
тобто безперестанна молитва. У цьому контексті стає зрозумілою турбота Іова Желіза про "Студийський 
устав", максимально наближений до афонського статуту 971 р., який поєднував правила для 
"скитствующих", тобто тих, хто проживає у скиту (відлюдників, пустельників) та "общинножителей". І 
ті, і інші на період Великого посту перебували у безмов’ї, намагаючись приділяти ще більше уваги 
вдосконаленню внутрішнього чернечого життя. Отже, такий монастирський статут, повинен був стати 
запорукою для практичного осягнення вчення ісихазму, найстрімкішою "вертикаллю" християнського 
подвижництва, найвищим щаблем Синайської "Лђствицы" – символічної драбини сходження грішної 
людини до Святого Бога, основою якої є "незлобие, пост и целомудрие" [4: 15]. 

Саме православний аскет Іов Почаївський узгоджував спільне проживання іноків за Студитським 
статутом з відлюдництвом. Про це ми дізнаємось з агіографічної літератури, що присвячена цьому 
вітчизняному подвижнику, і який, на наш погляд, мав неабиякий вплив на стан загального духовного 
піднесення для православних традиціоналістів не лише у досліджуваний період, а й у наступні роки. Цю 
думку підкріплює і той факт, що ігумен Дубенського монастиря Іов Желізо після смерті свого 
покровителя – князя Острозького, змушений був таємно залишити Хрестовоздвиженський монастир і 
перебратись у Почаївську, на той час значно менш відому обитель, адже серед латинян та уніатів у нього 
з’явилось багато ворогів. Варто звернути увагу ще й на такий аспект ісихастського вчення, як 
неможливість його розчленування на "світську" та "церковну" сторони. Варто підкреслити 
неправомірність висновків деяких дослідників про спільність цього вчення з реформаційними ідеями про 
безпосередній (буквально: "без посередників", якими реформатори вважали інститут церкви) зв’язок 
людини з Творцем. Як відзначалось вище, ісихазм народжується у середовищі східнохристиянських 
подвижників – монахів, які пройшли за церковними канонами особливі ступені посвячення у ченці. "Ибо 
по учению преподобных отцов, не все могут вступать в безмолвие, но только обученные и 
утвердившиеся в монашеском житии, и оказавшиеся благоискусными в духовной брани, и восходящие из 
общежития, как опытные воины на высшее поприще – на безмолвное житие, которое и считается верхом 
подвижничества и жительством совершенных" [4: 229]. Причому, стати ісихастом, зовсім не означає 
припинити зв’язки з церковними таїствами, – навпаки, такі ченці більш строго готували себе до сповіді 
та причастя: "Когда мы недостойные сподобимся со страхомъ и трепетомъ причаститься божественныхъ 
и пречистыхъ тайнъ Христа Бога, тогда ниболђе покажемъ трезвения, хранения ума и строгаго 
внимания" [5: 267]. Ісихій, пресвітер Ієрусалимський пише про те, що Іісусова молитва має потребу в 
бадьорості, пильності, "бодрствованиі", "хранениі ума". Цим духовним мистецтвом досконало оволодів і 
Іов Желізо, адже, як відомо нам з життєпису Досифея – учня і бібліографа ігумена Дубенського 
Хрестовоздвиженського монастиря, а згодом ігумена "Гори Почаївської", одного з найвизначніших і 
найдивовижніших православних подвижників, він був "толико молчалив, яко тяжце было слышати ино 
что от него, токмо при каждом деле и движении, аки реку молитву сию из уст его исходящую: Господи 
Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя" [1: 83]. 

Відтак, однією із основних характеристик української філософської спадщини є домінування у ній 
моральної проблематики, а також особлива увага до внутрішнього світу особистості, проблем 
духовності. Варто зазначити, що морально-релігійний образ філософування був започаткований нашими 
предками ще у Київській Русі. Найбільш продуктивною для осягнення морально-релігійного поля 
острожан є концепція "внутрішньої" людини, базована на ідеї богословсько-персоналістської цінності 
людини, осмислена на засадах ісихазму як морально-релігійної доктрини православ'я. Концепція 
"внутрішньої"людини знаходить міцне опертя на фундамент Біблії та беззаперечний авторитет 
православної традиції.  

Головною моральною опорою "внутрішньої" людини є неухильне слідування Божим заповідям. Рух 
серця "внутрішньої" людини – це пошук істинного і вічного, це постійне прагнення стати 
правонаступником небесної вітчизни. Концепція "внутрішньої" людини апелює також до ідеї 
"преочищенного спасення", тобто незатьмареного житейськими турботами та пристрастями "ума" та 
серця. Існування "внутрішньої" людини острожан неможливе поза морально-релігійними вимірами. 

Отже для острозьких книжників-традиціоналістів, серед яких чільне місце займає Іов Желізо – 
самобутній і надзвичайно цікавий представник українського Проторенесансу та Ренесансу, однією із 
найважливіших концепцій розуміння мудрості було перетворення одержаних знань про істину на 
керівництво в особистому житті. Тобто, любов до мудрості за часів Давньої Русі мислилась як практична 
мораль. 
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Гуменюк С. М. Творчество Иова Железо и ее значение для становления гомилетики в контексте 
отечественной ренессансной культуры. 

В статье исследуется влияние проповеднического творчества Иова Железа (Почаевского) на 
становление морально-религиозного образа отечественной ренессансной культуры. Выявлено, что для 
острожских книжников-традиционалистов, одной из самых важных концепций понимания мудрости 
было превращение полученных знаний про истину в руководство в личной жизни. Установлено, что 

любовь к мудрости во времена Древней Руси мыслилась как практическая мораль. 

Gumeniuk S. M. Iova Zhelizo's Creative Work and its Meaning for the Homiletics Establishment within the 
Context of the Native Renaissance Culture. 

The article considers the influence of the Iova Zhelizo's (Pochaevskogo) preaching creative work on the moral-
religious image of the native Renaissance culture. It was discovered that one of the most important conceptions 

of the wisdom understanding for the Ostrog scribes-traditionalists was the transformation of the obtained 
knowledge about the truth into the guidance into the personal life. It was determined that love to wisdom in the 

Ancient Rus was considered as the practical morality.
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МУЗИКА В СИСТЕМІ ДУХОВНО-ТВОРЧОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА 

Статтю присвячено аналізу взаємодії духовності і музики в житті людини, а також дослідженню 
цінності музики в загальному просторі розвитку суб’єкта культури. Стверджується, що духовна 

музика постає засобом і сферою дійсного самоствердження особи, унікальною формою фіксації досвіду 
людського існування у світі як досвіду самонародження в культурі. 

Естетико-культурологічне дослідження сходження людини духовною вертикаллю конкретної у своїх 
просторово-часових вимірах культури, його безпосередній зв’язок з освоєнням естетичної складової 
духовної практики, рухом мистецтва (музики зокрема) як специфічного способу самовизначення в 
культурі, що об’єктивується в художніх творах, пов’язане з сучасним станом емпірично багатоманітного 
знання про музику. Це, в свою чергу, потребує виходу філософсько-естетичної науки на більш високий 
рівень узагальнень, інтегрування естетики з іншими науками – культурологією, мистецтвознавством, 
психологією, релігієзнавством, етикою, що дозволить більш глибоко осягнути природу і потенційні 
можливості музичної діяльності як різновиду культуротворчості людини, пізнати його загальні закони, 
поглибити естетичні характеристики музики як багатоякісного феномена духовної культури людства. 

Вирішення питання про виконання і особливу функціональну завантаженість музики в системі 
духовно-творчої культури, в процесі особистісного становлення людини безпосередньо пов’язане з 
аналізом взаємозв’язків людини і реалізацією її духовного потенціалу із вивченням особливостей 
взаємовпливу особистісного, естетичного і художнього становлення людини в певному 
соціокультурному просторі. 

Історія розвитку людської культури – це історія усвідомлення і визначення людиною своєї суті, 
виключності власного буття, особливим виміром якого є духовність. Філософсько-естетичний аналіз 
музики розглядає її як різновид творчої діяльності, в якій суб’єкт реалізує естетичний потенціал і, 
одночасно, надає йому нову якість. Розуміння процесів, що відбуваються в музично-художньому 
просторі культури, неможливе тільки в межах динаміки вивчення її місця в системі естетичних і 
духовних культуротворчих процесів. Цей підхід принципово відрізняється від поглядів на музичне 
мистецтво (музичну діяльність) як на форму людської активності, що має вузький спеціалізований 
характер, смисл якої полягає у створенні штучного, умовного світу, в межах якого розвивається певна 
(музична) почуттєвість. 

Традиційне розуміння духовної музики мислить її як релігійну музику, і ще вужче – релігійно-
культову. Цей підхід не є задовільним, коли мова йде про специфіку естетичного світовідношення, його 
неповторності в межах музично можливого і, водночас, детермінованості музичного цілого духовної 
музики певними чинниками, що знаходяться за межами музичної технології і виразності. 

Інтегральна духовність як подолання сучасної кризи культурної ідентичності є одним із 
найактуальніших об’єктів уваги сучасної філософсько-естетичної думки як на рівні практики, так і на 
рівні теорії. Місце музики у цьому процесі залишається до теперішнього часу маловивченою проблемою, 
що потребує серйозного аналізу. Внаслідок аналізу музики через її фундаментальні закони буття, в ній 
специфікуються історичні форми світовідношення, символізуються (завдяки перекладу на мову 
музичних значень) системи світоглядних універсалій. Як будь-яка сфера художньої діяльності, з 
необхідністю затверджувати себе як сферу творчої свободи, музика формує іманентні закони 
саморозвитку. Останні пов’язані з природою її чуттєвого матеріалу і логікою музичного мислення, а це, в 
свою чергу, визначає її виразний інструментарій, сферу семантики. 

Головне питання європейської філософії (питання про духовність) полягає у тому, чим є 
перетворення, здійснювані у бутті суб'єкта світовідошення; що дає змогу особистості самоздійснитися? 
Духовність розуміється як спрямування людиною погляду всередину себе. Духовність – це спосіб 
"самовибудовування людської особистості, ... це зустріч кожного із самим собою" [1: 21]. Це здатність 
переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній світ особистості на ціннісно-смисловій основі. У 
зв’язку з цим, філософсько-естетичний підхід до сутності музики полягає в аналізі людиномірності 
музики, її співпричетності до процесу виникнення, розвитку людської здатності до самореалізації. 
Духовна музика постає засобом і сферою дійсного самоствердження особи, унікальною формою фіксації 
досвіду олюднення світу, досвідом самонародження в культурі (у специфічній художній формі). 

Розуміння музики як складного багатовимірного і багатофункціонального культурного художньо-
естетичного утворення, яке розгортає свої потенційні сили на різних рівнях людського становлення 
суб’єкту, пов’язане зі змінами соціокультурної сфери сучасної естетики, де окреслюються нові напрямки 
досліджень проблеми особистісно-духовного становлення людини в культурно-естетичному просторі. 
Проблема розробляється в межах розуміння художньої діяльності як процесу, історико-предметних 
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об’єктивацій суб’єкта (А. Виготський, В. Іванов, Є. Ільєнков). Проблема духовності мистецтва розглядалась 
у зв’язку з питаннями пізнання та самопізнання (Г. Гегель, А. Камю, С. К’єркегор, Ж.-П. Сартр, 
М. Гайдеггер, К. Ясперс), активності і творчості (І. Кант, С. К’єркегор, М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, 
К. Ясперс, М. Бердяєв, В. Соловйов, П. Флоренський), суб’єктивної реальності (М. Бердяєв, В. Іванов, 
М. Лоський, К. Маркс, Ф. Ніцше, Л. Фейєрбах, А. Шопенгауер) та ін. Проблемне коло художньо-естетичної 
сфери людської життєдіяльності, музики зокрема, її різноаспектні дослідження в останній час все більше 
відзначаються антропологічною спрямованістю. 

Теперішній час відзначений тенденцією звернення дослідників до міждисциплінарного підходу. 
Одночасно, загальним є обґрунтування поліфонічності мистецтва (Л. Столович, В. Сілін, М. Болотова) з 
акцентом на евристичній функції (Є. Ільєнков) та гносеологічній (Ю. Борєв). Системний підхід до 
мистецтва як багатовимірного культурного явища (Ю. Лотман, В. Днєпров, Ю. Борєв, М. Марков) 
засвідчив поступове зміщення визначень мистецтва як художньої діяльності у сферу проблеми розвитку 
суб’єкта культури як цілого, пошуків критеріїв людської цінності як мистецтва загалом, так і окремих 
його видів. Урізноманітнюються підходи до визначено загальних функцій мистецтва і специфічних 
підпорядкованих, акцентується значення індивідуальної активності суб’єкта. Цей підхід дозволяє 
оглянути, відповідно, і музику як специфічний вид художньо-естетичної діяльності, своєрідний спосіб 
освоєння емоційного досвіду світоставлення, формування досвіду чуттєвості, світопереживання. 

Історико-культурологічні реконструкції низки феноменологічних музичних проявів людства і 
вивчення їх художньої природи як виявлення нової властивості людської культури, чи їх психологічні та 
мистецтвознавчі наукові інтерпретації не завжди беруть до уваги, що мають справу зі складним 
процесом чуттєво-практичної та просторово-часової організації людського існування як реалізації 
духовно-творчого потенціалу людини на основі взаємодії всезагального та особливого рівнів естетичної 
реальності. Виникає питання: яким чином художній світ музики, її естетична природа залучаються до 
процесу духовної еволюції людини? Бо духовність – це не тільки відносно стійке інтегрально 
представлене утворення, але і тенденція, яка визначає своєрідний індивідуальний спектр конкретних 
видів і форм діяльності, в якій вона має можливість виявитись найбільш об’єктивно. 

Відомо, що перетворення в емоційно-почуттєвій сфері істотно впливають на структуру мотивацій та 
потреб різного змістовного навантаження. Духовна активність вимагає від людини напруженої 
актуалізації та інтеграції її основних характеристик як суб’єкта дії. Цей всезагальний момент виявляється 
в особливому просторі творчої дії – формуванні індивідуальності, де кожне новоутворення – особисте 
досягнення. Людські сили спрямовуються "на себе", на створення нових рис, властивостей особи, їх 
співвідношення. У цьому сенсі духовна музика є стимулом до активних перетворюючих 
смислозначущих дій суб’єкта як спосіб сприйняття та перетворення всезагального, духовно-почуттєвого 
на індивідуальному суб’єктивному рівні, спосіб відбиття загального досвіду духовно-естетичного буття в 
музично-художньому просторі культури. 

Духовна музика виступає духовно-практичним способом утворення певного життєвого цілого – 
смисложиттєвою складовою людського світовідношення і світорозуміння завдяки формуванню здібності 
особи охопити різні за часом і простором, рівнем і якістю реалій людського культурного досвіду як факт 
життя. Музика засвідчує ускладнення художньо-естетичного рівня системи взаємовідношень "людина-
світ" відповідно до розвитку людини як цілісного суб’єкта життя. У межах складної системи 
взаємозв’язків культурного середовища і творчого здійснення людини як особи формується новий 
художньо-музичний спосіб перетворення людини з "німого" об’єкта різного роду соціально-культурних 
впливів на суб’єкта культури, активно діючого на рівні індивідуального і суспільного духовного буття. 

Музика як спосіб індивідуального життєприйняття, організовує і спрямовує осягнення світу, 
володіючи виключними можливостями культури естетичних переживань. Об’єктом останніх виступає 
духовна предметність людської культури, її смислозначущий аспект. Музика стає інструментом 
емоційно-чуттєвого оволодіння духовним світом, суб’єктивно людського відкриття смислу людського 
існування. Суб’єкт музичної діяльності здійснює особливу роботу звукомузичного формотворення світу 
за законами краси. Вона пов’язана з переживаннями свого власного світу життя як музично-естетичного 
простору, в якому знаходять своє втілення людські способи відношень і дій. 

У процесі музичної діяльності присвоєння духовного аспекту культури здійснюється за рахунок 
внутрішньої активності суб’єкта, в процесі якої ним встановлюється ідентичність музично-образних 
утворень, їх суб’єктивної смислової наповненості і почуттів. Її наявність сприймається як особлива 
конструкція духовно-практичної співпричетності до людської цінності суб’єктивного буття у світі, до 
царини людських начал, де світ сприймається і переживається як безпосереднє втілення "Я" суб’єкта як 
самоцінності. Зміст цього досвіду може бути не усвідомлений суб’єктом. Але, як правило, він 
відкривається людиною у формі духовного самопочуття, де різночасові та різноякісні реалії життєвого 
досвіду "схоплюються" як єдине ціле, в якому суб’єктом встановлюється і глибоко переживається 
рівність себе і світу як рівність духовних явищ. 
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Музичні образи – еквівалентні моделі естетичного досвіду, особливі своїм художнім змістом – 
виступають своєрідним конкретно-чуттєвим інструментом, за допомогою якого суб’єкт регулює свої 
життєві сили в процесі переживання розширення внутрішнього смисложиттєвого простору. Розширення 
внутрішніх меж існування народжує відчуття співпричетності до всезагального. 

Духовна музика в якості як об’єкта творення, так і сприйняття, – результат складного процесу 
перетину таких форм людської активності, як духовне пізнання, естетичне переживання та художнє 
сприйняття. Утворена єдність надає нові можливості урізноманітнення духовно-творчого простору 
суб’єктного буття за рахунок подолання людиною меж своєї сутності. В процесі творення і сприйняття 
музичного твору безмежність світу, його краса та велич осягаються в їх безпосередньому бутті. Осягання 
нескінченності світу в довершеності його явищ підсилюється відчуттям власної безпосередньої 
причетності до цього безмежжя. 

Розуміння музики як способу організації простору духовної дії в музично-художній формі виявляє 
коло проблем, центром яких постає проблема людини як суб’єкта естетичної творчості. Саме в межах 
вивчення естетичного розвитку суб’єкта культури виявляється особливе значення естетичного пізнання 
закономірностей і механізмів становлення духовного світу людини, і, відповідно, – музики як засобу 
перетворення духовно-почуттєвої культури людини, як простору реалізації і розвитку її здібності до 
перетворюючої активності. Останнє сприяє гармонізації світовідчуття, світопереживання та 
світоставлення суб’єкта. Відповідно – історія розвитку музики осмислюється в системі "людина – 
культура" в контексті розвитку людського світовідчуття. Змістовні та формальні метаморфози, що 
відбувалися з музичним мистецтвом засвідчували складний процес еволюції музично-естетичної 
культури сприйняття світу від стану початкового злиття з безпосередньою практикою почуттєвості до 
стану єдності, цілісності, але вже на рівні духовному. 

Музика – різновид естетичної активності, що формує "смак", потребу суб’єкта до чуттєво-практичних 
форм і способів самоактуалізації, самоздійснення. У просторі і часі музичного буття духовне постає в 
якості вищої цінності, основної цілі розвитку людини. Рух у напрямку досягнення цієї цілі з 
необхідністю передбачає певний рівень естетичного, емоційно-ціннісного переживання предметного 
світу людської діяльності, що акумулюється в формах музичної культури, де є простір музичних жанрів і 
форм-відтворення соціально цінних принципів діяльності людини. Створюється своєрідний спосіб 
забезпечення наслідування людського розвитку в художній предметно-чуттєвій формі. 

Олюднення звукового світу постає освоєнням його як вільної суб’єктивності, що художньо-естетично 
розподілена по образним структурам ідеального. Реальний зовнішній світ звучить в людині, яка, 
створюючи музику (і в якості автора, і в якості слухача) приводить себе у стан діалогічної відкритості 
для самої себе і для світу. Музична динаміка виявляє зміни чуттєвого стану і свідомості людини, що 
рухається в смисловому просторі. 

Отже, зміни, що відбувалися у сфері музичного мистецтва, торкалися його структури, утворюючих 
складових, відповідали загальній логіці розвитку і вдосконалення людського початку руху діяльнісних 
форм культури. Його предметні характеристики, об’єм, культурно-естетичний зміст – це те, що складає 
"людську цінність" музики в загальному просторі розвитку суб’єкта культури, вони формувалися 
відповідно до змін координат предметно-чуттєвого аспекту відношень взаємодії "людина – світ". Таким 
чином, історію музики можна означити як рух від несвідомого людського відображення універсальних 
сутностей буття до цілеспрямованої праці з ними. 

Як підсумок зазначимо, що європейська культура і музика, які представляють собою єдиний 
інтенціональний простір людського вектора у розвитку індивіда, в котрий вони по-різному включені 
своїм змістом, у складному багаторівневому процесі взаємовпливу створюють умови саме духовного 
існування людини. У цьому процесі зберігається їх певна автономність як своєрідних конкретних 
реальностей і художньо-естетичних способів функціонування людини в світі, що засвоюються і 
розвиваються нею. 

Відтак, духовна "енергетика" смислозначущих переживань в музичному процесі набуває такої 
емоційно-духовної напруженості, що примушує людину існувати "в істині життя, а не в істині речей" [2: 
239]. Тому перспектива подальших досліджень полягає, як видається, в дослідженні культурно-
історичних детермінант цього процесу. 
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Живоглядова И. В. Музыка в системе духовно-творческой культуры человечества. 

Статья посвящена взаимодействию духовности и музыки в жизни человека, а также исследованию 
ценности музыки в общем пространстве развития субъекта культуры. Утверждается, что духовная 
музыка есть средством и сферой самоутверждения личности, уникальной формой фиксации опыта 

человеческого существования в мире как опыта саморождения в культуре. 

Zhivogliadova I. V. Music in the Spiritual and Creative Human Culture. 

The article is devoted to the interaction of spirituality and music in the human life and also to the research of the 
music values in the general space of the cultural subject's development. It is considered also that the spiritual 

music is a means and a sphere of a person’s self-affirmation and the unique form of a human existence 
experience in the world as the experience of the self-determination in the culture.
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ПОЛІТИЧНА ОНТОЛОГІЯ ІСЛАМОФОБІЇ 

У статті розглянуто термін "ісламофобія", що позначає історичний, релігійний, інтелектуальний 
досвід сучасних спільнот. Проаналізовано, що шляхи ісламофобії простежуються на різних рівнях, від 
повсякденності до системи міжнародних відносин. Виявлено, що амбівалентність використання 
терміну "ісламофобія" не дозволяє виявити дійсну сутність проблем, з якими ми маємо справу. 

Спільноти під впливом острахів демонструють упередженість, ксенофобію, шовінізм. Термін 
"ісламофобія" амбівалентний. Він охоплює різнорідний досвід історичного, релігійного, 
інтелектуального життя демократичних, авторитарних, перехідних спільнот. Розпорошеність ісламу в 
теологічному, історичному, соціальному дискурсах виявляє різні ракурси ісламофобії. Стратегія 
нормалізації відносин з ісламом основується на принципах взаємної довіри і толерантності. Тому 
протидія ісламофобії постає одним з актуальних завдань сучасної філософії.  

Глобальні проблеми сучасності визначають напрямки трансформації сприйняття ісламського світу, 
відкриваючи шлях порозумінню, узгодженню, відкритості. В нинішньому світі можна знайти свідчення 
єднання етичного та естетичного вимірів соціального буття. Приміром, суспільна діяльність однієї із 
лідерок фемінізму Шейли Бенхабіб (Seyla Benhabib), творчість італійсько-турецького кіномитця Ферзана 
Оцпетека (Ferzan Özpetek). Отже, глобалізм зрощує цивілізації сучасності попри їх історичне минуле. На 
ісламофобські тенденції початку XXI століття суттєвий вплив мала зовнішня політика Сполучених 
Штатів в Перській затоці, Іраку, Ірані в період після повалення шахського режиму, Ізраїлю та Палестини, 
терористичний акт 11 вересня. Дослідницьке опрацювання проблеми має на меті з’ясування причин і 
наслідків взаємопроникнення ісламської та християнської цивілізацій, включаючи негативні тенденції 
замовчування, перекручування, неповаги. 

У викладенні основного змісту варто зазначити наступне. Іслам є складовою соціально-політичного 
та культурного життя сучасної світової та європейської спільноти. Для України є значущим досвід країн 
з усталеними демократичними традиціями, такими, як наприклад, Франція. Оскільки за історичним 
спадком наша країна та спільноти, які її становлять, належать до того простору, в якому традиції 
віротерпимості, толерантності, світськості завжди ускладнювалися міжконфесійними відносинами 
християнських Церков, утопічними політичними проектами, як то Третього Риму, розбудови 
комуністичного майбутнього або "Русского мира" тощо. 

У спільній книжці "Перестрілка" (Tirs croisés) французька журналістка Каролін Фурест (Carolin 
Fourest) та політолог Фіаметта Венне (Fiametta Venner) указують, що небезпеку для значної частини 
людства становлять укорінені в іудаїзмі, християнстві, ісламі загрози екстремізму, фанатизму. Як 
зазначають дослідниці, термін "ісламофобія" вперше було використано аятолою Хоменеї (ayatollah 
Khomeiny) під час ісламської революції в Ірані [1]. Ним позначались зневажливі випади на адресу ісламу 
та ісламських країн. Звинувачення в ісламофобії, за твердженням представників ісламської спільноти 
Франції Кебір Джебіл (Kebir Jbil) та Руху світських мусульман Франції (Mouvement des musulmans 
laïques de Frаnce, MLF), використовувалися в Ірані і Судані задля того, щоби стигматизувати всіх тих, 
хто виступав проти радикальної ісламізації соціального життя цих країн [2; 3; 4]. 

Упродовж 1990-х та 2000-х років представники Організації Об’єднаних Націй неодноразово 
висловлювали занепокоєння зростанням проявів антисемітизму, антихристиянізму, ісламофобії, 
указуючи їх зв'язок із дискримінацією, нетерпимістю, ненавистю за расовою, статевою, сексуальною, 
віковою ознаками (позиція ООН широко репрезентована в матеріалах на сайті Секретаріату ООН). 
Ісламофобія виражається в ксенофобській поведінці та ксенофобському ставленні до вихідців з 
арабських країн, ісламських спільнот [5]. 

Ефект 11 вересня 2001 р. у тім, що боротьба із терористичною загрозою почала сприйматися як 
протистояння тиску ісламізму на соціокультурну модель західної цивілізації. Імовірно, що прагнучи 
підкреслити наявність альтернативного сприйняття ісламу, 18 вересня 2001 р. в британській газеті The 
Guardian журналіст Джулі Берчілл (Julie Burchill) використала термін "ісламофілія", який позначає 
неприховане захоплення ісламською цивілізацією. 

Цілком припустимо, що подолання соціальних фобій варто розпочати із запобігання уживанню слова 
"ісламофобія". Окрім цього припустимо, що варто також звернути увагу на наступні чинники: 

По-перше, ісламський світ тяжіє до соціальної егалітарності, узгодженої із принципами релігійної 
віротерпимості. Політична рівність, свобода висловлювань, підприємницької діяльності, місця 
проживання необмежені в тій мірі, в якій вони не суперечать нормам Корану або, точніше, 
інтерпретаціям Писання релігійними лідерами та духовними наставниками. Оскільки демократичні 
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свободи означають формування соціальної дійсності на основі альтернативного волевиявлення, то 
складно узгодити розуміння демократії із характерною для ісламу доктриною призначення. 

По-друге, демократія визнає дисиденство як позицію іншості. Протилежні позиції не мають 
оцінюватися як погляди "сліпого / зрячого", "хворого / здорового", "свідомого / неука". Іншим є кожне 
окреме і кожне в своїй окремішності є альтернативою. Іслам як витвір релігійного досвіду є альтернативою 
західній моделі держави, суспільства. В самому ісламі співіснують різні течії, школи, напрямки.  

По-третє, історичний досвід взаємодії ісламського світу та неісламських цивілізацій вміщує 
протистояння і непримиренність від битви при Пуат’є до Іракських і Кавказьких війн. Упродовж століть 
експансіонізм унеможливлював поєднання життєвого досвіду християнської та ісламської цивілізацій. 

По-четверте, відсутність належної взаємоповаги дозволяє сприймати стереотипи як існуючий стан 
речей, що дозволяє ігнорувати те минуле, яке розходиться з ними. 

Таким чином, оскільки амбівалентність використання терміну "ісламофобія" не дозволяє виявити 
дійсну сутність проблем, з якими має справу суспільство. Вірогідно, феномен ісламофобії реалізується 
під впливом чинників, які виявляють глибинні процеси зіткнення ціннісних установок політичного 
життя, культурно-історичного досвіду, економічної діяльності. Стереотипне сприйняття ісламу можна 
узагальнити в наступних положеннях. 

Політичний протекціонізм характеризує ісламські і християнські держави Середземномор’я, які 
поєднує спільна історія Римського панування. Отже, ісламська традиція акумулювала і успадкувала 
культурний спадок народів на теренах від Іберійського півострову до Індонезії та Філіппінського 
архіпелагу. На теренах ісламських держав існують іудейські, християнські, буддійські святині. Утім, 
сполохи релігійної нетерпимості характерні для ісламських держав так само, як для будь-яких 
політичних утворень, які ґрунтуються на переконанні в окремішності власного шляху. Екстремальною 
формою такого переконання є релігійний фанатизм. Він лише по-різному себе проявляє в ісламі, 
російському православ’ї, лютеранстві, іудаїзмі. Ймовірно, що фанатизм і релігійна нетерпимість 
зумовлюють конфесійні, а не релігійні переконання. Очевидно, що утопії мають не лише природно-
наукову, філософську, а й релігійну основу. Тому припустимо, що наука, релігійний досвід мають певні 
механізми захисту від екстремізму і фанатизму. Це є важливим елементом релігійних переконань, 
оскільки певною мірою фанатичне утверджування віри є викликом сучасності, яка завжди є відмінною 
від першооснови. Нетерпимість до іншості так само породжується страхом перед втратою зв’язку з 
первнем власної буденності. Породжуючись невпевненістю і боязкістю, вона завершується 
ізоляціонізмом. Фанатизм є застережним засобом проти контактів з іншим. 

Християнство, можливо, і не самотужки, а внаслідок умов і обставин, взяло участь у творенні принципу 
відокремлення Церкви і держави. Саме він дозволяє захистити релігійний досвід християнства від 
екстремальних проявів християнського клерикалізму. Утім, важко представити, чим було би християнство, 
як би воно не було відмежоване від держави. За дві тисячі років існування християнства змінилась 
численна кількість політичних утворень та режимів. Іслам, на відміну від християнства, був не 
клерикальною релігією. Імовірно, тому досвід відокремлення Церкви від держави не є запорукою захисту 
ісламських спільнот від релігійного фанатизму і екстремізму. Іслам має велетенську можливість 
мобілізовувати спільноти, організовувати їх, спрямовувати до певної мети. Утім, певним чином, це 
відбувається і завдяки ворожому ставленню до іншого, непримиренному і безкомпромісному. Як 
консолідувати суспільство за рахунок оптимістичного світосприйняття і життєрозуміння, а не заперечення? 

Відокремити Церкву від держави можна лише через переконання в абсолютній значущості 
соціальних свобод і самодостатності релігійних принципів. Проблема в тім, що релігія, у тому числі й 
іслам, ґрунтується на законі і використовує переконання. Тому закон не здатен вирішити проблему 
переконань. Переконання в доцільності соціальних свобод не є вірою в свободу, рівність і братерство. 
Свобода так само втілює втрачені сподівання, як релігія переконує у праведності сподівань. Рівність, якої 
ми не осягнули розумінням, залишається ілюзією. Братерство, імовірно, є розуміння рівності людського 
життя, але ця спільність не є спільністю родоводу, яка з легкістю може бути представлена як расова. 
Отже, переконання в доцільності соціальних свобод постає засобом розуміння, тобто в чомусь бути 
переконаним заради того, щоб щось збагнути. Політична демократія є символічним актом сприйняття 
збагненного заради змін. Тому між політичною демократією та релігійним досвідом немає 
непримиренних суперечностей, вони не заперечують і, ймовірно, не доповнюють одна одну. 

Отож, проблема ісламу не полягає в протилежності ісламських та інших релігійних переконань 
демократії. Демократія не може не сприймати іслам, оскільки це порушує основи демократичних 
цінностей. Проте демократія не може заборонити окремому індивідові і спільноті ігнорувати, заперечувати 
значення, насміхатися, тобто не сприймати його. Отже демократія припускає, що окремий індивід, навіть 
політичний лідер, може використовувати демократичні цінності в недемократичних цілях. В європейській 
історії достатньо прикладів використання демократії для руйнування демократичних основ суспільства. 
Демократична спільнота може захоплюватися політичною і соціальною демагогією. Зростання значення 
релігії в пострадянському просторі відображає зазначені проблеми демократичного поступу. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філософські науки 

26 

Для сучасних соціальних утворень релігійні впливи мають непередбачувані наслідки у вигляді 
етнічних конфліктів, соціальної нетерпимості, зменшення ролі національних інституцій. Іслам – це 
сучасна релігія, яка має великий вплив на політичне життя та соціальні відносини в різних 
етнокультурних і геополітичних регіонах світу. В сучасній ісламській апологетиці поширена 
демократична риторика, духовні лідери ісламського світу пропонують власні рішення проблем 
цивілізаційного розвитку. Соціальний та політичний досвід західних демократій, гендерні відносини, 
права людини, історія відносин ісламського світу і західних цивілізацій становлять круг проблем, які 
відверто обговорюються і розглядаються з позицій історії, релігійного досвіду, теології ісламу. 

Важливе значення для апологетики ісламу відіграє проблема співвідношення ісламу і науки. Вона 
презентує сукупність соціально-культурної проблематики, яка безпосередньо не пов’язана з політичною 
історією. Більш того, імпліцитно вона спирається на стереотипи протиставлення релігійної і наукової 
епістемології, гуманістичної і теологічної традицій західної культури. Наприклад, цілком справедливо 
зазначається той факт, що у становленні ідеї природно-наукового знання на Заході важливу роль 
відіграли впливи ісламської ученості. Алгебра, географія, анатомія, хірургія в медицині мають історичне 
коріння в ісламській ученості епохи халіфатів. 

Утім сучасна ісламська наука продовжує той зв’язок політики, держави, релігії, який породжений був 
в епоху халіфів. Тому ісламська наука, яку представляють дослідженнями Ірану, Пакистану, Туреччини в 
області ядерної фізики не може не викликати занепокоєння. Політичні лідери ісламу обстоюють право не 
стільки на безпеку в сучасному світі, скільки на самобутність. Розрив між бідністю та багатством, 
необмежена експлуатація природних ресурсів, неосвіченість в ісламському світі постають скоріше в 
ракурсі теологічних проблем, які виявляють небезпеки в духовному житті сучасних спільнот. Отже 
соціально орієнтована теологія представляє ісламській світ в сучасних цивілізаційних процесах, а 
природничі науки орієнтовані на військово-політичну сферу. У цьому плані сучасна ісламська наука 
відтворює той тип наукового пізнання, який характеризує більшою мірою до-національну і імперську 
традиції науки Заходу. Духовні пояснення соціальної дійсності більшою мірою наближаються до 
епістемологічної традиції доктрин та ідеологій.  

Іншим помітним фактором презентації ісламу в сучасному світі є упереджене бачення ісламської 
цивілізації як феномену, який зародився в Аравійській пустелі і здійснив експансію в Середземноморії і 
на території від Межиріччя до Середньої Азії. У популяризації такої думки відіграє велике значення і 
протиставлення ісламської цивілізації в Середземноморському регіоні його Античній історії. Утім варто 
визнати, що ісламська цивілізація є спадкоємицею Античності так само, як і цивілізації Заходу. 
Сприймаючи Античне коріння і Заходу, й ісламського світу, необхідно визнати, що тисячоліття 
Античності не є спадком жодної із сучасних культур. А цивілізація як засіб забезпечення організації 
соціальних відносин є ідеєю, яку відкриває і розвиває Античність. Рецепція ідей Античності на Заході 
завжди змінювалась. Вони відігравали роль мірила певного соціального устрою, духовного досвіду, 
життєрозуміння і світосприйняття. Ісламський світ так само інтегрував Античну філософію, науку. 

Проте Античність західної і ісламської цивілізаційних моделей відмінні. Захід використовував ідеї 
філософії, зразки мистецтва та літератури Античності для осягнення власного обрію і досягнення своєї 
мети. Ісламські вченні інтегрували Античність. Антична традиція в ісламі стає непомітною. Ісламські 
вчені та поети перетворили античну філософію на засіб пояснення. Можна навіть стверджувати, що їм 
вдалось вивести умоосяжні принципи на рівень відчуття, унаочнити думки античних мудреців. Більш 
того, через тісний зв'язок із Візантією та всією східно-християнською традицією ісламський світ 
запозичив і розвинув символічний світ пізньої Античності. Отже, для ісламського світу та Заходу 
важливим є визнання спільного укорінення обох цивілізацій, що доповнює їх релігійну сумісність із 
священними Писаннями народів Палестини та Ізраїлю. 

Українське бачення ісламу включає, як видається, наступні домінанти. В українській мові "іслам" є 
транслітерацію арабського слова "اإلسالم", яке позначає "покірність", "примирення", "вірність", "особиста 
відданість Богу". В арабській мові воно походить від семітського коріння, означаючого акт добровільної 
покори, смирення. Конотативне значення слова пов’язують із значенням слів "мир", "спокій", "безпека". 
Тлумачні та енциклопедичні словники зміщують акценти з лексичного значення слова на його 
інтерпретацію із врахуванням історичних, теологічних, культурних особливостей поширення релігії. 

Лексико-семантичне значення слова "іслам" вітчизняні науковці та філософи потрактовують як 
елемент мовної картини світу. Імовірно, що не тільки іслам, але й християнство, буддизм та назви інших 
релігій позначають "значущі фрагменти досвіду, що зберігаються та усвідомлюються в пам'яті людини" 
[6]. З огляду на філософські основи даної методології важливим видається не її концептуальне значення, 
а репрезентована нею рецепція онтологічної проблематики: яким чином іслам впливає на інший світ? 
Даний підхід вже встановлює іншість ісламу, він надає можливість спостерігати її через протиставлення, 
умоглядно оцінюючи іслам. 

Умоглядні дослідження вітчизняних науковців представляють іслам як "зовні" (в аспекті міграційних 
процесів на геополітичній мапі світу), так "із середини" (як один із факторів внутрішньополітичного життя 



С. В. Янковський. Політична онтологія ісламофобії 

27 

і міжетнічних відносин). Сьогодні іслам є частиною національної історії України. За статистичними 
даними, серед населення України представники ісламу становлять від 500 000 до 2 000 000 осіб [7]. 
Статистика засвідчує стан невизначеної присутності ісламу в Україні. Тому актуальним завданням 
політичної спільноти України є не лише можливість споглядання подій, відвертості коментарів, а й 
розуміння існуючого стану речей. У тому числі й з врахуванням такого положення, яке відображає впливи 
релігійних, конфесійних, теологічних чинників, оскільки національна українська спільнота має реагувати 
на виклики з боку всіх нагадувань і навіювань щодо окремішності, розбіжності, відмінності частин того, що 
сьогодні становить єдину, суверенну, незалежну українську державу. 

Сучасне українське суспільство не може наслідувати радянську модель презентації ісламу. Оскільки 
перед українським суспільством не стоїть завдання розбудови багатонаціональної спільноти, скерованої 
тоталітарним комуністичним режимом до процвітання соціалізму та комунізму. Українська влада 
демократична, її джерелом є народ України. Важливіше те, що сучасна українська спільнота немає 
досвіду світського, секуляризованого суспільства. Офіційно санкціонований владою атеїзм, представляв 
заперечення релігійного сприйняття віри матеріалістичним віровченням. Так само перипетії відносин 
Гетьманщини з країнами ісламських володарів мають важливе значення для цілісної національної історії. 

Модерне сприйняття ісламу в Україні відображає кілька факторів. Передусім, домінантна точка зору 
політичної думки перебуває під відчутним впливом "холодної війни" та озвученої в ній перемозі. В 
умовах протистояння радянській гегемонії в Афганістані, впливу СРСР на Близькому Сході, ролі Москви 
в індійсько-пакистанському конфлікті окремі ісламістські угрупування, авторитарні політичні режими 
отримували значну фінансову допомогу та моральну підтримку. Наприклад, західні ЗМІ створили образ 
лицаря ісламу "моджахеда", який протистоїть силам Імперії Зла. 

Особливість української рецепції, зумовлена приналежністю до пострадянського простору, відтворює 
заохочення до добровільної мобілізації, наслідуючи пропаганду інтернаціональної військової допомоги. 
В соціальній пам’яті українського суспільства протистояння з ісламом становить безперервний 
історичний час від 1979 р. (уведення радянських військ до Афганістану) і, далі, через Чеченські війни 
1990-х і по сьогоднішні сполохи тероризму в Російської Федерації. Коаліційні війни в Іраку, операції із 
запобігання гуманітарних катастроф на Балканах, події, пов’язані із занепадом політичних режимів в 
Магрибі, Єгипті, Сирії, Перській затоці розглядаються як складові історії протистояння, але вже після 
СРСР. Сприймаючись через пропагандистську модель інтернаціональної допомоги, вони тлумачаться як 
війни чужих із іншими, переможені прагнуть занепаду переможців. Таким чином, українська рецепція 
ісламу посттравматична. Її сценарій відображає постапокаліптичний розвиток голлівудських кіномитців, 
а не місце України в глобальній спільноті. 

Напевно, значущість процесу взаємопроникнення цивілізацій розкривається не стільки соціологічно-
експресивними вимірами суспільної думки, скільки демографічними і міграційними чинниками. Вони 
демонструють комплексний характер інтеграції ісламських спільнот до демократичних, національних, 
секулярних цінностей ЄС та Сполучених Штатів. 

Українська відмінність в даному випадку визначає той факт, що територіально країна належить до тих 
держав, де ісламські спільноти є автохтонними. Терени сучасної України є частиною історичного простору 
ісламських цивілізацій. Проте в матриці української історичної пам’яті відтворені образи колоніального 
минулого, доба анексії Кримського ханства, "війни за чорноморські протоки". Ці уявлення були закладені в 
постімперський період, після 1917 р. Українська історична пам’ять соціально парадоксальна через те, що 
країна, де ісламська спільнота є частиною національної історії, а географічні топоніми успадкували 
традицію ісламських географів, відтворюється травматичний образ народів ісламу. 

Варто зазначити про індиферентне ставлення українського суспільства до питань співвідношення 
ісламу і сучасності, ісламу і секулярної традиції. Це пояснюється серединним положенням Україні в 
просторі пострадянського володарювання. 

З точки зору окремих ісламських учених в західній інтелектуальній традиції намагались 
сформулювати теорії, які представляють іслам як ворога сучасної західної цивілізації. Утім сучасна 
західна модель цивілізації сприймається українським суспільством як така, що не може бути 
пристосованою до реалій суспільного та політичного життя. Отже, і протистояння західних демократій 
та ісламу є зовнішнім.  

Загальні висновки щодо політичної онтології ісламофобії можна визначити в наступних пропозиціях. 
Ісламофобія основується на цінностях історичного, релігійного, цивілізаційного досвіду, який був 
породжений ідеологічними, теологічними суперечками, експансіонізмом і колоніальним минулим. 

Таким чином, ісламофобія відображає один із типів травмованої свідомості, і даний факт не залежить 
від приналежності до ісламської, західної або якоїсь іншої цивілізаційної моделі. В глобальній світовій 
спільноті цивілізаційні проблеми спільнот сприймаються по-різному. Але злиденність, невігластво, 
небезпека всіма сприймається однаково. Тому ісламофобія – стан, несприятливий для сучасності. Шлях 
взаємного визнання завжди є важким, оскільки потребує відмови від призвичаєних стереотипів 
зверхності та зневаги. Гадаю, що символічне значення має деколонізація Алжиру, вибір поваги і свободи, 
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який був втілений завдяки непохитній політичній волі Президента Французької Республіки Шарля де 
Голля. Але до тієї пори, доки в подібних кроках будуть вбачати прояв слабкості або зрадництва, шлях до 
взаємного визнання буде непрохідним. Утім, його подолання неминуче, оскільки в сучасному світі 
людство приречене на спільність. Воно свідомо і самостійно обрало такий хід, після Освенциму, 
Хіросіми, Чорнобилю. 

Відтак, виклики тероризму, екстремізму, соціальної ізоляції, релігійних забобонів не в минулому. 
Вони перебувають під тяжінням страху, ворожості, незрозумілості. Суспільство прагне залишатися 
незмінним. І незмінність самої спільноти також означає постійність іншого. Цілком припустимо, що 
феномен ісламу є нагадуванням сучасній українській спільноті її інакшого. Такого, яке не прагне до 
зрозумілості, як зірки не прагнуть до того, щоб їх перетворили на сузір’я, залишаючись і тим, і іншим. 

Представлена стаття не претендує на вичерпність представленої теми; автор намагався позначити 
концептуальний обрій подальших наукових розвідок. Окремі аспекти означеної проблеми соціальної 
упередженості наближають нас до вивчення широкого кола питань феномена пострадянської квазі-
ідентичності в Україні. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Khiari S. Quelques remarques sur Tirs croisés (Troisième partie) [Електронний ресурс] : À propos du parti-pris 
pro-israélien et pro-occidental de Caroline Fourest et Fiammetta Venner / S. Khiari. – Режим доступу: 
http://lmsi.net/Quelques-remarques-sur-Tirs,211. 

2. Chevènemen J.-P. L’Islam dans la mondialisation [Електронний ресурс] / J.-P. Chevènemen // Forum de Fès sur le 
thème "Une âme pour la mondialisation". – 2006. – 5 Juin. – Режим доступу : http://www.fondation-res-
publica.org/L-Islam-dans-la-mondialisation_a146.html. 

3. Ghannouschi Soumaya [Електронний ресурс] // Al Jazzira. – 2011. – 27 Jan. – Режим доступу : 
http://consciencepolitique.over-blog.com/article-soumaya-ghannoushi-met-l-accent-sur-le-role-des-medias-qui-ne-
cessent-d-associer-l-islam-a-la-guerre-a-l-instabilite-et-a-la-repression-d-ou-le-faux-stereotype-connu-aujourd-hui-
66547641.html. 

4. Thalif D. "Islamophobia" spreading far and wide [Електронний ресурс] / D. Thalif. – Режим доступу : 
//http://www.malaysiakini.com/opinions/32384. 

5. Secrétariat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/mainbodies/secretariat/. 
6. Суслова М. О. Концепт ISLAM в іспанській та французькій мовних картинах світу [Електронний ресурс] 

/ М. О. Суслова. – Режим доступу : http://intkonf.org/suslova-mo-kontsept-islam-v-ispanskiy-ta-frantsuzkiy-
movnih-kartinah-svitu/. 

7. Кожний четвертий житель Землі – мусульманин [Електронний ресурс] : за даними дослідницького центру 
Pew Research Center. – Режим доступу : http://islam.in.ua/2/ukr/full_news2/2136/visibletype/1/index.html. 

8. Burchill J. Some people will believe anything [Електронний ресурс] / J. Burchill // The Guardian. – 2001. – 18 
Aug. – Режим доступу : 
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2001/aug/18/weekend.julieburchill?INTCMP=SRCH. 

9. Fourest C. Islamophobie? [Електронний ресурс] / C. Fourest, F. Venner // ProChoix. – 2003. – №°26/27. – Режим 
доступу : http://www.prochoix.org/frameset/26/islamophobie26.html. 

 
Матеріал надійшов до редакції 27.10. 2011 р. 

Янковский С. В. Политическая онтология исламофобии. 

В статье рассматривается термин "исламофобия", который обозначает исторический, религиозный, 
интеллектуальный опыт современных обществ. Следы исламофобии отслеживаются на разных 

уровнях, от повседневности до системы международных отношений. Выявлено, что амбивалентность 
использования самого термина "исламофобия" не позволяет выявить действительную сущность 

проблем, с которыми мы имеем дело. 

Yankovskyi S. V. The Political Ontology of Islamophobia. 

The article investigates the term "islamophobia" that signifies the historical, religious, intellectual experience of 
the modern societies. The elements of islamophobia are traced on the different levels, from the everyday till the 
system of international relations. It has been found out that the usage ambivalence of the term "islamophobia" 

does not allow to define the real essence of the problems, we are engaged in.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЮНЕСКО У ФОРМУВАННІ ІДЕОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті розглянуто діяльність ЮНЕСКО щодо формування ідеології глобального мультикультурного 
суспільства. Аналізується процес формування нормативно правової бази з питань збереження і 

розвитку культурної розмаїтості та самобутності. Окреслено пріоритетні завдання, що ставить 
перед собою ЮНЕСКО в умовах викликів глобалізації. Проаналізовано деякі аспекти практичної 
діяльності щодо протидії культурно-психологічному ізоляціонізму і культурній стандартизації. 

Постановка проблеми. В умовах глобальних змін у розвитку світових культур, культурна політика 
стає активним провідником національних і транснаціональних політичних інтересів, а іноді і джерелом 
міжцивілізаційного суперництва. Це висуває проблеми культурної гібридизації і діалогу культур, 
врегулювання й попередження етнокультурних конфліктів, збереження культурної розмаїтості. 

В одній зі своїх праць сучасний американський філософ та соціолог А. Етціоні влучно висловився: 
"Глобальну владу неможливо зміцнити без хоча б часткового втілення в життя ідеї загальнолюдського 
суспільства. Таке суспільство вкрай необхідне, оскільки у людства повно проблем … від деградації 
оточуючого середовища до торгівлі людьми, які національні держави не можуть ефективно вирішити в 
принципі" [1: 292].  

Вирішення глобальних проблем людства передбачає створення нової, глобальної структури 
суспільства, одним із найважливіших елементів якої і de facto, і de jure є Організація Об'єднаних Націй та 
її спеціалізовані установи, серед яких Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури 
(ЮНЕСКО). Діяльність ЮНЕСКО має на меті об'єднання політичних зусиль держав у межах ідеології 
формування глобального мультикультурного суспільства і визначення ступеня впливу цієї організації на 
зазначені процеси є важливим у ракурсі дослідження соціально-філософських проблем сучасного світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність ЮНЕСКО щодо міжкультурної взаємодії 
перебуває у фокусі уваги переважної більшості представників академічних кіл, що займаються 
проблемами мультикультурності. На пострадянському просторі практична діяльність ЮНЕСКО в 
контексті розв’язання проблем мультикультуралізму розглядається в працях Т. Алексєєвої, Н. Бусової, 
І. Дубович, А. Куроп’ятника, Т. Кулікової, Б. Маркова, В. Малахова, І. Маслікової, В. Тишкова, 
М. Тлостанової та інших авторів. 

Серед західних дослідників, що працюють у цьому напрямку варто назвати, насамперед, 
Б. Андерсона, С. Бенхабіб, К. Хюбнера, С. Гантингтона, Е. Геллнера, А. Етціоні, С. Жижека, Г. Терборна, 
Ч. Тейлора, Ш. Точовича, Е. Хобсбаума, М. Уолцера, Дж. Яворського. 

Метою статті є розгляд практичної діяльності міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО в 
питаннях реалізації глобальної програми діяльності у сфері міжкультурного співробітництва та 
формування ідеології глобального мультикультурного суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Із початку свого заснування ЮНЕСКО пріоритетним напрямом своєї 
діяльності вважала вирішення питань культурного розмаїття та здійснення культурних прав світової 
спільноти. Із вищеназваних питань цією організацією було прийнято низку міжнародних правових актів, 
до числа яких, зокрема, відносяться Флорентійська угода (1950 р.) із Найробським протоколом (1976 р.) 
до неї, Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва (1966 р.), Конвенція про 
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972 р.) тощо. Проте варто зазначити, що до 
початку 80-х років ХХ століття нормативні документи ЮНЕСКО не торкались проблеми збереження 
культурної самобутності як елементу глобальної світової культури. Вимогою часу стало створення 
необхідної правової бази, що могла б бути покладеною в основу ідеології глобального 
мультикультурного суспільства і першим кроком у цьому напрямку було прийняття ЮНЕСКО, так 
званої, Мексиканської Декларації щодо політики у сфері культури, яка стала підсумком роботи 
Всесвітньої конференції щодо культурної політики, що відбулась в Мехіко в 1982 році (Mondiacult: 
World Conference on Cultural Policies). 

В основу Декларації, яка і дотепер є основним довідковим документом ЮНЕСКО, було покладено 
визначення культури, що стало базовим для цієї організації: "Культура – це сукупність притаманних 
суспільству або соціальній групі відмінних ознак, духовних і матеріальних, інтелектуальних й 
емоційних, яка окрім мистецтва, літератури охоплює спосіб життя, уміння жити разом, систему 
цінностей, традицій і вірування" [2]. Було задекларовано, що культура є основою основ таких важливих 
проблем, як самобутність, творчість, добробут, управління, громадянськість і розвиток. 

Наступним етапом в розбудові ідеології мультикультурного суспільства стала Стокгольмська 
конференція ЮНЕСКО по політиці в області культури (1998 р.). На цьому форумі було проголошено два 
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основних програмних принципи, перший з яких стверджує необхідність діалогу культур з метою 
збереження культурної самобутності в ім'я розвитку потенціалу всіх культур людства, а другий 
запроваджує нове розуміння культурної політики, відповідно до якого держава повинна бути 
"служницею" культури, а не навпаки [3: 113]. 

Стрімкий та всеохоплюючий наступ глобалізації спричинив зміну пріоритетів у діяльності ЮНЕСКО 
щодо налагодження міжкультурного діалогу, збереження та розвитку культурної розмаїтості. З цього 
приводу на початку нового тисячоліття, екс-генеральний директор ЮНЕСКО К. Мацуура (1999-2009), 
характеризуючи сучасну роль цієї організації, зазначив: "Вступаючи в XXI століття, ми повинні по-
новому оцінити сутність ролі ЮНЕСКО… в цих умовах пагубна спадщина конфлікту й змагання 
повинна прокласти певний шлях для нової культури конвергенції й співробітництва" [4: 47]. 

Вплив глобалізації на світову культуру є неоднозначним. З одного боку вона сприяє налагодженню 
тісніших міжкультурних зв'язків та взаємодії культур, з другого – реально становить загрозу 
культурному плюралізму, що знаходить своє відображення в культурно-психологічному ізоляціонізмі та 
культурній стандартизації. Зазначеними факторами обумовлено обрання ЮНЕСКО стратегічного курсу, 
спрямованого на надання глобалізації гуманістичного характеру та акцентування уваги на доленосних 
для всього людства проблемах культури, духовності, які сприяють усвідомленню справжніх цінностей 
людського буття, не дозволяючи узяти гору технічним і технологічним конструкціям на противагу 
гуманітарній безпеці.  

У контексті формування ідеології глобального мультикультурного суспільства діяльність ЮНЕСКО 
зосереджена на головних напрямках – фокусних центрах (focal point), серед яких: культурна розмаїтість; 
міжкультурний діалог; матеріальна і нематеріальна світова культурна спадщина; збереження культурної 
самобутності, стійкий розвиток.  

У межах практичної реалізації зазначених керуючих впливів проводиться:  
 – встановлення норм і стандартів, що містять у собі розробку міжнародних правових актів та 

узгодження їх із зацікавленими сторонами;  
– підтримка ініціатив членів організації щодо розвитку й модернізації культурної політики; 
– розробка методологічних і наукових основ культурної політики;  
– забезпечення на фаховому рівні, держав-членів практичними знаннями у формі технічного 

співробітництва з метою розробки стратегій і проектів; 
– налагодження тісної взаємодії між підприємницькою діяльністю й сферою культури;  
– ініціювання кампаній щодо конкретної допомоги країнам, обміну інформацією, публікацій 

спеціалізованого характеру;  
– організація міжнародних міждисциплінарних порівняльних досліджень із урахуванням культурного 

чинника та передача отриманих результатів і рекомендацій особам, що приймають рішення; організація 
обміну досвідом у сфері реалізації політики й стратегії ЮНЕСКО [4: 118]. 

Необхідність захисту культур від наступу транснаціональної комерціалізації, в умовах, коли цінності 
суспільства споживання усе активніше витісняють імперативи сучасного глобалізованого культурного 
життя, примусило ЮНЕСКО прийняти низку регламентуючих документів, серед яких "Загальна 
декларація про культурну розмаїтість" та "План дій щодо реалізації декларації". У декларації, прийнятій 
31-ою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі в листопаді 2001 року, зазначається, що 
культурна розмаїтість є джерелом розвитку "настільки ж необхідним для людства, як біологічна 
розмаїтість для живої природи" [4: 117]. У документі зазначено, що саме культурне різноманіття є 
джерелом нескінченної культуротворчості, де кожна форма творчої діяльності забезпечує умови для 
зближення, культур та їх діалогу, відкриває нові обрії подальшого співробітництва, трансформує 
перспективи, розширює простір волі й вибору, установлюючи міцні зв'язки між регіонами, окремими 
людьми й поколіннями. 

На саміті в Йоганнесбурзі (26 серпня – 4 вересня 2002 року) ООН було прийнято Політичну 
Декларацію, у якій була проголошена важливість культурного аспекту в міжнародній боротьбі з 
тероризмом, а ЮНЕСКО делегувались певні права щодо захисту культурної розмаїтості як "колективної 
сили", необхідної для стійкого самозабезпечуючого розвитку поряд з економікою, навколишнім 
середовищем і соціальними питаннями [5]. 

Розглядаючи питання міжкультурної взаємодії, неможливо оминути той факт, що культурні 
феномени врешті-решт неминуче піддаються змінам і трансформаціям внаслідок зіткнення глобальної і 
місцевої культур. Діяльність ЮНЕСКО в цих умовах спрямована на врегулювання вищеназваних 
процесів, які, відповідно до стратегічної мети організації, повинні стати основою для досягнення згоди 
між культурами, а не виливатися в так зване "зіткнення цивілізацій". Ця діяльність зосереджена, 
головним чином, на створенні відповідної правової нормативної бази, проведенні різного роду 
консультацій та реалізації певних культурних програм. Так, ідея збереження та розвитку культурного 
плюралізму у глобальному світовому масштабі була втілена в "Конвенції про охорону й заохочення 
різноманітних форм культурного самовираження", що була прийнята в жовтні 2005 року на 33-й сесії 
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Генеральної конференції ЮНЕСКО [6]. В результаті інтенсивної, поетапної нормотворчої роботи з 2003 
по 2005 роки міжнародної групи незалежних експертів, делегацій, нарад урядових експертів і 
Генерального директора ЮНЕСКО конвенція стала збалансованим документом, який був покликаний 
створити новаторську нормативну базу для міжнародного співробітництва в області культури, прав і 
зобов'язань держав-учасниць щодо забезпечення захисту й заохочення усіх до культурного 
самовираження.  

Вперше завдяки прийнятій Конвенції, що набула форми міжнародного правового інструмента, були 
окреслені питання взаємодоповнюваності економічної і культурної сфер, внаслідок чого культурні 
товари й послуги стали розглядатися з погляду культурного самовираження, незалежно від своєї 
можливої комерційної цінності. Змістом культурної політики було визначено забезпечення 
недоторканості й розвитку різноманіття форм культурного самовираження окремих осіб, співтовариств 
або суспільств, включаючи створення, виробництво, поширення й розподіл культурної діяльності, 
культурних товарів та послуг. Цей міжнародний правовий акт дозволив суттєво активізувати діяльність 
міжнародних та державних інститутів у питаннях збереження культурної розмаїтості, діалогу й 
формування нової архітектоніки міжнародного співробітництва. 

На даному історичному етапі чи не єдиною альтернативою культурній стагнації або глобалізації зі 
знаком мінус у культурі ЮНЕСКО вважає проведення певних програм, спрямованих на забезпечення 
культурної самобутності та різноманітності саме в межах повноважень мандата ООН. Прикладом 
реалізації однієї із таких програм було створення в 2001 році Глобального альянсу за культурну 
розмаїтість, який відкриває дорогу новим формам партнерства між приватними й державними 
організаціями з метою надання підтримки місцевій індустрії культури (наприклад, підтримка музикантів 
і видавничої справи) у країнах, що розвиваються. Альянс покликаний розвивати нові мультикультурні 
методики, заходи й стратегії, спрямовані на скорочення комерційного дисбалансу в області товарів, що 
відносяться до сфери культури [7]. Політика ЮНЕСКО у сфері налагодження тісної міжкультурної 
взаємодії між приватним і державним сектором побудована на тому головному принципі, що 
протистояти викликам глобалізації, і насамперед, його основній похідній – комерційній "уніфікації", 
можна лише шляхом збереження й посилення відмінності, культурної своєрідності, самобутності, яка 
трактується як невід'ємна частина світової культури.  

Знаковою подією щодо діяльності ООН та її спеціалізованих установ в контексті формування 
глобального мультикультурного суспільства й поглиблення інтеркультурних взаємодій було відзначення 
в 2010 році Міжнародного року зближення культур. З урахуванням зміни міжнародної обстановки 
ЮНЕСКО надає величезного значення цій темі, що лежить в основі цілей середньострокової стратегії 
культурного розвитку на період 2008-2013 років. Так, в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
зазначається, що: "… заохочення культурного різноманіття й відповідного діалогу є однією із найбільш 
актуальних проблем сучасності й одночасно порівняльною перевагою Організації" [8]. Продовжуючи 
обрану лінію та підкреслюючи те значення, яке міжнародне співтовариство надає включенню проблем 
молодого покоління до порядку денного на глобальному, регіональному й національному рівнях, у 
грудні 2009 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 64/134, в якій проголосила проведення 
Року молоді у період з 12 серпня 2010 року по 11 серпня 2011 року. З цього приводу Генеральний 
директор ЮНЕСКО Ірина Бокова зазначила: "Шляхом визнання багатогранного внеску, який молодь 
може внести в справу сприяння зміцненню взаєморозуміння, Міжнародний рік молоді відповідає 
проголошеній ЮНЕСКО концепції "укорінення ідеї захисту миру у свідомості людей" і відповідає меті 
Міжнародного року зближення культур…" [9]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Діяльність Організації 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури щодо налагодження міжкультурної взаємодії у 
світовому масштабі, незважаючи на деякі існуючі недоліки в її роботі, важко переоцінити. Загалом вона є 
плідною, послідовною і безумовно представляє інтерес для вивчення та аналізу мультикультурних 
проблем суспільства в межах подальшого розвитку сучасної соціально-філософської думки. 
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Яценко К. А. Деятельность ЮНЕСКО по формированию идеологии глобального 
мультикультурного общества. 

В статье рассматривается деятельность ЮНЕСКО в контексте формирования идеологии глобального 
мультикультурного общества. Анализируется процесс формирования нормативно-правовой базы 
касательно сохранения и развития культурного разнообразия и самобытности. Определены 

приоритетные задачи, которые ставит перед собой ЮНЕСКО в условиях вызовов глобализации, 
анализируются некоторые аспекты практической деятельности в вопросах противодействия 

культурно-психологическому изоляционизму и культурной стандартизации. 

Yatsenko K. A. UNESCO Activity on Forming the Ideology of Global Multicultural Society. 

The article reviews the activity of UNESCO aimed at the formation of global multicultural society ideology. The 
process of formation the normative-legal base concerning the questions of saving and development of cultural 
variety and identity is analyzed. The priority tasks of UNESCO in the conditions of challenges of globalization 

are outlined. The particular aspects of practical activity concerning the contradiction to the cultural-
psychological isolationism and cultural standardization are analyzed.
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ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Автор статті досліджує наукові засади методичної роботи у вищому навчальному закладі, розкриває 
принципи, зміст, технологічні підходи до її організації в умовах модернізації вищої професійної освіти. 
Виявлено,що методична компетентність викладача залежить від його здатності до самоосвіти, яка 

допомагає опанувати передовий педагогічний досвід, поєднувати освітню теорію і практику, 
оволодівати сучасними технологіями професійного навчання. 

У контексті модернізації вищої школи, визнання пріоритетності здобуття якісної освіти, підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів особливо важливого значення набуває проблема 
теоретико-технологічного забезпечення методичної роботи, яка в єдності з іншими напрямами – 
навчанням, науково-дослідною роботою і вихованням – утворює систему освітньої діяльності ВНЗ. 

Окремим аспектам порушеної проблеми присвячені дослідження С. Вітвицької [1], І. Зязюна [2], 
О. Коваленко [3], Н. Кузьміної [4], В. Нагаєва [5], І. Соколової [6], М. Фіцули [7] та ін. Необхідність 
приведення методичної роботи у відповідність із сучасними методологічними настановами в галузі 
освіти, впровадження системного підходу до її практичної реалізації у вищих навчальних закладах 
зумовлює актуальність пропонованої розвідки. 

Мета статті – визначити методологічні засади методичної роботи у вищій школі, розкрити принципи, 
зміст, технологічні підходи до її організації в системі освітньої діяльності ВНЗ. 

З утвердженням гуманістичної освітньої парадигми оновлюється вся система вищої професійної 
освіти, переглядаються її основні пріоритети і спрямованість. Сцієнтистська модель навчання і 
викладання, побудована на елементарному відтворенні предметного змісту, витлумаченні наукових 
понять, законів і закономірностей, не відповідає сучасним вимогам. Переорієнтація з освітнього змісту 
на особистість компетентного викладача, здатного "структурувати наукове і практичне знання у 
найдоцільніші форми його подачі і сприймання студентами" [2: 10], зумовлює необхідність оновлення 
існуючих підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів, організації методичної роботи у ВНЗ. 

Під методичною роботою у сучасній педагогічній науці розуміють цілеспрямовану діяльність вищого 
навчального закладу щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів, 
спрямованої на підвищення ефективності освіти, досягнення майстерності у викладанні дисциплін, 
проведенні різних форм аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами [6: 441-442; 7: 328]. 

Серед основних форм методичної роботи називають такі: 
– комплексне методичне забезпечення дисциплін (підготовка програм, навчальних посібників, 

практикумів, методичних посібників, що передбачають найбільш ефективне використання сучасних 
форм і методів навчання); 

– розробка комплексних кваліфікаційних робіт і завдань за профільними дисциплінами; 
– підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів; 
– розробка і видання методичних рекомендацій з виконання курсових, дипломних і випускних робіт; 
– підбір місць практики для студентів відповідно профілю майбутньої роботи; 
– співробітництво з іншими навчальними закладами; 
– вивчення, узагальнення і впровадження в навчальний процес прогресивних форм навчання; 
– участь викладачів у методичних конференціях [1: 51]. 
Втім традиційні погляди на сутність і форми методичної роботи потребують корегування з метою 

приведення їх у відповідність із сучасними методологічними настановами, утвердженням нових 
пріоритетів вищої професійної освіти: 

1. Освіта протягом усього життя. 
2. Професійна мобільність випускників на ринку праці. 
3. Особистісно орієнтований і розвивальний підхід до підготовки фахівців. 
4. Перехід від кваліфікації до компетенції. 
5. Фундаменталізація, інформатизація і технологізація вищої освіти, стимулювання інноваційної 

освітньої діяльності тощо. 
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Передусім, необхідно переглянути підходи до методичної роботи як чогось однобічного, 
другорядного і безособового. У нашому розумінні методична робота – це сукупність цілеспрямованих 
заходів, спрямованих на поглиблення фахової компетентності викладача (знання, уміння, навички, 
досвід, способи діяльності і комунікації), що забезпечує його професійну самореалізацію, оптимізацію 
навчально-виховного процесу, вдосконалення предметного навчання та викладання відповідно із 
сучасним рівнем розвитку освіти, науки і техніки. Водночас, варто зауважити, що рівень методичної 
компетентності викладача залежить від його здатності до самоосвіти, яка допомагає опанувати 
передовий педагогічній досвід, поєднати освітню теорію і практику, оволодіти сучасними технологіями 
професійного навчання. Ефективність методичної роботи багато в чому залежить від дотримання тих 
принципів, за якими здійснюється її організація у ВНЗ: системність, науковість, єдність теорії і практики, 
особистісно орієнтований і розвивальний підходи, проблемність, діяльнісний підхід, цілісність, 
наступність, компетентнісний підхід та ін. 

У сучасній педагогічній науці спостерігаються спроби ототожнення навчальної і методичної роботи, 
тлумачення останньої як напряму освітньої діяльності, що має своїми завданнями розробку змістового 
наповнення дисциплін, передбачених навчальним планом, їх документальне забезпечення (складання 
планів і програм), діагностику рівнів предметної підготовки студентів тощо. Такий підхід є лише 
частково виправданим, оскільки методика як прикладна педагогічна наука відповідає на три ключових 
питання: Що? Навіщо? Як вивчати? 

В умовах інформатизації суспільства змінюються пріоритети вищої освіти, оновлюється зміст, види і 
форми діяльності викладача. Не є винятком і методична робота, в якій першочергового значення набуває 
технологічна компетентність, що інтегрує такі професійні якості науково-педагогічного працівника: 

– знання психолого-педагогічних закономірностей навчання, виховання і розвитку особистості 
майбутнього фахівця, здатність співвідносити мету і завдання освітньої підготовки з індивідуальними 
особливостями студентів, їх професійними інтересами й освітніми запитами; 

– уміння проектувати навчально-виховний процес, корегувати власну викладацьку діяльність з 
урахуванням прогнозованих змін; 

– уміння передбачати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів, наслідки власної 
педагогічної діяльності; 

– уміння добирати оптимальні методи викладання, застосовувати сучасні педагогічні технології, 
спрямовувати їх на досягнення освітньо-виховної мети; 

– досвід планування, організації та проведення навчальних занять різних типів і форм; 
– здатність до педагогічного самоаналізу; 
– уміння цілеспрямованого спостереження, узагальнення і критичного засвоєння педагогічного досвіду. 
Результативність методичної роботи багато в чому залежить від характеру її організації у вищому 

навчальному закладі, чіткого усвідомлення основної мети, завдань і спрямованості цієї роботи, якості 
підготовки професорсько-викладацького складу і мотивації його діяльності. 

Система методичної роботи у ВНЗ складається з основних рівнів, видів і форм її організації (рис. 1). 
Найнижчий рівень методичної роботи забезпечується на кафедрі. Здійснюється вона під керівництвом 

завідувача кафедри у таких видах: 
– підготовка науково-педагогічних кадрів, організація наставницької роботи; 
– аналіз якості викладання дисциплін, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-

викладацького складу; 
– проведення методичних заходів з метою поширення передового педагогічного досвіду, 

ознайомлення з новими методиками і технологіями викладання; 
– організація початкової експертизи рукописів методичних видань, підготовка висновків щодо їх 

рекомендації до друку. 
Форми організації методичної роботи на кафедрі: обговорення на засіданнях кафедри відкритих 

занять; презентація на стендах кафедри (на Internet-сторінці, у фаховій періодичній пресі тощо) 
передового педагогічного досвіду викладачів; виступи на методичних семінарах; звіти викладачів про 
підсумки власної методичної роботи за певний період; майстер-класи з проблем оптимізації навчально-
виховного процесу, впровадження сучасних педагогічних технологій; передзахисти дисертаційних 
досліджень, присвячених прикладним аспектам удосконалення предметних методик тощо. 

Наступний рівень – це організація методичної роботи у структурних підрозділах університету 
(інститутах, факультетах), що здійснюється навчально-методичними комісіями під керівництвом 
директора (декана) або його заступника з навчально-методичної роботи у таких видах: 

– моніторинг методичної роботи на кафедрах; 
– розробка пропозицій щодо вдосконалення методичної роботи; 
– координація методичних досліджень; 
– вирішення питань, пов’язаних із підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
– рекомендація для затвердження методичної літератури та інші. 
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Форми організації методичної роботи в інститутах (на факультетах): звіти кафедр про стан і 
перспективи організації методичної роботи; міжкафедральні методичні семінари, конкурси, виставки, 
презентації; методичні читання, присвячені актуальним питанням технологізації навчально-виховного 
процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів тощо. 

Найвищий рівень управління методичною роботою у ВНЗ забезпечується науково-методичною 
радою, яка: 

– визначає пріоритетні завдання методичної роботи в університеті; 
– розглядає питання планування, організації та контролю за методичною роботою у структурних 

підрозділах; 
– ухвалює рішення щодо вдосконалення методичної роботи, затвердження рекомендованої літератури 

тощо. 
Форми організації методичної роботи на загальноуніверситетському рівні: підготовка і 

проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів, тренінгів; обговорення методичних 
питань на виробничих нарадах, засіданнях науково-методичної ради, Вченої ради; презентації 
передового педагогічного досвіду; виставки методичної літератури; конкурси на кращу методичну 
розробку; огляди методкабінетів тощо. 

Запропонована система методичної роботи, безумовно, не вичерпується перерахованими вище видами і 
формами, оскільки кожен вищий навчальний заклад має власні традиції, досвід, підходи до розв’язання цієї 
актуальної проблеми. Завдяки поглибленню міжнародних зв’язків оновлюються програми вузівського 
співробітництва, обов’язковими елементами яких стають обмін викладачами, стажування, проведення 
спільних методичних заходів, присвячених питанням забезпечення академічної мобільності студентів, 
застосування сучасних технологій навчання, удосконалення предметних методик тощо. У висвітленні цих 
аспектів активізації методичної роботи вбачаємо перспективи подальших досліджень. 
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Витченко А. А. Теоретико-технологические основы методической работы  
в высшем учебном заведении. 

Автор статьи исследует научные основы методической работы в высшем учебном заведении, 
раскрывает принципы, содержание, технологические подходы к её организации в условиях модернизации 

высшего профессионального образования. Выявлено, что уровень методической компетентности 
преподавателя зависит от его способности к самообразованию, которая помогает овладеть 

передовым педагогическим опытом, объединить образовательную теорию и практику, овладеть 
современными технологиями профессионального образования. 

Vitchenko A. O. The Theoretical-Technological Bases of Methodology Work in the  
Higher Educational Establishments. 

The author of the article studies the scientific bases of the methodology work in the higher educational 
establishments, exposes the principles, contents and technological approaches to its organization within the 

modernization of the higher vocational education. It has been discovered that the level of the teacher's methodic 
competence depends upon the abilities towards the self-education which helps to acquire the foremost 

pedagogical experience, combine the educational theory and practice, master the modern technologies of the 
professional education.
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МОВНЕ ПОРТФОЛІО У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ САМОПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ДО МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Автор вважає креативність студентів визначальною особистісною якістю, яка формується за 
допомогою використання системи традиційних та інноваційних методів навчання. У статті 

запропоновано визначення терміна "метод навчання української мови у виші". З-поміж оптимальних 
методів формування україномовної креативної особистості майбутнього педагога особливе місце 
посідає мовне портфоліо розвитку, що поєднує різні види діяльності студентів у навчальному 

середовищі та спрямовує їх на подальше мовне самовдосконалення. 

Мета вищої освіти полягає у забезпеченні поступового переходу студентів від навчально-пізнавальної 
до творчої професійної діяльності за фахом після закінчення університету. Нові предметні знання, уміння 
й навички, згідно з принципом наступності у навчанні, закономірно спираються на вже сформовані у 
школі, набуваючи все більшої професійної спрямованості, – зростає мотивація майбутніх учителів до 
навчання, самонавчання й самовдосконалення. 

Творча особистість сучасного педагога характеризується постійним прагненням до самонавчання і 
професійного самовдосконалення. Креативному вчителеві важливо постійно підтримувати високий 
рівень сформованості компетенцій, зокрема мовнокомунікативної, – цього вимагає динамічний розвиток 
інформаційних технологій, галузей науки, культури, освіти. Професійна мовна самопідготовка 
майбутнього вчителя починається з перших днів навчання у педагогічному університеті: свідоме 
бажання стати не тільки компетентним фахівцем, а й мовленнєвим авторитетом для школярів забезпечує 
мотивацію до вивчення української мови. 

Креативність як інтегрована особистісна якість зумовлює творчу мовнокомунікативну діяльність 
студентів, вимагає використання методів і прийомів активного та інтерактивного навчання. 

Отже, метою статті є дослідження методів оптимізації процесу українськомовної самопідготовки 
студентів педагогічних ВНЗ, одним з яких є мовне портфоліо. 

Під методом навчання української мови у педагогічному виші варто розуміти педагогічну категорію, 
що означає систему традиційних та інноваційних прийомів, способів спільної навчально-пізнавальної, 
розвивально-виховної, науково-дослідної, квазіпрофесійної діяльності викладачів і студентів, 
спрямовану на формування мовнокомунікативної професійної компетентності в майбутніх учителів – 
представників інтелектуальної еліти країни, свідомих українськомовних особистостей. 

Оптимальним методом поєднання навчальної, науково-дослідної та виробничої діяльності студентів 
усіх спеціальностей педагогічних університетів є, на наш погляд, укладання "мовного портфоліо", 
матеріали якого відображають процес формування креативної особистості вчителя-професіонала, 
спроможного до самонавчання та самовдосконалення. 

Метод портфоліо з’явився у минулому столітті спочатку у сферах бізнесу та виробництва. Портфоліо 
(з французької мови перекладається як "сторінка, досьє", з італійської – як "папка фахівця") – це "збірка 
(широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії). Портфоліо може бути як 
на папері, так і в електронному вигляді. Електронне портфоліо, у свою чергу, може зберігатися локально 
(бути доступним лише визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу – для 
користувачів Інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше називається веб-портфоліо" [1]. На 
сьогодні портфоліо складають у галузях промисловості і торгівлі, у сферах освіти і науки, культури та 
мистецтв. Важливою характеристикою, на думку дослідників цього методу, є те, що "портфоліо 
розкриває динаміку досягнень особи, яка демонструє вміння застосувати отримані знання та навички на 
практиці" (О. Локшина [2]). 

Залежно від змісту і спрямованості матеріалу педагоги готують паперові, електронні та комбіновані 
види папок: портфоліо розвитку, демонстраційні, звітні портфоліо. Особливим видом портфоліо вчителя 
(студента педагогічного ВНЗ) є мовне портфоліо. 

В Україні портфоліо почали активно застосовувати в освітніх системах з 2003 року – спочатку як 
інноваційний метод навчання іноземної мови у школі та ВНЗ. Останнім часом мовне портфоліо 
привернуло увагу науковців у галузі методики навчання української мови, викликало інтерес в учителів 
української мови та педагогів-нефілологів. З’явилося чимало праць, присвячених проблемам 
забезпечення якості освіти методом портфолійного оцінювання, на сайтах Інтернету розміщено зразки 
глобальних веб-портфоліо, створених учителями та викладачами ВНЗ (Г. Грибан, В. Гуменюк, 
Н. Заячківська, О. Кучерук, О. Локшина, С. Ніколаєва, Г. П’ятакова, Л. Старшинова, Л. Шевцова та ін.). 
Матеріали портфоліо укладають, орієнтуючись на стандартну структуру мовного портфоліо, 
рекомендованого європейським країнам Лінгвістичним Комітетом Ради Європи у 2001 році [3]. 
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У системі вищої освіти портфоліо передбачає накопичення і збереження у спеціальній папці – теці (у 
тому числі електронній, веб-портфоліо) – професійно спрямованих науково-дослідних, творчих доробків 
студента за весь період навчання в університеті. За роки навчання в університеті студент створює так 
зване "досьє" своїх успіхів, матеріали якого відображають динаміку професійного зростання. Внесені 
засобом портфоліо корективи у навчальний процес ВНЗ дозволяють майбутньому фахівцеві розвивати 
когнітивно-особистісні якості, необхідні в житті сучасного демократичного інформаційного суспільства. 

Значення студентського мовного портфоліо розвитку, таким чином, полягає у тому, що:  
– Зміст мовного портфоліо відображає навчально-пізнавальну, розвивально-виховну, науково-

дослідну та квазіпрофесійну діяльність студента. Майбутній учитель постійно прагне примножити свої 
успіхи, створюючи нові інтелектуальні продукти, що сприяє розвитку в нього креативних особистісних 
якостей, підвищенню мотивації до самонавчання та зростанню рівня соціальної активності. 

– Інноваційно-оцінне мовне портфоліо спонукає студентів до безперервного самомоніторингу якостей 
мовлення; до рефлексії – самоаналізу мовленнєвих помилок, самоконтролю власної комунікативної 
поведінки не тільки у навчальному середовищі, а й в усьому соціальному просторі. Портфолійне 
оцінювання, яке використовують поряд із тестами контролю рівня навчальних досягнень учнів і 
студентів, має низку переваг над тестовим, оскільки передбачає атмосферу співробітництва, 
вимірювання досягнень кожного, включає складову самооцінки. Усе це дає підстави у межах портфоліо 
поєднувати моніторинг із самомоніторингом. Отже, мовне портфоліо формує в студентів здатність до 
об’єктивної самооцінки рівня мовнокомунікативної професійної компетентності. 

– Добір матеріалів для електронних локального та глобального портфоліо потребує від майбутнього 
фахівця постійного користування Інтернет-ресурсами, ознайомлення з результатами нових наукових 
досліджень, участі в обговоренні культуромовних проблем на форумах сайтів. Ця діяльність сприяє 
формуванню у студентів медіакомпетентності та інформаційної культури. 

– Мовне портфоліо майбутнього фахівця, укладене відповідно до європейських стандартів, разом із 
резюме, допомагає випускникові педагогічного ВНЗ під час спілкування з роботодавцем 
продемонструвати свою креативність, конкурентоспроможність на ринку праці, виявити високий рівень 
культури мовлення. Таким чином, метод портфоліо формує психологічну готовність студента до 
реалізації свого комунікативного задуму в усіх ситуаціях професійної комунікації. 

Структурування матеріалу є однією із вимог до мовного портфоліо, поряд із такими, як: достовірність 
і об’єктивність змісту, логічність його розташування, наочність, правописна грамотність текстів, 
естетичність оформлення самої теки і її матеріалів, технологічна компетентність при створенні веб-
портфоліо або окремих матеріалів на електронних носіях, що вкладаються в папку. Окрім того, мовне 
портфоліо розвитку, укладене студентом протягом усього періоду навчання в університеті, повинно 
відображати позитивну динаміку рівня мовнокомунікативної професійної компетентності майбутнього 
учителя. Мовне портфоліо студента стає основою мовного портфоліо вчителя-предметника, 
поповнюючись його професійними доробками. 

Структура мовного портфоліо майбутнього учителя, зумовлена загальноєвропейськими вимогами, 
передбачає наявність таких основих частин, як:  

– відомості про студента, якому належить портфоліо;  
– матеріали, що відображають досягнення студента у вивченні української мови;  
– матеріали оцінки та самооцінки навчально-пізнавальної, розвивально-виховної, науково-

дослідної та квазіпрофесійної діяльності студента;  
– допоміжні навчально-методичні матеріали для подальшого професійного мовного самонавчання 

і самовдосконалення майбутнього вчителя. 
Наведемо схему-зразок мовного портфоліо розвитку майбутнього вчителя (для студентів-

нефілологів): 
Мовне портфоліо розвитку майбутнього вчителя  

(схема-зразок) 
І. Структура мовного портфоліо: 
– Мій мовний портрет. 
– Мої досягнення у вивченні української мови. 
– Самооцінка рівня мовнокомунікативної професійної компетентності. 
– Скарбничка матеріалів з української мови: самонавчання та самовдосконалення. 
ІІ. Зміст мовного портфоліо майбутнього вчителя:  

Мій мовний портрет 
Ця частина вміщує відомості про студента (ПІБ; повна назва педагогічного ВНЗ, факультету, 

спеціальності; інформація про заклади, де здобував мовну освіту до вступу в університет, кількість 
набраних балів на ЗНО; оцінка з курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)"; копії грамот, 
дипломів переможця конкурсів, студентських олімпіад з мови, нагород, листів-подяк, програм 
студентських наукових конференцій і семінарів з культуромовних проблем). 
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Мої досягнення у вивченні української мови 
Окремими файлами представлено тексти рефератів, усних повідомлень доповідей (виступів) на 

студентській науковій конференції, науковому семінарі, на засіданні гуртка, проблемної групи; фото- і 
відеоматеріали презентацій студентських науково-дослідних і творчих проектів, інформація про 
інтелектуальні продукти проектів; статті, тези, вміщені у збірниках студентських публікацій; електронні 
копії курсових, дипломних і магістерських робіт з лінгводидактики; конспекти уроків з української мови 
і читання, розроблених і апробованих під час виробничої практики у школі (для педагогічних 
факультетів).  

Самооцінка рівня мовнокомунікативної професійної компетентності 
Вміщує результати моніторингу якостей мовлення студентів, проведеного в університеті, на 

факультеті; копії відгуків викладачів – керівників виробничої практики – та вчителів-методистів про 
рівень мовнокомунікативної компетентності студента; копії відгуків наукових керівників дипломної та 
курсової робіт. Особливе місце посідає есе, в якому студент оцінює якості власного мовлення, аналізує в 
ньому типові помилки та окреслює подальші перспективи українськомовного самонавчання та 
самовдосконалення. 

Скарбничка матеріалів з української мови: самонавчання та самовдосконалення 
У цій частині зібрано електронні та паперові матеріали, необхідні майбутньому вчителеві-нефілологу 

для професійної мовнокомунікативної діяльності (міні-словники професійних термінів; матеріали з 
проблем мовного етикету вчителя; сценарії шкільних виховних заходів про культуру української мови; 
тексти державних документів у галузі мовної освіти; зразки оформлення шкільної документації; 
інструктивно-методичні матеріали щодо організації шкільного радіо і телебачення; перелік сайтів про 
українську мову тощо. 

Дотримуючись загальновизначених вимог до структури й оформлення мовного портфоліо, зазначимо, 
що студент може варіювати зміст теки, керуючись принципом доцільності його подальшого 
використання у навчально-виховному процесі школи. При цьому викладач української мови консультує 
майбутніх учителів, дає їм корисні поради і заохочує до подальшої мовної самоосвіти. 

Викладене вище, на нашу думку, переконливо свідчить про перспективність портфоліо як одного з 
ефективних методів оптимізації українськомовного навчання у вищій педагогічній школі.  
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Климова Е. Я. Языковое портфолио в системе беспрерывной самоподготовки будущих учителей к 
языковой коммуникативной профессиональной деятельности. 

Автор считает креативность студентов определяющей личностной характеристикой, которая 
формируется с помощью системы традиционных и инновационных методов обучения. В статье 
предлагается дефиниция термина "метод обучения украинскому языку в вузе". Среди оптимальных 
методов формирования украиноязычной креативной личности будущего педагога особое место 
отводится языковому портфолио развития, которое объединяет различные виды деятельности 
студентов в среде обучения и ориентирует их на дальнейшее языковое самоусовершенствование. 

Klymova K. Ya. The Language Portfolio in the System of Continuous Independent Preparation of Prospective 
Students to the Language Communicative Professional Activity. 

The author considers the students' creativity as a distinguishing personal characteristic, which is formed by 
means of traditional and innovative methods of teaching. The article suggests the definition of the term "method 

of teaching the Ukrainian language in the higher education establishment". Among the optimal methods of 
forming a future teacher's Ukrainian speaking creative personality the decisive is the language development 

portfolio, which unites different types of students' activity in the sphere of learning and also directs them for the 
further language self-perfection.
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ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

У статті проаналізовано зміст поняття "громадсько-державне" в контексті управління загальною 
середньою освітою. Зроблено висновок, що зміст складника "громадське" в означенні різновиду 

управління шкільною освітою означає перехід основних управлінських повноважень і необхідних ресурсів 
до територіальних громад і органів місцевого самоврядування. 

Підвищення ефективності функціонування системи шкільної освіти є однією із найгостріших 
проблем сьогодення. У спробах вирішення цієї проблеми, на превеликий жаль, виявляються 
різноспрямовані тенденції і підходи. Наприклад, науковці пропонують децентралізацію управління 
освітою шляхом переходу від державного, через державно-громадське, до громадсько-державного 
управління, а у практиці адміністративного реформування у 2010 р. створено надцентралізовану 
інституцію – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, – яка поглинула два колишні міністерства і в 
назві якої (маємо надію, що не у функціях) традиційно забуті і випущені діти і сім’я (одразу після 
політичних подій кінця 2004 р. з приходом нового міністра, Міністерство сім’ї, дітей та молоді було 
реорганізовано в Міністерство молоді і спорту. Сім’я і діти були "згублені" у назві і у функціях, доки 
указом Президента України В. Ющенка у серпні 2005 р. у назву не повернули слово "сім’ї"). 

Децентралізація управління освітою у контексті децентралізації державного управління з середини 
90-х рр. досліджувалася вітчизняними фахівцями з управління Н. Нижник, В. Машковим, В. Князевим, 
В. Луговим та ін. У педагогіці проблематика управління шкільною освітою досліджена у працях 
Л. Даниленко, Г. Єльникової, І. Жерносєка, Л. Калініної, Н. Протасової, В. Олійника, В. Пуцова, 
В. Маслова та ін. 

В останні роки захищені кандидатські дисертації з проблем державно-громадського управління 
освітою В. Грабовського і П. Кухарчука, закоординована тема докторської дисертації з проблем 
громадсько-державного управління освітою О. Пастовенського. 

Але проблематика громадсько-державного управління середньою освітою як своєрідна мета освітніх 
реформ переважно не розглядається в комплексі з проблемами філософії освіти, теорій змісту освіти, 
змін парадигм освіти. Крім того, громадське управління освітою переважно трактується як залучення до 
управління громадських організацій, асоціацій, комітетів тощо, що, на нашу думку, не зовсім точно 
відображає сутність процесу. 

Метою нашої статті є спроба висвітлення змісту поняття "громадсько-державне" в контексті 
управління загальною середньою освітою. 

Як зазначають дослідники, система освіти в нашій країні одна. Вона ж, у свою чергу, складається з 
освітніх систем, котрі виступають відповідними підсистемами системи державної освіти [1]. 

Кожна складна система, а система освіти – це складна динамічна соціосистема, розвивається за 
притаманними складним системам законами, які докладно формалізовані в межах соціосинергетики [2]. 

Синергетична парадигма для аналізу системи освіти й освітніх систем є найбільш адекватною, 
оскільки зазначені системи розвиваються стохастично, є чутливими до зовнішніх впливів і процесів 
внутрішньої соціодинаміки [3]. У певні історичні моменти, переважно під зовнішнім примусовим 
впливом, вітчизняна система освіти переводилася на інший атрактор свого функціонування (відповідні 
освітні реформи, починаючи з першого десятиліття ХХ ст. і до наших днів). Але освітнє середовище 
після примусових зовнішніх впливів ще довгий час продовжує "жити" за власними законами, що зовні 
виявляється у консерватизмі корпоративної ідеології освітян, внутрішньому спротиву педагогів черговим 
реформам, сталості форм і методів навчання тощо. Ефективний досвід "вирощування" освітнього 
середовища на основі самоорганізації і глибокого вивчення суспільного запиту на зміст середньої освіти 
в Україні поки відсутній. 

Варто зазначити, що функціонування кожної системи освіти відповідає панівним в державному 
управлінні ідеологемам та філософським концепціям. Так, за висновками В. Канке, кожна освітньо-
філософська теорія формує власні дидактичні орієнтири, які характеризують зміст відповідної 
педагогічної системи (табл. 1). У кожній дидактичній теорії домінує певна філософська система, як 
правило, у деякому її еклектичному оформленні [4: 84]. 
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Таблиця 1. 
Дидактичні орієнтири філософських теорій 

№ Філософські теорії Дидактичні орієнтири 
1 Концептуальний прагматизм Наукова рафінованість, етика відповідальності, 

трансдисциплінарності 
2 Аналітична філософія Ретельний мовний і логічний аналіз, прагматизм або 

утилітаризм 
3 Постпозитивізм Динаміка знання, облік своєрідності теорій, опора на 

гіпотетико-дедуктивний метод 
4 Неопозитивізм Навчання на основі експерименту, опора на 

індуктивний метод 
5 Філософія критичної теорії Навчання за допомогою добре організованого 

дискурсу, знаходження згоди з усіх спірних питань 
6 Герменевтика Організація діалогу, відсутність патерналістських 

відносин між викладачами та студентами, опора на 
життєвий досвід, естетизація освіти 

7 Феноменологія Навчання на основі синтезу переживань, всебічне 
використання життєвого досвіду 

8 Структуралізм Виокремлення наукових законів як структур, 
використання можливостей мови, відсутність 
особистісного підходу 

9 Постструктуралізм Робота в малих групах, варіювання дискурсів та їх 
неодмінна реконструкція, виховання ініціативності, 
інтертекстуальність 

10 Постмодернізм Культивування методики малих оповідань, мовні ігри, 
апологетика різноманіття, естетизація освіти, 
компетентнізація освіти 

Філософи освіти визнають, що ми живемо у часи постмодерну, прояви і тенденції якого докладно 
описує філософія постмодернізму. Але існуюча в Україні фактично централізована система управління 
шкільною освітою ідеологічно не відповідає філософії постмедернізму та особистісно-орієнтованому 
компетентнісному підходу до навчання як дидактичному орієнтиру сьогодення. 

Зміна акцентів в ієрархії суспільних й особистих цінностей, наукова розробка особистісно-
орієнтованого навчання, пошук можливостей для формування особистої навчальної траєкторії кожного 
учня призвели до розуміння необхідності пошуку змін в управлінні освітою. Зовні це виявляється в 
запровадженні профільного навчання, створеннні освітніх округів, нормативній формалізації 
компетентнісного підходу в державних освітніх стандартах і навчальних програмах тощо. Але зазначені 
"косметичні" заходи не оптимізують складне функціонування освітних систем, а створюють додаткові 
точки збурення, оскільки функціонально створене державно-громадське управління освітою поки більш 
тяжіє до складника "державне" ніж "громадське", де компонент громадськості вимірюється можливим 
громадським контролем чи меценатством. Наприклад, навіть у Положенні про освітній округ 
зазначається, що рада округу не обирається населенням, а формується з відповідних керівників. 

Якими показниками можна діагностувати силу управлінського впливу держави чи громадськості на 
загальну середнью освіту? Якщо взяти до уваги дидактичну складову середньої освіти в її компонентах 
(зміст, форми, методи, засоби навчання), то побачимо, що зміст освіти формується державою і 
формалізується в державних стандартах та навчальних програмах. Форми навчальної роботи також 
визначені і формалізовані на рівні держави, оскільки з цим пов’язані фінансові відносини у системі 
освіти. Щодо засобів навчання, то при всій багатоманітності сучасних підходів до їх створення, у формі 
міністерського грифування продовжує діяти інститут державної правової легітимізації цих засобів у 
навчальному процесі. Тільки в методах навчання відсутня нормативна формалізація і в освітній практиці 
поширення нових методів і технологій навчання переважно здійснюється за ініціативи учительських 
громадських організацій ("Нова доба", "Учителі за демократію і партнерство" та ін.). 

Як бачимо, наявні елементи самоорганізації в освітніх системах середньої освіти мінімальні і не 
переважають значний державний управлінський вплив на дидактичну складову шкільної освіти. 

Якщо вимірювати силу впливу держави на організацію функціонування освітніх систем, то складник 
"громадське", насамперед, передбачає участь в управлінні шкільною освітою територіальної громади 
населеного пункту чи їх об’єднання. Ця участь реально здійснюється органами місцевого 
самоврядування, у виконавчих структурах яких на рівнях міст сформовані відділи (управління) освітою. 
Але на рівні районів і областей ці повноваження знаходяться у місцевих органів державної виконавчої 
влади. Фінансування шкільної освіти здійснюється з місцевих бюджетів, але за державними нормативами 
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і за умов недосконалої податкової і бюджетної систем, з жорстким державним контролем органів 
казначейства, державної фінансової інспекції, прокуратури. Іншими словами, крок до громадського 
управління шкільною освітою зроблено, але це лише перший крок на довгому шляху можливої 
децентралізації. 

Отже, управління сучасною середньою освітою в Україні можна визначити як державно-громадське, а 
не навпаки. 

Чи потрібно і чи раціонально переводити модель управління вітчизняною середньою освітою на 
"громадсько-державну" модель? 

Враховуючи досвід розвинених країн, варто зауважити, що освітні системи загальної середньої освіти 
на рівні закладу, міста (району) і регіону можуть створюватися і розвиватися за умов громадсько-
державного управління освітою з урахуванням потреб відповідної територіальної громади і за наявності 
в громади повноважень організаційного, фінансового, кадрового характеру. 

Матеріальна основа функціонування такої освітньої системи – це наявні джерела фінансування, які 
формуються на місцевому рівні. Наприклад, у США (з нашого досвіду ознайомлення з системою освіти в 
штаті Пенсільванія (2009 р.), жителі населеного пункту, власники нерухомості (землі, будівель і споруд) 
сплачують податок на нерухомість, за рахунок якого і утримуються необхідні для жителів комунальні 
заклади освіти.  

Така система фінансування сприяє децентралізації державного управління і передачі відповідних 
повноважень територіальним громадам. Жителі обирають шкільну раду, шкільна рада обирає менеджера 
(в американському варіанті суперінтенданта), котрий разом із помічниками (асистентами) ресурсно й 
організаційно забезпечує функціонування мережі навчальних закладів. 

За такого підходу виключно територіальна громада може визначати мережу закладів освіти і їх 
спеціалізацію. За можливості встановлення інших фінансових джерел, шкільна рада може спрямовувати 
додаткові фінансові потоки на вирішення нагальних освітніх потреб. Держава ж повинна залишити за 
собою можливість фінансової підтримки тих територіальних громад, які не мають змоги самостійно на 
достатньому рівні утримувати освітню мережу. 

Якість діяльності педагогічного колективу й адміністрації навчального закладу кваліметрично може 
вимірюватися якістю навчальних досягнень учнів, що перевіряється підсумковою атестацією і ЗНО. 

Саме для такої моделі освітній округ як самоврядна одиниця в організації й управлінні освітою є 
природною і необхідною формою кооперації зусиль. Така модель організації середньої освіти може 
вважатися громадсько-державною, але перехід до неї вимагає значних зусиль всіх гілок влади, зміни 
ідеології державного управління на принципах децентралізації, надання всіх необхідних повноважень 
органам місцевого самоврядування. 

Акцентуємо увагу на тому, що залучення до управління в освітніх системах органів самоорганізації 
населення, громадських організацій, у тому числі учительських, молодіжних, дитячих, релігійних 
організацій і благодійних фондів, різноманітних асоціацій, комітетів, об’єднань є додатковим, а не 
основним визначальним показником "громадськості" в управлінні. 

Зрозуміло, що в сучасних українських реаліях перехід то такої моделі організації шкільної освіти має 
передбачати попереднє проведення адміністративної, адміністративно-територіальної реформ, реформи 
податкової і бюджетної системи та зміну ставлення громадськості до підходів у вирішенні проблем 
соціально-економічного характеру на території проживання. 

Наскільки доцільною могла би бути така зміна моделей управління освітою? 
Щодо взаємної залежності змісту шкільної освіти і моделей організації управління в освітніх 

системах, то зауважимо, що тут є прямий зв’язок. Так, протягом XX ст. у вітчизняній педагогіці 
виокремились чотири провідних підходи до розробки теорії змісту загальної освіти: 

• знаннєвий підхід, при якому головна увага приділяється добору предметного матеріалу, що дає 
можливість учням оволодіти відповідними знаннями основ наук, а також вміннями і навичками; 

• діяльнісний підхід, коли увага зосереджується на тому змісті освіти, який дає учням можливість 
оволодіти знаннями, що стосуються сучасного промислового та сільськогосподарського виробництва, 
політики і суспільного життя, а, головне – способами самостійного здобування цих знань та їх 
застосування поза навчальним процесом; 

• культурологічний підхід, при якому пріоритет надається конструюванню змісту освіти на основі 
широкого соціального досвіду, причому цей досвід повинен вступати у взаємодію з власним емоційно-
культурним досвідом учнів; 

• компетентнісний підхід, коли критерієм добору змісту освіти є ті знання, засвоєння яких дає 
можливість учням безпосередньо, уже в процесі навчання розв’язувати актуальні для них соціальні й 
життєві проблеми, опановувати соціалізаційну практику [5]. 

Якщо розглядати підходи до типологізації теорій змісту освіти на основі джерел його формування, то 
вчені вказують на два таких джерела – зовнішнє, відчужене від учня, і внутрішнє, що визначається як 
особистісно орієнтований підхід. 
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Особистісно орієнтований підхід означає "вирощування" змісту освіти зсередини особистості учня, 
визначивши його індивідуальний освітній вектор, а не на основі нормативно закріпленого державою 
зовні заданого змісту освіту. В другому випадку замість особистісно-орієнтованого навчання отримаємо 
його індивідуалізацію чи диференціацію. 

З позицій філософії освіти особистісний підхід до навчання відповідає вимогам постнекласичного 
суспільства, в якому освіта повинна бути особистісно-орієнтована. Реалізація цієї освітньої парадигми 
дійсно ефективна за умов громадсько-державного управління освітою, коли домінує не державний 
стандарт і задана наперед модель учня та стандартизований фінансовий норматив, а в основі 
функціонування освітньої системи є вивчення конкретних особистих запитів учнів освітнього округу, 
потреб територіальної громади у майбутніх фахівцях, організаційна, кадрова та фінансова орієнтація 
закладу освіти на реалізацію особистісно-спрямованого навчального процесу з урахуванням соціального 
замовлення. За таких умов дидактична складова освіти (зміст, форми, методи, засоби) формується на 
рівні навчального закладу чи на рівні територіального об’єднання закладів. 

Але такий підхід до управління освітою передбачає врахування багатьох чинників. 
По-перше, Україна традиційно має централізовану систему управління освітою, яка була сформована 

у ХІХ ст., що виявляється у державній стандартизації змісту освіти, встановленні державних нормативів і 
вимог до освіти, державному контролю освітнього процесу на всіх його етапах. Децентралізація 
управління призведе до руйнації напрацьованих управлінських зв’язків і відносин та гіпотетично 
можлива лише за умови успішного проведення низки реформ: адміністративної, адміністративно-
територіальної, податкової і бюджетної. 

Якщо розглядати децентралізацію лише у певних фінансово-господарських відносинах та в кадрових 
питаннях і залученні до вирішення шкільних проблем громадськості, то такий підхід не дає підстав в 
моделі управління змінити акцент з "державного" на "громадське". 

По-друге, країни з децентралізованою освітою повертаються до централізації на рівні стандарту 
освіти. А централізація на рівні стандарту і навчальних програм передбачає створення відповідного 
управлінського механізму. Цим важким шляхом в останні роки пішли навіть США, де існує справжня 
модель громадського управління освітою. 

Крім того, не варто забувати, що освітній стандарт – це елемент суспільної інтегративної ідеології. 
Він сприяє консолідації населення країни, формуванню почуття спільності, усвідомленню духовної і 
культурної ідентичності, підсиленню цілісності держави. Саме тому стандартизація і централізація в 
середній освіті – це сучасні світові тенденції в умовах глобалізації. 

По-третє, особистісно-орієнтований підхід до освіти і громадсько-державна модель управління нею 
як адекватний підходові механізм потребують нагального вирішення великої кількості управлінських, 
фінансових, кадрових та інших проблем. Так, реалізовувати на практиці особистісно-орієнтований підхід 
означає мати в штаті навчального закладу різнофахових педагогів, частина з яких буде мати незначне 
навчальне навантаження, але виконуватиме вагому суспільну функцію. Тому потрібно змінювати підхід 
до фінансової "кваліметрії", якою вимірюється заробітна платня і норми праці педагогів. Крім того, 
особистісно-орієнтоване навчання передбачає наявність необхідної навчально-матеріальної бази 
(наприклад, в пересічній американській сільській школі є приміщення і повний набір музичних 
інструментів для занять дітей джазом, естрадною музикою, симфонічною музикою, етнічною музикою). 
Впровадження в Україні в 2011 р. інклюзивного навчання як складової особистісно-орієнтованої 
парадигми, передбачає значні матеріальні витрати на пристосування, наприклад, шкільних приміщень 
для перебування і пересування в них дітей з особливими потребами на спеціальних візках. 

Особистісна орієнтація на прикладному рівні передбачає також зміну підходів до захисту життя і 
здоров’я дітей, а саме: наявність у кожній школі кваліфікованого медпрацівника, штату вихователів для 
чергування в шкільних приміщеннях під час уроків і на перервах та супроводу дітей на шкільному 
автобусі, соціальних педагогів і практичних психологів, державної охорони, наділеної правами у 
передбачених законом ситуаціях застосовувати фізичний примус, спецзасоби, складати протоколи про 
правопорушення тощо. 

Компетентнісний підхід до шкільного навчання, котрий де-юре визначено у державних освітніх 
стандартах і навчальних програмах як дидактико-методична реалізація особистісної парадигми, вимагає 
застосування переважно інтерактивних методів і технологій навчання. Наскільки компетентнісний підхід 
залежить від управлінсько-фінансової сфери яскраво виявляє, наприклад, проблема учнівських парт. 
Філософія особистісного підходу прагматично вимагає наявності окремої парти для кожного учня 
(правші і шульги), яку легко можна пересувати по аудиторії відповідно до вимог навчального тренінгу та 
інтерактивного навчання. 

Зрозуміло, що кошти для матеріального забезпечення шкіл з’являться лише за умов, коли бюджет 
закладу і стратегію його діяльності буде формувати територіальна громада. 

Такий організаційно-управлінський підхід до функціонування освітніх систем ("громадський" за 
формою і змістом) відповідає компетентнісному підходу до шкільного навчання і тільки він є 
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оптимальним за умов декларації особистісно спрямованої компетентнісної освіти і може реалізовуватися 
в умовах прагматично зрозумілого суспільного запиту на якість освіти, сформульованого в межах 
територіальної громади. Але реалізація цього організаційно-управлінського підходу може розглядатися в 
наших освітніх реаліях як віддалена перспектива. Сьогодні на часі реалізація задекларованої моделі 
державно-громадського управління, що підтверджується створенням освітніх округів, оптимізацією 
освітніх мереж тощо. 

Отже, зміст складника "громадське" в означенні різновиду управління шкільною освітою, 
насамперед, означає перехід основних управлінських повноважень і необхідних ресурсів до 
територіальних громад і органів місцевого самоврядування. Запровадження громадсько-державного 
управління середньою освітою вимагає проведення комплексу реформ у сфері державного управління і 
місцевого самоврядування та філософськи й ідеологічно найповніше відповідає задекларованим 
особистісно-орієнтованому і компетентнісному підходу до навчання. 
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Смагин И. И. Проблема сущности общественно-государственного управления  
средним образованием. 

В статье проанализировано содержание понятия "общественно-государственное" в контексте 
управления средним образованием. Сделан вывод, что содержание компонента "общественное" в 
определении разновидности управления школьным образованием означает переход основных 

управленческих полномочий и необходимых ресурсов к территориальным общинам и органам местного 
самоуправления. 

Smagin I. I. The Problem of the Essence of Public-State Management in Secondary Education. 

The article examines the concept of "social state" in the management of secondary education. It is concluded 
that the content of the component "public" in determining the types of management in schools means the transfer 

of the basic management authorities and resources to local communities and local governments.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СПЕЦСЕМІНАРУ  
"МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"  

Розглянуто наукові засади добору змісту навчального матеріалу та проаналізовано структуру змісту 
спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових 
дослідженнях" в умовах впровадження кредитно-модульної системи. Спецсемінар розроблено для 

студентів фізико-математичного факультету спеціальності "Математика" освітньо-
кваліфікаційного рівня "Магістр". 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в умовах переходу до інформаційного суспільства є 
комп’ютеризація та інформатизація вищої школи. Верховна Рада України прийняла Закон "Про 
національну програму інформатизації", в якій визначені завдання інформатизації освітньої галузі. На 
основі цього Закону Кабінет Міністрів України від 07. 12. 2005 № 1153 створив державну програму 
"Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки". Вона передбачає 
оснащення ВНЗ комп’ютерами та комунікаційним обладнанням, впровадження інформаційних і 
телекомунікаційних технологій у навчальний процес та наукову діяльність ВНЗ. Сучасні комп’ютерні 
технології призвели до формування принципово нової моделі сучасного вищого навчального закладу. 
Так класичні університети з їх ґрунтовною фундаментальною підготовкою доповнюються новими 
елементами – створенням телекомунікаційної інфраструктури, зокрема своїх корпоративних 
комп’ютерних мереж із виходом до Інтернету, комплексів нових електронних форм та засобів навчання 
із забезпеченням їх оптимального поєднання з традиційними. 

Саме завдяки розвитку інформаційних технологій і засобів передачі даних можливі якісні зміни у 
вирішенні одного з головних завдань, яке стояло перед людством, – збереження даних з метою їх 
передачі. Нові інформаційні технології дали можливість для розв'язання проблеми створення сховищ 
інформаційних ресурсів, їх організації, засобів і способів доступу до них користувачів.  Все це спонукало 
до появи, в певному розумінні синтетичного напрямку (електронні бібліотеки), що об’єднав фахівців в 
області інформаційних технологій, бібліотекарів, представників музеїв і архівів, видавців. Вирішення 
цих питань знаходить сьогодні відбиття в цілеспрямованій державній політиці України щодо 
інформатизації суспільства. На сьогодні це чинні документи: Указ Президента України "Про заходи 
щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні", документ 928 / 2000 (редакція вiд 31. 07. 2000), схвалена 
23 грудня 2009 року (остання редакція 04. 08. 2010 на пiдставi 675-2010-п) Концепція Державної цільової 
національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека – 
XXI", метою якої є підвищення ефективності використання, забезпечення доступності документів, які 
зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах; а також схваленої розпорядженням 
Кабінетом Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1722-р. Концепції Державної цільової програми 
"Сто відсотків" на період до 2015 року. В документах зазначено, що впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як пріоритетний напрямок у розвитку 
національної освіти, оскільки це забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 
інформаційному суспільстві. Зокрема, в останньому документі визначені шляхи і способи розв’язання 
вищезазначених задач: створення системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів для 
опублікування кращих освітянських надбань, створення єдиного освітнього середовища та 
інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, а також оновлення змісту, форм і методів викладання 
навчального предмета "Інформатика".  

Позитивний вплив процесів інформатизації суспільства на систему вищої освіти дозволяє по-новому 
вирішувати, поряд із вищезазначеними, такі завдання як посилення фундаментальної підготовки студентів, 
удосконалення практичної підготовки студентів, покращення забезпечення їх підручниками та посібниками 
за рахунок створення електронних варіантів навчальної літератури, забезпечення оперативним доступом до 
навчальної інформації, а також використання електронних бібліотек у навчальній та науковій діяльності 
майбутніх учителів. Саме це і визначає актуальність представленої статті.  

Суть дослідження полягає у визначенні змісту навчального матеріалу  та створенні модульної 
структури спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та 
наукових дослідженнях".  
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У доборі змісту навчального матеріалу спецсемінару мають бути враховані теоретично та 
експериментально обґрунтовані [1: 11; 2]: принцип пріоритету розвиваючої функції навчання; принцип 
диференційованої реалізованості; принцип інформаційної ємності і соціальної ефективності; принцип 
діагностико-прогностичної реалізованості, дидактичні принципи навчання (науковості та доступності, 
наступності, систематичності, системності, перспективності і наочності); модульний принцип добору 
змісту; принцип концентризму; принцип гуманізації і гуманітаризації освіти. 

Під час добору змісту навчального матеріалу та створення модульної структури курсу ми розглянули 
етапи аналізу, планування і проектування курсу. 

На етапі аналізу, розглянувши діючі навчальні програми з підготовки майбутніх вчителів математики, 
ми визначили, що  спецсемінар "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі 
та наукових дослідженнях" розробляється для студентів фізико-математичного факультету спеціальності 
"Математика". 

На етапі планування було визначено мету курсу – формування у студентів ґрунтовної теоретичної 
бази знань про загальну характеристику та основні поняття електронних бібліотек, структуру 
електронної бібліотеки, програмне забезпечення електронних бібліотек, технології і методи формування, 
збереження та доступу до колекцій електронних бібліотек, можливості використання електронних 
інформаційних ресурсів у навчальній та науковій діяльності. 

Мета курсу досягається через вивчення теоретичного матеріалу по кожній з визначених тем та 
поступове практичне оволодіння студентами навичками створення, пошуку електронних ресурсів та 
використання електронних бібліотек. Засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними 
навичками надасть студенту знання та вміння для вдосконалення роботи на ЕОМ, а також подальшого 
використання комп'ютера у діяльності майбутнього фахівця. 

Науковість, орієнтація на сучасні наукові та практичні досягнення з використання електронних 
бібліотек. 

Принцип науковості передбачає відбір вірогідної, науково достовірної інформації (даних) для 
передачі студентам. У сучасній науковій думці переважає розуміння, що електронна бібліотека (ЕБ) – це 
розподілена інформаційна система, що дозволяє накопичувати, надійно зберігати й ефективно 
використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових документів, які доступні в зручному 
для користувача вигляді через глобальні мережі передавання даних [3]. ЕБ складається з компонентів. 
Основними компонентами ЕБ є сервіс й інформаційні ресурси. Нині більшість ЕБ тематичні. Найбільш 
поширеними є наукові й освітні електронні бібліотеки. 

Основною метою створення наукових ЕБ є забезпечення наукових досліджень, надання науковцям 
можливості ефективного доступу до інформаційних ресурсів, зокрема: 

– створення нових технологій наукових досліджень, ефективного інструментарію для їх 
проведення; 

– представлення результатів наукових досліджень широкому колу науковців; 
– запобігання втрати наукових колекцій для майбутніх науковців; 
– забезпечення можливості наукового співробітництва як на регіональному, національному, 

так і на міжнародному рівні. 
Область використання наукових ЕБ не обмежується забезпеченням наукових досліджень. Більшість 

дисциплін, що викладаються у вищому навчальному закладі, ґрунтуються на останніх сучасних наукових 
дослідженнях. Отже, наукові ЕБ представляють інтерес і в навчальній діяльності. Саме це дає 
можливість визначити коло користувачів наукових ЕБ – від студентів (незалежно від напряму підготовки 
і кваліфікації) до викладачів і наукових співробітників. 

Серед тематичних ЕБ важливе місце займають освітні електронні бібліотеки. 
Основними завданнями створення освітніх ЕБ є забезпечення навчального процесу, надання 

користувачам можливості ефективного доступу до необхідних освітніх інформаційних ресурсів, а також: 
– вдосконалення навчального процесу, організація самостійної роботи студентів, організація 

позааудиторних занять та ін., 
– створення нових освітніх технологій, ефективного інструментарія для їх використання, 
– надання можливості використання досвіду і результатів навчально-методичної роботи інших 

навчальних закладів України і світу, 
– забезпечення збереження лекційного і методичного матеріалу викладачів і науковців, 
– забезпечення можливості співробітництва зі світовою інформаційною громадськістю. 

Науковці виділяють такі галузі застосування освітніх ЕБ [4]: 
– освітня ЕБ виконує традиційні для ЕБ функції збереження і надання доступу до даних 

(єдиною відмінністю освітньої ЕБ від інших, у цьому випадку, буде предметна галузь, 
зумовлена специфікою контенту – електронні освітні ресурси); 

– використання для організації навчального процесу – у дистанційній освіті – під час 
проведення аудиторних занять, для організації самостійної роботи студентів. Освітня ЕБ 
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набуває ролі автоматизованого сховища даних, що забезпечує доступ до власних ресурсів 
для інших освітніх інформаційних систем (головним завданням у цьому випадку є інтеграція 
освітньої ЕБ і, наприклад, інформаційної системи дистанційної освіти або інших аналогічних 
інформаційних систем); 

– обмін досвідом викладачів, співробітництво навчальних закладів – підвищення вимог до 
метаданих електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), вони повинні містити, окрім 
бібліографічного опису, детальну інформацію про роль ЕІР у навчальному процесі, 
класифікацію ЕІР за цільовою аудиторією та ін. 

Вітчизняним положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців виокремлено і наведено суть принципів, яких необхідно дотримуватися під час 
розробки та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому 
закладі освіти: порівняльної трудомісткості кредитів, кредитності, модульності, методичного 
консультування, організаційної динамічності, гнучкості та партнерства, пріоритетності змістової й 
організаційної самостійності та зворотного зв'язку, науковості та прогностичності, технологічності та 
інноваційності, усвідомленої перспективи, діагностичності [5]. З огляду на особливості впровадження 
модульно-рейтингової системи, важливо, щоб навчальний матеріал був дискретним, кожна його 
відокремлена частка була логічно та змістовно завершена для окремого входження з іншими частками до 
складу модуля; при цьому структура навчального матеріалу має бути визначена у послідовності, яка 
забезпечує можливість якісного і повного вивчення кожного наступного структурного елементу на 
основі раніше розглянутих. 

Зазначені принципи дозволили розробити модульну структуру відповідного спецсемінару "Методика 
використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях".  

Модуль 1. Електронні бібліотеки у вивченні дисциплін математичного циклу. 
Тема 1.1. Електронні бібліотеки: загальна характеристика. 
Тема 1.2. Форми, методи, засоби пошуку даних у мережі Інтернет.  
Практична робота № 1. Стратегія пошуку даних у мережі.  
Тема 1.3. Огляд навчальних  і наукових ЕБ. 
Практична робота № 2. Класифікація електронних бібліотек. 
Тематичний контроль по Модулю 1. 
Модуль 2. Електронні бібліотеки у науково-дослідній роботі. 
Тема 2.1. Технологія і методи формування колекцій ЕБ. 
Тема 2.2. Класифікація ресурсів ЕБ. 
Практична робота № 1. Підготовка документів для публікації в ЕБ . 
Тема 2.3. Пошук та публікація матеріалів у ЕБ.  
Практична робота № 2. Публікація матеріалів у ЕБ. 
Тематичний контроль по Модулю 2. 

Запропонований спецсемінар можна використовувати як у традиційній очній формі навчання, так і з 
використанням дистанційних технологій. Очна форма навчання характеризується традиційним поданням 
матеріалу при безпосередньому спілкуванні студента з викладачем і можливістю діалогу між ними, а 
також проведенням практичних занять. При цьому рекомендується використання ІКТ та інших технічних 
засобів навчання. Дистанційна форма навчання припускає спілкування студента і викладача засобами 
ІКТ, та, насамперед, мережі Інтернет. Важливим фактором, що впливає на ефективність даної форми 
навчання, є рівень готовності викладача і студента працювати в дистанційному режимі, через засоби 
комунікації, Інтернет. Оптимального результату можна досягти, використовуючи комбіновану форму 
навчання. Так під час очного етапу навчання студенти знайомляться з основними концептуальними 
положеннями спецсемінару, методикою навчання. На практичних заняттях виконують практичні 
завдання, описані в практичному курсі відповідно з рекомендаціями автора. Під час дистанційного етапу 
студенти, дотримуючись змісту курсу, виконують певні завдання за модулями курсу, формують звіти, 
приймають участь в обговоренні проблемних питань, готуються до тематичного контролю.  

При розробці даного спецсемінару ми орієнтувалися, передусім, на студентів фізико-математичного 
факультету. В умовах формування інформаційного суспільства надзвичайно важливим інструментом 
стійкого економічного й соціального розвитку є забезпечення публічного (у тому числі віддаленого) 
доступу до соціально значимої інформації, передусім, наукового, освітнього і культурного характеру. А 
значить вчити працювати з інформаційними ресурсами потрібно всіх студентів незалежно від напряму 
підготовки і майбутньої кваліфікації.  

Проведене дослідження дає підстави для таких висновків: 
1. Вивчення електронних бібліотек на відповідних спеціальностях вищого закладу освіти не є 

дослідженим, в окремих випадках обсяг навчальної інформації не дає можливості одержати мінімально-



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Педагогічні науки 

 

48 

базові знання щодо основних понять, характеристик електронних бібліотек та відповідні вміння з їх 
використання. 

2. Розвиток і впровадження у вищій школі модульної системи навчання, профільної та рівневої 
диференціації вимагає від змісту спецсемінару відповідної структурованості, максимальної гнучкості як 
до визначення обсягу інформації, так і до постановки вимог рівня оволодіння цією інформацією різними 
студентами. 

3. Запропонований зміст навчального матеріалу доцільно використовувати для розроблення 
цілеспрямованих, науково-обґрунтованих методик навчання студентів використання електронних 
бібліотек як у навчальній, так і в науковій діяльності.  

Подальшого дослідження потребує обґрунтування необхідної кількості кредитів, що виділяються на 
спецсемінар, та узгодження характеристик відповідних залікових модулів і кредитів для такого 
спецсемінару. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ 
НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ" 

Викладено аналіз результатів апробації першого року експлуатації програмних засобів інтерактивної 
системи навчання. Сформульовано висновок, що урахування умов реального технічного забезпечення 
навчального процесу, вилучення його недоліків, покращення експлуатаційних умов функціонування є 
запорукою того, що розроблені нові програмні засоби навчання дозволять якісно забезпечити 

навчальний процес. 

Постановка проблеми. Ефективне застосування комп'ютерів в навчальному процесі цілком залежить 
від якості і концептуальної основи програм, що закладаються в ЕОМ. Апробація програмних засобів 
будь-якого напряму ставить за мету визначення їх працездатності в реальних умовах експлуатації. 

Формулювання цілей статті полягає в розробці програмного забезпечення, яке б відповідало 
дидактичному обґрунтуванню технології навчання дисципліни "Нарисна геометрія". 

Основна частина. Незважаючи на те, що матеріал, який буде викладено в цій статті може більше 
зацікавити фахівців із розробки програмного забезпечення, вважаємо доцільним і необхідним розглянути 
зазначену в назві тему з точки зору дидактики. Отже, може виникнути ситуація, коли програмний 
продукт корисний з точки зору засвоєння будь-якого навчального матеріалу, але він не відповідає 
методам навчання, запропонованим викладачем – ідеологом системи навчання, користувачем 
програмних засобів. 

Метою апробації програмних засобів будь-якого напрямку є визначення їх працездатності в реальних 
умовах експлуатації, можливих недоліків, які не були виявлені на етапі розробки і тестування 
програмних засобів, оптимальних режимів функціонування, оптимізації діалогу користувача з цими 
програмними засобами і таке інше. Стосовно програмних засобів, що використовуються у навчальному 
процесі, додатково у процесі їх апробації необхідно визначити наскільки вони зручні з погляду 
користувачів (студентів і викладачів) в експлуатації, з’ясувати шляхи оптимізації взаємного 
функціонування програмних засобів, що повинні працювати в комплексі. 

Від ретельного збору результатів функціонування програмних засобів, апробація яких здійснюється, 
якісного і своєчасного проведення їх аналізу та прийняття відповідних заходів щодо усунення виявлених 
недоліків з урахуванням пропозицій користувачів по покращенню функціональних можливостей 
залежить ефективність їх подальшого використання в навчальному процесі. 

Джерелами інформації, необхідної для формування результатів апробації спеціалізованих програмних 
комплексів, що застосовуються в інтерактивній системі навчання (ІСН), стали, передусім, викладачі 
кафедри, які прийняли на себе весь тягар по освоєнню цих програмних комплексів ще до прийняття 
рішення про впровадження їх в навчальний процес. Друге джерело – студенти, а точніше, та їх частина, 
яка самостійно, без будь-якого втручання викладачів здійснювала тестування програмного комплексу 
автоматизованого контролю в режимі самоконтроль. Ще одне джерело інформації – адміністратори 
класів, в яких були встановлені програмні комплекси ІСН, які супроводжували їх функціонування в 
межах цих класів. Останнім джерелом стали самі розробники програмних комплексів. Без допомоги, що 
надійшла від викладачів кафедри, студентів та працівників інформаційно-обчислювального центру, було 
б неможливим досягнення того рівня функціонування програмних комплексів, який є в даний час. 

У результаті обробки зауважень і пропозицій щодо поліпшення функціонування програмних 
комплексів ІСН їх було згруповано за шістьма категоріями. Розглянемо сутність кожної із цих категорій, 
їхній вплив на якість забезпечення навчального процесу та заходи, що були прийняті для усунення 
недоліків або реалізації пропозицій. 

1. Аварійне завершення функціонування програмного засобу. 
У процесі функціонування програмних засобів ІСН, особливо ПК АКЗ НГ при функціонуванні в 

режимі контролю практичних навичок, досить часто виникали ситуації, при яких комп’ютерна програма 
виводила повідомлення про ту чи іншу помилку (наприклад, ділення на нуль), внаслідок якої подальше її 
функціонування стає неможливим, після чого вона завершувала свою роботу.  

Невирішення проблем, внаслідок яких з’являються помилки подібного типу, призводить до того, що 
користувач, який працює в режимі "контроль" або "модуль" повністю позбавляється результатів, які він 
одержав на момент появи помилки, тобто студент не зміг досягти поставленої перед ним педагогічної 
задачі – не пройшов контроль по зазначеній викладачем темі у відведений для цього час. 

Усунення проблем, які призводять до появи подібних помилок, це справа розробників комп’ютерної 
програми, які повинні аналізувати ситуацію, що була на момент появи кожної з подібного типу помилок, та 
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корегувати програму з метою урахування цих ситуацій. Як правило, реакція розробників на помилки 
подібного типу повинна бути миттєвою для того, щоб забезпечити якісне протікання навчального процесу. 

2. Неправильний результат роботи функцій, що закладені в програмні засоби. 
Подібні помилки є наслідком неякісної розробки програмного продукту. Внаслідок появи таких 

помилок програма продовжує функціонувати, але залежно від ступеня впливу результатів, які були 
отримані внаслідок неправильного функціонування, користувач у процесі подальшої роботи може 
отримати результат, який він очікує.  

Помилки цієї категорії є найбільш небезпечні як з точки зору впливу на користувачів, які займаються 
самонавчанням, так і викладачів, які вперше працюють з програмами адміністрування. Виправлення цих 
помилок повинно здійснюватись як тільки вони виявляються. 

3. Вдосконалення текстів завдань. 
Помилки цього типу виникають внаслідок неуважності формування текстів завдань. Крім того в 

процесі експлуатації програми контролю у спеціалістів виникають пропозиції щодо викладання завдань в 
більш доступній для користувача формі та внесення нових завдань, доцільність введення яких 
обумовлюється методикою викладання тем з дисципліни, що контролюється.  

У даному випадку вплив такого типу помилок на навчальний процес мінімальний, хоча і небажаний, 
тому розробникам програми варто враховувати їх при генерації нової версії комп’ютерної програми.  

4. Вдосконалення проведення контролю. 
У процесі експлуатації програмного комплексу АКЗ НГ, точніше після першого року його 

експлуатації, з’ясувалось, що принцип автоматизованого контролю, який був закладений у програмному 
комплексі (ПК), не зовсім задовольняє педагогічні потреби викладачів щодо об’єму і частоти проведення 
контролю. Наприклад, темі "Точка" присвячується три практичних заняття, на кожному з яких 
освоюються визначені положення, правила та методи виконання побудов, а в ПК АКЗ НГ передбачено 
тільки по одному етапу контролю з теорії і практики. Для забезпечення постійного контролю на кожному 
практичному занятті викладачі вимушені були проводити його у режимі "Самоконтроль", вказуючи 
кожному студенту з групи номери завдань, які вони повинні виконати, а по завершенню такого контролю 
обходили кожного студента і фіксували результат – оцінки, які вони одержали. Такий підхід до 
вирішення проблеми не відповідає тим ідеям, які були закладені на початку розробки програми, не 
полегшували, а, навпаки, ускладнювали роботу викладачу. Крім того, не зовсім добросовісні студенти 
могли собі дозволити виконувати одні і ті ж завдання стільки раз, скільки завдань вони отримали від 
викладача, а викладач фізично неспроможний перевірити кожного студента в групі. 

Вирішення цієї проблеми призвело до того, що в період між двома навчальними роками розробники 
ПК АКЗ НГ практично докорінно змінили принцип його функціонування. Після доопрацювання стало 
можливим розбивати кожну тему контролю, як по теорії, так і по практиці на проміжні етапи контролю 
(до 3-х проміжних, плюс остаточний). Крім того, при доробці програми був врахований такий факт, як 
видача одному і тому ж студенту завдань одного типу з іншими початковими умовами. Для цього було 
здійснено групування таких завдань і, якщо на початок експлуатації ПК АКЗ НГ по темі, наприклад, 
"Точка", нараховувалось більш ніж 80 завдань, то після їх групування таких завдань залишилось близько 
20, але кожне з завдань включає до 8 варіантів початкових умов. 

5. Спрощення діалогу між користувачем і програмним засобом. 
Розробники програмних комплексів, що входять в інтерактивну систему навчання, намагалися 

найбільш повно інформувати користувача про стан функціонування ПК, порядок виконання тієї чи іншої 
операції, обмеження, які накладаються на можливості використання і т. ін. Все це, на думку розробників, 
повинно було, з одного боку, допомогти користувачу в найбільш ефективному використанні ПК, а з 
іншого – забезпечити нормальне їх функціонування. 

Наприклад, в першій версії ПК АКЗ НГ був закладений принцип реєстрації користувачів, який 
полягав у тому, що користувач при першому запуску цього комплексу в режимі "Контроль" або 
"Модуль" повинен був, після вибору запропонованих програмою факультету, спеціальності та групи, 
самостійно ввести своє прізвище, ім’я та по-батькові. На практиці з’ясувалося, що більшість студентів не 
здатні виконати швидко і без помилок такі, досить прості дії. У результаті цього необхідно було 
витрачати додатковий час для корегування помилок, що були допущені користувачами. Більш того, 
найбільш кмітливі зі студентів здійснювали свою реєстрацію декілька разів для покращення результатів 
контролю, змінюючи тільки пароль входу. Таким чином, у списку групи з’являлося декілька записів 
одного і того ж студента, що призводило до неможливості виявлення фактичного положення результатів 
контролю. У новій версії ПК АКЗ НГ, що почала експлуатуватися з 2006 року передбачено формування 
списків студентів груп викладачем шляхом формування текстового файлу списку групи та підключення 
цього файлу програмою адміністратора класу до бази даних ПК АКЗ НГ. Студенти в цьому разі повинні 
знайти себе в списку групи, яку вони вибрали в процесі реєстрації, та ввести свій пароль. 

Другий приклад, що яскраво демонструє погіршення умов експлуатації програмних засобів, які 
використовуються в навчальному процесі: після виводу завдання по виконанню практичних завдань, 
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графічний редактор постійно повідомляв користувачу про кількість команд, що залишилися у його 
розпорядженні для виконання поточного завдання. Користувач після ознайомлення з цим повідомленням 
повинен закрити його на, що втрачається певний час без будь-якого педагогічного обґрунтування на це. 

Спрощення діалогу між користувачем і програмним засобом помітно скоротило час, що втрачає 
перший на ознайомлення і реакцію на запити програмного засобу. 

6. Обмеження прав експлуатації програмних засобів при визначених режимах роботи та 
покращення параметрів експлуатації програмних засобів. 

Необхідність прийняття заходів щодо обмеження прав експлуатації програмних засобів та 
покращення параметрів їхньої експлуатації з’ясувалась внаслідок спостереження над процесом їх 
експлуатації в реальних умовах, тобто в процесі підготовки та безпосередньо проведення контролю. У 
результаті такого спостереження виявлено, що: 
 Досить значна кількість студентів замість того, щоб зосередити себе на виконанні завдань у 

процесі контролю, втрачають багато часу на пошук можливостей, які, з їхньої точки зору, дозволять 
довести неспроможність програмного засобу забезпечити цей контроль.  

Для цього вони використовують будь які способи, що призводять до "аварійного" завершення 
функціонування програмного засобу, звинувачуючи розробників програми у неякісній розробці, а, 
насправді, проблема полягає у тому, що студент неспроможний виконати поставлене перед ним 
завдання. Для вирішення цієї проблеми розробники програми реалізували таку систему, при якій у будь-
якому випадку "нецивілізованого" завершення функціонування програми автоматизованого контролю, 
що експлуатується в режимах "Контроль" або "Модуль", зберігається вся інформація, яка необхідна для 
відновлення користувачем, що виконував контроль, для продовження його виконання, починаючи із 
завдання, під час виконання якого здійснився аварійний вихід. Крім цього, у новій версії ПК АКЗ НГ 
впроваджено заходи, які не дозволяють використовувати "хрестик", який знаходиться у правому 
верхньому куту будь-якої програми, що функціонує за принципом операційної системи Windows, таким 
чином користувачу, що не володіє тонкощами роботи на комп’ютері (а таких студентів на першому курсі 
навчання більшість у групі) немає змоги скористатися нецивілізованим завершенням своєї роботи. 
 Другий засіб запобігання здійсненню можливостей, що використовували найбільш "кмітливі" 

студенти в процесі проведення контролю, – це використання інтерактивного навчального курсу "Нарисна 
геометрія". 

Справа у тому, що інтерактивний курс навчання "Нарисна геометрія" надає можливість студентам, 
що не якісно підготувалися до проведення контролю, здобути відповідь на завдання, яку вони отримують 
у процесі контролю. Для отримання інформації, що потрібна для вирішення того чи іншого завдання 
достатньо ще один раз активізувати ПК АКЗ НГ, замовити режим роботи "Самоконтроль" і через нього 
увійти в інтерактивний курс навчання "Нарисна геометрія". Заходи, що прийняли розробники ПК АКЗ 
НГ у його новій версії, зробили неможливим одночасну роботу двох екземплярів ПрК на одному 
комп’ютері. 

Аналогічні заходи прийняті стосовно програм-адміністраторів тому, що керування процесом 
функціонування ПК АКЗ НГ в одному і тому ж класі рівноцінне керуванню автомобілем двома особами. 
І в першому, і в другому випадку наслідки від такого керування можуть бути непередбаченими. 
 Покращення функціонування програмних засобів як на окремих комп’ютерах, так і у 

комплексі з локальною мережею. 
Необхідність доробки програмних засобів у цьому випадку зумовлюється тим, що технічна реалізація 

комп’ютерних класів, незважаючи на те, що в даний час помітна тенденція укомплектовування 
комп’ютерних класів обладнанням, яке відповідає вимогам сьогодення, все ж таки запізнюється 
порівняно з темпами росту сучасних інформаційних технологій. У зв’язку з цим виникає суперечка між 
апаратурними можливостями конкретного комп’ютерного класу та програмними засобами, що повинні 
функціонувати в ньому. Звісно, що комп’ютери, що надані розробникам програмних засобів і на яких 
здійснюється їх розробка, значно міцніші порівняно з комп’ютерами в класах, тому тестування 
програмних засобів на цих комп’ютерах не передбачають ніяких "підводних каменів" щодо якості їх 
роботи. І, навпаки, аналогічне тестування на менш "міцних" комп’ютерах показує слабкі сторони 
програмних засобів, що розробляються. Тому розробники програм повинні враховувати технічне 
забезпечення комп’ютерних класів, де планується їх експлуатація, а воно, на практиці, є таким, що, 
принаймні, на декілька років відстає від технічного рівня сьогодення. Урахування умов реального 
технічного забезпечення навчального процесу є запорукою того, що розроблювані нові програмні засоби 
навчання в будь-якому разі дозволять якісно забезпечити навчальний процес.  

Висновки і перспективи. З першого разу неможливо отримати програмний продукт, що відповідає 
навчальному призначенню без ретельного його тестування в реальних умовах експлуатації. Для 
досягнення досконалості програмних засобів навчального процесу необхідно декілька років їх 
експериментальної експлуатації. 
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Юсупова М. Ф. Анализ результатов апробации и эксплуатации программных средств 
интерактивной системы обучения дисциплине "Начертательная геометрия". 

Изложен анализ результатов апробации первого года эксплуатации программных средств 
интерактивной системы обучения. Сформулирован вывод, что учет реальных условий технического 
обеспечения учебного процесса, удаление его недостатков, улучшение условий функционирования есть 
залогом того, что разработанные новые программные средства обучения позволят качественно 

обеспечить учебный процесс. 

Yusupova M. F. The Results Analysis of Approbation and Exploitation the Software of Interactive Teaching 
System of the Discipline "Descriptive Geometry". 

The results analysis of approbation the first year exploitation of interactive teaching software is stated. The 
conclusion has been made that the list of the real conditions of the teaching process, the removal of its 

shortages, the improvement of the functioning conditions are the guarantees that the developed new teaching 
software allows to provide the high-grade educational process. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ 
ОСВІТИ У ХХ СТ. 

У статті представлено характеристику головних етапів розвитку суспільствознавчої освіти у XX ст. 
Подано змістові характеристики кожного з етапів. Проаналізовано провідні теоретичні підходи до 

змісту освіти: знаннєвий, діяльнісний, культурологічний, компетентнісний. 

Реформування шкільної освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства визначається 
змінами її цілей, змісту і функцій. Проблематика змісту шкільної освіти та тенденцій у його розвитку 
стала предметом дослідження таких відомих учених як В. Беспалько, В. Краєвський, В. Лазарев, 
І. Лєрнер, О. Савченко, М. Скаткін, О. Сухомлинська, А. Хуторськой та ін. 

Російський дослідник М. Богуславський виокремив основні періоди розробки підходів до визначення 
змісту освіти у ХХ ст. [1]. 

Перша чверть XX ст. (точніше до 1929 р.). Тут виокремлюються два внутрішніх етапи. 
На початку XX ст. (до 1918 р.) конструктивно розроблялися три підходи до визначення змісту освіти. 

Причому, якщо в 1900 – 1914 рр. домінував знаннєвий підхід у межах парадигми "школа навчання" 
(А. Анастасієв, М. Демков, П. Каптєрев), то в 1915 – 1917 рр. можна вже говорити про початок 
продуктивної розробки культурологічного (М. Рубінштейн) і діяльнісного (П. Блонський) підходів.  

У 1918 – 1920 роки, коли в радянській педагогіці теорія змісту освіти розвивалася в межах парадигми 
трудової школи. Цей напрям також можна віднести до діяльнісного підходу. Базовими вважались ідеї 
прагматичної педагогіки Дж. Дьюї і частково – професійно-трудової школи Г. Кершенштайнера. Згідно з 
цими підходами освіта є безперервним процесом реконструкції досвіду. Джерелом змісту освіти є не 
окремі предмети, а громадська та індивідуальна діяльність учня. Зміст освіти – це міждисциплінарна 
система знань (комплексні теми), засвоєння яких потребує від учнів колективних зусиль для розв’язання 
поставлених проблем, практичних дій, ігрових форм занять, індивідуальної самостійності. 

У цей період найбільший внесок у розробку теорії змісту освіти зробили П. Блонський, 
А. Калашников, А. Пінкевич, М. Пістракі, С. Шацький, а також відомі на той час дидакти Ш. Ганелін, 
О. Сиркіна. 

1930-ті – 1950-ті роки. У радянській педагогіці це був час розвитку теоретичних основ змісту 
загальної освіти в рамках парадигми "школа навчання", коли домінував знаннєвий підхід (Н. Гончаров, 
М. Скаткін). Зміст освіти розглядався як сукупність знань, умінь і навичок, що мають бути засвоєні 
учнями. Передбачалося, що оволодіння знаннями і вміннями дасть змогу людині адекватно жити й діяти 
всередині існуючої соціальної структури. 

Друга половина 1950-х – перша половина 60-х років. У цей період в радянській педагогіці набула 
пріоритету політехнічна освіта, розроблялася теорія змісту освіти істотно близька до пошуків педагогіки 
1920-х років. Увага зосереджувалась на модифікації культурологічного підходу, де джерелом добору змісту 
освіти були передова наука і сучасне виробництво. Центральним питанням напруженого наукового пошуку 
було співвідношення загальної, політехнічної та професійної освіти. Найбільший внесок у розробку цієї 
проблематики зробили співробітники НДІ методів навчання АПН СРСР, зокрема М. Скаткін, М. Данилов, 
Б. Єсипов, А. Маркушевич, М. Мельников, С. Шаповаленко. Передбачався безпосередній зв’язок між 
здобуванням політехнічних знань та їх застосуванням учнями на підприємствах, у радгоспах і колгоспах. 
Згаданий період характеризувався реалізацією діяльнісного підходу.  

Дуже плідним в інноваційному розвитку теоретичних основ змісту освіти виявився період із середини 
1960 – до другої половини 1970-х років. Усередині цього десятиліття можна виділити два 
взаємозалежних підетапи: друга половина 60-х років (у цей період питанням розвитку підходів до теорії 
змісту загальної освіти в основному займалась Державна комісії з розробки змісту середньої освіти); 
перша половина 70-х років (розроблено три перспективних наукових підходи до визначення змісту 
освіти: методологічний, розвивальний і дидактичний). 

На думку М. Богуславського, квінтесенцією розвитку теорії змісту освіти в рамках радянської 
педагогіки став період з другої половини 70 – до кінця 80-х років, що охоплював такі внутрішні етапи: 

1975 – 1987 рр. – коли інноваційний комплекс проблем теорії змісту загальної освіти розроблявся і 
здійснювався переважно науковими колективами лабораторії дидактики НДІ загальної педагогіки АПН 
СРСР і низкою учених, зокрема В. Ледньовим і В. Беспальком. У результаті їхнього плідного творчого 
пошуку була розроблена культурологічна теорія змісту загальної освіти, що має важливе наукове значення. 

1988 – 1991 рр. – на основі сформованої теорії змісту освіти проводились продуктивні дослідження, 
пов’язані з гуманізацією та гуманітаризацією змісту загальної освіти. 
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Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в різні часи досліджувався Р. Арцишевським, 
Л. Боголюбовим, Л. Івановою, О. Пометун та ін. Але формування нового змісту суспільствознавчої 
освіти потребує ґрунтовного вивчення процесів і тенденцій у її розвитку протягом усього ХХ ст. 

Метою даної статті є спроба періодизації процесу розвитку змісту шкільної суспільствознавчої 
освіти у ХХ ст. 

Поняття "зміст загальної середньої освіти" за визначенням О. Савченко – це педагогічно адаптована 
система знань, умінь і навичок, способів навчальної діяльності (у т. ч. й творчої), емоційно-ціннісного 
ставлення учнів до світу, що забезпечує світоглядний, інтелектуальний і фізичний розвиток особистості 
(І. Лернер, М. Скаткін, Ю. Бабанський та ін.) [1]. 

Протягом ХХ – ХХІ ст. формувалися і змінювалися дидактичні підходи до змісту загальної середньої 
освіти. Як зазначає О. Савченко, наприкінці XVIII – на початку XIX ст. у педагогіці з’явились теорії 
формальної і матеріальної освіти. Прихильники формальної освіти вважали найголовнішим не зміст, а 
"гімнастику розуму", тому надавали перевагу класичній освіті, знанню мов, математиці. Для свого часу 
теорія формальної освіти була прогресивна, оскільки вона виступила на захист розвивального навчання, 
затвердила значення мови і математики в розумовому розвитку учнів [1]. 

Прихильники матеріальної освіти підходили до визначення змісту з точки зору її корисності для 
життя і майбутньої професії людини. Вони перебільшували роль обсягу знань і недооцінювали 
цілеспрямований розвиток мислення. Різновидом цієї теорії є прагматизм, за яким вибір предметів та їх 
зміст оцінювався за основним критерієм – корисності для життя. 

Як зазначає О. Пометун, в історико-педагогічних дослідженнях період початку ХХ століття 
характеризується як період співіснування трьох основних педагогічних парадигм: "школи навчання", 
"школи праці" і "вільної школи", відповідно до яких і формувалися підходи до змісту освіти [2: 69-70]. 
"Школа навчання" характеризувалася орієнтацією на виконання в освіті соціального замовлення 
правлячих класів, а, отже, була авторитарною за способами організації навчально-виховного процесу. 
Цілі, зміст, форми, методи навчання визначалися педагогом і були розраховані на засвоєння значного 
регламентованого обсягу знань. У зазначений період вона домінувала в педагогічній теорії та масовій 
практиці. На початку XX ст. "школа навчання" зазнавала змін в напрямку стимулювання пізнавальної 
активності та творчої ініціативи учнів. 

Перехід до індустріального суспільства поставив перед школою нові завдання. Зароджується модель 
"школи праці", яка виходила з мети виховання активної та ініціативної творчої особистості, котра 
свідомо брала участь у перетворенні навколишнього життя. У змісті освіти акцент робився на 
політехнізм, професійне навчання. Школа мала бути тісно пов’язана з життям, основою навчально-
виховного процесу стала праця. Пріоритет в методах навчання надавався активним дослідно-
експериментальним методам, опорі на самостійну пізнавальну діяльність учнів. Велика увага 
приділялася діяльності педагога з розвитку пізнавальних інтересів дітей. У перші десятиліття XX 
століття "школа праці" та "школа навчання" співіснували, взаємопроникаючи одна в одну. 

Зміст української шкільної освіти радянського і пострадянського періодів зазнав кілька докорінних 
перебудов. Передусім, це зміни у шкільній справі після 1917 р. У 20-х роках XX ст. в Україні відбулася 
українізація школи; учні обов’язково вивчали українську мову, історію та географію України, велика 
роль відводилася краєзнавству, зв’язку навчання з продуктивною працею, комплексному підходу до 
вивчення наук. З початку 20-х рр. ХХ ст. в освіті почав відбуватися перехід до "школи праці". 

У 30-х роках XX ст. всеохоплюючою стала політизація змісту шкільної освіти, насаджувалися 
комплексні програми і проекти, бригадні методи навчання. Після постанов ЦК ВКП(б) "Про початкову і 
середню школу" (1931) та "Про навчальні програми та режим роботи в початковій та середній школі" 
(1932) в Україні активно впроваджується політехнізація школи, визначається обов’язковість 
систематичного навчання, незамінна роль шкільного підручника, вводиться предметна система, суворий 
контроль за успішністю кожного учня [3]. 

У 60 – 70-х роках XX ст. відбулася суттєва перебудова змісту шкільної освіти з метою приведення 
його у відповідність з рівнем розвитку науки, культури і виробництва, забезпечення доступності, 
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, створення кращих умов для розвитку учнів. У 80-х 
роках XX ст. було створено теорію добору змісту як багатокомпонентного утворення на основі аналізу 
соціального досвіду (М. Скаткін, І. Лернер, В. Краєвський, В. Ледньов). Зокрема, обґрунтовано 
необхідність поєднання у змісті середньої освіти формального і матеріального підходів, показано, що він 
має бути особливою формою відображення матеріальної і духовної культури людства. 

За висновками М. Богуславського, протягом XX ст. у вітчизняній педагогіці виокремились чотири 
провідних підходи до розробки теорії змісту загальної освіти: 

 знаннєвий підхід, при якому головна увага приділяється добору предметного матеріалу, що 
дає можливість учням оволодіти відповідними знаннями основ наук, а також вміннями і 
навичками; 
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 діяльнісний підхід, коли увага зосереджується на тому змісті освіти, який дає учням 
можливість оволодіти знаннями, що стосуються сучасного промислового та 
сільськогосподарського виробництва, політики і суспільного життя, а, головне – способами 
самостійного здобування цих знань та їх застосування позанавчальним процесом; 

 культурологічний підхід, при якому пріоритет надається конструюванню змісту освіти на 
основі широкого соціального досвіду, причому цей досвід повинен вступати у взаємодію з 
власним емоційно-культурним досвідом учнів; 

 компетентнісний підхід, коли критерієм добору змісту освіти є ті знання, засвоєння яких дає 
можливість учням безпосередньо, уже в процесі навчання розв’язувати актуальні для них 
соціальні й життєві проблеми, опановувати соціалізаційну практику [4]. 

Зміст шкільної суспільствознавчої освіти протягом ХХ ст. також змінювався, іноді кардинально. 
Шкільна суспільствознавча освіта формувалася і розвивалася разом з історичною освітою. 

О. Пометун виокремлює у розвитку шкільної історичної освіти в Україні в XX столітті такі періоди: 1-й 
(1900 – 1920 рр.) – становлення шкільної історичної освіти в умовах відродження української 
державності та національної школи; 2-й (1920 – початок 30-х років) – викладання історії в умовах 
українізації суспільства і школи та переходу до комплексних програм навчання; 3-й (середина 30-х – 
середина 50-х років) – реформування історичної освіти, уніфікація змісту і технологій навчання; 4-й 
(середина 50-х – середина 60-х років) – розвиток історико-методичної теорії та практики викладання 
історії в Україні в зв’язку з частковою демократизацією і десталінізацією суспільного життя; 5-й (1966 – 
середина 80-х років) – розвиток системи шкільної історичної освіти в умовах наростання кризових явищ 
у житті суспільства; 6-й (кінець 80-х – 90-ті роки) – формування національної системи історичної освіти 
в Україні [2]. 

Періодизацію радянської суспільствознавчої шкільної освіти запропонували наприкінці 90-х рр. ХХ 
ст. російські вчені Л. Іванова [5] і Л. Боголюбов [6], які виокремили у її розвитку такі періоди: 

1) 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. – кінець 50-х рр. Період формування шкільної суспільствознавчої освіти. 
Відбувалося експериментування з суспільствознавчими предметами: від формування інтегрованого 
курсу "Суспільствознавство" до появи у другій половині 30-х рр. окремих історичних і 
суспільствознавчих предметів і розвитку відповідних предметних систем в умовах уніфікованої та 
заідеологізованої системи освіти. 

2) кінець 50-х – середина 60-х рр. Період становлення шкільного інтегрованого предмета 
"Суспільствознавство". Відбулося повернення у середню школу предметів "Логіка" і "Психологія" та 
вдосконалено курс "Конституція СРСР". Саме в цей час почалося формування нового предмета "Основи 
політичних знань", який трансформувався в "Суспільствознавство". З появою в середині 60-х рр. 
навчально-методичного комплексу нового предмета (програма, підручник, методичний посібник для 
вчителів, хрестоматія, словник для учнів "Основні поняття з суспільствознавства") закінчився період 
становлення нового шкільного інтегрованого суспільствознавчого предмета. 

3) середина 60-х рр. – середина 80-х рр. Період удосконалення інтегрованого предмета 
"Суспільствознавство". Курс суспільствознавства дидактично вдосконалювався, а в середині 70-х рр. 
з’явився новий суспільствознавчий предмет "Основи Радянської держави і права". 

4) середина 80-х – початок 90-х рр. Період пошуків нових підходів до змісту шкільної 
суспільствознавчої освіти. В другій половині 80-х – на початку 90-х рр. відбувалося реформування курсу 
суспільствознавства. З’явився новий предмет "Етика і психологія сімейного життя", вдосконалювалися 
програми, підручники, почалися пошуки нових підходів до змісту шкільної суспільствознавчої освіти, 
було розроблено інтегрований курс "Людина і суспільство", який впроваджувався від початкової до 
старшої загальноосвітньої школи. 

За висновками І. Смагіна, з погляду синергетики розвиток шкільного суспільствознавства постає як 
процес трансформації стану-атрактора складної динамічної галузевої освітньої системи 
суспільствознавства у певних точках біфуркації [7]. Це дає можливість виокремити у період 1920 – 1990 
рр. певні, відносно стабільні за ознаками, атрактори галузевої системи, пов’язані із розвитком освітніх 
систем навчальних предметів шкільного суспільствознавства. На думку дослідника, протягом 1920 –
 1990 років основним системоутворювальним чинником, що характеризував відмінності кожного 
наступного стану-атрактора розвитку освітньої системи шкільного суспільствознавства від 
попереднього, був процес предметної інтеграції-дезінтеграції в межах освітньої галузі 
суспільствознавства. Виходячи з цього, у розвитку шкільного суспільствознавства у названих 
хронологічних межах можна виділити такі основні періоди. 

Перший – 1920 – перша пол. 1930-х рр. – час формування атрактора українського радянського 
шкільного суспільствознавства, на який у процесі біфуркації перейшла система шкільної 
суспільствознавчої освіти. Період характеризувався формуванням освітньої системи інтегрованого 
навчального предмета "Суспільствознавство". Серед головних чинників, що обумовили цей перехід 
були: зміна освітньої парадигми в результаті зміни державності та трансформація змісту і завдань 
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шкільної освіти (зовнішні чинники) й нове бачення мети, змісту, завдань, структури шкільної 
суспільствознавчої освіти педагогічною і науковою громадськістю (внутрішні чинники). 

Другий – друга половина 30-х – кінець 50-х рр. – період предметної дезінтеграції, що 
характеризувався відмовою від інтегрованого предмета "Суспільствознавство", поверненням у школи 
курсів вітчизняної і всесвітньої історії, філософської пропедевтики (логіки і психології), появою 
політико-правового предмета "Конституція СРСР і УРСР" та формуванням відповідних освітніх систем 
навчальних предметів у межах галузі шкільного суспільствознавства. Тут на процес біфуркації впливали 
зовнішні чинники: формалізована у відомих партійно-політичних постановах середини 30-х рр. зміна 
завдань шкільної суспільствознавчої освіти, обумовлена особливостями соціально-економічного 
розвитку країни; та внутрішні чинники: насамперед, потреба в більш якісних результатах навчання, 
уніфікації навчально-виховного процесу, посилення ідеологізації змісту суспільних дисциплін тощо. 

Третій – 1960 – 1975 рр. – період трансформації шкільної суспільствознавчої освіти, коли відбулася 
предметна інтеграція: перехід від поліпредметності та масиву відповідних навчальних книг до 
уніфікованого для всіх республік СРСР єдиного навчального предмета "Суспільствознавство". 
Зовнішніми чинниками розвитку на цьому етапі виступали: політехнізація шкільної освіти, необхідність 
формування радянської особистості на засадах Морального кодексу будівника комунізму; внутрішніми: 
позитивні результати експериментальної апробації навчального предмета "Основи політичних знань", 
стан розвитку теорії радянського підручника та ін. 

Четвертий – 1975 – 1986 рр. – період нової дезінтеграції предмета "Суспільствознавство" на кілька 
навчальних предметів ("Суспільствознавство", "Основи Радянської держави і права", "Етика і психологія 
сімейного життя") та низку факультативів. Як зовнішні чинники біфуркації можемо назвати необхідність 
підсилення правової, економічної та етико-моральної освіти молоді на тлі негативних проявів у 
соціальній, правовій та демографічній сферах життя радянського суспільства; як внутрішні – позитивні 
результати експериментальної апробації навчальних предметів і факультативів "Основи Радянського 
законодавства", "Основи Радянської держави і права", "Етика і психологія сімейного життя", "Основи 
економічних знань", наявність попереднього досвіду викладання подібних предметів. 

П’ятий – 1987 – 1990 рр. – період переходу шкільної суспільствознавчої освіти до нової інтеграції 
низки шкільних суспільствознавчих предметів у курс "Людина і суспільство". У процесі біфуркації серед 
зовнішніх чинників були: зміна парадигми суспільствознавчої освіти та акцентування уваги на 
гуманізації навчання в результаті перебудовчих процесів у радянському суспільстві; серед внутрішніх: 
самоорганізаційні процеси в освітньому середовищі, що виявлялися у формах творчої ініціативи 
вчителів, педагогіки співробітництва [7]. 

На основі зазначених наукових підходів, з урахуванням тенденцій у розвитку змісту шкільної освіти 
загалом, і суспільствознавчої освіти зокрема, пропонуємо періодизацію процесу розвитку змісту 
шкільної суспільствознавчої освіти у ХХ ст.: 

1) 1900 – 1920 рр. – в межах знаннєвого та таких, що зароджувалися, діяльнісного і культурологічного 
підходів до змісту шкільної освіти формування змісту гімназійних предметів "Логіка", "Психологія", 
"Законознавство". 

2) 20-ті – друга половина 30-х рр. ХХ ст. – в межах "школи праці" формування і розвиток змісту 
шкільного інтегрованого суспільствознавства. 

3) Друга половина 30-х – кінець 50-х рр. в межах "школи навчання" оновлення змісту дорадянських 
гімназійних предметів "Логіка" і "Психологія" та формування змісту правознавчого предмета 
"Конституція СРСР та УРСР". 

4) 1960 – 1975 рр. – в межах діяльнісного підходу до шкільного навчання формування і розвиток 
змісту інтегрованого предмета "Суспільствознавство". 

5) 1975 – 1986 рр. – в межах культурологічної теорії змісту освіти формування змісту шкільних 
предметів правового, етико-морального та економічного спрямування. 

6) 1987 –1 990 рр. – в умовах гуманізації і гуманітаризації змісту освіти кардинальне оновлення змісту 
шкільної суспільствознавчої освіти. 

7) 1991 – 1999 рр. – в умовах поєднання культурологічного, компетентнісного та особистісно 
орієнтованого підходів до змісту шкільної освіти формування змісту шкільних предметів "Людина і 
світ", "Основи правознавства", факультативів і курсів за вибором суспільствознавчого спрямування. 
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Арешонков В. Ю. Периодизация процесса развития содержания школьного обществоведческого 
образования в XX веке. 

В cтатье представлена характеристика главных этапов развития обществоведческого образования в 
XX веке. Поданы содержательные характеристики каждого с этапов. Проанализированы ведущие 

теоретические подходы к содержанию образования: знаниевый, деятельностный, культурологический, 
компетентностный. 

Areshonkov V. Yu. The Periodization of the Development Process of the Social Science Education School 
Contents in the XX Century. 

The article presents the characteristic of the main development stages of the social science education in the XX 
century, gives the substantial characteristics of the each stage and analyzes the leading theoretical approaches 

towards the contents of the education: knowledgeable, pragmatist, culturological, competence-based.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МОВНОЇ ОСВІТИ  
В США У XVI-XIX СТОЛІТТЯХ 

У статті подано історичну ретроспективу значення мовної освіти в структурі шкільної освіти 
Сполучених Штатів Америки у період з ХVI по XIX століття. Політика американського уряду у галузі 
мовної освіти на різних етапах розвитку країни є цікавою і корисною для нашої відносно молодої 
держави, яка провадить власну мовну політику також в умовах полікультурного середовища. 

У наш час фактично не залишилось жодної моноетнічної держави, а це призвело до того, що етнічні 
групи прагнуть зберегти свою самобутність, передусім, мову. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми 
належить безперечно освіті, пріоритетним напрямком якої має бути виховання у підростаючого 
покоління поваги до інших народів, розуміння та прийняття їхньої культури. 

На нашу думку, ґрунтовного та всебічного вивчення заслуговують результати пошуків шляхів 
ефективного розв’язання проблем полікультурної освіти, які здобули Сполучені Штати Америки. Вплив 
цієї держави на світові освітні процеси протягом останніх десятиріч є цілком очевидним, а їхній досвід у 
галузі полікультурної освіти є квінтесенцією кращих європейських досягнень і власного досвіду 
побудування демократичного суспільства на засадах філософії прагматизму і соціал-конструктивізму. 

Як стверджує О. Гончаренко, багатоманітність – це одна з проблем у суспільному житті й освіті 
США, яка викликає підвищений інтерес науковців та політиків і є постійним предметом палких дебатів. 
Феномен етнічної багатоманітності привертає до себе увагу вчених багатьох країн як самобутнє явище, 
яке варте вивчення та осмислення [1]. 

В останні десятиліття тенденції полікультурної освіти у США набувають все більшої актуальності, 
посилились пошуки ефективних способів її впровадження. Один із найважливіших шляхів реалізації 
завдання вбачається у формуванні полікультурного підходу в навчанні мов, який дозволяє долати 
мовний і мовленнєвий расизм, від якого страждають діти іммігрантів та емігрантів. Політика 
американського уряду у галузі мовної освіти в різні періоди розвитку країни є цікавою і корисною для 
нашої відносно молодої держави, яка провадить власну мовну політику також в умовах полікультурного 
середовища. Тоді як українська мова є державною, в Україні поширеною є російська мова, 
впроваджується загальне вивчення у школах англійської та інших іноземних мов. 

Значний внесок у дослідження загальних тенденцій полікультурної освіти у Сполучених Штатах 
зробили О. К. Гаганова, Г. Д. Дмитрієв, О. М. Джуринський, З. А. Малькова; проаналізовано низку 
концепцій полікультурної освіти, розроблених американськими науковцями (М. Л. Воловікова, 
С. У. Наушабаєва). Науковим підґрунтям для вивчення проблеми багатомовності загалом та двомовності 
зокрема є праці зарубіжних (Л. Бака, М. Берліц, Ф. Гуен, М. Суїт) та вітчизняних (Г. А. Гринюк, 
О. І. Литвинов, Н. А. Середа) учених. 

Американські науковці приділяли увагу окремим аспектам мовної підготовки. Так, У. Чайлдерс, 
Е. Зейдель, О. Оришкевич розглянули стан викладання деяких іноземних мов у певний історичний період 
в США. Б. Блум, Н. Граунлунд, Дж. Келлер висвітлили питання розробки куррікулуму, а Д. Ньюнан, 
У. І. Разерфорд, Д. Уілкінз, М. Фіночіаро та К. Брумфіт – питання розробки навчальних програм мовних 
курсів. 

Проте цілісна картина ідеї полікультурної освіти та особливостей її реалізації у шкільній практиці США 
через навчання іноземних мов все ще відсутня у вітчизняній педагогічній науці, що позбавляє сучасних 
дослідників можливості осмислення та використання позитивного досвіду американських педагогів. 

Щоб оцінити реальну ситуацію реалізації полікультурної освіти через вивчення мов, її не можна 
розглядати окремо від загальної історії освітнього процесу, педагогічної думки загалом та розвитку 
середньої школи зокрема. Тому у своїй статті ми ставимо за мету з’ясувати значення, яке надавалось 
мовній освіті в структурі шкільної освіти Сполучених Штатів у ХVII-XIX століттях. 

На шляху до свого становлення система освіти кожної країни проходить певні етапи, вбираючи в себе 
усі особливості тієї чи іншої епохи, відповідаючи вимогам того чи іншого періоду, стимулюючи 
розвиток країни, виступаючи основним осередком прогресивних ідей. Варто зазначити, що у вітчизняній 
літературі мають місце спроби визначення етапів становлення американської системи середньої освіти 
[2-5]. Дослідники беруть за основу різні підходи та критерії для її етапізації. Так, наприклад, в 
концептуалізації історичного розвитку американської освіти, автором якої є Елвін Тоффлер, виділяється 
"перша хвиля", що тривала приблизно від 8 тис. до н. е. і завершилася епохою від 1650 до 1750 років та 
"друга хвиля", яка розпочалася останніми роками першої хвилі і домінувала до 1950 року [6]. Сучасний 
етап розвитку освіти в США називають "третьою хвилею". 
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Якщо говорити про початок американського шкільництва, то варто зазначити, що воно виникло 
задовго до утворення Сполучених Штатів Америки. У 1503 році разом з Христофором Колумбом до 
Нового Світу прибули іспанські священики, а в 1523 році була відкрита перша школа. Монахи і 
священики вивчали корінні мови та навчали місцевих дітей читанню, письму, арифметиці, співу та 
катехізису. Іспанськими місіонерами такі школи відкривалися повсюди аж до 1873 року. Спочатку ці 
школи створювались на зразок тих, які функціонували в країнах, звідки прибули колоністи (Англія, 
Франція, Іспанія, Голландія).  

Початок ХVІ століття характеризувався заснуванням іспанцями шкіл для дітей корінного населення 
та для своїх власних у колоніях на тих територіях, де зараз розташовані штати Флорида, Луїзіана, Техас, 
Нью-Мехіко, Аризона, Каліфорнія, Оклахома, Небраска і Канзас. У цих школах пропагували іспанську 
мову, культуру та цінності. 

З 1620 року діти перших поселенців Массачусетса також навчалися письму, читанню, арифметиці, 
релігійним дисциплінам. Перші "латинські" граматичні школи, в яких навчалася привілейована молодь, 
з’явилися у середині ХVІІ століття. 

У 1635 році було засновано Бостонську латинську класичну школу, яка дала початок розвиткові 
середньої освіти у Сполучених Штатах. За принципом організації вона була аналогічною до Англійської 
граматичної школи. Складовими шкільної програми були англійська та грецька мови, а також значна увага 
приділялась вивченню латинської граматики. Учні вчилися читати і обговорювати латинською мовою праці 
Цицерона та Овідія, а грецькою мовою вивчалися твори Сократа і Гомера. У цьому ж році було засновано 
першу школу у Вірджинії. Загалом до 1640 року У США функціонувало всього сім шкіл [7]. 

Необхідно зазначити, що у 1642 році Верховним судом Массачусетса було прийнято закон, який 
вимагав від певної особи проведення опитування батьків та вчителів щодо того, якою мовою має 
відбуватись навчання їхніх дітей та учнів. Також у цьому ж році були зроблені перші кроки до 
обов’язкової освіти через прийняття у Массачусетсі закону, який вимагав від дітей знання релігії і 
навичок читання. Відповідно до нього, батьки, які вважалися на той час найкращими вчителями, повинні 
нести відповідальність за отримання дітьми базових знань. Якщо ж дитина не вміла належно читати і 
писати, її необхідно було відправити туди, де б вона могла набути необхідних знань. Проте у цьому 
законі не говорилося про створення шкіл. Це було зроблено пізніше [8: 65; 9: 188-189].  

Прийняті у ХVII столітті закони сприяли появі необхідних навчальних книжок та підручників. Перші 
підручники, як правило, містили алфавіт, набір буквосполучень, молитву (Lord’s Prayer) і Благословення 
(Benediction). Серед них варто згадати "Новий англійський буквар" (The New England Primer), який 
вперше з’явився у 1690 році [9: 191-193]. У цій книжці, яка складалася з 90 сторінок, кожна з літер 
алфавіту була проілюстрована римівкою і дерев’яною гравюрою. Вона була написана віршами і прозою, 
навчала читанню та релігії й обов’язково використовувалась для навчання у церкві і в школі. У 1740 році 
значно підвищив статус граматики англійської мови як науки "Новий довідник з англійської мови" (A 
New Guide to English Grammar), автором якого був Томас Дилверс (Т. Dilworth). У ньому було 
надруковано низку слів (від одно- до шестискладових) із транскрипцією і значенням. Крім того, він 
містив короткий огляд англійської граматики у формі "запитання – відповідь". Основним підручником 
для школярів з 1783 року став "Американський орфографічний довідник", який видав вчитель з Нью-
Йорка Ной Вебстер (Noah Webster). У ньому Вебстер запропонував американцям написання слів, що 
більше відповідало їхній вимові, для цього він впорядкував американський правопис і відокремив його 
від старішого англійського попередника. У 1828 році автор опублікував "Американський словник 
англійської мови" (The American Dictionary of the English Language), який є прототипом сучасних 
Вебстерських словників, що свідчить про його випробування часом. Можна сказати, що словники 
Вебстера започаткували процес націоналізації американської системи освіти. 

Провідне місце у середній освіті ХVIII століття займали школи, засновані Бенджаміном Франкліном і 
які отримали назву "академії" (academies). Перша така школа була заснована у 1751 році у Філадельфії з 
метою навчання навичок письма і рахування. Вона була створена за моделлю школи Платона. Через три 
роки першу академію було реорганізовано у "коледж і академію", згодом відому як Пенсільванський 
університет [10: 194]. Перелік предметів в академії був ширшим, ніж в граматичних школах, а 
викладання – серйознішим. 

Наприкінці ХVІІІ століття через різноманіття мов і релігій серед іммігрантів колоніальний уряд 
змушений був дозволити відкриття шкіл з різними мовами викладання. Навчання іноземних мов у США 
почалось у колоніях вздовж східного узбережжя, де відбувалось ретельне і систематичне вивчення 
латинської мови. Переселенці з Франції та Німеччини заснували власні приватні школи, де їхні діти 
вивчали французьку і німецьку мови.  

У 1809 році в Нью-Гармоні було створено першу школу, що сповідувала принципи Песталоцці. Її 
керівником став Джозеф Неф (1770-1854), який був переконаний, що навчання варто починати з речей, 
які оточують дитину, використовуючи різноманітну наочність. Дж. Неф є автором багатьох методичних 
розробок з арифметики, геометрії, іноземних мов, малювання, суспільствознавства.  
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Закон Картера (Carter’s law), прийнятий у 1827 році, вповноважував громадськість утримувати 
середню школу, він також міг стати моделлю для інших штатів, у яких учням хотіли б дати ґрунтовніші 
знання. За цим законом, міста з населенням 4000 повинні були ввести у навчальні плани курси загальної 
історії, риторики, логіки, латинської та грецької мов. 

У 1821 році у Бостоні відкрилася перша загальноосвітня школа (public secondary school) – Англійська 
класична школа. Потім слово "класична" було змінено на "вища" (в деяких джерелах – "середня") і в 
результаті отримали назву Англійська вища школа (the English High School), яка згодом почала 
називатися "вища народна школа" (the public high school). До такої школи приймали лише хлопчиків 
віком 13 років з навичками читання, письма та математики. Учні протягом трьох років вивчали 
граматику, словотвір, художнє читання, математику, географію, геодезію, історію, логіку, етику, 
політологію та навігаційну справу. У 1826 році така школа відкрилася у Бостоні й для дівчат. Також вищі 
школи з’явилися в Уорсестері (Массачусетс) та Портленді (штат Мейн). Варто зазначити, що вища 
школа, на відміну від Латинської граматичної, є власне американською і стала втіленням демократії. 

Нові припливи іммігрантів до Сполучених Штатів відбулися у 1830 та 1848 роках, спричинені 
революцією в Німеччині та в інших частинах Європи. З огляду на це в 50-х роках ХІХ століття у 
багатьох великих містах школи запровадили викладання німецької мови, проте латинська та грецька 
мови зберегли своє домінуюче значення. Поряд з цим, англійська мова почала набувати статусу 
загальнодержавної, хоча й залишилась іноземною для частини населення. 

У другій половині ХІХ століття зріс інтерес американського населення до вивчення французької 
мови, оскільки лідери боротьби за незалежність від Англії були франкофілами. Навчання французької 
мови здійснювалось у приватних школах. Війна за незалежність піднесла французьку мову до статусу 
найпопулярнішої іноземної мови у приватних школах, розташованих вздовж Атлантичного узбережжя, 
окрім Флориди. Проте престиж цієї мови впав після розгрому Франції Німеччиною у 1870-1871 роках. 

У 1883 році у Сполучених Штатах було засновано Асоціацію сучасних мов Америки, але це мало 
незначний вплив на розвиток навчання іноземних мов у навчальних закладах у першому десятиріччі 
ХХ століття. 

До середини ХІХ століття приватна форма навчання була основною в американській системі освіти. 
Значні зусилля активних громадських діячів спрямовувались на одержавлення національної освіти, в 
результаті чого у штаті Міссурі в 1839 році було впроваджено державну систему освіти.  

Гнітюче враження на американське суспільство справив перепис населення у 1880 році. Він засвідчив 
неписемність більшої частини населення штатів Півдня, а щодо кольорового населення, то відсоток 
неписемності сягав 78 % (Південна Кароліна) [11: 39]. З приходом до влади консерваторів у багатьох 
штатах були прийняті закони про створення окремих шкіл (segregated schools) для чорношкірих дітей. У 
1896 р. Верховний Суд США офіційно визнав такі школи, і вони стали невід’ємною частиною життя 
американців приблизно на 50 років [12: 439]. 

Характерною особливістю розвитку освітньої системи США у другій половині ХІХ століття було 
прийняття низки законів, що забезпечували можливість впровадження суттєвих педагогічних інновацій. 
Так, у 1850 році відкрилися перші безкоштовні середні школи в Орегоні. У наступні роки такі штати, як 
Небраска, Іллінойс (1855 р.), Айова (1858 р.), Канзас (1859 р.), Дакота (1960 р.) прийняли закон про 
навчання у вищих народних школах, в яких продовжували своє навчання діти, які не мали змоги 
вступити до університету. Програми граматичних і так званих "preparatory schools" готували лише до 
вступу у вищі навчальні заклади. 

У вищих школах навчання для учнів віком від 14 до 18 років було диференційованим, враховувались 
їхні можливості, потреби та інтереси. Як правило, в таких школах функціонували паралельні відділи: 
загальноосвітній (academic) для тих, хто бажав вступити до університету або отримати "класичну" 
освіту; природничо-науковий відділ з латинською мовою (latin-scientific) або без латинської мови – 
науковий (scientific); практичний (business) для учнів, які отримували лише базові знання і в коротший 
термін закінчували школу [9: 191-198]. Крім того, у вищих американських школах предмети поділялись 
на обов’язкові (prescribed) і необов’язкові (elective). 

Шкільний тиждень в американській школі складався з п’яти навчальних днів. Організацію вищих 
народних шкіл у Сполучених Штатах можна розглянути на прикладі вищої народної школи у м. Денвері 
(штат Колорадо, заснований у 1876 році). Школа, відкрита у 1881 році, була розрахована на 800 учнів 
(враховуючи, що населення всього штату у 1880 р. становило лише 412 тисяч жителів). У 1892 р. тут 
навчалося 740 учнів: 311 хлопців і 429 дівчат. При школі, крім бібліотеки, були: фізичний кабінет, 
хімічна лабораторія, а також кабінети зоології, геології, малювання, технічного креслення, 
образотворчого мистецтва і навіть арсенал. Усе це свідчило про різноплановість навчання у цьому 
закладі. Щодо програми занять, то вона складалася з двох курсів: загальноосвітнього (general course), де 
переважали математика або природничі науки, і класичного (classical course), де, починаючи з другого 
року навчання, велика увага приділялася класичним мовам [4: 22]. 
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Хоча навчальний план американської школи не був перенасичений інформацією, все вивчалося з 
врахуванням існуючих потреб. Розширення змісту освіти вимагало також застосування нових методів 
навчання. Словесно-схоластична система навчання поступово відмирала. Дати учням завдання з 
математики чи географії, а потім перевірити їхні знання матеріалу було нескладно для вчителя. Набагато 
важче навчити учнів спостерігати, зіставляти та аналізувати факти і події. Для цього широко 
застосовувалися предмети наочності.  

Як зазначає Н. В. Пацевко, в останні декади ХІХ століття характерним було швидке зростання 
кількості шкіл у США. У 1870 році у 160 вищих (державних і приватних) школах налічувалося 80 227 
учнів; у 1880 році – 110 277 учнів, 800 шкіл; у 1890 році – 202 063 учні, 2 526 шкіл; 1900 році – 519 251 
учень, 6 000 шкіл [4: 24]. Пізніше, крім вищих народних шкіл, в Америці створюються нижчі середні 
школи (junior high school) і нижчі коледжі (junior college), що передбачало залучення більшої кількості 
учнів [13: 46]. Традиційна система організації навчання, яка функціонувала у кінці ХІХ століття, 
позначалася 8+4, тобто 8 років початкової і 4 роки середньої школи. Відхід від даної системи полягав у її 
заміні на нову: 6+3+3, що включала 6 років початкової школи, 3 – нижчої середньої і 3 роки вищої 
середньої школи. 

Як свідчать статистичні дані, у 1891-1892 роках у Сполучених Штатах понад 15 млн. дітей 
отримувало освіту, що становило 23 % від усього населення. Такого високого показника не було в 
жодній країні світу. З цих 15 мільйонів учнів 96,27 % отримували початкову освіту, середню освіту – 
402, 089 учнів (2,78 %), а вищу – 147,662 юнаків і дівчат (1 %). 

До кінця ХІХ століття кількість середніх шкіл зросла до 6 000, у списках яких нараховувалося 519 000 
учнів. Вони становили лише 8,5 % усього молодого покоління. Відсоток учнів, які закінчували школу, 
був ще меншим – 6,3 % [14: 233-234]. У той час питання цілей американської середньої школи 
трактувалося з точки зору двох головних напрямків американської педагогіки. Прихильники 
традиційного навчання вбачали у вищій школі заклад виключно для підготовки учнів до навчання у 
коледжі. Тобто студенти поділялися на тих, які вивчали предмети або гуманітарного, або технічного 
циклу. Інші вірили в те, що вищі школи повинні бути народними, тобто пропонували для вивчення низу 
предметів практичного циклу, які б допомагали учням у майбутньому при виборі професії, а також у 
повсякденному житті [4: 31-32]. 

У ХІХ столітті найбільш вживаною мовою на сході залишилась французька мова, у Пенсільванії та на 
середньому заході – німецька, у Флориді, на південному заході і на заході – іспанська. Дві війни у ХІХ 
столітті (війна з Мексикою (1848), іспансько-американська війна (1898) спричинили зростання інтересу 
до культури Іспанії та вивчення мови цієї країни.  

Незважаючи на усі перелічені переваги, на початку ХХ століття система освіти загалом та мовна 
освіта зокрема у Сполучених Штатах все ще не повністю задовольняла потреби тогочасного 
полікультурного суспільства, тому педагоги намагалися шукати нові, більш ефективні способи її 
організації. 
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Билецкая И. А. Исторические предпосылки становления языкового образования  
в США в ХVI-XIX веках. 

В статье дана историческая ретроспектива значения языкового образования в структуре школьного 
образования Соединенных Штатов Америки в период с ХVI по XIX век. Политика американского 
правительства в области языкового образования на разных этапах развития страны интересна и 
полезна для нашего относительно молодого государства, которое проводит собственную языковую 

политику также в условиях поликультурного общества.  

Biletska I. O. The Historical Bases of the Language Education in the USA in the ХVI-XIX Centuries. 

The article presents the historical retrospective of the language education importance in the structure of the 
school education in the United States of America in the ХVI-XIX centuries. The policy of the American 

government in the field of the language education in the different periods of the country's development is 
interesting and useful for our comparatively young country that carries its own language policy in the conditions 

of the multicultural society.
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РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ  
БУДИНКІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (40-50 РР. XX СТ.) 

У статті досліджено функціональне значення Будинків народної творчості у розвитку самодіяльної 
хореографічної освіти в Україні періоду 40-50 х рр. XX ст. Проаналізовано структуру, динаміку зросту 
мережі Будинків народної творчості, основні форми організації їх діяльності, спрямовані на процеси 

становлення й розвитку самодіяльної хореографічної освіти в Україні. 

Характерною тенденцією розвитку хореографічної освіти в умовах сьогодення є популяризація серед 
різних верств населення танцювального аматорства, активне масове залучення до мистецтва хореографії 
різновікової аудиторії і, як наслідок, розширення мережі самодіяльних танцювальних колективів різних 
жанрів. З огляду на це особливої значущості набуває дослідження історико-педагогічного досвіду 
діяльності культурно-освітніх установ, які були осередками організації змістовного дозвілля учнівської 
молоді та дорослих, формування естетичної культури, гармонійного фізичного і духовного розвитку, 
соціалізації особистості. Ретроспективний аналіз історії становлення й розвитку клубних форм 
хореографічної роботи дозволить виявити прогресивні ідеї, що сприятимуть активізації творчих пошуків 
клубних працівників, педагогів-організаторів, керівників хореографічних гуртків на сучасному етапі. 

Необхідно зазначити, що особливості розвитку української хореографічної культури, мистецько-
педагогічний досвід видатних хореографів минулого й сучасності висвітлено в працях мистецтвознавців, 
педагогів-хореографів П. Білаша, Г. Боримської, К. Василенка, А. Гуменюка, С. Забредовського, 
М. Загайкевич, О. Касьянової, І. Книш, С. Легкої, Т. Павлюк, В. Пастух, В. Пасютинської, Т. Пуртової, 
Ю. Станішевського, В. Шкоріненка, інших науковців. Проте малодослідженою залишається 
проблематика історичного розвитку аматорської хореографічної освіти в Україні у різних типах 
культурно-освітніх установ. 

Отже, метою статті є дослідження функціонального значення Будинків народної творчості у 
розвитку самодіяльної хореографічної освіти в Україні періоду 40-50 х рр. XX ст., аналіз основних форм 
організації їх діяльності, спрямованої на розширення мережі аматорських танцювальних колективів, 
професійну підготовку керівників-хореографів та популяризацію хореографічного жанру загалом. 

Історико-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми дозволив визначити, що у перше повоєнне 
десятиліття становлення й розвиток самодіяльної художньої творчості визначалися одним із 
пріоритетних завдань культурного будівництва країни. У період 40-50 х рр. в Україні спостерігається 
динамічний розвиток художнього самодіяльного мистецтва, у тому числі й хореографічного. Так, станом 
на 1 жовтня 1945 р. функціонувало 19 272 гуртки художньої самодіяльності та 258 753 їх учасників. 
Зокрема, хореографічних гуртків працювало 1 287. На 1 січня 1948 р. в УРСР налічувалося вже 36 846 
гуртків, із них танцювальних гуртків діяло 2 457 (з кількістю учасників 29 369 осіб). У наступному, 
1949 р. працювало 40 946 гуртків, танцювальних гуртків нараховувалося – 3 027 (у них брали участь 
33 354 особи) [1: 7]. 

У цей період розвиток аматорських мистецьких колективів підпорядковується Комітету у справах 
мистецтв УРСР і Комітету у справах культурно-освітніх установ УРСР. Установою, що спрямовує і 
регламентує культурно-просвітницьку роботу усіх клубних закладів, стає Центральний Будинок народної 
творчості УРСР – головний методичний і творчий центр розвитку художньої самодіяльної творчості. 
Організований у січні 1939 р., Центральний Будинок народної творчості припинив своє існування у 
період 1941-1943 рр., (у зв’язку із тимчасовою окупацією України), відновивши діяльність 30 жовтня 
1943 р. спочатку в м. Харкові, згодом – із 1944 р. – у м. Києві. Функціонування Центрального, Обласних і 
Районних Будинків народної творчості підпорядковувалося Комітету у справах культурно-освітніх 
установ при РНК УРСР, що забезпечувало чітке й системне керівництво художньою самодіяльністю в 
усіх її ланках. 

У першому "Положенні про Центральний Будинок народної творчості УРСР", затвердженому 
15 серпня 1945 р., було визначено стратегічні завдання, практичній реалізації яких підпорядковувався 
зміст діяльності будинків народної творчості різних рівнів. Зокрема, у документі наголошувалося, що 
вищезгадані установи "здійснюють загальне художнє та методичне керівництво художньою 
самодіяльністю міста й села; керують творчим процесом виготовлення мистецької продукції 
самодіяльними колективами та обдарованими одинаками" [2: 1-2]. 

Структурна побудова апарату Центрального Будинку народної творчості УРСР складалася із відділів, 
що представляли жанри самодіяльної художньої творчості: театральний, музичний, хореографічний, 
образотворчого мистецтва та фольклорний. Їх діяльність мала, насамперед, консультаційно-методичний 
характер. У складі відділів функціонували методичні кабінети, які об’єднували фахівців-консультантів з 
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кожного розділу роботи. Реалізація основних творчо-методичних питань та їх апробація покладалася на 
художньо-методичну раду, очолювану художнім керівником (директором Центрального Будинку 
народної творчості) і затверджену головою Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК 
УРСР. До її складу входили кращі фахівці професійного мистецтва, письменники, вчені. 

Основні напрями діяльності Центрального Будинку народної творчості УРСР, представлені 
методичною, навчально-виховною та організаційною роботою відділів, здійснювалися безпосередньо 
через керівників, організаторів і методистів підлеглих установ відповідного профілю (обласних та 
районних). За статистикою, у досліджуваний період на території УРСР функціонувало 25 Обласних 
Будинків народної творчості, у штаті яких загалом працювало 84 особи. Саме вони стали провідними 
установами, які загалом забезпечували розвиток аматорської художньої творчості в республіці. 

Культурно-просвітницька діяльність будинків народної творчості (центрального, обласних та 
районних) підпорядковується реалізації завдань, визначених у 1946 р. Управлінням у справах культурно-
освітніх установ УРСР. Основні серед них спрямовувалися на поліпшення ідейної і творчої роботи в 
гуртках художньої самодіяльності, суттєве оновлення їх репертуару, підвищення кваліфікації керівників 
аматорських мистецьких колективів, організацію та проведення республіканських конкурсів, олімпіад, 
оглядів концертно-естрадної самодіяльності [3: 2-3]. 

Окремою, надзвичайно важливою ділянкою роботи методистів будинків народної творчості стало 
створення репертуару самодіяльних мистецьких колективів. Необхідно зазначити, що у перше 
післявоєнне десятиліття, незважаючи на популярність хореографічного жанру в діяльності культурно-
освітніх установ, якісний рівень більшості самодіяльних танцювальних гуртків був доволі низьким. 
Особливо це позначилося на формуванні репертуару колективів. Так, у річному звіті про роботу 
Управління художньої самодіяльності та Центрального Будинку народної творчості УРСР за 1947 р. 
наголошувалося про "незадовільний стан репертуару для хореографічних гуртків та відсутність 
репертуарних матеріалів для них навіть у планах видавництв". У документі було зафіксовано, що "у 
практичній роботі багатьох клубів, особливо профспілкових, спостерігається надмірне захоплення 
учнівською та робітничою молоддю західноєвропейськими танцями, гуртківці виконують "фокстрот", 
"танго", "румбу", що є проявом низькопоклонства перед буржуазною культурою та ідеологією" [4: 5-6]. 

Такий стан речей пояснювався, зокрема, тим, що у цей період, за визначенням спеціальної комісії 
Комітету у справах культурно-освітніх установ УРСР "найбільш слабким місцем у роботі Центрального 
Будинку народної творчості" залишався розділ хореографічний. Відділ хореографії, на думку експертів, 
працював незадовільно, особливо у справі "створення нового радянського танцю", адже проводив 
недостатньо активну боротьбу зі "школами західноєвропейських танців", не вивчав та не узагальнював 
досвід роботи кращих гуртків і студій. "…Танцювальна самодіяльність ще й досі засмічується 
викладанням західноєвропейських танців, а також виконанням у деяких аматорських хореографічних 
школах антинародних, спотворених танців типу циганських, ковбойських та інших…", – зазначалося у 
протоколах засідання комісії [5: 112]. Отже, поповнення репертуару більшості аматорських 
танцювальних гуртків новими творами відбувалося хаотично, безконтрольно і залежало, передусім, від 
фахового рівня та естетичного смаку керівника колективу. Одним із головних недоліків цієї ділянки 
роботи залишалася недостатність кваліфікованих керівних кадрів із хореографічного жанру на місцях 
(станом на 1947 р. у 25 Обласних Будинках народної творчості налічувалося лише 12 методистів-
хореографів), а також майже повна відсутність хореографів-авторів, здатних створювати нові танці на 
радянську тематику. 

З метою "усунення недоліків у художній самодіяльності й докорінного поліпшення роботи будинків 
народного творчості", Комітет у справах культурно-освітніх установ і Рада Міністрів УРСР упродовж 
1947-1948 рр. затвердили низку заходів, які, передусім, спрямовувалися на посилення репертуарного 
контролю в аматорських мистецьких колективах. Важливо зазначити, що у сфері репертуарної політики 
Центральний Будинок народної творчості УРСР здійснював свою методичну роботу, передусім, 
відповідно до постанови ЦК КП(б)У від 1 жовтня 1946 р. "Про репертуар художньої самодіяльності 
культосвітніх установ". Затвердження документу значно активізувало організаційну і творчу роботу 
хореографічного відділу щодо створення нового танцювального репертуару. Зокрема, методисти-
консультанти проводили обласні та районні семінари для керівників хореографічних гуртків, розсилали 
інструктивно-методичні матеріали, методичні листи із вказівками про формування репертуару, тематику 
мистецьких творів, списки забороненої та рекомендованої літератури, здійснюючи загальне керівництво 
навчальною та виховною діяльністю аматорських танцювальних колективів [3: 34]. 

Розвиток змісту фахової підготовки хореографів забезпечував методичний кабінет при 
хореографічному відділі Центрального Будинку народної творчості УРСР. Його видавнича діяльність 
стимулювала, насамперед, розвиток аматорської танцювальної творчості. Так, у 1946 р. спільно із 
видавництвом "Мистецтво" було заплановано видання методичних посібників, репертуарних збірок для 
самодіяльних колективів. Упродовж 1946-1947 рр. для керівників танцювальних гуртків розроблено і 
видано навчальні програми з хореографії (200-годинні, 150-годинні, 80-годинні). У видавничому плані на 
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1948 р. передбачалося видання 5 методичних збірок з хореографії (загальним тиражем по 10 тис. 
примірників), а також 4 репертуарні збірки тиражем по 30 тис. примірників. Методистами 
хореографічного жанру упорядковано та підготовлено до друку "Збірку 16 українських народних танців 
для хореографічних гуртків". З метою надання практичної допомоги хореографічній самодіяльності міст 
і сіл у 1948 р. до Обласних Будинків народної творчості надіслано методичні поради керівникам 
танцювальних гуртків за розробленими темами: "Хореографічний тренаж", "Запис нових сучасних 
побутових танців, обрядів, звичаїв", "Особливості виховної роботи у хореографічних колективах". У 
1949 р. було удосконалено і перевидано збірку "Молодіжні танці", що містила приклади нових 
танцювальних композицій на радянську тематику, упорядковано збірку кращих зразків українських 
народних танців і танців братніх республік. З метою їх масового поширення серед "хореографічної 
громадськості областей" профільним відділом Центрального Будинку народної творчості було 
організовано республіканські курси, програмою яких передбачалося практичне ознайомлення аматорів і 
професіоналів із запропонованим у збірках новим танцювальним репертуаром [5: 112]. 

Аналізуючи стан розвитку самодіяльної хореографічної освіти в УРСР у період 40-50 х рр. XX ст., 
зауважимо, що загальною проблемою для усіх жанрів аматорської художньої творчості залишалася потреба 
у кваліфікованих кадрах. Зокрема, станом на 1.01.1946 р. керівників самодіяльних хореографічних гуртків 
зі спеціальною середньою освітою працювало лише 10 %; контингент керівників, що мали загальну 
середню освіту, складав 25 %; найчисленнішу групу представляли керівники гуртків із нижчою освітою – 
близько 65 %. Як правило, кваліфіковані спеціалісти керували самодіяльністю у містах, натомість 
периферія особливо гостро відчувала потребу у систематичній методичній допомозі. У річному звіті 
Управління художньої самодіяльності та Центрального Будинку народної творчості УРСР за 1946 р. 
підкреслювалося, що "аматорськими гуртками керують переважно люди без фахової освіти, часто із числа 
найбільш ініціативних та досвідчених гуртківців… Вони складають найчисленнішу групу серед керівних 
самодіяльних кадрів і працюють на добровільних засадах, не маючи належного досвіду роботи" [3: 4-6]. 

Таким чином, у галузі хореографічного аматорства найближчою перспективою діяльності 
Центрального та підлеглих йому обласних і районних Будинків народної творчості визначалося 
підвищення професійного рівня керівників самодіяльних танцювальних колективів. Методисти-
консультанти надавали їм систематичну допомогу: проводили лекторії з питань організації роботи 
гуртків, вибору репертуару, організовували виїзди артистів театрів на місця з метою безпосередньої 
практичної допомоги керівникам та учасникам хореографічної самодіяльності. На місця також 
розсилалися інструктивно-методичні листи, пам’ятки для роботи гуртків хореографічної художньої 
самодіяльності, навчальні програми, оновлені репертуарні збірки, положення про порядок проведення 
конкурсів і оглядів самодіяльного мистецтва і народної творчості. Основна увага скеровувалася на 
виховання художніх керівників районних та сільських будинків культури. Загалом у 1946 р. 
методистами-консультантами Центрального Будинку народної творчості УРСР було надано 
34 762 консультації з творчих і методичних питань роботи гуртків, здійснено 1 152 виїзди до районних і 
сільських культурно-освітніх установ. За статистикою, методичною і творчою допомогою було охоплено 
до 80 % керівників самодіяльних мистецьких колективів республіки [3: 18]. 

Найбільш масовою і доступною формою організації фахової хореографічної підготовки керівників 
аматорських танцювальних колективів стали короткотермінові та постійнодіючі курси і семінари. 
Зокрема, у період 1946-1947 рр. спеціально для самодіяльності хореографічного жанру було організовано 
курси перепідготовки керівників танцювальних гуртків у м. Запоріжжі; практичний семінар з "масового 
танцю" проведено Обласним Будинком народної творчості у м. Миколаєві; двотижневий семінар 
влаштовано для керівників танцювальних гуртків та масовиків-витівників сільських і районних клубних 
установ Дніпропетровської області. Впродовж 1948 р. курсовими заходами і семінарами були охоплені 
усі обласні центри УРСР. Так, із хореографічного жанру Обласні Будинки народної творчості провели 
492 семінари (із них 302 – довготривалих і 190 – короткотермінових). У 1948 р. Центральний Будинок 
народної творчості ініціював проведення десятиденного Республіканського семінару підвищення 
кваліфікації методистів-хореографів для 100 осіб та обласних десятиденних семінарів-практикумів для 
788 керівників самодіяльних танцювальних колективів (із тривалістю навчання 80 годин) [5: 122]. 

У 1949 р. хореографічним відділом Центрального Будинку народної творчості УРСР було розроблено 
навчальні плани і програми з хореографії для методистів-хореографів та керівників самодіяльних 
танцювальних колективів, представлені під час проведення 15-денного Республіканського семінару у 
м. Києві. Програма семінару включала теоретичний і практичний розділи і була розрахована на 
120 навчальних годин. Теоретичний курс містив лекції з історії танцювального мистецтва, майстерності 
актора, репертуару художньої самодіяльності. Практична частина семінару передбачала ознайомлення 
слухачів з методиками вивчення і викладання різних видів хореографічного мистецтва: народних та 
українських народних танців, популярних молодіжних танців, прикладів історико-побутової хореографії, 
бальних танців та ритміки. Особливе значення надавалося практичному вивченню різновидів 
танцювального тренажу (класичного, характерного, акробатичного). Учасникам семінару було 
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запропоновано велику кількість танцювальних рухів, етюдів, на їх основі розроблено композиції, а також 
представлено нові танцювальні форми. Так, зокрема, програма практичних занять з народного танцю 
містила більше 30 елементів рухів, з українського народного танцю – 9 елементів рухів, у програмі з 
бальної хореографії було представлено 22 танцювальні композиції. Загалом, основним завданням 
семінару визначалося "підвищення та поглиблення ідейно-творчого рівня знань та кваліфікації 
методистів Обласних Будинків народної творчості з теорії, практики і методики керівництва 
танцювальною самодіяльністю, а також ознайомлення слухачів курсів із загальними творчими 
завданнями, що визначені перед будинками народної творчості у справі розвитку хореографічного 
самодіяльного мистецтва" [6: 5-16]. 

Важливим напрямом діяльності будинків народної творчості у зазначений період стала організація 
ними конкурсів, оглядів та олімпіад художньої самодіяльності різних рівнів. Саме вони значною мірою 
сприяли популяризації кращого творчого досвіду аматорських колективів та окремих майстрів 
хореографічного мистецтва, демонстрації їх творчих успіхів та досягнень. Зокрема, їх проведенню 
передувала довготривала системна підготовка, що загалом сприяло збільшенню кількості самодіяльних 
гуртків, покращенню виконавської майстерності їх учасників, удосконаленню репертуару. 

Так, упродовж 1946 р. Центральним Будинком народної творчості УРСР було влаштовано понад 
103 тис. концертів, конкурсів і оглядів. Олімпіади усіх жанрів проведено у 7 областях УРСР: 
Херсонській, Миколаївській, Ізмаїльській, Тернопільській, Чернігівській, Рівненській та 
Дрогобицькій [3: 22]. 

У наступні роки на Центральний Будинок народної творчості УРСР і підпорядковані йому профільні 
установи покладалася організація і проведення низки олімпіад, оглядів та конкурсів художньої 
самодіяльності різних рівнів. Найбільш значущими серед них стали: "Показ художньої самодіяльності та 
народної творчості трудящих Закарпатської України в м. Києві" (1947 р.), "Республіканський конкурс 
одинаків-виконавців – учасників самодіяльної концертно-естрадної роботи" (1947 р.), "Республіканська 
олімпіада художньої самодіяльності УРСР до 30-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції в 
м. Києві" (1947 р.), "Республіканська олімпіада художньої самодіяльності УРСР в м. Києві" (1948 р.), 
"Республіканська олімпіада дитячої художньої самодіяльності" (1948 р.), "Всесоюзний огляд художньої 
самодіяльності робітників і службовців" (1950 р.) та інші. 

Пріоритетними завданнями діяльності будинків народної творчості на найближчі роки було 
відродження аматорських ансамблів, студій, гуртків народного танцю, забезпечення їх підготовленими 
кваліфікованими керівниками, що уможливило б появу якісно нових перспектив у розвитку 
хореографічної самодіяльності. 

Підсумовуючи дослідницький матеріал, зазначимо, що становлення самодіяльної хореографічної освіти 
в Україні в системі культурно-освітніх установ 40-50 х рр. ХХ ст. відбувалося відповідно до загальних 
завдань культурного будівництва республіки у післявоєнний період. Розвиток змісту, форм і методів 
танцювальної самодіяльності забезпечували, передусім, хореографічні відділи Центрального Будинку 
народної творчості УРСР і підпорядкованих йому установ відповідного профілю (обласних та районних). 
Основні форми організації їх діяльності, представлені методичною, навчально-виховною та організаційною 
роботою, були спрямовані на розширення мережі аматорських танцювальних колективів, підвищення 
професійної підготовки керівників-хореографів, виконавської майстерності аматорів-танцюристів, 
удосконалення репертуару танцювальних гуртків та популяризацію хореографічного жанру загалом. 

Подальших наукових розвідок потребує проблематика розвитку самодіяльної і професійної 
хореографічної освіти в Україні у різних типах культурно-освітніх установ на різних історичних етапах. 
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Благова Т. А. Развитие хореографического образования в Украине в деятельности Домов народного 
творчества (40-50 гг. XX ст.). 

В статье исследуется функциональное значение Домов народного творчества в развитии 
хореографического образования в Украине в 40-50 гг. XX века. Анализируются структура, динамика 

роста сети Домов народного творчества в период 40-50 гг., основные формы организации их 
деятельности, направленные на процессы становления и развития самодеятельного хореографического 

образования в Украине. 

Blagova T. O. The Development of the Choreographic Education in Ukraine in the Work of the Folk Art 
Houses (the 40-50 years of the XX  Century). 

The article investigates the functional significance of the Folk Art Houses in the development of the 
choreographic education in Ukraine in the 40-50 years of the XX century. The structure, the growth dynamics of 
the Folk Art Houses net of that period, the main forms of organization of their activity, directed on the processes 

of the establishment and development of the amatory choreographic education in Ukraine are analyzed.
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ДИНАМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

У статті визначено основні підходи зарубіжних та вітчизняних учених до виявлення динаміки 
інтелектуальної обдарованості школярів. Розкрито співвідношення інтелекту та творчості. 

Обґрунтовується думка про те, яким чином необхідно розвивати творчий потенціал школяра в умовах 
незначної кореляції між рівнем інтелекту й рівнем креативності. Підтримується ідея перспективного 

розвитку потенційно обдарованої особистості. 

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей є одним із головних завдань удосконалення 
системи національної освіти. На сьогоднішній день в Україні вже напрацьовано значний фонд 
досліджень, пов'язаних із виявленням обдарованих дітей, розробляються програми допомоги реалізації їх 
здібностей. Про це свідчать Закон Верховної Ради України "Про позашкільну освіту" (червень 2000 р.), 
Укази Президента України "Про державну підтримку обдарованої молоді" та "Програма роботи з 
обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.", метою яких є створення сприятливих умов для розвитку 
творчого потенціалу українського народу, пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. 

Дослідженням проблеми обдарованості у західноєвропейській та американській педагогіці та 
психології займалися Дж. Гілфорд, Е. Торранс, Л. Термен, В. Штерн, Р. Кеттел, Дж. Рензуллі, Г. Гарднер, 
Ф. Монкс, А. Танненбаум та ін. Явище обдарованості досліджували впродовж XX століття вчені, 
педагоги, психологи Росії та України: Ю. Бабаєва, С. Дерябо, В. Лебедєва, Н. Лейтес, О. Матюшкін, 
В. Орлов, В. Панов, Б. Теплов, М. Холодна, В. Шадріков, В. Юркевич, Є. Яковлєва, В. Ясвін (Російська 
Федерація); О. Антонова, В. Моляко, О. Музика, О. Кульчицька (Україна). Сьогодні під керівництвом 
академіка В. Моляко та його послідовників О. Кульчицької, М. Гнатка, О. Музики  в Україні створена 
вітчизняна наукова школа, яка займається дослідженням проблеми обдарованості. 

Довгий час прояви обдарованості ототожнювалися, передусім, із високим рівнем розвитку інтелекту, 
отже, обдарованими вважалися, передусім, діти, в яких у ранньому віці виявлявся випереджальний 
розвиток інтелекту. Саме тому першим із видів обдарованості, яка набула детального вивчення, стала 
саме інтелектуальна обдарованість. Однією із провідних сфер прояву обдарованості залишається 
інтелектуальна сфера. Інтелектуально обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю, жвавим 
мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні завдання, логічно викладає свої думки, вміє практично 
застосовувати набуті знання. Ці школярі, як правило, мають значні, глибокі знання, вміють самостійно їх 
отримувати, зокрема, через вивчення додаткової літератури. Високий інтелект, розвинутий розум 
дозволяють їм легко засвоювати різні навчальні предмети, однак часто вони вибірково ставляться до 
вивчення шкільної програми. Можна виокремити два основних підтипи інтелектуальної обдарованості: 
виявлення, насамперед, загальних розумових здібностей без будь-якої спеціалізації, виявлення високих 
здібностей у певній спеціальній галузі знань. 

Проте ця категорія дітей неоднорідна. Пропонуючи розрізняти категорії здібних дітей, Н. Лейтес 
виокремлює такі ознаки: прискорений розумовий розвиток, рання розумова спеціалізація, окремі ознаки 
непересічних здібностей [1: 155]. 

Дітям, що належать до першої категорії, притаманний високий темп навчання. Вони рано починають 
читати і писати (у 3-4 роки). Пізніше, захоплюючись якоюсь однією галуззю знань, швидко 
просуваються вперед. Іноді одне захоплення змінюється іншим, однак постійним залишається потяг до 
розумового навантаження. Другу категорію становлять діти зі спеціальними здібностями, в яких при 
звичайному рівні інтелекту спостерігається особливе тяжіння, інтерес до якого-небудь окремого 
навчального предмета (галузі науки чи техніки). Така дитина (часто починаючи з середніх класів) 
захоплюється математикою, фізикою, біологією, мовою чи літературою, історією або якимось іншим 
предметом. Вона може виділятися, значно випереджаючи своїх ровесників, легкістю засвоєння 
специфіки матеріалу, поглибленістю інтересу до нього. Уроки з інших предметів можуть її обтяжувати. 
До третьої категорії належать діти, які не випереджають однолітків за загальним розвитком, але 
відрізняються від них особливою своєрідністю розумової роботи, яка вказує на їхні неординарні 
здібності. Ця своєрідність полягає в особливій оригінальності й самостійності суджень, у неординарності 
думки щодо різних питань. 

На думку О. Кульчицької [2], інтелектуально обдаровані діти, на відміну від своїх однолітків, 
відчувають потребу в розумовому навантаженні, іноді надаючи їй перевагу перед різними видами 
матеріального заохочення: володіють високою загальною активністю розуму, налаштованістю до 
інтенсивних і напружених розумових зусиль; вміють легко мобілізувати сили для досягнення 
пізнавальної мети; відрізняються здатністю до зосередження, тривалої підтримки розумової напруги, 
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поновлення розумових зусиль; відчувають потребу в поновленні й ускладненні розумового 
навантаження: схильні до класифікації, систематизації, засвоєння енциклопедичних знань; відрізняються 
глибоким розвитком формальних аспектів суджень та інтелекту: легко змінюють хід думок, продукують 
несподівані припущення, домисли, які характеризуються несподіваними зіставленнями, узагальненнями, 
що відрізняються оригінальністю; володіють значною розумовою самостійністю; характеризуються дуже 
високим темпом розумового розвитку. 

Інтелектуально обдарованим дітям властива й специфіка когнітивного стилю навчання як 
динамічного аспекту способу вирішення пізнавальної задачі: поленезалежність, тобто перевага 
орієнтуватися на внутрішні джерела інформації, рефлексивність як висока диференціація пізнавальної 
інформації. 

У пізнавальній сфері інтелектуально обдаровані діти характеризуються всепоглинаючою цікавістю, 
спрагою до інтелектуальної стимуляції: широким колом інтересів (водночас, вони пручаються 
"усебічному розвиткові", з малих років виявляючи цікавість до якогось одного виду діяльності (музики, 
математики, спорту); здатністю з раннього віку розмірковувати над такими явищами, як смерть, 
потойбічне життя, релігійні вірування, філософські проблеми; інтересом до загадок, гри слів тощо; 
раннім мовним розвитком, швидким накопиченням словникового запасу, відмінною пам'яттю; здатністю 
легко справлятися з пізнавальною невизначеністю [2: 3]. 

М. Холодною запропоновано психологічну модель інтелектуальної обдарованості [3], яка дозволяє 
розрізняти ранню обдарованість, що є наслідком особливостей вікового дозрівання (феномен 
вундеркіндів), а також власне інтелектуальну обдарованість, яка пов'язана із екстраординарною 
інтелектуальною успішністю в реальній діяльності людини (феномен талановитості). На її думку, власне 
інтелектуальна обдарованість – це результат тривалого внутрішнього процесу побудови і зростання 
індивідуальних когнітивних ресурсів особистості, напрям якого визначається специфічними формами 
організації пізнавального досвіду людини, які характеризують унікальність її розуму. 

Необхідність розвитку інтелектуальних здібностей дітей актуалізує проблему організації навчання 
розумово обдарованих школярів. Діти з високими розумовими можливостями характеризуються деякими 
загальними особливостями, які мають враховуватися під час розробки навчальних програм. До таких 
загальних особливостей належать: 

– Здатність швидко схоплювати зміст принципів, понять, положень. Ця особливість вимагає широкого 
матеріалу для узагальнень. Прекрасні можливості в цьому плані представляє міждисциплінарний підхід. 

– Потреба зосереджуватися на тих аспектах проблеми, які є цікавими для дитини. Ця потреба рідко 
задовольняється за умов традиційного навчання. Для її реалізації необхідно створювати спеціальні 
навчальні програми із застосуванням самостійної роботи, завдань відкритого типу, які сприяють розвитку 
необхідних пізнавальних умінь. 

– Здатність помічати, міркувати, висувати гіпотези. Цілеспрямований розвиток вищих пізнавальних 
процесів у спеціальних навчальних програмах розвиває ці здібності на якісно новому рівні, дозволяє 
уникнути нескінченних повторень очевидного. 

– Стурбованість, тривожність у зв'язку зі своєю несхожістю на однолітків. Включення до навчальних 
програм афективного компонента дає можливість дитині краще зрозуміти себе, інших, навчитися 
виражати себе і свої переживання, призводить до прийняття себе й інших. 

У всіх без винятку інтелектуально обдарованих дітей яскраво виражена пізнавальна потреба, що 
полягає в пошуку нового знання, у задоволенні потреби в розумовій діяльності. Перші психологічні 
методики, спрямовані на діагностику інтелектуальної обдарованості, розробив А. Біне (1905 р.). Сьогодні 
з цією метою з успіхом застосовується багато методик, розроблених ученими. Серед найбільш 
розповсюджених можна назвати: малюнковий тест на інтелект (Франція, 1964, призначений для 
вимірювання загальних розумових здібностей у дітей 3-8 років), Векслерівська шкала інтелекту для 
молодших школярів (США, 1967, застосовується для визначення загальних розумових здібностей), 
шкала інтелекту Станфорд-Біне (1973, тест дозволяє виміряти розумові здібності як у дітей, починаючи з 
двохрічного віку, так і у дорослих). 

Проте найбільш популярними і доступними для діагностики інтелектуальних здібностей є методики, 
розроблені Г. Айзенком [4]. Тести призначені для виявлення рівня розвитку розумових здібностей. У них 
використовується словесний, цифровий і графічний матеріал у поєднанні з різноманітними способами 
формулювання завдань, що дозволяє найкраще оцінити IQ (Intellectual Quotient) досліджуваного. Кожен 
тест складається з 40 завдань і має часові межі для виконання (30 хвилин). 

"Теорія інтелекту" Дж. Гілфорда стала основою для багатьох психолого-педагогічних концепцій 
(діагностики, прогнозування навчання і розвитку обдарованих дітей) у зарубіжній педагогічній теорії та 
практиці. Розглядаючи інтелект як інтегральну якість особистості, Дж. Гілфорд не обмежується вузьким 
уявленням про нього. Він знаходить кілька загальних, фундаментальних основ для численних реальних 
проявів (факторів) інтелекту і на цій основі класифікує їх [5]. 
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Англійський вчений ХХ ст. Г. Гарднер знайшов раціональний вихід із цієї ситуації. Для здійснення 
індивідуального підходу варто знати, який тип інтелекту переважає в окремо взятої дитини. Так, він 
виділяв 9 типів інтелекту [5]: 

– Вербально-лінгвістичний – здатність ефективно застосовувати слова в усній (ведучий, оратор, 
політик) або письмовій формі (журналіст, драматург, поет). Такий учень любить читати, писати, 
розповідати історії, грати в словесні ігри. 

– Логіко-математичний – здатність виконувати індуктивний і дедуктивний умовиводи, класифікувати, 
прогнозувати, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, вирішувати абстрактні проблеми та логічні 
головоломки, ставити запитання. 

– Візуально-просторовий – здатність уявляти картини та образи, малювати, працювати над 
дизайнерським проектом (художник, скульптор, архітектор, садівник, інженер). Учні з розвиненим 
візуальним інтелектом здатні тонко сприймати кольори, лінії, форми та взаємозв’язки, що існують між 
цими елементами. 

– Кінестетичний – здатність контролювати й інтерпретувати рухи, танцювати, бігати, стрибати, 
жестикулювати, керувати фізичними предметами (спортсмени, хірурги); містить в собі такі фізичні 
якості, як координація, баланс, спритність, сила, гнучкість. 

– Музичний – здатність сприймати (подібно композитору), розпізнавати (подібно музичному 
критику), трансформувати (подібно композитору) й виражати (подібно виконавцеві) музичні композиції. 

– Міжособистісний – здатність швидко розпізнавати й оцінювати настрої, наміри, мотивації та 
почуття інших людей, яка включає навички вербальної і невербальної комунікації, вміння згладжувати 
конфліктні ситуації й досягати консенсусу, здатність довіряти, поважати, керувати, мотивувати. На 
елементарному рівні даний тип інтелекту проявляється в тих дітей, які реагують на настрої оточуючих. 

– Внутрішньоособистісний – здатність чітко сприймати себе (бачити власні переваги і недоліки), 
займатись самодисциплінуванням й самооцінкою. 

– Натуралістичний – здатність навчатися за допомогою природи. Такі діти одержують задоволення 
від спілкування з природою, вони люблять спостерігати за пташками, колекціонувати метеликів і комах, 
доглядати за тваринами. 

– Екзистенційний – здатність філософствувати, медитувати, вивчати історію, культуру, релігію, 
обговорювати "життєві питання". 

За словами Гарднера, кожний з нас володіє декількома типами інтелекту, хоча в шкільній практиці 
традиційно ціняться лише два: лінгвістичний та логіко-математичний. На жаль, більшість так званих 
тестів IQ та більшість освітніх систем сфокусовані на визначенні рівня розвитку саме цих двох типів 
інтелекту, що, на думку Гарднера, сильно звужує потенціал дитини в області навчання. 

П. Торранс розробив тестову програму дослідження творчої обдарованості (так звана "АRр") [6]. 
Серед складових елементів обдарованості П. Торранс виділяє творчі здібності (швидкість, гнучкість, 
оригінальність, розробленість), творчі вміння, творчу мотивацію та інтелектуальні здібності, що 
переважають середньовіковий рівень. Творчість у його розумінні – природний процес, який 
породжується потребою людини у знятті напруження, що виникає у ситуації незавершеності та 
невизначеності. П. Торрансом розроблено визнані у всьому світі діагностики креативності для 
ідентифікації обдарованих дітей. Проте високі показники креативності, на його думку, ще не дають 
гарантії великих творчих досягнень у подальшому, а лише констатують певну ймовірність їх прояву. 
Максимальний же рівень творчих досягнень можливий лише за умови поєднання всіх трьох основних 
чинників. Відзначає П. Торранс і необхідність наявності в обдарованої особистості інтелектуальних 
здібностей, рівень розвитку яких переважає середньовіковий рівень. 

Концепція Дж. Рензуллі [7] відзначає, що кількість обдарованих дітей може бути значно вищою, ніж 
за умов їх ідентифікації за допомогою тестів чи за їх інтелектуальними досягненнями. Розкриваючи 
досить докладно суть обдарованості як природного явища, Дж. Рензуллі виразно вказує напрямок 
педагогічної роботи з її розвитку. Зазначимо, що термін "обдарованість" замінений терміном "потенціал", 
що є свідченням того, що така концепція – своєрідна універсальна схема, яка застосовується для 
розробки системи виховання і навчання не тільки обдарованих, але і всіх дітей. 

Н. Лейтес [1] пропонував розглядати не тільки категорії обдарованих дітей з високим IQ та з високим 
рівнем успіху до окремих видів діяльності, але й тих, хто має високий рівень креативності. Тобто, крім 
дітей з ранньою розумовою орієнтацією та дітей з прискореним розумовим розвитком він виділяв і третю 
групу обдарованих – дітей з окремими ознаками нестандартних здібностей. Ці діти не випереджають 
ровесників у загальному розвитку інтелекту і не демонструють яскравих успіхів у навчальних предметах, 
однак відрізняються особливими якостями окремих психологічних процесів (пам’ять, уява, 
оригінальність, неординарність рішень різних проблем). 

Можна визначити певні тенденції у вивченні природи інтелектуальної обдарованості: 
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1. Перші спроби визначити природу обдарованості були зроблені В. Штерном, який ввів поняття 
"коефіцієнт інтелектуальності" – числовий показник рівня здібностей індивіда, згідно з віковими 
нормами. 

2. Американські дослідники Дж. Гілфорд і Р. Кеттел критикували виокремлення лише 
інтелектуальної обдарованості. Термін "обдарованість" вони почали застосовувати не тільки до осіб з 
високим "коефіцієнтом інтелекту", але і до тих, які демонстрували високу креативність. Розуміння 
обдарованості як тільки інтелектуального розвитку не відповідає достовірному уявленню про розвиток 
можливостей особистості. 

3. Г. Гарднер вважає, що кожна особистість володіє декількома типами інтелекту, хоча в шкільній 
практиці традиційно ціняться лише два: лінгвістичний та логіко-математичний. На жаль, більшість так 
званих тестів IQ та більшість освітніх систем сфокусовані на визначенні рівня розвитку саме цих двох 
типів інтелекту, що, на думку Г. Гарднера, сильно звужує потенціал дитини в області навчання. 
Г. Гарднер розробив методики типів інтелекту на основі своєї теорії. 

4. На сучасному етапі важливою є концепція Дж. Рензуллі, відповідно до якої кількість обдарованих 
дітей може бути значно вищою, ніж за умов їх ідентифікації за допомогою тестів чи за їх 
інтелектуальними досягненнями. На його думку, обдарованість є результатом взаємодії трьох 
характеристик: інтелектуальних здібностей (які перевищують середній, але не обов’язково сягають 
виключно високого рівня), креативності і наполегливості (мотивації). 

5. Українські та російські дослідники (Н. Лейтес, О. Зазимко, А. Капська, О. Музика, В. Доротюк, 
В. Коваленко), автори "Робочої концепції обдарованості" (Д. Богоявленська та інші) вводять до 
класифікації видів обдарованості "потенційну обдарованість", яка привертає увагу педагогів до більшої 
кількості учнів, не дозволяє "упустити" жодного учня [1]. 

Деякі сучасні вчені вважають, що тільки 5 відсотків обдарованих – у всіх на очах, хоча насправді їх 
понад 20 відсотків від загальної кількості в групі (Л. Яковлєва, Д. Векслер, П. Торранс, К. Лейн, 
В. Чудновський). 

6. Важливою особливістю сучасного розуміння обдарованості в Україні та Росії є те, що вона 
розглядається не як статична, а як динамічна характеристика (Ю. Бабаєва, Д. Богоявленська, О. Савенков 
і ін.). Динамізм людини означає, що ті, хто зупинився в своєму розвитку зберігають потенційну 
можливість розвиватися далі при створенні для них відповідних умов [8]. В. Чудновський та В. Юркевич, 
спираючись на дослідження П. Торранса, констатували факт, що на практиці виявлено закономірність, 
коли серед молодих людей з рівнем розвитку вище середнього, які здебільшого не адаптуються у 
суспільство, існує набагато більше творчих людей ніж у традиційній молодіжній групі [6]. 

7. Методологічного значення у контексті нашого дослідження набувають принципи синергетичного 
підходу до нелінійного розвитку обдарованості. Важливим поняттям синергетики є "точки біфуркації", 
які виявляють стан неврівноваженості, нестійкості, флуктуації, що зумовлює можливість переходу 
системи в іншу якість, до нового рівня розвитку. Саме у точках біфуркації перед системою відкривається 
розмаїття варіантів шляхів розвитку, який вона обирає та продовжує поступовий розвиток до наступної 
точки біфуркації. При цьому, флуктуації можуть підсилюватися за рахунок випадкових зовнішніх 
впливів, які немовби "підштовхують" систему до вибору траєкторії подальшого розвитку. 

Процес усвідомлення вириває людину з казуального полону актуальної даності і вона доповнює своє 
сьогодення потенційно-можливим (у майбутньому, уявному і мислимому), коли актуальне і потенційне 
не просто є рівнобіжними, а мисляться і відтворюються в одній буттєвій площині. Межі людського буття 
розширюються, а звичка об'єднати думку і дію приводить до того, що сама думка про віртуальне робить 
це віртуальне дійсним як у сфері людського організму, так і у зовнішньому середовищі. 

Сучасні вчені починають розглядати особистість та її існування у квантовому світі. Тобто, світ для 
особистості існує як би в 2-х вимірах . Перший – своєрідне квантове задзеркалля, в якому існує "можливо 
– потенційний" стан особистості. Другий – це реальна особистість в реальному світі, в якому не має 
місце невизначеності [5].  

Таким чином, в умовах неперервної освіти в інформаційному суспільстві стрибкоподібний розвиток 
акмеології та синергетики на початку XXI століття надає можливість успішно вирішити проблему 
актуалізації потенційно обдарованих особистостей. Потенційно обдаровані особистості розглядаються в 
науці як "здатні до переходу з можливого (потенційного) в актуальний стан", це стан переходу буття з 
можливого в дійсне. Тому виникає необхідність організувати можливості для розвитку обдарованості на 
всьому протязі життєдіяльності особистості. 
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Вирковский А. П. Динамика интеллектуальной одаренности школьников. 

В статье определяются основные подходы зарубежных и отечественных ученых к выявлению 
интеллектуальной одаренности у школьников. Раскрывается соотношение интеллекта и творчества. 
Обосновывается мысль о том, каким образом необходимо развивать творческий потенциал школьника 

в условиях незначительной корреляции между уровнем интеллекта и уровнем креативности. 
Поддерживается идея перспективного развития потенциально одаренной личности. 

Virkovskyi A. P. The Pupils' Intellectual Genius Dynamics. 

The article determines the foreign and national scientists' main approaches towards the pupils' intellectual 
genius signification, reveals the correlation of the intellect and creativity. The idea dealing with the development 
way of the pupils' creative potential in the terms of negligible correlation between the intellectual and creative 

levels is considered. The idea of the potential gifted personality's perspective development is supported.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
У США ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Досліджено підходи неєвропейських країн світу щодо створення системи забезпечення якості 
підготовки фахівців. Виявлено, що в різних країнах світу у цьому процесі у неоднаковій мірі виявляється 
участь держави. Загальною тенденцією є дієвий контроль за якістю підготовки фахівців з боку різних 
професійних асоціацій та самого вищого навчального закладу. Останній зосереджує свою увагу на 

організації та ефективній реалізації навчального процесу. 

Суттєві зміни в системі освіти та вищої освіти зокрема в багатьох країнах, які ми спостерігаємо зараз, 
не відбулися самі по собі, під впливом рішень урядів та міністрів. У суспільних відносинах, політичному 
устрої, змісті науково-технічного розвитку в середині 80-х років ХХ століття відбулась кардинальна 
перебудова, яка вимагала пошуку нових підходів до підготовки фахівців з вищою освітою, здатних 
вирішувати глобальні проблеми людства, відповідально ставитись до життя та професійної діяльності. 

У цей період виникає чітке розуміння про нерозривний зв'язок між якісною освітою та підвищенням 
добробуту в суспільстві завдяки економічному зростанню. Однак, як свідчить звіт спеціальної групи 
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, рівень залежності між освітою та економічним 
зростанням поки ще незрозумілий, оскільки за кількісними показниками між загальними витратами на 
освіту, зростанням чисельності студентів, розширенням спеціалізацій, які мають сприяти зростанню 
продуктивності праці, кожен член суспільства повинен мати доступ до максимального спектру благ. 
Проте цього не відбувається. Тому важливо зрозуміти, який рівень якості студентських знань та навичок 
забезпечить економічне зростання в кожній країні [1]. Зазначене свідчить, що забезпечення якості вищої 
освіти є тим важелем, який міг зрушити загальний розвиток людства та розв’язати накопичені проблеми 
у різних сферах.  

Нові цілі й завдання освітньої діяльності потребували нового змісту підготовки фахівців, розробки 
освітніх стандартів та навчальних програм, освоєння педагогічних технологій, які б забезпечували якість 
вищої освіти. Якщо в європейських та американських університетах до 80-х років ХХ століття проблема 
якості освіти тільки декларувалась, оскільки реальні механізми та інструменти її забезпечення не були 
розроблені, то починаючи з 90-х років минулого століття вона починає розвиватися. Проте цей процес 
тривалий період був досить повільним. Це пов’язано зі спробою знайти єдині підходи до розуміння 
якості вищої освіти. 

З цією метою за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 році був розроблений 
програмний документ "Реформа й розвиток вищої освіти", в якому окреслені основні тенденції й 
завдання розвитку вищої освіти у ХХІ столітті [2]. Одним з основних завдань визнано якість як 
"багатобічну концепцію, що охоплює всі основні функції та види діяльності стосовно вищої освіти". У 
Програмному документі подано інтерпретацію концепції якості, а саме: "Якість вищої освіти є поняттям, 
яке характеризується чисельними аспектами й у значній мірі залежить від контекстуальних меж даної 
системи, інституційних завдань або умов й норм у певній дисципліні" [2: 35-36].  

Таким чином визнавалось, що якість вищої освіти складається з якості викладання, підготовки та 
досліджень. Це виділяло основні чинники, які впливають на якість вищої освіти. По-перше, це якість 
професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, які зможуть створити та реалізувати 
навчальні програми, що поєднують навчальну та дослідну діяльність. По-друге, – якість підготовки 
фахівців, яка повинна бути логічним продовженням середньої освіти, мати значну професійну 
орієнтованість, міждисциплінарність навчальних програм, що містить механізми мотивації молоді до 
навчання. Третім аспектом визнавалась якість інфраструктури ВНЗ та матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу. При цьому, особливий акцент ставився на наявності сучасних 
бібліотек, комп’ютерних мереж, багатоканальному фінансуванні з пріоритетністю державного [2: 36-38]. 

Розв’язання проблеми якості на світовому рівні під егідою ЮНЕСКО було продовжено в 1998 році на 
Всесвітній конференції з питань розвитку вищої освіти. У підсумковому документі конференції було 
подано наступне визначення: "Якість у сфері вищої освіти є багатобічною концепцією, яка повинна 
охоплювати всі її функції й види діяльності: навчальні й академічні програми; наукові дослідження й 
стипендії; забезпечення кадрами; студентів; споруди; матеріально-технічну базу; обладнання; роботу для 
суспільства й академічне середовище" [3]. 

Паралельно із загальносвітовим пошуком визначення основних складників якості вищої освіти 
відбуваються аналогічні процеси в Європі, США, Австралії та Азії. В українських періодичних виданнях та 
наукових дослідженнях, у зв’язку з упровадженням у вітчизняній системі вищої освіти основних засад 
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Болонського процесу, на жаль, розглядаються тільки загальноєвропейські підходи до створення систем 
забезпечення якості підготовки фахівців. Тільки в окремих публікаціях В. Гапон, А. Єрохіна, Є. Зеленова. 
А. Колота, М. Кольчугіної, Л. Ляшенко, О. Тимошенко, С. Щенникова та інших науковців досліджується 
досвід інших країн світу стосовно цього питання. Оскільки процеси забезпечення якості вищої освіти в 
неєвропейських країнах мають певні відмінності, то вважаємо необхідним розглянути їх окремо. 

Метою цієї статті є дослідження підходів США та деяких неєвропейських країн до проблем 
створення системи якісної підготовки фахівців.  

Перш ніж перейти до дослідження підходів цих країн світу до розв’язання проблем якісної підготовки 
фахівців у системі вищої освіти, необхідно зазначити, що незважаючи на певні відмінності систем освіти 
в діяльності державних органів управління освітою, громадських організацій, професійних неурядових 
організацій, колективів вищих навчальних закладів чітко простежуються дві тенденції. Перший напрям, 
пов'язаний із перетворенням всієї системи вищої освіти, що опосередковано впливає на якість підготовки 
фахівців (це більшість європейських країн). Другий напрям характеризується створенням національних 
внутрішньовузівських систем якості вищої освіти (США, Канада, країни Азіатсько-тихоокеанського 
регіону). Ці тенденції діяльності відбиваються на розподілі повноважень між органами управління 
вищою освітою – державою, місцевими органами влади та університетами.  

У більшості неєвропейських країн роль держави в управлінні вищою освітою зводиться до розробки 
освітньої політики, стратегії її реалізації, координації фінансовими ресурсами та ефективним їх 
використанням. На рівень місцевих органів влади, які діють спільно з громадськими та професійними 
організаціями, покладено визначення бажаного рівня результатів підготовки фахівців, механізмів їх 
досягнення. Роль університетів, залежно від рівня автономії, дає можливість визначити зміст вищої 
освіти, конкретні заходи забезпечення якісної підготовки фахівців, певним чином організовувати 
навчальний процес, обирати форми, методи та засоби навчання, рівень оприлюднення результатів 
навчальної діяльності студентів та діяльності самого університету. 

Так, у США, де рівень децентралізації системи освіти найвищій порівняно з іншими країнами, уряд не 
здійснює безпосередній контроль за створенням та діяльністю ВНЗ, але при цьому дуже вагомим є вплив 
різних консультативних та координаційних рад, що створюються в законодавчому чи адміністративному 
порядку в більшості штатів. Для великих університетів, при вирішенні значних для подальшої діяльності 
ВНЗ питань, вирішальне значення має думка опікунської ради [4: 103].  

У Канаді також місцеві органи влади мають значні повноваження в управлінні багатьма сферами 
діяльності університетів, зокрема фінансуванні, визначенні розміру плати за навчання, іноді й напрямів 
підготовки фахівців. Проте канадські університети змогли побудувати цікаву управлінську структуру з 
двох складових: перша – Рада – відповідає за стратегію освітньої діяльності та фінансування, друга – 
Сенат – займається навчальною та науково-дослідною діяльністю, визначаючи вимоги до абітурієнтів, 
кваліфікації викладачів, архітектуру та зміст навчальних програм, напрями наукових досліджень та 
затвердження їх результатів [4: 102]. 

Аналогічну картину можна спостерігати в Австралії, Філіппінах, Тайвані та інших країнах, де 
привалює процес саморегулювання вищої освіти. Але, все ж таки, найбільший рівень саморегуляції 
процесів підготовки фахівців властивий США, що є наслідком прагнення університетів покращити 
систему вищої освіти саме завдяки оцінюванню результатів власної діяльності. Самооцінка якості освіти 
є фактично складовою навчального процесу, яка сприяє проведенню його критичного аналізу. На думку 
Г. Р. Келса, така система оцінки якості підготовки фахівців є найбільш надійною, оскільки є результатом 
спільної діяльності викладачів, адміністрації та студентів університету [5: 22]. 

Разом із самооцінкою навчальних програм університети США застосовують інституційну та 
спеціалізовану (професійну) акредитацію. Перший вид акредитації розглядається як система колективної 
саморегуляції для збереження балансу між правами ВНЗ на академічну свободу та їх відповідальністю 
перед державою та суспільством. Критерії, за якими проводиться інституційна акредитація шістьома 
агенціями США, мають описовий характер та передбачають експертну оцінку цілісності університету; 
цілей, планування та ефективності; управління та адміністрування; освітніх програм; професорсько-
викладацького складу та обслуговуючого персоналу; бібліотек, комп’ютерів та інших джерел інформації; 
обслуговування студентів та забезпечення умов для навчання; матеріальні ресурси, приміщення, 
обладнання; фінанси [6]. Тобто, проводиться дослідження ефективності університету як організації, яка 
досягла внаслідок своєї діяльності певних результатів, які дозволили збільшити якість підготовки 
фахівців. Інституційна акредитація дозволяє отримати інформацію про рівень досягнення запланованих 
результатів та необхідність і напрями подальших удосконалень. Необхідно зазначити, що як і для 
європейських, так і для американських університетів проведення інституційної акредитації тісно 
пов’язане з результатами самооцінки.  

Професійна акредитація зосереджена на процесі навчання та змісті навчальних програм. У проведенні 
такої акредитації провідну роль відіграють професійні асоціації. Наприклад, згадана нами асоціація у 
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галузі техніки та технології (АВЕТ) спирається на зміст американських навчальних програм підготовки 
фахівців у названій сфері [7]. 

Останнім часом проведення професійної акредитації базується на дослідженні результатів навчання – 
виявлення рівня компетентності, яким оволоділи студенти завдяки проведенню компетентнісних тестів. 
Починаючи з 2000 року, виявлення рівня компетентності відбувається не тільки відносно ключових 
компетентностей, але й професійних. Так, Американська асоціація менеджменту (АМА) сформувала 
модель компететнтостей лідера, в яку входять три кластери компетентностей: загально організаційний 
(стратегічне мислення, стратегічне управління); рівень процесів (планування та управління процесами); 
індивідуальний рівень (оцінки робітника, ефективність робітника) [8]. 

Усі професійні асоціації США, які беруть участь у проведенні професійної акредитації, досить 
відповідально ставляться до своєї діяльності та прагнуть отримати достовірні результати якості 
професійної підготовки студентів, оскільки зацікавлені в піднятті престижу своєї професії та отриманні 
фахівців, які впевнено можуть вирішувати професійні завдання.  

Поєднання результатів самооцінки якості підготовки фахівців, інституційної та професійної 
акредитації забезпечує підвищення якості діяльності американських університетів.  

Необхідно підкреслити, що такий різнобічний процес оцінювання рівня якості підготовки фахівців, 
пов'язаний з визначенням цілей вищої освіти США про необхідність досягнення більш успішної 
підготовки населення до конкурентоспроможної професійної діяльності, формування активної 
громадянської позиції та здатності до подальшого навчання.  

Завдяки цьому стали виявлятися педагогічні аспекти забезпечення якості вищої освіти: посилення 
вхідного контролю при вступі до ВНЗ, впровадження в навчальний процес активних методів, 
інтерактивних технологій, елементів наукового дослідження, проектних завдань з розв’язанням 
конкретних професійних проблем. Водночас, активно стала реалізовуватись концепція навчання 
протягом життя, пристосування навчання до здібностей особистості.  

Як і в європейських країнах, університети США приділяють значну увагу професійному рівню 
викладачів. Розпочати викладацьку діяльність може випускник університету, який продовжив своє 
навчання в спеціальній інтернатурі й протягом 1 – 3 років під керівництвом досвідченого педагога 
оволодівав методикою й досвідом роботи у вищій школі. Але тільки після певного періоду роботи у ВНЗ 
та виявлення якостей кваліфікованого педагога, молодий викладач може отримати постійний диплом для 
здійснення педагогічної діяльності у вищій школі [4; 5; 8; 9]. 

Потрібно зазначити, що університети Канади, Китаю, Японії, Австралії та інших країн створюють 
власні системи якості вищої освіти.  

Ми вже зазначали, що канадські вищі навчальні заклади мають значний рівень автономії у вирішенні 
питань підготовки фахівців, зокрема правил та критеріїв набору студентів, будь-яких питань організації, 
змістовного наповнення та функціонування навчального процесу. Проте держава, хоча й не здійснює 
прямого впливу на діяльність навчальних закладів, активно формує політику в галузі вищої освіти. Ця 
політика виявляється в проведенні акредитацій освітніх програм, яку здійснюють більше 20 
спеціалізованих агенцій, що є членами Канадської Асоціації Акредитаційних Агенцій (АААС). Своєю 
діяльністю Агенція забезпечує якість професійної освіти в Канаді за рахунок удосконалення стандартів 
підготовки фахівців та процедур акредитації [10]. 

Також оцінку окремих аспектів якості професійної підготовки фахівців здійснюють різні асоціації 
університетів та Асоціація університетів та коледжів Канади (AUCC). Ці асоціації є посередниками між 
університетами, державою, галузями промисловості, місцевими органами влади та бізнес-колами. 

Національним пріоритетом, особливістю підготовки фахівців у Канаді та головним чинником якості 
вищої освіти є значна інтеграція науки та освіти. Елементи дослідної діяльності проявляються в 
навчальному процесі навіть у перші роки навчання бакалаврів. У більшості канадських університетів 
науково-дослідна діяльність вважається необхідним компонентом як академічної, так і професійної 
кар’єри. Саме тому, основним напрямом підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах Канади 
є створення інтерактивного середовища з привалюванням активних методів навчання, що дозволяють 
вести самостійні дослідження та вирішувати професійно значущі проблеми, а також з використанням у 
навчальному процесі передового обладнання, передових технологій та матеріалів [11]. 

Безумовно, що така специфіка навчальної діяльності потребує високої кваліфікації викладачів, 
занурення їх у наукову роботу та наявності педагогічної майстерності, завдяки якій активізується 
навчання студентів.  

Серед основних напрямів удосконалення системи якості підготовки фахівців у Канаді визнається 
підвищення якості викладання; удосконалення системи оцінки якості вищої освіти та результатів 
навчання; перегляд національних пріоритетів освітньої політики в сфері вищої освіти відповідно до 
потреб глобальної економіки та необхідності соціальної згуртованості суспільства [12].  

Дуже близькою до канадської є система якості вищої освіти Австралії, яка базується на Системі 
Австралійських Сертифікатів (The Australian Qualifications Framework). Завдяки існуванню 12 
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кваліфікацій держава здійснює контроль за якістю у секторах середньої, професійної та вищої освіти. 
Якщо говорити про контроль якості в системі вищої освіти, то вона органічно поєднує критерії, які 
висуваються державними органами та відповідними професійними організаціями [13]. Багато з цих 
професійних організацій є членами міжнародних професійних асоціацій, тому австралійськими 
університетами здійснюється підготовка фахівців, які відповідають міжнародним стандартам. Взагалі 
акредитація як головний інструмент дотримання якості вищої освіти в Австралії орієнтована на інновації 
та розвиток навчальних програм підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного виробництва. До 
основних критеріїв такої акредитації відносяться якість базової підготовки студентів при вступі до 
університету; вимоги до випускників; вимоги до викладачів та студентів; академічні програми; 
професійна практика; забезпечення якості [6]. 

Зазначені критерії передбачають значні академічні свободи для університетів з формування навчальних 
планів й особливої організації навчального процесу, здатного забезпечити якість підготовки фахівців. До 
таких особливостей відноситься значний обсяг годин, які студент повинен додатково провести в 
лабораторіях та бібліотеках, що потребує від студента самоорганізації та високого ступеня мотивації.  

Важливу роль у процесі навчання в університетах Австралії відіграє організація взаємодії між 
студентами та викладачами. По-перше, це виконання студентами в тісній співпраці з викладачами 
різноманітних письмових завдань, творів, проведення консультацій та семінарів. Обов’язкові навчальні 
години – лекції, семінари та лабораторні роботи – проводяться згідно з жорстким розкладом, якого 
повинні дотримуватись усі студенти. Ці заняття проводяться провідними викладачами, але в досить 
вільній, неформальній обстановці. Від студента вимагається активна участь у дискусіях, експериментах, 
практичних роботах, роботах з документами та інших видах діяльності. Результати всіх виконаних 
студентами видів робіт та завдань приєднуються до результатів іспитів, що й складає підсумкову оцінку 
з кожної навчальної дисципліни. Оскільки мінімальний рівень цієї підсумкової оцінки досить високий – 
то це стимулює діяльність студентів протягом усього навчального курсу [13]. 

Таким чином, у системі вищої освіти Австралії для забезпечення якості вищої освіти робиться акцент 
на змісті навчальних програм (що контролюється професійними організаціями); широкому спектрі форм, 
методів та засобів навчання, які активізують діяльність студентів; організації ефективної взаємодії між 
викладачами та студентами, яка спрямовує саморозвиток останніх.  

Цікавою є система вищої освіти Японії [14; 15]. З одного боку, незважаючи на стрімкий процес 
інтернаціоналізації, який спостерігаються в останні десятиріччя, вона залишається однією із 
найконсервативніших та самобутніх у світі, усіма силами опираючись модернізації. З іншого боку, саме 
через реформування вищої освіти відбулася модернізація японського суспільства. 

Ступенева система вищої освіти Японії повністю скопійована з американської. Сьогодні перед системою 
вищої освіти Японії постають завдання децентралізації та лібералізації управління університетами, інтеграції 
ВНЗ та науково-дослідних центрів, які ще й досі існують окремо один від одного.  

Однак розглянемо ті аспекти підготовки фахівців, які допоможуть нам побачити проблеми якості 
навчального процесу у ВНЗ. По-перше, це відбір абітурієнтів, який у Японії є досить жорстким. За 
півроки до закінчення старшої школи учні здають обов’язкові іспити. Другий іспит проводять самі 
університети, що є складним випробуванням, зміст якого розробляється викладачами університетів. У 
престижні університети з першого разу потрапляють приблизно половина абітурієнтів.  

Зміст підготовки фахівців визначається самими ВНЗ Японії, беручи до уваги вимоги організацій, які 
займаються ліцензуванням. Ці вимоги пов’язуються з цілями вищої освіти країни, розробкою яких 
займається уряд. Надання ліцензії залежить від результатів навчання студентів та відповідності цих 
результатів наявним стандартам. Розглядається також ступінь інтеграції в навчальному процесі науково-
дослідної та навчальної діяльності, врахування в змісті навчання вимог промислових підприємств. 

Кооперація університетів, науково-дослідних інститутів та бізнесу дозволяє проводити навчальні 
заняття в лабораторіях із сучасним обладнанням разом з науковими колективами, що спеціалізуються за 
вузькими напрямами науки. Водночас, прагнення забезпечити навчальний процес усіма необхідними 
ресурсами для вирішення державного завдання щодо привалювання в сфері технологій, призвели до 
певних перекосів у підготовці фахівців (масовість технічної освіти), відсутності сприятливої творчої 
атмосфери в навчальному процесі, ефективній взаємодії між студентами й викладачами тощо. Усе це 
можливо пояснити особливим менталітетом та традиціями японського суспільства. Однак якості 
навчального процесу це не сприяє.  

Професорсько-викладацький склад є важливим ресурсом якості навчального процесу, формування 
якого покладено на ВНЗ. Проте, статус викладачів повинен бути підтверджений кожні чотири роки. Це 
безумовно сприяє постійному підвищенню кваліфікації викладачів. 

Розуміючи, що сучасний стан вищої освіти Японії не відповідає вимогам як суспільства самої країни, 
так і глобалізаційним процесам у світі, перед урядом Японії та науковими колами постає завдання 
модернізації системи якості вищої освіти відповідно до міжнародних стандартів. 
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Приклади, що наведені нами відносно забезпечення якості підготовки фахівців, свідчать про певні 
загальні риси систем якості вищої освіти різних країн, до яких відноситься: 1) оцінка з боку держави та 
громадських організацій якості діяльності вищих навчальних закладів щодо підготовки фахівців; 2) 
змістовна оцінка цієї підготовки з боку професійних організацій. Відмінності складаються у ступені 
участі держави в цьому процесі, а також акцентуванні уваги на тих аспектах, які, на думку експертів з 
оцінки якості в кожній країні є визначальними в досягненні високого рівня якості підготовки фахівців. 
Для США – це результати навчання та якість професорсько-викладацького складу, для Канади та Японії 
– це високий рівень інтеграції навчальної та дослідної діяльності, для Австралії – використання в 
навчальному процесі передових педагогічних технологій, що забезпечують ефективну взаємодію 
учасників навчального процесу та саморозвиток студентів.  

У цьому контексті цікавою є інформація надана Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Так, у 
В’єтнамі, Бутані, Намібії, Замбії якість підготовки фахівців базується на рівні якості підготовки 
абітурієнтів; в Індії, В’єтнамі, Уругваї – на рівні ефективності взаємодії студентів та викладачів; в Уругваї 
та Уганді – на якості професорсько-викладацького складу тощо. Проте, усі країни, які були обстежені 
експертною групою МБРР, якість освіти пов’язують з чітко визначеними результатами навчання, які мають 
відповідати вимогам сфери професійної діяльності та суспільства. Відповідно до цього з урахуванням 
національних традицій вибудовується навчальний процес, у якому задіяні певні ресурси. 

Експерти МБРР також вважають, що якість результатів підготовки фахівців необхідно оцінювати з 
різних аспектів, що буде висвітлювати недоліки організації навчального процесу, якість та обсяги 
задіяних ресурсів, якість змісту навчальних програм. Для цього необхідно, передусім, у самому 
навчальному закладі створити систему моніторингу якості навчального процесу, що дає можливість 
коригувати різнобічні аспекти освітньої діяльності ВНЗ. 

Таким чином, проведений аналіз дає змогу констатувати, що в системі забезпечення якості вищої 
освіти неєвропейських країн обов’язковими учасниками також є держава, вищі навчальні заклади, 
громадські та професійні організації (асоціації). Завдяки досить дієвому інструменту контролю якості – 
акредитації – вони визначають можливість вищих навчальних закладів та запропонованих навчальних 
програм забезпечити якість підготовки фахівців. При цьому оцінюються різні аспекти діяльності ВНЗ, 
його ресурси та досягнення студентів. 

Незважаючи на необхідність у сучасних глобалізаційних умовах, створювати регіональні та 
транснаціональні системи якості, які б ґрунтувались на загальних принципах та критеріях оцінки, все ж 
таки провідну роль у цьому процесі відграють системи якості підготовки фахівців вищих навчальних 
закладів. Ті країни світу та ВНЗ, які зосередились на організації та ефективній реалізації навчального 
процесу, його ґрунтовному педагогічному забезпеченні, всебічному дослідженні діяльності студентів та 
викладачів, сприянні їх ефективній взаємодії, досягли високих результатів у якості підготовки фахівців. 

Водночас, такий підхід передбачав упровадження в кожному ВНЗ системи моніторингу якості, що 
давало можливість дослідити всі аспекти процесу підготовки фахівців, задіяні ресурси, рівень 
ефективності діяльності учасників навчального процесу. Тому, вважаємо напрямом нашого 
подальшого дослідження визначення сутності якості навчального процесу у вищому навчального 
закладі та його складників, що дасть можливість у подальшому створити систему моніторингу якості 
навчального процесу у ВНЗ. 
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Зинченко В. О. Решение проблем качества подготовки специалистов в США и других странах мира. 

Исследованы подходы не европейских государств к созданию систем обеспечения качества подготовки 
специалистов. Выявлено, что в разных странах в этом процессе государство участвует в неодинаковой 
степени. Общей тенденцией является действенный контроль со стороны разных профессиональных 
ассоциаций и самого вуза. Последний сосредотачивает свое внимание на организации и эффективной 

реализации учебного процесса. 

Zinchenko V. O. The Problem Solving Concerning the Specialists' Qualitative Preparation in the USA and 
other Countries of the World. 

The non-European countries' approaches towards the creation of the specialists' qualitative preparation system 
are investigated. It was considered that a state takes part in this process in different countries in the uneven way. 

The common tendency is the operative control on the part of the different professional associations and the 
educational establishment itself. The former draws its attention on the organization and effective realization of 

the educational process.
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НАВЧАННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ  
ПРАГМАТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТИ 

У статті розглянуто сутність педагогічної взаємодії і механізми співпраці педагогів і учнів у 
зарубіжній педагогіці і психології. Подано характеристику методичних стратегій учбової співпраці, 
наведено приклади і етапи її організації. Визначено особливості педагогічного співробітництва, які 

необхідно враховувати під час вибору форм навчання для того, щоб забезпечити особистісне включення 
студентів у навчальний процес і сприяти прагненню досконало оволодіти майбутньою професією. 

Приділяючи увагу у навчанні співробітництву, діалогу, партнерству у взаємовідносинах суб’єктів 
навчальної діяльності та їх реалізації у практичній діяльності, варто зауважити, що ці проблеми є досить 
актуальними у педагогіці останніх років. 

Педагоги, як правило, не вміють перебудовувати свою діяльність. Це пов’язано, передусім, з тим, що 
педагог не знає механізмів суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями на основі діалогу, не завжди розуміє, що 
поглиблення змісту спільної діяльності, якість і ефективність освіти досягаються не інтенсифікацією заходів, 
які проводяться, а, передусім, розвитком творчого характеру спілкування, підвищенням його культури. 
Останнім часом зусилля багатьох зарубіжних дослідників спрямовуються на з'ясування ефективності методик 
кооперативного навчання, що розглядається як форма інтенсифікації навчального процесу. 

Одним із напрямів досліджень мотиваційного потенціалу групової навчальної діяльності в зарубіжній 
педагогіці та педагогічній психології є роботи, спрямовані на розроблення загальних методичних 
стратегій навчального співробітництва. Здійснювані у руслі цього напряму дослідження, безпосередньо 
зорієнтовані на педагогічну практику і проводяться з метою обґрунтування й експериментальної 
перевірки різних форм навчання, заснованих на груповому співробітництві. 

Проблемам взаємодії людини в різних сферах діяльності приділяли увагу такі вчені, як 
А. М. Леонтьєв, Г. М. Андрєєв, О. В. Овчиннікова та ін. А. М. Леонтьєв, розглядаючи в діалектико-
матеріалістичному плані категорію взаємодії, підкреслює її специфіку в органічному світі, у світі живої 
матерії: "Життя є процес особливої взаємодії особливим чином організованих тіл" [1: 160]. Активність є 
основною характеристикою взаємодії живої матерії. 

У свій час Л. С. Виготський, виділяючи зону найближчого розвитку дитини, обґрунтував необхідність 
співробітництва. Він вважав співробітництво, взаємодопомогу, наслідування необхідними чинниками 
навчального процесу. Завдяки співробітництву учні набувають упевненості у своїх знаннях, уміннях, 
виявляють більшу кмітливість, ніж у самостійній роботі [2: 126]. У сучасній педагогічній літературі 
співробітництво розглядається як "напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, метою якого 
є демократизація й гуманізація педагогічного процесу" [3: 24], "гуманістична ідея спільної розвивальної 
діяльності дітей й дорослих, підкріпленої взаєморозумінням, зануренням у духовний світ одне одного, 
колективним аналізом ходу і результатів цієї діяльності" [4: 16]. 

Навчання в співробітництві у педагогіці використовується давно. Ідея навчання в співробітництві 
відноситься до 20-х років ХХ століття. Але розробка технології спільного навчання в малих групах 
почалася лише у 1970-ті роки. Навчання у співробітництві є важливим елементом прагматичного підходу 
до освіти у філософії Дж. Дьюї. Але основна ідеологія навчання у співробітництві була розроблена 
трьома групами американських педагогів з університету Джона Хопкінса (Е. Роберт, Р. Славін) [5], 
університету Міннесота (Роджерс Джонсон і Девід Джонсон) [6; 7] та групою Е. Аронсона (Каліфорнія) 
[8]. Джером Брюнер визначив соціальний бік навчання [9]. 

Велика увага приділяється розробці різних варіантів взаємного навчання. Так, наприклад, К. Сміт 
запропонував метод взаємного навчання, названий ним "навчанням у партнерстві" [10: 362]. У перший 
день занять студентам пропонується тест для визначення рівня їхніх знань з предмета. Залежно від 
результатів вони розділяються на пари "сильний – слабкий" або "середній – середній". Учитель пояснює, 
що кожен може працювати зі своїм партнером у будь-який час, якщо виникне необхідність. Заняття, як 
правило, починається з того, що студенти обговорюють у парах усе, що вони не зрозуміли. Потім 
викладач відповідає на питання, з якими студенти не впоралися самі. Далі заняття може проводитися 
будь-яким зручним для учителя способом, але за неухильним дотриманням двох правил:  

1) студентам дозволяється обговорювати з партнером навчальний матеріал тоді, коли вони вважають 
це необхідним;  

2) студентам виділяється час на заняттях для обговорення нового матеріалу з партнером, якщо 
викладач вважає це доцільним. 

Швейцарський педагог Йоган-Генріх Песталоцці підкреслював важливість кооперації у межах 
взаємного навчання для різнобічного розвитку особистості. Не маючи інших помічників, він 
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неодноразово залучав більш здібних учнів до виконання функцій учителя. Вони повідомляли іншим те, 
що знали самі, а потім давали товаришам можливість переказати почуте. Й.-Г. Песталоцці писав, що 
радість і участь надихали учнів, а внутрішні сили, що прокидалися в них, вели їх уперед з такою силою, 
на яку тільки здатне взаємне навчання [11: 74]. 

Інший варіант взаємного навчання був запропонований С. Фразером [12: 101-108]. У першій серії 
експериментів кожен студент семінарської групи коледжу одержував партнера з тієї ж групи. При цьому 
невстигаючі студенти об'єднувалися з більш успішними. Партнерів заохочували спільно готуватися до 
занять і контролювати роботу один одного, причому спільна робота повинна була відбуватися за межами 
аудиторії, а не під час навчальних занять. Як показало спостереження, партнери працювали разом над 
навчальним матеріалом у середньому всього 7 хвилин на тиждень, однак експеримент дав позитивні 
результати. У другій серії експериментів порівнювалася успішність індивідуального навчання в групах 
по двоє, троє і четверо студентів. Ця серія підтвердила доцільність застосування взаємного навчання в 
коледжі. При цьому не було виявлено залежності між кількісним складом групи і успішністю навчання. 

Автори виділяють два основні фактори, які, на їхню думку, сприяють успішності взаємного навчання: 
мотивуючий ефект спільного навчання з однолітками і можливість обговорення матеріалу з партнером, 
що сприяє його більш глибокому розумінню. 

Оригінальні методики навчального співробітництва розроблені науковцями університету Джона 
Хопкінса. Їхні автори вважають, що співробітництво може сприяти підвищенню успішності студентів 
лише у поєднанні з суперництвом. Однак поняття "співробітництво" вживається у цьому контексті не у 
своєму прямому значенні. Під ним розуміється така форма спільного навчання, коли студенти працюють 
індивідуально, але отримані ними оцінки йдуть у фонд команди, членами якої вони є. 

Одна з методик групового навчання, розроблена в університеті Джона Хопкінса, була названа 
"учнівські команди". За цією методикою командні бали нараховуються на основі результатів 
контрольних робіт, які проводяться двічі на тиждень і виконуються індивідуально. Потім контрольні 
роботи однаково встигаючих студентів порівнюються між собою і краща отримує максимальну кількість 
балів, незважаючи на кількість помилок у ній. У результаті кожен, навіть найслабкіший студент, здатний 
принести максимальну кількість балів своїй команді. Таким чином, методика включає, на думку авторів, 
обидва компоненти, необхідні для підвищення успішності: співробітництво і порівняння з рівними, 
іншими словами, конкуренцію. 

Однак, як уже зазначалося, співробітництво передбачає спільну роботу над виконанням навчального 
завдання, спілкування і взаємодію у процесі його розв'язання. Описана вище методика не відповідає 
цьому критерію. Крім того, викликає сумніви виховна доцільність оцінювання вищим балом поганих 
робіт невстигаючих студентів з тієї лише причини, що з усіх поганих робіт їхня була найкращою. 

У зарубіжній педагогіці широко вивчаються можливості застосування навчального співробітництва у 
вищій школі. Зокрема, у дослідженнях Е. Маклінтока і Дж. Сонквіста [13] студенти коледжу в першій 
серії експериментів спільно готувалися до залікової контрольної роботи, у другій серії – виконували 
групове завдання, яке передбачало спільне написання реферату і одержання загальної оцінки. Як 
показали результати, спільна підготовка до контрольної роботи ніяк не позначилася на її результатах. 
Водночас, колективно написані реферати були значно змістовнішими, ніж підготовлені індивідуально. 
При цьому груповий продукт часто був кращим, ніж можна було б очікувати від найбільш здібного 
студента в групі. Таким чином, як показав цей експеримент, групове рішення може бути кращим від 
індивідуального у тих випадках, коли роботу можна розділити на частини і застосувати розподіл праці. 

Змістовний огляд способів організації навчального співробітництва у вищих навчальних закладах 
США і Великобританії поданий у книзі Дж. Раддака "Навчання через дискусію в малій групі" [14]. 
Основна увага у ній приділяється роботі семінарських груп у коледжі. Під час традиційного навчання 
семінар веде викладач, який задає запитання, коментує, підводить підсумки, заохочує студентів до 
дискусії. В умовах навчального співробітництва картина істотно інша: викладач може взагалі не бути 
присутнім на семінарі або брати у ньому участь лише протягом деякого часу. 

Сучасні дослідники виділяють три основні підходи до організації навчального співробітництва у 
коледжі. Так званий синдикатний метод передбачає, що велика група студентів (як правило, цілий курс) 
розбивається на підгрупи по 4-6 осіб. Ці групи працюють протягом семінару, виконуючи визначені 
колективні завдання. Через якийсь час курс збирається разом для обговорення результатів роботи 
підгруп. Навчання за синдикатним методом передбачає дві стадії. На стадії дослідження члени синдикату 
працюють спільно над виконанням завдання. Викладач у цей час ходить по аудиторії, задаючи студентам 
запитання, які перевіряють, наскільки правильно вони зрозуміли проблему. Після виконання завдання 
студенти готують усний або письмовий звіт, який пропонується для групового обговорення. На стадії 
закріплення влаштовується спільне обговорення результатів роботи синдикатів або викладач узагальнює 
ці результати у своїй лекції. Потім цикл повторюється. 

Засвоєння матеріалу під час застосування синдикатного методу характеризується деякими 
особливостями. По-перше, структура і обсяг навчального матеріалу визначаються лише в загальному 
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вигляді, що надає студентам певну свободу дослідницької діяльності. Остаточні визначення даються 
викладачем на стадії закріплення. По-друге, студенти набувають досвіду активного співробітництва під 
час виконання навчального завдання, досвіду аналізу, класифікації та синтезу матеріалу, необхідного для 
виконання завдання. Відбувається не просте засвоєння готового, а активне формування думок і підходів, 
що сприяє розвитку самостійності суджень. Індивідуальне розуміння матеріалу збагачується думками і 
досвідом інших членів синдикату, що сприяє породженню нових ідей. 

Інший підхід до організації навчального співробітництва у коледжі передбачає розподіл семінарської 
групи для виконання часткових завдань. Групова робота може займати частину семінару, весь семінар 
або навіть кілька занять підряд. Після цього кожна підгрупа ділиться з усією групою результатами своєї 
роботи. На відміну від синдикатного методу основна робоча одиниця тут – уся семінарська група, 
підгрупи організуються лише у разі потреби. Основні функції викладача полягають у тому, щоб 
підводити підсумки, давати необхідні роз'яснення, пропонувати і пояснювати нові завдання. 

При третьому підході вся семінарська група проводить половину занять з викладачем, половину – без 
нього. Зустрічаючись з викладачем, студентами обговорюється робота, яку група виконала самостійно, і 
планується наступне самостійне заняття. 

Дж. Раддак підкреслює, що в умовах сучасного навчання, орієнтованого на суперництво, навчати 
студентів співробітництву не менш важливо, ніж навчати конкретних знань. У її книзі [14: 137] 
подаються методичні рекомендації з організації співробітництва у підгрупах, правила ведення дискусії, а 
також пропонується програма експериментального вступного курсу, спрямованого на навчання студентів 
співробітництву. 

Навчання у співробітництві розглядається у світовій педагогіці як найбільш успішна альтернатива 
традиційним методам. Воно також відображає особистісно орієнтований підхід. Працюючи у групі, 
можна спитати у товариша, якщо щось не зрозумів, або обговорити з ним розв’язання чергового 
завдання. Кожен член групи усвідомлює відповідальність за свої успіхи, від яких залежить успіх усієї 
групи [15: 74]. Наведемо найбільш цікаві варіанти навчання в малих групах, які розроблені 
Д. Джонсоном і Р. Джонсоном та використовуються у практиці вищої школи США [6; 7]. Student Team 
Learning (STL, навчання в команді) особливу увагу приділяє "груповим цілям" (team goals) і успіху усієї 
групи (team success), які мають бути досягнуті тільки у результаті самостійної роботи кожного члена у 
постійній взаємодії з іншими членами групи під час роботи над темою, питаннями, які вивчаються. 
Таким чином, завдання кожного студента полягає у тому, щоб зробити, пізнати щось разом, щоб кожен 
учасник команди оволодів необхідними знаннями, сформував необхідні навички, і при цьому, щоб уся 
команда знала, чого досяг кожен студент. У команді йде обговорення даної проблеми, пояснення вголос 
один одному. Все це контролюється всією групою. Після виконання завдання в малих групах викладач 
організує або загальне обговорення роботи над цим завданням різними групами (якщо завдання було 
однакове для всіх груп), або розглядається завдання кожної групи, якщо завдання були різні.  

Інший підхід до організації навчання у співробітництві (cooperative learning) був розроблений Еліотом 
Аронсоном і отримав назву Jigsaw (у перекладі з англійської – ажурна пила) [8]. Студенти працюють у 
малих групах по 6 чоловік над навчальним матеріалом, який поділений на логічні смислові блоки. 
Наприклад, з історії педагогіки в темі "Педагогічна діяльність Г. С. Сковороди" ми виділили роки життя, 
перші досягнення, педагогічні погляди, вплив на розвиток педагогічної думки України і світу. Кожен 
член групи знаходить матеріал своєї частини. Потім студенти, які вивчають те ж саме питання, але є 
членами іншої групи, зустрічаються і обмінюються інформацією як експерти з даного питання. Це 
називається "зустріч експертів". Потім вони повертаються до своїх груп і навчають усьому новому, чого 
дізналися самі, інших членів групи. Ті, у свою чергу, докладають про свої частини завдання (як зубці 
однієї пили). Як бачимо, студентам треба не тільки володіти матеріалом, а вміти розповісти своїм 
товаришам, вміти вести спілкування, задавати і відповідати на запитання. Крім того, студентам треба 
вести записи у зошитах, щоб у подальшому вони змогли відповісти на будь-яке запитання вчителя з 
даної теми. Цей метод був модифікований К. Нор таким чином, що робота студентів проводилася 
групами з 4-5 чоловік [16: 125]. Але при цьому уся група працює над одним і тим же матеріалом 
(наприклад, читає всю біографію), а кожен член групи отримує тему, яку розробляє особливо ретельно, і 
становиться експертом у групі. Потім проводяться зустрічі експертів з різних груп. 

Як бачимо, проблематика навчального групового співробітництва викликає значний інтерес у 
закордонних дослідників. Більшість із них вбачає у навчальному співробітництві один з ефективних 
засобів формування навчальної мотивації студентів. Багато дослідників відзначають, що під час вибору 
форм навчання необхідно брати до уваги, насамперед, їхні емоційні результати, вплив на особистісний 
розвиток, формування мотиваційної сфери суб'єктів навчальної діяльності. У цьому відношенні форми 
навчального співробітництва значно перевершують традиційне навчання, яке має переважно 
індивідуальний характер.  

Таким чином, спільна взаємодія педагога і студента ґрунтується на необхідності навчання прийомам 
ділового співробітництва, позитивного ставлення студентів до спільної діяльності, забезпечення 
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спеціального підбору учасників спільної діяльності в малу групу за рівнями навчальних можливостей, 
формування вмінь працювати у співробітництві. Гуманістично орієнтований педагог з перших днів 
перебування тих, кого навчають в учбовому закладі, буде взаємодіяти з ним у режимі особистісно 
орієнтованого діалогу.  
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Лазаренко Н. Ю. Обучение в сотрудничестве как важный элемент  
прагматичного подхода к образованию. 

В статье рассмотрена сущность педагогического взаимодействия и механизмы сотрудничества 
педагогов и учащихся в зарубежной педагогике и психологии. Подана характеристика методических 

стратегий учебного сотрудничества, даны варианты и этапы его организации. Определены 
особенности педагогического сотрудничества, которые необходимо учитывать во время выбора форм 

обучения для того, чтобы обеспечить личностное включение студентов в учебный процесс и 
способствовать стремлению в совершенстве овладеть будущей профессией. 

Lazarenko N. Yu. The Cooperation Education as an Important Element  
of the Pragmatic Approach to Education. 

This article discusses the nature of the pedagogical interaction and the cooperation mechanisms of teachers and 
students in the foreign pedagogy and psychology. The characteristic of the methodical strategies of educational 

cooperation, variants and stages of its organization are given. The features of the pedagogical cooperation, 
which must be taken into the account in time of choosing the educational forms, are determined in order to 
ensure the students' personal activation into the educational process and promote the students’ desire for 

mastering their future profession to perfection.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ 

Проаналізовано вплив основних факторів гендерної соціалізації на особистість дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування; проведено порівняння дії механізмів гендерної соціалізації дітей у 
сім’ї та дітей у закритих закладах опіки; на мікрорівні виявлено основні характеристики гендерної 
соціалізації дитини у системі державного влаштування. Виявлено, що дітям-сиротам переважно 

притаманний недиференційований прояв гендерної поведінки. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства значна увага держави приділяється дітям, 
соціальний розвиток яких утруднено чинниками різного походження і порядку. До числа таких належать 
вихованці закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
соціалізація яких відбувається у штучно створених закритих виховних умовах і тому носить специфічний 
характер. Зокрема, науковцями виділяються проблеми становлення особистості вихованців сиротинців, 
які лежать в основі подальших проблем у комунікативній, сімейній, професійній, громадській тощо 
сферах самореалізації сиріт і вимагають активного наукового пошуку засобів соціальної, психологічної, 
педагогічної профілактики і корекції. 

Питаннями наукового дослідження особливостей різних аспектів соціального виховання дітей у 
сиротинцях займаються Л. В. Канішевська, Б. С. Кобзар, Е. П. Постовойтов, В. П. Слісаренко, Т. В. Шатохіна, 
В. С. Яковенко та інші. Соціально-психологічні аспекти формування особистості дитини в умовах депривації 
представлено у працях І. В. Дубровіної, Є. І. Захарченко, Т. М. Землянухіної, Н. І. Карасевої, В. В Корневої, 
Й. Лангмейера, М. І. Лісіної, З. Матейчика, В. С. Мухіної, А. М. Прихожан, А. Г. Рузської, О. П. Тимошенко, 
Н. Н. Толстих та інших. Крім того, альтернативні з точки зору забезпечення умов для соціальної адаптації 
заклади влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, представлені у працях 
С. Бадори, Г. М. Бевз, М. О. Дубровської, В. К. Зарецького, С. В. Кононенка, Г. М. Лактіонової, Д. К. Мажець, 
В. Н. Ослон, І. В. Пєши, О. О. Романовської, І. Н. Смородіної, А. Б. Холмогорової та інших. 

Однак залишаються мало вивченими питання специфіки факторів і механізмів соціалізації вихованців 
закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у віковому, 
гендерному, соціокультурному контекстах.  

Тому завданням нашої статті є теоретичний аналіз дії факторів і механізмів соціалізації на 
особистість дитини, яка виховується у закритому закладі опіки, і дитини, яка виховується у сім’ї з 
позицій порівняння подальших можливостей реалізації ними гендерних ролей.  

На нашу думку, сутність соціалізації полягає у тому, що вона формує людину як члена того суспільства, 
до якого вона належить; зміст процесу соціалізації визначається тим, що суспільство зацікавлене в тому, 
аби його члени успішно оволодівали ролями чоловіка або жінки (гендерна соціалізація), могли 
компетентно брати участь у виробничій діяльності (професійна соціалізація), створили міцну сім’ю 
(сімейна соціалізація), були законослухняними громадянами (політична соціалізація).  

При вивченні соціалізації як базової категорії соціальної педагогіки у науковій літературі переважно 
виділяються три рівні дії чинників на особистість дитини: мікрорівень, що включає найближче оточення, 
як-от сім’я, школа, група однолітків, родина, і характеризується переважно стихійним та відносно 
контрольованим типом протікання соціалізаційних процесів; мезорівень, що характеризується 
опосередкованістю відносно спрямованого впливу на процес становлення особистості – тип поселення, 
ЗМІ, етнічні характеристики, тощо; макрорівень – країна, держава, світові та планетарні процеси, що 
задають напрямок відносно спрямованої та відносно контрольованої соціалізації особистості.  

При порівнянні дії окреслених факторів соціалізації на вихованців закладів державного влаштування 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можна зробити висновок, що на мікрорівні 
чинники соціалізації дитини з сім’ї (сім’я, родина, школа, група однолітків) замінюються середовищем 
сиротинця (для дитини без сім’ї). У зв’язку з цим можна виділити такі типові характеристики гендерної 
соціалізації на мікрорівні дитини в сиротинці: 

а) Відсутність базису для засвоєння гендерних моделей поведінки. Сім’я, що є первинним інститутом 
гендерної соціалізації, сприяє укріпленню гендерних стереотипів, які полегшують процес орієнтації 
дитини в соціумі. Численні дослідження підтверджують важливість перших (часто несвідомих) 
батьківських установок до дитини залежно від її статі – закріплення статевозумовлених психологічних 
характеристик та якостей особистості, сімейних і соціальних ролей. Дослідники гендерної теорії 
небезпідставно вважають наявність гендерних стереотипів у суспільстві негативним явищем, яке 
обмежує вільний розвиток особистості. Однак, на нашу думку, позитивна функція таких стереотипів, 
особливо у ранньому дитячому віці, полягає у полегшенні та обезболюванні дитині процесу входження 
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до суспільства, забезпеченні дитині "вектору" особистісного розвитку та сприянні гендерній та 
особистісній самоідентифікації. Тому, для дітей без сім’ї відсутність зазначених умов може бути 
причиною віктимізації особистості й поведінки. 

б) Висока залежність дитини від середовища інтернатної установи. А саме, якщо за твердженням 
І. С. Кона, школа і батьківська сім’я є відносно автономними інститутами соціалізації, які не мають чітко 
вираженої єдиної ієрархічної системи у процесі соціалізації особистості дитини, то для дитини без сім’ї 
сиротинець виступає структурованим об’єднанням і школи (як місця навчання), і інтернату (як місця 
спільного проживання, аналогу сім’ї) – тобто звужуються механізми соціалізації дитини без сім’ї, що 
пропорційно посилює залежність особистості дитини від інституту соціалізації. 

в) Заміна ролей вторинних агентів соціалізації на первинні. Тобто ролі трансляторів соціального 
досвіду в інтернатній установі починають виконувати дорослі (вихователі, вчителі та інші), які належать 
до вторинних агентів соціалізації, тобто повинні впливати на дитину опосередковано. Однак система 
організації виховного процесу у сиротинцях побудована таким чином, що дорослі вимушені виконувати 
роль первинних агентів соціалізації – батьків; однак така штучна імітація сімейних та соціальних 
стосунків викривлює уявлення дитини про норми та зразки поведінки у сім’ї й суспільстві, що 
видозмінює усі соціалізаційні процеси, у тому числі гендерну й особистісну самоідентифікацію дитини. 

г) Підміна зразків природної (автентичної) поведінки людини на професійно орієнтовану – діти у 
сиротинцях переважно спостерігають за дорослими при виконанні ними професійних ролей, тобто 
змушені наслідувати лише статусні й професійній комунікації (моделі поведінки) по відношенню до 
дітей із сім’ї (сімейно-родинні комунікації, дружні комунікації, сусідські комунікації, тощо). 

д) фемінізація кадрового складу інтернатних установ, у яких працюють переважно жінки, що, на 
нашу думку, значно утруднює статево-рольову ідентифікацію та гендерну соціалізацію як хлопчиків, так 
і дівчаток. Відсутність можливостей спостерігати та переймати специфіку поведінки дорослих обох 
статей, а також відповідні особливості комунікативної взаємодії між статями не дозволяють формуватися 
уявленням про мужність та жіночність, ускладнюють розуміння еталонів "справжніх чоловіків та жінок", 
що утруднює процес статевої ідентифікації дітей-сиріт та видозмінює процес гендерної соціалізації. 

ж) Вторинність особистості по відношенню до колективу – виховання та соціалізація дітей з 
інтернатних установ відбувається лише у групах ровесників за відсутності власного простору для 
вільного вибору форм і моделей поведінки. Колективний стиль життя у сиротинці переважає над 
індивідуальним, цьому сприяє відсутність власного простору, власних речей, свободи для переміщення, 
свободи для вибору темпу, розкладу і форм дозвіллєвої діяльності, що нівелює особистісний розвиток 
дитини, ускладнюючи процеси самоідентифікації: соціалізація особистості носить знеособлений 
характер. Особливо важливим, на нашу думку, цей фактор виступає у підлітковому віці, коли дівчата та 
юнаки переживають статеве дозрівання і потребують для нормальної гендерної соціалізації можливості 
рефлексії власного тіла та світосприйняття. 

з) Стереотипізований вплив групи на поширення девіантних форм поведінки дітей-сиріт. Група 
однолітків виступає провідним фактором соціалізації для дитини підліткового віку, будучи, у тому числі, 
й носієм зразків гендерної поведінки. Моделі поведінки "дорослих", що є надзвичайно привабливими для 
дітей підліткового віку, часто стереотипізовано сприймаються ними через призму девіантних способів 
проведення дозвілля – вживання алкоголю, тютюнопаління, агресивність, активне сексуальне життя та 
інше. Хлопці-сироти, внаслідок специфіки організації життя в інтернаті, об’єктивно неспроможні 
реалізовувати інші маскулінні форми поведінки крім девіантних внаслідок відсутності уявлень-зразків 
про соціальні моделі поведінки дорослих чоловіків. Видозміна гендерної соціалізації дівчат підліткового 
віку внаслідок низької фемінності також сприяє залученню їх до девіантного способу життя та виступає 
необхідною умовою успішної комунікативної і статусної реалізації себе у групі однолітків. 

Отже, представлені характеристики визначають основні труднощі гендерної соціалізації дітей без 
сім’ї та розкривають деприваційну роль мікрофакторів соціалізації особистості дитини у сиротинці.  

При цьому мезо- і макрочинники соціалізації також носять видозмінений характер впливу на 
особистість дитини-сироти. Так, основними характеристиками впливу ЗМІ у сиротинцях, на нашу думку, 
можна вважати їх умовну контрольованість (як обмеженість перегляду та доступності різних форм ЗМІ), 
стеоретипізованість (як спрямованість на вибір програм за вибором вихователів), негативну 
налаштованість (як однобокість висвітлення безпосередніх проблем депривованих дітей). 

Вплив країни проживання на особистість дитини є опосередкованим (країна сприймається через 
призму сиротинця) та звуженим (недоступність до різних форм життєдіяльності). 

При цьому, на нашу думку, сильно обмеженим є вплив таких факторів соціалізації дитини як тип 
поселення, Інтернет, загальна і національна культура, релігія, об’єднання за інтересами і громадські 
організації. Це зумовлено соціальною ізоляцією закритих закладів державного влаштування дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Обмежена взаємодія вихованців сиротинців з соціальним 
середовищем впливає на відсутність у дітей соціального досвіду, у тому числі у площині гендерної 
взаємодії, що відображається у всіх сферах соціалізації дитини – спілкуванні, діяльності, самосвідомості.  
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Таким чином, ізольованість від більшості факторів соціалізації (соціальних інститутів) умовно можна 
вважати синонімом депривації, що визначає неспроможність бути соціально компетентною особистістю, 
тобто виявляється у несформованості ролей чоловіка / жінки, сім’янина, громадянина, професіонала, тощо. 

У контексті проблеми нашого дослідження суттєве значення має також аналіз механізмів соціалізації, 
оскільки вони є визначальними при визначенні специфіки гендерної соціалізації дітей у сиротинцях. У 
науковій літературі існують різні підходи до розгляду механізмів соціалізації: на основі наслідування 
(Г. Тард), прогресивної взаємної акомодації людини і суспільства (У. Бронфербренер), ідентифікації і 
знеособлення особистості (В. С. Мухіна), зміни фаз адаптації, індивідуалізації й інтеграції 
(А. В. Петровський) [1: 12-13]. До визначальних механізмів соціалізації при цьому відносимо: імпринтинг, 
екзистенційний натиск, наслідування, ідентифікацію, рефлексію (соціально-психологічні механізми); 
стихійний, інституційний, стилізований та міжособистісний (соціально-педагогічні механізми). 

Таблиця 1. 
Механізми гендерної соціалізації особистості та їх специфіка щодо виховання  

дітей у сім’ї / сиротинці 

Механізм 
соціалізації 

Сутність механізму для дітей, 
що виховуються у  
природних сім’ях 

Сутність і специфіка механізму для дітей, 
що виховуються у сиротинцях 

Імпринтинг Притаманна немовлятам 
фіксація на рецепторному й 
підсвідомому рівнях впливових 
для дитини об’єктів. 

Специфіка фактично простежується лише для 
дітей, які стали сиротами у немовлячому віці, 
оскільки є основною причиною госпіталізму – 
явища затримки фізичного і психічного 
розвитку дитини. 

Екзистенцій-
ний натиск 

Оволодіння мовою й 
неусвідомлене засвоєння норм 
соціальної поведінки, 
обов’язкових для взаємодії зі 
значущими особами. 

Внаслідок відсутності близьких значимих 
людей може бути заміна етнічних, релігійних, 
культурних факторів загальнодержавними або 
регіональними, що видозмінює особистісний 
розвиток дитини. 

Наслідування Наслідування певних 
прикладів, зразків, моделей 
поведінки – у гендерній 
соціалізації тата або мами 
залежно від статі дитини. 

Наслідування для хлопчиків ускладнюється 
відсутністю (або обмеженістю) зразків 
чоловічої поведінки у сиротинцях, для 
дівчаток – лише професійною специфікою 
спілкування з виховательками. 

Ідентифікація Процес неусвідомленого 
ототожнення себе з 
референтними особами та 
малими групами (сім’єю, 
групою за інтересами, тощо). 

Відбувається шляхом ототожнення себе з 
групою у сиротинці, може проявлятися у 
заміні концепту "Я" концептом "Ми", що 
утруднює процес формування самооцінки. 

Рефлексія Розгляд, оцінка, сприймання 
або неприйняття цінностей і 
норм, властивих соціальним 
інститутам та інституціям. 

Проходить у площині цінностей і норм 
сиротинця, відірваного від реалій соціального 
та особистісного буття. 

Стихійний  Засвоєння особистістю норм, 
еталонів поведінки, поглядів, 
стереотипів, характерних для її 
сім’ї і найближчого оточення. 

Засвоєння особистістю норм, еталонів 
поведінки, поглядів, стереотипів, характерних 
для дитячої субкультури вихованців; 
відсутність батьків як зразків статевої 
поведінки. 

Інституційний Функціонує в процесі взаємодії 
людини з суспільними 
інститутами. 

Є переважаючим при соціалізації дітей-сиріт; 
коли єдиним соціальним інститутом виступає 
сиротинець. 

Стилізований Виявляє свій вплив у межах 
певної субкультури. 

Детермінується субкультурою сиротинцю, 
характеризується відсутністю умов для 
вільного вибору дитиною цікавої для неї 
субкультури. 

Міжособистіс-
ний 

Діє у межах взаємодії 
особистості з референтними 
особами, що виступає головним 
джерелом інформації дитини 
про неї і дозволяє усвідомити 
статеву приналежність. 

Переважно виявляється у межах статусно-
рольової взаємодії у системах "дитина – 
вихователь", "дитина – група однолітків". 
Характеризується поверховістю, девіаційністю, 
вимушеністю. 
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Таким чином, теоретичний аналіз основних факторів і механізмів гендерної соціалізації вихованців 
закладів державного піклування про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виявив 
значну специфіку у їх структурі, ієрархії та рівні впливу на особистість дитини. Це підтверджується 
експериментальними даними О. М. Кікінежді та О. Б. Кізь – дослідниками визначено, що дітям-сиротам 
переважно притаманний недиференційований прояв гендерної поведінки (із чотирьох запропонованих – 
маскулінного, фемінного, андрогінного, недиференційованого). Недиференційованому типу властиві 
слабо виражені і чоловічі, і жіночі якості; представники цього типу часто характеризуються 
невизначеною гендерною ідентичністю [1]. Крім того, К. А. Саліховою виявлено яскраво виражене 
переважання активності дівчат-сиріт в усіх видах ігрової та навчальної діяльності [2]. 

Таким чином, подальший розвиток проблеми дослідження вимагає моделювання, розробки та 
впровадження технологій підвищення ефективності гендерної соціалізації дітей у сиротинцях, що є 
умовою їх подальшої ефективної самореалізації у суспільстві. 
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Павлик Н. П. Особенности гендерной социализации детей-сирот. 

Проанализировано влияние основных факторов гендерной социализации на личность детей-сирот; 
проведено сравнение действия механизмов гендерной социализации детей в семье и детей в закрытых 
учреждениях опеки; на микроуровне выявлены основные характеристики гендерной социализации детей 
в системе государственного воспитания. Выявлено, что детям-сиротам преимущественно присущее 

недифференцированное проявление гендерного поведения. 

Pavlyk N. P. The Peculiarities of the Orphaned Children's Gender Socialization. 

The main factors of the gender socialization influence on the orphaned children and the ones deprived of the 
parental care are analyzed; the comparison concerning the mechanisms work of the gender socialization of the 
children in a family and the ones in the sheltered care institutions is carried out; the principle characteristics of 

a child's gender socialization in the system of the state management are discovered on the micro level. It is 
evoked that the poor differential display of the gender behaviour is inherent primary to the orphaned children.
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БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 

У статті проведено аналіз наукових досліджень з проблеми формування особистості у філософській, 
психолого-педагогічній науках; виокремлено біологічні та соціальні чинники, які впливають на розвиток 

обдарованості. Визначено, що аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень проблеми 
обдарованості дозволяє стверджувати, що процес розвитку особистості детермінується впливом 

трьох основних чинників: спадковості (біологічний), середовища та виховання (соціальний). 

Освіта ХХI століття – це освіта гуманістична. Її основою є становлення і розвиток самодостатньої 
особистості, готової до самореалізації виявлених обдарувань у соціумі, яка вміє вирішувати складні 
завдання в різних видах діяльності. Аксіомою стало твердження про те, що природні здібності і 
обдарування є в кожній людині. На певному етапі викладачам, колективам вищих навчальних закладів, 
батькам їх варто коригувати, розвивати та формувати. 

Тому, при дослідженні проблеми обдарованості великого значення набуває питання про роль 
біологічних і соціальних чинників у розвитку та формуванні обдарованості.  

Метою статті є проведення аналізу наукових досліджень з проблеми формування особистості у 
філософській, психолого-педагогічній науці; визначення чинників, які впливають на розвиток 
обдарованості. 

Вперше чинники формування людини стають предметом філософсько-педагогічних досліджень у 
ХVII ст. У цей час народжується наукова педагогіка, засновником якої був Я. А. Коменський. 

Великий дидакт впевнений, що те, "якими діти народжуються, ні від кого не залежить, але щоб вони 
стали добрими, завдяки вихованню, залежить від нас". Далі він пише, що "як би не відрізнялися люди 
один від одного за здібностями, всі вони володіють однією й тією ж людською природою, мають одні й 
ті ж самі органи". Я. А. Коменський був впевнений у тому, що всі діти мають навчатися у школі разом, 
де "тупіші перемішувалися б із більш розумними, повільніші з більш швидкими, вперті зі слухняними і 
вчилися б за одними і тими ж правилами й прикладами доти, доки вони потребуватимуть керівництва. А 
після закінчення школи нехай кожен пізнає і засвоює науки з тією швидкістю, з якою він може" [1: 108]. 

Отже, він виходив з ідеї про природну рівність людей і наявність у них природних дарувань, якім 
потрібен розвиток. Виховання та освіта, за Я. А. Коменським, як раз і повинні сприяти удосконаленню 
людської природи. 

На багатоаспектність і складність проблеми чинників розвитку особистості вказував Дж. Локк. У 
своєму філософсько-педагогічному творі "Про управління розумом" автор визнавав наявність різних 
природних здібностей у людей. Важливими засобами їх розвитку вважав вправи та досвід. "Ми 
народжуємося на світ із здібностями та силами, які дозволяють майже усе, – писав з цього приводу 
Дж. Локк, – але тільки вправи можуть дати нам вміння та мистецтво вести нас до досконалості". За 
вихованням Дж. Локк залишає вирішальну роль; воно долає і вплив спадковості, і вплив середовища, 
адже середовище і спадковість – це чинники пасивні, а виховання – визначальне начало [2: 74]. 
Справжня освіта та виховання , на думку філософа, повинні розвивати розум. 

Значення соціального середовища як чинника формування особистості підкреслював Д. Толанд. На його 
думку, жодна людина не може жити без допомоги інших людей. Д. Толанд вірив у могутність освіти та 
виховання, пропонував надати усім людям однакові можливості для навчання, спілкування, мандрівок. 

Французький філософ Ж. О. Ламетрі вважав, що чинниками, які впливають на формування людини є 
її природна організація, клімат, соціальне середовище та виховання. На думку філософа, велике значення 
у людському становленні належить природі. Ж. О. Ламетрі був одним із небагатьох філософів, які 
думали, що на розвиток особистості впливає клімат: він може поліпшити свою породу чи виродитися. 

Співвідношення чинників формування особистості викликало полеміку французьких філософів 
К. А. Гельвеція та Д. Дідро. У книзі "Про розум", К. А. Гельвецій з'ясовував, що може зробити для 
розвитку розуму природа та виховання. Природу він розглядав як силу, що подарувала людині усі 
почуття. Різниця у природній організації людей полягає у різній організації органів чуття. Більш тонкі 
почуття можуть впливати не на розум, а на його рід і зробити одну людину ботаніком, а іншу – 
істориком. Філософ пояснює різний рівень розумових здібностей причиною духовного порядку, ця 
причина полягає у вихованні. Підсумком роздумів філософа на цю тему є відомий вислів: "Тому, що ми 
є, ми зобов'язані вихованню". 

Серед інших чинників К. А. Гельвецій виділяє "стихійних вихователів". До них він відносить: клімат, 
форму правління, політику, бідність чи багатство, друзів людини, книги, які вона читає. 
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К. А. Гельвецій вважав, що визначальними чинниками розвитку особистості є середовище і 
виховання. Ці погляди були прогресивними для свого часу, але перебільшували вплив виховання, 
заперечували роль спадковості у формуванні людини [1: 113]. 

Д. Дідро піддав сумніву висновки К. А. Гельвеція про те, що різниця між індивідами залежить від 
виховання. Величезну роль у розвитку особистості мають схильності, яким не можна перешкоджати. 
Інакше, ви отримуєте посередність. Д. Дідро не згоден з К. А. Гельвецієм з приводу випадковості у 
формуванні особистості. Випадковість, значення якої переоцінив К. А. Гельвецій, суперечить тезісу про 
всемогутність виховання. 

Д. Дідро не визнавав суспільство особливим чинником розвитку особистості. З його точки зору, 
найдавнішою формою соціального буття людей є "природний стан", коли усі відношення між людьми 
регулюються тільки природними законами. Тому, Д. Дідро не бачив особливих можливостей суспільства 
у формуванні людини [2: 76]. Отже, Д. Дідро висловлює думку про те, що "геній передує вихованню" і у 
кінцевому рахунку все зводиться до різниці в природній організації людини [1: 114]. 

Ж. Ж. Русо виокремлював три основних чинника формування особистості: природа, люди та 
навколишні речі. Природа розвиває здібності та почуття дитини, люди вчаться ними користуватися, а 
навколишні речі сприяють збагаченню досвіду. Визначним чинником філософ вважав природну 
організацію. Розмаїтість дарувань створено самою природою, тому є неможливим змінювати характер 
дитини, придушувати його природні якості. Їх належить розвивати якомога більше. Ж. Ж. Русо був 
супротивником примуса по відношенню до дитини. Керувати поведінкою дитини він пропонує за 
допомогою "ярма необхідності", яке є більш суровим, ніж зовнішні правила поведінки. Головне 
призначення виховання полягає у тому, щоб йти за саморозвитком, а вищим мистецтвом наставника – 
вміти нічого не робити з дитиною. Ж. Ж. Русо негативно відноситься до можливостей культури та 
суспільства у формуванні людини, тому що штучні утворення тільки заважають природі людини [2: 76]. 

Філософ Ф. Вольтер вважав, що людину формує виховання. Однак філософу належить вислів: "Від 
усякого виховання рятуйся, друже мій, на усіх вітрилах". Звичайно, він ураховував вплив схильності 
душі, яка залежить від органів тіла. Склад нашої душі, а не наше положення, як стверджував Ф. Вольтер, 
робить людину щасливою [2: 76]. 

Видатний німецький філософ І. Кант також розглядав питання чинників формування особистості. 
Філософ виходив з того, що найважливішим чинником є виховання тому, що людина від природи має 
лише задатки чесноти, а стати досконалою істотою їй допоможе виховання. Отже, досконалість і чесноту 
потрібно виховувати. Говорячи про виховання, І. Кант ураховував роздвоєність людини, яка належить 
одночасно до почуттєво сприйманого світу та до світу "речей самих за себе". Приналежність до першого 
світу робить її іграшкою зовнішньої причинності, тобто законів природи та суспільства, приналежність 
до другого забезпечує її волю. Завдання виховання полягає у формуванні людини, яка б у своєму житті 
керувалася не розумінням зовнішнього порядку, а обов'язком. Саме тому І. Кант у якості міри виховання 
визначає не порівняння вихованця з іншою людиною, а порівняння з ідеєю: якою повинна бути людина? 

Філософи більш пізнього часу тільки уточнювали основні думки своїх видатних попередників, 
ілюстрували їх багаточисленними прикладами. Світова філософія прийшла до висновку, що головними 
чинниками, які визначають розвиток особистості, є природна організація та виховання. Погляди 
науковців розділилися щодо впливу на цей процес суспільства, середовища, клімату, уряду, політики 
думки. Багато філософів стали звертати увагу на те, що процес розвитку залежить від активності самої 
людини, обсягу та характеру виконуваної діяльності, спрямованої на виховання самого себе [2: 77]. 

У ХIХ – ХХ столітті філософи встановили низку важливих залежностей, які виражали закономірні 
зв'язки між процесом розвитку та його результатом, причинами, які впливають на ці результати. У 
вітчизняній педагогіці та психології вагомих результатів у вивченні розвитку особистості досягли 
П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. П. Рубінштейн і ін. Дослідникам потрібно було 
відповісти на питання: чому різні люди досягають різного рівня розвитку, від яких умов залежить цей 
процес та його результати. Тривалі дослідження дозволили виявити загальну закономірність: розвиток 
особистості детермінований внутрішніми та зовнішними чинниками. До внутрішніх умов відносяться 
генетичні властивості організму. Зовнішні умови – це оточення людини, середовище, в якому вона живе 
та розвивається. У процесі взаємодії із зовнішнім світом змінюється внутрішня сутність людини, 
формуються нові взаємовідносини, що, у свою чергу, призводить до чергових змін. І так без кінця. 
Співвідношення внутрішнього та зовнішнього, об'єктивного та суб'єктивного є різним у різних формах 
життєдіяльності особистості та на різних етапах її розвитку [2: 78]. 

Сучасна педагогіка переконливо довела триєдину основу людського розвитку. Встановлено, що 
процес та результат залежить від трьох основних чинників: спадковості, середовища та виховання [2: 79]. 

Ідея спадковості, таланту, обдарованості пов'язана, насамперед, з ім'ям англійського антрополога 
Ф. Гальтона. У книзі "Спадковість таланта. Закони і наслідки" на основі дослідження 977 видатних 
людей з 300 родин він показав, що геніальність закладена в природі самої людини й зумовлена, 
насамперед, спадковістю. Для вченого також було очевидним, що на результат розумового розвитку 
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впливають й інші умови. Науковець встановив, що існують такі професійні групи, які дають більше 
обдарованих людей, на відмінну від інших. Він зробив загальний висновок, що соціальні переваги мають 
величезну силу, якщо мова йде про те, щоб піднести людину до положення державного діяча, якого 
ніколи не досягне людина звичайного походження. Отже, Ф. Гальтон, незважаючи на абсолютизацію 
спадкоємного фактора, розумів роль середовища і виховання. Але він не звернув увагу на ту обставину, 
що всі обстежені родини були дворянськими, і з покоління в покоління вони могли створювати 
сприятливі умови для розвитку здібностей і талантів своїх дітей. 

Теоретичні погляди Ф. Гальтона пов'язані з роллю біологічного в розвитку людини – з біологізацією 
людини, що дотепер, так чи інакше, позначається на вирішенні питання про природу обдарованості. 

Протилежної точки зору на природу генія дотримувався німецький вчений В. Оствальд [3]. Він не 
заперечував ролі спадковості в розвитку інтелектуального потенціалу людини, але вважав, що головна 
роль належить соціальному середовищу. В. Оствальд установив, що дуже мала частина видатних 
особистостей походить із простолюдин. Причину він бачив у тому, що вихідці з простого народу занадто 
низько починали в соціальному плані, щоб досягти особливих висот, їм не вистачало грошей, щоб 
одержати освіту, сформувати культурний фундамент, вони часто ставали батьками великих людей і 
переживали успіх своїх синів і дочок, у якому їм було відмовлено. 

Проблема рушійних причин розвитку стояла в центрі наукових інтересів Л. С. Виготського [3]. 
Розглядаючи різні точки зору, що існували в зарубіжній психології, вчений оцінював їх критично. 
Л. С. Виготський підкреслював, що спадковість не є просто біологічним явищем: від хроматин 
спадковості ми повинні відрізняти соціальну спадковість умов життя і соціального стану.  

Л. С. Виготський вважав, що поєднання біологічної і соціальної спадковості приводить до наукових 
непорозумінь. Науковець підкреслював, що усунення дуалізму спадковості і середовища в роботах 
сучасних учених досягається шляхом біологізації соціального, шляхом приведення до загального 
біологічного знаменника та спадкоємних і соціальних мотивів у розвитку дитини. Ця єдність досягається 
повним розчиненням соціального в біологічному. Це положення Л. С. Виготського може бути 
використане при аналізі сучасних натуралістичних теорій розвитку в психології.  

Біологічний підхід американської психології виявляється навіть у гуманістичній теорії її основоположника 
А. Маслоу, який вважав, що вищі, у тому числі, духовні потреби біологічно визначені [3]. 

Деякі вчені роблять спроби пояснити обдарованість дитини особливостями функціонування його 
головного мозку. На думку вчених, необхідною умовою продуктивної роботи головного мозку є 
наявність великого числа сінапсов, за допомогою яких нейрони швидко й у великій кількості 
поєднуються в єдині системи. 

Т. Мейснер в огляді літератури по психофізіології обдарованості зазначає, що такі вчені, як І. Куглер, 
до обов'язкових умов розвитку інтелекту відносять наявність вродженої здатності клітин мозку 
поєднуватися одна з одною, що зумовлено генетично. У обдарованих людей в корі головного мозку є 
такі клітинні системи, в яких при генетично зумовленому виборі точок з'єднання з окремими клітинами, 
розумові процеси можуть протікати в оптимальному режимі. Крім того, наявність у них особливих 
властивостей пам'яті зумовлено внутрішньоклітинними процесами. Сучасні вчені вважають, що при 
визначеній генетичній схильності, процес утворення білка в окремих клітинах головного мозку протікає 
швидко і надійно. Поєднання оптимальних біохімічних процесів з оптимальними процесами об'єднання 
клітин може дати феномен ранньої обдарованості у визначеній області творчої діяльності. 

До речі, в сучасній психології і психофізіології, і зараз ще не виявлена справжня роль вроджених 
задатків у психічному розвитку людини, формуванні його здібностей. Багато психологів вважають, що у 
формуванні здібностей велике значення мають вроджені задатки, що характеризують індивідуальні 
особливості морфології і динаміки нервової системи людини. Ці задатки привертають її до успішного 
оволодіння тими або іншими здібностями. О. М. Леонтьєв також визнавав їх роль у формуванні 
здібностей людини. Він вважав, що вроджені задатки й особливості мають велике значення в 
розумовому, психічному розвитку, однак самі по собі вони не можуть прямо визначити, наскільки 
успішно буде розвиватися людина, як вона буде вчитися і якими розумовими і моральними якостями 
буде володіти. О. М. Леонтьєв на основі фактичних даних стверджував, що здібності не закріплюються 
морфологічно і не зв'язані з існуванням відповідних біологічно наслідуваних мозкових структур. 

Таким чином, на думку О. М. Леонтьєва, кожна звичайна людина народжується з мозком, здатним до 
формування будь-яких здібностей, що історично склалися. Склад змісту і якості здібностей, що можуть 
формуватися в окремої людини, залежать, з одного боку, від практичних можливостей, що 
відкриваються їй даним суспільним ладом і даними умовами життя, по присвоєнню й оволодінню 
досягненнями даної культури, з іншого боку – від характеру соціальної організації індивідуального 
відтворення цих здібностей. Така організація може бути більш-менш цілеспрямованою, і в цьому 
випадку у формуванні здібностей даної людини багато чого залежить від рівня й особливостей її 
навчання і виховання. При цьому вроджені задатки, хоча і мають велике значення, але виступають лише 
в якості однієї з умов формування здібностей людини. 
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Починаючи з новаторського дослідження Ф. Гальтона в 1875 році, вивчення близнюків стало одним з 
основних напрямів дослідження впливу спадковості і навколишнього середовища на психологічний 
розвиток особистості. 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень проблеми обдарованості дозволяє стверджувати, 
що процес розвитку особистості детермінується впливом трьох основних чинників: спадковості 
(біологічний), середовища та виховання (соціальний). 
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Полубоярина И. И. Биологические и социальные факторы развития одаренности. 

В статье проводится анализ научных исследований по проблеме формирования личности в 
философской, психолого-педагогической науках; определяются биологические и социальные факторы, 
влияющие на развитие одаренности. Определено, что анализ современных психолого-педагогических 
исследований проблемы одаренности позволяет утверждать, что процесс развития личности 

обосновывается воздействием трех основных факторов: наследственности (биологический), среды и 
воспитания (социальный). 

Poluboiaryna І. І. The Biological and Social Factors of the Giftedness Development. 

The article analyzes the scientific researches concerning the personality's formation in the philosophical, 
psychological and pedagogical sciences; determines the biological and social factors influencing on the 

giftedness development. It has been considered that the analysis of the modern psychological and 
pedagogical researches dealing with the giftedness problem allows to state that the process of the 

personality's development is grounded on the influence of the three main factors: heritability (biological), 
environment and education (social). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

Статтю присвячено аналізу шляхів модернізації професійної підготовки фахівців засобами 
інформаційних технологій. Реалізація можливостей інформаційних технологій приводить до 
розширення спектра видів навчальної діяльності, удосконалення існуючих і виникнення нових 
організаційних форм і методів навчання, розширення і поглиблення предметної галузі знань. 

Фундаментом глобального процесу інформатизації суспільства є інформатизація освіти, яка повинна 
випереджати інформатизацію інших напрямів суспільної діяльності, оскільки саме тут формуються 
соціальні, психологічні, загальнокультурні і професійні підвалини для інформатизації суспільства. 
Суспільство і освіта невіддільні. 

Р. С. Гуревич зазначає, що сьогодні перед вищою освітою стоїть задача якісної зміни всього 
інформаційного середовища вищої освіти, надання можливостей як для прискореного прогресивного 
розвитку кожної особистості, так і для зростання суспільного інтелекту [1: 3-7]. 

На думку І. В. Роберт, інформатизація освіти забезпечить перехід від ілюстративно-пояснювальних 
методів навчання і механічного засвоєння фактологічних знань до опанування умінь самостійно 
отримувати нові знання, користуючись сучасними методами представлення інформації, засобами 
інформаційної взаємодії з об’єктами предметного середовища, створених на базі технологій мультимедія, 
"віртуальної реальності", використовуючи можливості периферійного обладнання сучасних ЕОМ [2]. 

Про значущість графічної підготовки засобами інформаційних технологій свідчить і те, що щорічно, 
починаючи з 2003 року, компанією АСКОН проводиться конкурс серед вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів "Майбутні Аси Комп'ютерного 3D-моделювання". У конкурсі беруть участь 
студенти, які в навчальній діяльності використовують систему КОМПАС-3D. Основна мета конкурсу – 
впровадження сучасних інформаційних технологій до інженерної освіти; розвиток співпраці між вищою 
школою і виробництвом; зміцнення спілки користувачів КОМПАС-3D у сфері освіти.  

У 2008 році учасниками конкурсу стали 54 університети, галузеві вищі заклади і коледжі країн СНД. 
Україну представляли 11 вищих закладів, серед них: Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут", Харківський національний технічний університет "ХПІ", 
Національний університет "Львівська політехніка", Донецький національний технічний університет 
(ДонНТУ), Київський національний університет харчових технологій (НУХТ), Полтавський 
національний технічний університет, Сумський державний університет, Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка та інші. Друге і третє місце в цьому конкурсі посіли 
представники України з Полтавського національного технічного університету і Сумського державного 
університету – це говорить про високий рівень графічної підготовки студентів у вищих навчальних 
закладах України. Зокрема VІІ конкурсу "Майбутні Аси Комп'ютерного 3D- моделювання – 2009" вже 
надано статус Міжнародного, на якому було представлено 147 студентських проектів і гран-прі за 
одноголосним рішенням отримав "Проект реконструкції західної частини подолу м. Харкова" студента 5 
курсу Харківської національної академії міського господарства Сергія Леонтьєва [3]. 

Отже, ми бачимо, що підготовка студентів з використанням інформаційно-комунікаційних засобів 
набуває все більшої значущості і розвитку, а це, в свою чергу, дозволить готувати кваліфікованих, 
конкурентоспроможних майбутніх фахівців у сфері інтелектуальної діяльності (управління, наука, 
проектно-конструкторська діяльність, науково-технічна і патентно-ліцензійна інформація, бізнес, освіта і 
т. ін.). В умовах ринкових відносин цей процес є не просто інформаційним забезпеченням. І 
найважливішою складовою цього процесу є інформатизація різних сторін соціальної сфери; зокрема, 
інформатизація вищої освіти повинна дати певний економічний ефект за умови, що сучасні інформаційні 
технології будуть інтегруватися в ній. Тому надання можливостей для пізнавальної і творчої 
самореалізації студента, завдяки інформаційному і технічному забезпеченню навчання, як на 
індивідуальному, так і на колективному рівнях, є найважливішим завданням викладання у вищому 
навчальному закладі. 

Освітня система нового покоління робить виклик традиційним формам і методам навчання. 
Відкривши для себе інформаційні технології, працюючи над проблемою штучного інтелекту 
філософськи і технічно, людство намагається "перекласти" частину відповідальності за власну освіту на 
інформаційні системи. Проте, унікальність і багатовимірність створіння "людина" не може цілком 
втілитися як модель в інформаційній системі. Завдання полягає у тому, щоб, хоча частково, підтримати і 
забезпечити освітній процес інформаційно-комунікаційними засобами. Одним із таких аспектів і є, 
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власне, передавання знань, передавання оптимальної навчальної інформації, що розкриє студентові 
навчальну дисципліну. Але жодна інформаційна система не здатна забезпечити достатньо ефективний 
процес навчання без чітко визначеної методики передавання знань, умінь і навичок поряд із традиційною 
методикою навчання. Інформаційна система має стати суб’єктом керівництва процесом передавання 
знань, радником, помічником і виконавцем, реально допомагаючи педагогові і студентові. 

Реалізація можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій призводить до 
розширення спектра видів навчальної діяльності, удосконалення існуючих і виникнення нових 
організаційних форм і методів навчання, розширення і поглиблення предметної галузі знань, зокрема з 
курсу "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка", здійснюючи інтеграцію тем і знань з інших 
дисциплін. Це обумовлює необхідність вивчення критеріїв відбору змісту навчального матеріалу. Вони 
мають включати особливості інтенсифікації процесів інтелектуального розвитку і саморозвитку 
особистості, формувати у студентів уміння самостійно здобувати знання. 

Л. Г. Ярощук моніторинг в освіті розглядає як систему збору, обробки, збереження та 
розповсюдження інформації про освітню систему або окремі її компоненти. Це система інформаційного 
забезпечення управління, яка дає можливість зробити висновки про стан об’єкта у будь-який момент і 
дати прогноз його розвитку [4: 8-10]. 

Н. О. Величко пропонує здійснювати маркетингове дослідження в системі професійно-технічної 
освіти, мета якого полягає у зменшенні невизначеності і рівня ризику під час прийняття конкретного 
рішення та відстеження за процесом реалізації поставленого завдання. Маркетингове дослідження – це 
сукупність логічно пов’язаних методів, технічних засобів, які виконуються послідовно і виявляють 
позиції фахівців щодо перспектив впливу цього дослідження на розвиток ринку освітніх послуг і ринку 
праці [5: 96-101]. 

Отже, з даних дефініцій можна зробити висновок, що моніторинг і маркетинг досліджують одні й ті 
самі освітні процеси і спрямовані на досягнення поставленої мети – підвищення 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців, забезпечення більш високої якості підготовки, реалізація 
завдання державної політики щодо задоволення освітніх потреб громадян України і вимог роботодавців. 

На нашу думку, педагогічний моніторинг графічної підготовки – це ієрархічна система дослідження 
педагогічних теорій, оцінювання і прогнозування її стану у тісному взаємозв’язку з розвитком НТП.  

Вихідним положенням моніторингу є його зв'язок з цілями навчання, які, зазвичай, передбачені 
навчальними планами, тобто моніторинг пов'язаний з перспективним прогнозом, оцінюванням і 
реалізацією цілей професійної підготовки. Педагогічний моніторинг дає можливість з'ясувати 
ефективність тієї чи іншої технології навчання, виділити чинники, що впливають на якість освітнього 
процесу, визначити зв'язок між освітою, виробництвом і наукою, отримати об'єктивний зріз стану 
освітньої системи, слугувати розробці освітньої політики і напрямів подальшого розвитку, узгодити 
параметри освітньої політики із світовими стандартами. 

Для того, щоб спрогнозувати інноваційну модель навчання, варто, передусім, здійснити збір 
первинної інформації. В освіті спостерігається декілька напрямів здійснення моніторингу, 
найпоширеніші з них: 

 моніторинг якості освіти; 
 моніторинг одержання, збереження й опрацювання інформації; 
 професіографічний моніторинг; 
 моніторинг діяльності освітніх закладів тощо. 
Безумовно, моніторинг якості освіти – це один із найефективніших засобів одержання інформації про 

функціонування освітньої системи в усій її багатогранності. Систематичність збору, збереження і 
опрацювання інформації моніторингу – це важливий елемент швидкого реагування на зміни як 
внутрішнього, так і зовнішнього впливу на діяльність освітнього середовища. 

Професіографічний моніторинг розглядається як процес безперервного, науково обґрунтованого, 
діагностичного, діяльнісного спостереження за станом і розвитком професійної підготовки фахівців з 
метою її удосконалення, обґрунтування і вибору інноваційних методів і засобів навчання. 

Одна з основних вимог моніторингу оцінювання роботи навчального закладу – об’єктивність, 
відповідність фактичних успіхів науково-педагогічних працівників, студентів державним стандартам. 
Вирішення поставлених завдань у світлі входження України в освітній та науковий простір Європи 
обумовлює необхідність проведення наукових досліджень, моніторингу в галузі розробки таких 
перспективних напрямів: 

 теоретичні основи розвитку освітніх систем на базі сучасних інформаційних технологій 
(мультимедії, "віртуальної реальності", телекомунікаційного зв'язку); 

 розробка психолого-педагогічних аспектів інформатизації графічної підготовки майбутніх 
технічних спеціалістів; 

  розвиток методичної системи навчання графічних дисциплін на основі інформаційних 
технологій; 
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 підготовка кадрів до майбутньої професійної діяльності в умовах інформатизації суспільства; 
 автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення і організації навчально-

виховного процесу. 
У процесі вирішення задач розробки і поширення навчальних інформаційно-комунікаційних засобів 

виникають і зміцнюються наукові напрями на стику педагогічних і комп’ютерних наук. Дедалі більше 
уваги приділяється інтелектуалізації систем навчання. 

У цьому контексті моніторинг інформатизації освітнього середовища розглядається нами як 
цілеспрямований процес, забезпечення сфери освіти теорією, технологією, практикою створення і 
оптимального використання науково-педагогічних і навчально-методичних, програмно-технологічних 
розробок, орієнтованих на реалізацію можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, які 
можуть використовуватись у графічній підготовці майбутніх технічних спеціалістів. 

Здійснений за наведеною методикою аналіз умов запровадження інформаційно-комунікаційних 
засобів у графічній підготовці вказує напрям генерації потреб щодо забезпечення суспільного попиту на 
фахівців технічного спрямування на перспективу і на коротші (2–5 років) терміни.  

"Навчання протягом всього життя" стає дедалі актуальнішим явищем. Усі ми можемо спостерігати 
великий попит на зміну або корегування професії, що, в свою чергу, вимагає зміни форм і засобів 
навчання. 

Таким чином, інформатизація графічної підготовки у подальшому своєму розвитку передбачає: 
1. Оперативне оновлення навчальної інформації у зв’язку з розвитком науки, техніки, культури.  
2. Освоєння адекватних науковому змісту навчання й індивідуальних особливостей студентів 

способів донесення інформації (теоретичної і графічної).  
3. Запровадження в навчальний процес моделюючих (моделюють певну реальність, відображають 

основні елементи і типи виробів) та імітаційних (представляють певний аспект реальності – "віртуальна 
реальність", для вивчення його структурних компонентів чи функціональних характеристик) програмних 
засобів. 

4. Одержання оперативної інформації про індивідуальні особливості кожного студента, його 
нахили і можливості, що уможливлює диференційований підхід до організації навчального процесу. 

5. Одержання інформації про результативність педагогічного процесу з метою внесення 
необхідних корективів. 

Для інформаційного забезпечення педагогічного процесу кожен викладач і студент повинні мати 
доступ до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки, можливості для 
безпосереднього включення в інформаційну культуру суспільства. 

Проте, ефективність використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі залежить 
від успішного розв'язання завдань методичного характеру, пов’язаних з інформаційним змістом і 
способом використання автоматизованих систем навчання. Інформаційно-комунікаційні засоби навчання 
доцільно розглядати як програмно-методичні комплекси – інтерактивні комплекси, призначені для 
розв’язання конкретних завдань графічної підготовки (лекційні, практичні заняття, самопідготовка 
тощо), –  спрямовані на підвищення її ефективності. Тому для успішного і цілеспрямованого 
використання в графічній підготовці інформаційно-комунікаційних засобів доцільно знати загальний 
опис принципів функціонування і дидактичні можливості програмно-прикладних засобів, а вже надалі, 
виходячи з рекомендацій та власного досвіду, "вбудовувати" їх у навчальний процес. 

Особливістю вітчизняних науково-педагогічних підходів є реалізація потенціалу інформаційного 
ресурсу освітнього призначення, у тому числі на базі функціонування інформаційно-комунікаційного 
середовища. Цей напрям має визначальне майбутнє як для практики інформатизації вітчизняної освіти, 
так і для педагогічної науки загалом. 

Як перспективні напрями розвитку графічної підготовки ми розглядаємо соціально-психологічні, 
педагогічно-технологічні і технічні основи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і засобів. 

О. В. Слободянюк вказує, що однією із форм реалізації відкритої освіти у навчанні інженерної і 
комп’ютерної графіки є дистанційне навчання, яке дає можливість здійснення навчального процесу за 
умови територіальної віддаленості його учасників і засобів навчання, а також забезпечення 
індивідуалізованої взаємодії між собою [6: 491-495]. 

Так, з цим неможливо не погодитися, адже дистанційне навчання – це найближчий перспективний 
розвиток навчання, і запропонований інтерактивний комплекс є кроком переходу до дистанційної 
графічної освіти – це найближча перспектива удосконалення графічної підготовки. 

Втім Т. Р. Брига [7], Ю. І. Колісник-Гуменюк [8], М. І. Кусій [9] пропонують впроваджувати у 
навчальний процес інтерактивні методи навчання на основі використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, які сприятимуть підвищенню якості професійної підготовки. Ці методи навчання 
розглядаються як ефективний інструмент підвищення професійної майстерності педагогічних 
працівників і відповідного підвищення якості підготовки фахівців.  
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Безумовно інтерактивне навчання суттєво сприяє підвищенню якості фахової підготовки інженерно-
технічних фахівців, ділової активності та самостійності майбутніх фахівців, відкриває можливості для 
формування навичок здійснення самопідготовки протягом усього життя відповідно до ринкових вимог. І 
воно є складовою інформаційно-комунікаційної технології навчання. 

Удосконалення методики і стратегії відбору змісту графічної підготовки, методів організаційних 
форм навчання обумовлено необхідністю розвитку інтелектуального потенціалу майбутніх спеціалістів, 
умінь самостійно у подальшій професійній діяльності здобувати нові знання, в умовах активного 
використання сучасних інформаційних технологій таких, як мультимедія, телекомунікації і в перспективі 
– "віртуальна реальність". Можливості цих технологій дозволяють включати нові аспекти 
загальноосвітньої і професійної тематики, що відображають сучасні наукові дослідження. І що дуже 
важливо, сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють зняти обмеження в обсязі знань, 
обумовлених перенавантаженням студентів і недостатньою кількістю аудиторних годин. На відміну від 
традиційного лінійного подання навчального матеріалу сучасне гіпертекстове і гіпермедійне 
представлення навчальної інформації дозволяє значно збільшити обсяг матеріалу, розширивши як 
тематику, так і спектр його подання, полегшує пошук, інтерпретацію, вибір потрібного аспекту. 

Переваги віртуального комплексу з математики розкриває Л. С. Шевченко. Автор зазначає, що 
віртуальний методичний кабінет – одна з найважливіших ланок інформаційно-освітнього середовища 
навчального закладу, яка здатна забезпечити необхідну якість освіти і надати необхідні умови для 
розвитку всіх суб’єктів навчального процесу [10]. 

Віртуальний методичний кабінет – це не просто ще одна інноваційна форма методичної роботи; це 
багатоаспектне інформаційно-освітнє середовище, орієнтоване на створення необхідних умов як для 
викладачів, так і для студентів в одержанні знань, умінь і навичок.  

Таким чином, ми впевнено можемо констатувати, що в перспективі дане спрямування науково-
методичних досліджень передбачає: по-перше, визначення умов переструктуризації змісту графічної 
підготовки згідно з відходженням від лінійної форми подання навчального матеріалу; по-друге, 
включення тематики, яка відображає сучасні досягнення науково-технічного прогресу; по-третє, 
розробка змісту і структури предметних інформаційно-комунікаційних засобів та освітніх сітей як в 
середині навчального закладу, так і зовнішніх, що функціонують на базі телекомунікацій. При цьому 
важливою інновацією є використання розподіленого інформаційного ресурсу освітнього призначення, 
яке визначає тенденції розвитку відкритої освіти – дистанційне навчання графічних знань, умінь і 
навичок. 

Реалізація дидактичних можливостей інформаційних технологій у процесі графічної підготовки 
майбутніх технічних спеціалістів створює передумови інтенсифікації навчального процесу, а також 
розробки методологій, спрямованих на розвиток інтелекту того, хто навчається, на самостійне 
здобування і представлення знань. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що інформаційні технології навчання, котрі останнім 
часом все більше впроваджуються у навчальний процес технічних ВНЗ, є результатом всезагального 
процесу інформатизації суспільства, зокрема такої його соціальної галузі, як освіта. Можна передбачити 
розширення видів інформаційних технологій, враховуючи появу нових засобів інформатизації, які 
постійно оновлюються, удосконалюються. 

І як наслідок, в ідеалі, кожна людина в процесі її формування повинна отримати базову, загальну і 
професійну освіту, за змістом і якістю, яка дала б їй можливість повноцінно функціонувати у всіх сферах 
життєдіяльності. Людина має стати: особистістю – формувати і мати світові цінності, ідеали і принципи; 
громадянином – мати можливості втілювати в життя свої ідеали і цінності, брати участь у житті держави; 
соціальним індивідом – брати участь у суспільному виробництві продуктів праці, керувати процесом їх 
виготовлення тощо; споживачем – самостійно обирати продукцію та послуги відповідно до своєї частки 
у загальносуспільному продукті. 
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Матеріал надійшов до редакції 26.10. 2011 р. 

Райковская Г. А. Перспективы развития и использования информационных технологий в 
профессиональной графической подготовке. 

Статья посвящена анализу путей модернизации профессиональной подготовки специалистов 
средствами информационных технологий. Реализация возможностей информационных технологий 

приводит к расширению спектра видов учебной деятельности, усовершенствованию уже имеющихся и 
появлению новых организационных форм и методов обучения, расширению и углублению предметной 

области знаний. 

Raikovska G. O. The Development and Application Prospects of Information Technologies in the 
Professional Graphic Preparation. 

The article is devoted to the analysis of the modernization ways of the specialists' professional preparation by 
information technologies. The realization of information technologies possibilities results in the expansion of a 

great spectrum of educational activities, the improvement of the existing ones and the origin of the new 
organizational forms and methods of studies, the expansion and deepening of the subject knowledge sphere. 
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ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ОСВІТИ (ХVІІ-ХVІІІ СТ.) 

У статті у контексті визначення особливостей університетської освіти на етапі отримання статусу 
університету профільними вищими навчальними закладами актуалізуються історичні реалії її 

становлення та розвитку. Особлива увага приділяється характеристиці освітньої політики Російської 
імперії ХVІІ-ХVІІІ ст., оскільки саме в цей час з'являються перші російські університети, тобто 
закладається підґрунтя університетської освіти як соціально-культурного явища. Визначено 

хронологічну першість створення університетів Російської імперії. Окреслено передумови створення 
першого університету на території Лівобережної України. 

Визначення особливостей університетської освіти є нагальною потребою в умовах отримання статусу 
університету профільними вищими навчальними закладами (економічними, педагогічними, військовими 
тощо). Актуалізація історичних реалій розвитку вітчизняної системи університетської освіти є важливим 
підґрунтям для розв’язання поставленого завдання. Особливої уваги у зазначеному контексті заслуговує 
період ХVІІ-ХVІІІ ст., коли закладаються основи вітчизняної університетської освіти як соціально-
культурного явища.  

Дійсно, друга половина XVII ст. визначила нові напрями у розвитку освіти на українських землях. За 
результатами Переяславської угоди 1654 р. майже всі вони на засадах автономії увійшли до складу Росії. 
Але після російсько-польської війни 1660-1667 рр. відбувся територіальний поділ України. 

Під польську сферу впливу відійшли західноукраїнські землі (Східна Галичина і Волинь) та 
Правобережжя. За Росією закріплювались Лівобережжя з Києвом, території Запорізької Січі, Слобідська 
Україна. Закарпаття залишалось під мадярами, а Північна Буковина – під турками. Протягом майже 
300 років Україна залишалась розділеною. У розвитку освіти на територіях Правобережної і 
Лівобережної України виникли значні відмінності. Особливості існували й у становленні вищої освіти (в 
тому числі, університетської) на українських землях [1: 184-189].  

У статті розглянемо хронологію розбудови та шляхи розвитку університетської освіти Російської 
імперії (ХVІІ-ХVІІІ ст.), державницька політика якої у цей період визначала освітню політику у галузі 
вищої освіти Лівобережної України.  

Теоретичну основу дослідження становлять роботи з історії університетської освіти А. Глузмана, 
О. Джуринського, К. Лавриненко-Омецинської, Ю. Марголіса, К. Полякова, В. Семиченко, С. Сисоєвої, 
Г. Тішкіна. 

Одна з характерних рис освіти в Росії в кінці XVII і особливо у XVIII ст. – поступовий перехід до 
загальнодержавної системи народної освіти, поява якої була зумовлена суспільно-історичним розвитком 
країни і стала можливою лише в кінці XVIII ст. Зміст, характер, методи навчання і виховання в освітніх 
закладах цього періоду визначалися загальнодержавними чинниками економічного, політичного і 
культурного розвитку країни [2: 6-7]. 

Саме в цей час на території Росії з'являються перші університети. Традиційно першим за хронологією 
прийнято вважати Московський університет (1755 р.). Однак у останні десятиліття зав’язалась дискусія між 
Московським та Санкт-Петербурзьким університетами за право першості в історії російської вищої освіти. 

Ю. Д. Марголіс та Г. О. Тішкін вважають Петербурзько-Ленінградський університет 
правонаступником Академічного університету, тобто найстарішим університетом на території Росії. На 
їх думку, з перервами та в різних модифікаціях він існував з 1725 року – часу заснування Академічного 
університету. Як підкреслюють науковці, така думка вже висловлювалася у 1945 році Г. О. Князєвим, а у 
1982 році Р. Ф. Ітсом та М. Ф. Флоринським [3; 4]. 

Свої докази у 1983-1992 рр. автори будують на матеріалах архівних документів XVIII ст. щодо історії 
університету; наступні десять років – на вивченні документів середини ХІХ ст. та дослідженні діяльності 
особистостей, що відігравали визначальну роль у написанні історії Петербурзького університету [5]. 

Беручи до уваги матеріали, наведені авторами, дамо характеристику Санкт-Петербурзького 
університету як найстарішого вищого навчального закладу університетського типу, тим більше, що саме 
ця версія офіційно прийнята керівництвом університету та визнана урядом Російської Федерації [6]. 

Заснування Санкт-Петербургу у 1703 р. визначило його розвиток не тільки як військової фортеці, 
торгівельної гавані, але й як культурного центру країни. До 1715 р. тут уже діяли Навігацька школа, 
типографії, бібліотека, аптекарський город. Довгі роки Петро І виношував ідею про створення у столиці 
академічних установ. Так, у 1724 році виникла Академія наук, університет та гімназія у формі єдиного 
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навчально-наукового комплексу [3]. Заснований Академічний університет вважають першим світським 
навчальним закладом університетського типу у Росії [7]. 

В університеті було створено три факультети: юридичний, медичний та філософський. На 
юридичному передбачалось викладання політики, етики та "натурального права"; на медичному – 
анатомії, хімії та ботаніки; на філософському – логіки, метафізики, "генеральної" та експериментальної 
фізики, математики, а також красномовства, історії та древності. На відміну від західноєвропейських 
університетів у Академічному університеті не викладалось богослов’я [7]. 

Навчання фактично розпочалося у січні 1726 року. Це, передусім, було обумовлено невеликою 
кількістю учнів, більшість з яких складали іноземці, переважно "виписані" з Німеччини. Склад слухачів 
збільшувати було важко, оскільки лекції викладалися латинською та німецькою мовами. Пізніше, через 
нестачу студентів у петербурзький університет стали переводити учнів московської Слов'яно-греко-
латинської академії та духовних семінарій [8]. 

Лекції читалися академіками за трьома "класами": математичним, фізичним, гуманітарним. Зміст 
освіти визначався науковими інтересами викладачів. Однак заняття проводилися нерегулярно і фактично 
припинилися на шість років (1732-38 рр.) за царювання Анни Іоанівни. Пояснювалося це не стільки 
відсутністю організованих форм університетської освіти, скільки відсутністю підготовлених до навчання 
в університеті студентів. Та й керівництво Академії наук ігнорувало потреби університету. З іншого 
боку, варто пам’ятати, що становлення університетської освіти у період феодалізму є процесом складним 
та сповненим протиріч: більш або менш тривалі перерви у навчальному процесі університетів різних 
країн Європи були явищем розповсюдженим [9]. 

Новий Устав Академії наук 1747 року проголосив самостійність університету. У цей час (період 
ректорства С. П. Крашеніннікова (1750-55 рр.) було організовано постійні заняття, введено екзамени. 
Для заохочення студентів встановлено 30 стипендій. Після завершення навчання в університеті найкращі 
студенти переводилися у ад'юнкти Академії та отримували ступінь магістра [10: 33-34].  

Петербурзький академічний університет, військово-навчальні заклади та професійні школи не повною 
мірою задовольняли потреби держави у вітчизняних спеціалістах. Тому М. В. Ломоносов як представник 
найбільш освіченої частини населення Pосійської імперії неодноразово піднімав клопотання про 
відкриття класичного державного університету в Москві, де мали б змогу навчатися не тільки дворяни, 
але й різночинці. Ця подія за підтримки імператриці Єлизавети Петрівни, що зайняла престол у 1741 р., 
сталася у 1755 році [11: 19-20]. 

Хоч відкриття Московського університету й було ініційоване М. В. Ломоносовим, однак він 
продовжував активну боротьбу за розвиток університету у Петербурзі, оскільки саме це вважав 
найважливішою умовою розвитку Російської Академії наук. У 1758-65 рр . (викладав з 1742 р.) 
М. В. Ломоносов, що на той час очолив Академічний університет, відстоював ідею надання "привілеїв" 
навчальному закладу як університетській установі: регулярно публікувалися навчальні плани, зростав 
рівень викладання. Намагання М. В. Ломоносова перетворити навчальний заклад на повноправний 
Петербурзький університет не були у цей час підтримані в урядових колах [3]. Після смерті 
М. В. Ломоносова університет втратив свою значимість і, як зазначається у низці джерел, у 1766 році був 
закритий [7]. 

Водночас, Ю. Д. Марголіс та Г. О. Тишкін зазначають, що документально підтвердженої дати 
закриття університету не існує [3]. Академічна ж гімназія, органічно пов’язана з університетом, існувала 
до 1803 року (тут ідеться про "гімназію" не як про тип навчального закладу, який склався у ХІХ ст., бо 
Академічна Петербурзька гімназія XVIII ст. являла собою "нижчий" клас академічного університету) [3]. 

Зазначений період відзначився в історії університетської освіти різного роду реорганізаціями, 
перестановками, але ліквідація університету виявилася неможливою. З 1804 року починається нова 
сторінка в історії Петербурзького університету, пов’язана з відкриттям Педагогічного інституту – 
закладу, на базі якого відбувалося відтворення у 1819 році університету на нових принципах, автономно 
від Академії наук [12]. 

Доповідь міністра духовних справ та народної освіти О. М. Голіцина щодо "заснування" Санкт-
Петербурзького університету та "Початкові правила", що регламентували діяльність навчального 
закладу, були затверджені Олександром І у лютому 1819 року [3]. Цей рік і вважають роком відновлення 
університету як соціально-культурного феномену у Санкт-Петербурзі. 

З цього часу університет працював за Статутом Головного педагогічного інституту, аж доки у січні 
1824 року було уведено в дію удосконалений Статут Московського університету. У жовтні 1821 року 
Санкт-Петербурзькому університету було присвоєно звання Імператорського. Протягом свого існування 
університет змінив цілу низку назв [6]. 

Оновлення фундаментальної освіти шляхом відкриття Педагогічного інституту було не єдиною спробою 
відкриття закладу університетського типу європейського зразка у Петербурзі. Дворянство недовірливо 
ставилося до російської науки та російських учителів (які у більшості своїй були дітьми сільських 
священників). Своїх дітей представники дворянства не віддавали в такі гімназії й університети, де не було 
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станових обмежень при зарахуванні. Перевага надавалась або домашньому вихованню іноземними 
гувернерами, або приватним пансіонам, які також утримували іноземці. Ті представники дворянства, хто мав 
бажання отримати пристойну наукову освіту, відправлялися за кордон, переважно у Німеччину, у найбільш 
відомий та знаний Геттингенський університет, рідше в Оксфорд та Кембридж [2: 10-12].  

Саме так на сторінках історії вищої освіти Росії з'являється Царскосєльський Ліцей (1811-1843 рр.) – 
елітний навчальний заклад для дворянських дітей, створений для підготовки освічених чиновників 
вищих рангів для покращення роботи державного апарату. Навчальні плани ліцею протягом його 
існування неодноразово змінювалися, але навчання зберігало гуманітарно-юридичну основу. Один із 
курсів ("остаточний") включав вивчення основних наук трьох університетських факультетів: морально-
політичного, фізико-математичного та словесного. Освіта випускників прирівнювалася до 
університетської [2]. 

Результативність діяльності ліцею визначалася тим, що більше третини випускників стали відомими 
державними діячами, дипломатами, військовими, літераторами. Серед них – геніальний поет, мислитель, 
історик О. С. Пушкін [2]. Однак повноправним закладом університетського типу ліцей не став, оскільки 
на достатньо високому рівні у його роботі були реалізовані лише навчальна та виховна складові 
університетської тріади. Включення дослідницької складової, в розумінні наукових розробок, 
навчальними планами передбачено не було. 

Державницька ж політика щодо розбудови університетської освіти у провінції мала досить 
обмежений характер. З одного боку, це було обумовлено браком державних кошів, з іншого – царський 
уряд не був зацікавлений у тому, щоб надавати освітні пріоритети підкореним народам. Вища освіта у 
другій пол. XVII-XVIII ст. на Лівобережжі була представлена лише Києво-Могилянською Академією. У 
цей час зростає її роль як культурного й освітнього центру України. Українська молодь із заможних 
верств населення – вищого духівництва, багатих міщан, князів, дворян здобувала освіту в європейських 
університетах, часто там і залишаючись. Наприклад, Юрій Дрогобич став доктором філософії і медицини 
Болонського університету [13]. 

Протягом всього XVIII ст. українське дворянство, козацька старшина порушували клопотання про 
відкриття університету на Україні. Створювались проекти університетів у Батурині, Києві, Чернігові, 
Катеринославі, Сумах, Новгороді-Сіверському, Харкові. Проте жоден із них у XVIII ст. реалізований не 
був. 

З приходом на межі ХVІІІ-ХІХ ст. на російський престол Олександра І відбулася низка суттєвих 
реформ, у тому числі в галузі освіти. Окрім інших напрямів, освітньою реформою було передбачено 
кількісне збільшення університетів. З моменту створення і протягом багатьох десятиріч головним 
освітянським центом Росії вважали Московський університет, який не припиняв своєї діяльності. 
Реалізацію поставленого завдання Олександр І починає з фактичного відновлення Дерптського та 
Віленського університетів. Це потребувало найменших витрат, оскільки кожен із зазначених навчальних 
закладів був правонаступником вищих закладів освіти, що були створені декілька століть потому та мали 
ґрунтовну навчальну та матеріальну базу [2: 7]. Але уряд не поспішав відкривати університети на 
території Лівобережної України, де ще панував дух козаччини, активно формувалася ідея національної 
свідомості [1: 200]. 

На початку ХІХ ст. ідея щодо відкриття університетів в регіонах України, підвладних Російській 
імперії, неодноразово ініціювалася інтелігенцією, що активно зароджувалася як клас. Так, патріотично 
налаштоване слобідсько-українське дворянство, виразником інтересів якого став В. Н. Каразін, 
ініціювало відкриття університету в Харкові – одному з перших осередків освіти, наукової і громадсько-
педагогічної думки Лівобережної України. Сповнений почуття місцевого патріотизму й прагнення 
піднести культурний рівень України В. Н. Каразін, що очолював одну з комісій з питань реформування 
освіти у створеному Міністерстві народної освіти, переконав Олександра І дати дозвіл на заснування 
університету у Харкові. Для цього за його ініціативи були зібрані необхідні фонди. Лише у 1834 р., коли 
було засновано університет Св. Володимира, інтелектуальний центр України перемістився із Харкова до 
Києва [1: 202; 14: 12]. 

У 1831 році на базі матеріальної частини Кременецької гімназії, яка за наказом Миколи І була 
закрита, у Києві заснували російський університет Св. Володимира, основним завданням якого стало 
здійснення русифікаторської політики імперського уряду [1: 191]. 

Як показав проведений аналіз, відкриття таких фундаментальних університетів Російської імперії, як 
Петербурзький та Московський, не стало відчутним поштовхом для заснування університетської освіти 
на Лівобережній Україні. Її організація стала скоріше вимушеною мірою реалізації імперської освітньої 
політики, яка пріоритетним завданням вітчизняної вищої школи визначила підготовку 
висококваліфікованих кадрів для обслуговування державного апарату. 
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Сидорчук Н. Г. Исторические реалии становления и развития отечественного университетского 
образования (ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

В статье в контексте определения особенностей становления и развития университетского 
образования на этапе получения статуса университета профильными высшими учебными заведениями 

актуализируются исторические реалии его становления и развития. Особое внимание уделяется 
характеристике образовательной политики Российской империи ХVІІ-ХVІІІ ст., поскольку именно в 
этот период создаются первые российские университеты, то есть закладывается фундамент 

университетского образования как социально-культурного феномена. Определены хронологическое 
первенство создания университетов Российской империи, а также условия создания первого 

университета на территории Левобережной Украины. 

Sydorchuk N .G. The Historical Realities of the Native University Education Establishment and Development 
(the ХVІІ-ХVІІІ Centuries). 

The peculiarities of becoming and development of university education on the stage of receiving the vocational 
institutes of higher learning the status of university as well as the historical realities of its becoming and 

development are analyzed in the article in the mentioned context. The special attention is paid to the description 
of the educational policy in the Russian empire of the ХVІІ-ХVІІІ centuries, as the first Russian universities were 

created exactly in this period, when the foundation of university education as socio and cultural phenomenon 
was founded. The chronologic frames of universities creation in the Russian empire, and also the creation 

conditions of the first university, on the territory of the left-bank Ukraine are defined. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ 

У статті розглянуто особливості сприймання літературних творів учнями старших класів, визначено 
закономірності формування читацьких умінь старшокласників, які удосконалюються в процесі 

навчання, необхідних для розуміння й осягнення змісту художніх творів. Сформульовано висновок про 
головне – зацікавити учнів читанням художнього твору, в процесі чого формуються читацькі уміння: 
учні навчаються аналізувати твір, розуміти його у розвитку літературного процесу, з’ясовувати 

позицію автора і сприймання ним епохи, бути компетентними в галузі сприймання та аналізу текстів 
різних жанрів, в тому числі й художніх. 

Для осмислення художнього твору потрібно знати, як проходить сам процес його сприймання, 
чинники, від яких залежить сприймання, фактори, що зумовлюють інтерес учнів. Метою статті є 
з'ясування чинників, що здатні формувати читача. Як зазначає психолог Н. Чепелєва, читання – це 
складний вид діяльності, який охоплює орієнтування в інформації, сприймання і розуміння змісту тексту, 
його осмислення та засвоєння, а також намічає шлях подальшого використання прочитаного у 
повсякденному житті, навчальній, професійній та інших видах діяльності [1: 3]. Проблема формування 
читача, шляхи розвитку читацьких умінь і навичок стали предметом досліджень, в яких розкрито окремі 
аспекти зазначеної проблеми на різних етапах шкільної освіти. Питання художнього сприймання учнів 
досліджували О. Нікіфорова, Н. Молдавська, Л. Жабицька. Окремі аспекти питання знайшли 
відображення в роботах Є. Пасічника, Н. Волошиної, О. Ісаєвої, Б. Степанишена, І. Синиці, 3. Шевченко, 
В. Щербини та ін. 

Вчитель не може не враховувати характеру й особливостей сприйняття літератури учнями різних 
вікових груп, тому широкого розмаху набули психологічні дослідження різних сторін і особливостей 
сприймання художнього твору учнями, розвитку інтересу до літератури тощо. 

Сприймаючи конкретний твір, учні також збагачуються досвідом, розвивають естетичні смаки, 
естетичні норми свого життя. Важливу роль тут відіграє процес чуттєвого пізнання – сприймання. 

Сприймання – це психічний процес відображення людиною предметів і явищ загалом, а в методиці це 
цілісне сприймання твору. У сприйманні предмета як своєрідного синтезу його властивостей 
відбувається реакція на комплексний подразник, рефлекс на співвідношення між його якостями, у 
результаті чого виникають образи твору, що сприймаються через уявлення. 

Процес сприймання відбувається у взаємозв’язку з іншими психічними процесами особистості: 
мисленням, мовою, почуттями, волею. У конкретному випадку у процесі сприймання особистість учня 
набуває життєвого досвіду, що відбувається крізь призму сприймання героїв твору, їх вчинків, а це 
формує їх естетичні погляди на життя. 

У процесі сприймання аналіз твору набуває більш диференційованого характеру, зумовлюється 
об’єктивними просторовими, часовими та іншими зв’язками самих явищ.  

Щодо художнього сприймання, то тут значної сили набуває аналогія між співвідношенням 
сприйнятого і його зображенням у тексті, малюнку, живописі, з одного боку, та між мисленням і мовою – 
з іншого. Як мова, в якій мислення формується, у свою чергу, бере участь у його формуванні, так і 
художнє зображення сприйнятого не лише виражає, а й формує сприймання художника. Читачі на 
художніх творах навчаються сприймати світ, виробляють життєвий досвід. 

Сприймання залежить від попереднього досвіду людини. Чим більше вона обізнана з певним 
об’єктом, тим повнішим, точнішим і змістовнішим є її сприймання цього об’єкта. Це закономірність, на 
яку треба зважати в організації навчальної діяльності. У педагогічній практиці вчителю важливо 
враховувати досвід та знання учня, спрямованість його інтересів, наявність чи відсутність установок на 
сприймання, аби забезпечити ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу. Наприклад, аналізуючи образ 
Єльки з роману О. Гончара "Собор", виникає дискусія, в якій з’ясовується, що для одних учнів це тільки 
позитивний герой, її дії і вчинки виправдані життям, моральністю і поглядами, інші ж знаходять у її 
поведінці негативні дії. 

Таким чином, уже в акті сприймання відображення будь-якого предмета набуває певного 
узагальнення, співвідносячись з іншими. Узагальненість є вищим виявом усвідомленого людського 
сприймання, в якому втілюється єдність чуттєвих і логічних елементів, взаємозв’язок сенсорної і 
мисленнєвої діяльності. 

У шкільній практиці склалася така класифікація основних типів сприймання та спостереження: 
синтетичний, аналітичний, аналітико-синтетичний та емоційний. 

Учням синтетичного типу властива схильність до узагальненого відображення явищ і до визначення 
основної суті того, що відбувається. Вони не надають значення деталям і не схильні заглиблюватись у них. 



А. В. Усатий. Особливості сприймання літературних творів учнями старших класів 

101 

Меншою мірою виявляють схильність до узагальненої характеристики навколишньої дійсності учні 
аналітичного типу сприймання, намагаються вирізняти й аналізувати, насамперед, деталі. Для них іноді 
буває проблемою зрозуміти загальну суть явища. 

Учні аналітико-синтетичного типу сприймання однаковою мірою намагаються зрозуміти явище і 
підтвердити його фактами. Вони завжди співвідносять аналіз окремих частин з висновками, 
встановлення фактів – з їх поясненням, що найсприятливіше для діяльності. 

Виявляються учні, котрі намагаються не так вирізнити сутність явища та його властивостей, як 
висловити своє ставлення, власні переживання, спричинені цим явищем. Таке сприймання є плутаним, 
неорганізованим. Воно властиве людям емоційного типу сприймання з підвищеною збудливістю до 
подразників. 

Художня література являє собою особливе образно-емоційне пізнання дійсності і водночас це – 
особливий емоційно-естетичний вид спілкування, який здійснюється поза безпосередньою взаємодією 
письменника і читача. 

Вивчення особливостей літературних засобів відображення залежно від впливу їх на читачів 
ґрунтується на особливостях літературного образу: типовість, вираження його словом. 

Письменник розкриває ті ідеї, які він хотів донести до читачів. Читачі сприймають образи, створені 
письменником, і можуть з’ясувати ідейний зміст, виражений автором. 

Основними особливостями сприйняття літературного твору виступає його динамічність, 
розгорнутість у часі і його багатоплановість. Отже, читач, повинен пройти дві стадії: піднесеності 
настрою і художньої насолоди. У низці методичних праць наголошується на необхідності спочатку 
сприймати літературно-художній твір серцем, а потім уже аналізувати й узагальнювати його зміст. 

Умовою художньої насолоди виступають всебічні знання, які входять у сферу самого мистецтва, і 
висока ступінь розвитку естетичного етапу. 

Основою основ художнього сприймання є емоційне переживання у процесі сприймання літературних 
образів, що є підґрунтям для розвитку процесів мислення. Варто зазначити, що далеко не все художнє 
сприймання можна назвати захопленням. Крім емоційно-образних і мислительних процесів аналізу, 
узагальнення й оцінки у сприйманні художньої літератури, необхідно ще зважати на її виховний вплив 
на особистість читача. Ці елементи сприймання тісно взаємозв’язані і їх взаємовідношення є 
динамічними. Отже, визначення ідейного змісту твору є об’єктивним лише у випадку, коли воно не 
нав’язане читачеві. 

На вищому рівні розвитку художнього сприймання обидві стадії переплітаються: спостерігається 
розуміння типовості образів та ідейного змісту, хоча для усвідомлення змісту необхідна спеціальна робота 
над текстом, його аналіз і узагальнення змісту, для чого необхідні загальні і спеціальні читацькі уміння. 

По-перше, читацькі вміння безпосередньо впливають на глибину аналізу художнього твору, 
визначення авторського задуму і розуміння неповторності особистості письменника. По-друге, за умови 
поглибленого аналізу і вивчення літературних творів використовуються і пов’язуються зі змістом факти 
історії, філософської думки, політичних течій тощо, тобто ті знання про дійсність, які лягають в основу 
їх художнього відображення в літературі, а відтак є необхідними для розуміння літературних творів. По-
третє, глибокий аналіз літературних творів стимулює засвоєння активного словника і засобів словесного 
вираження ідейно-естетичного задуму твору. 

Цілісний аналіз творів потребує повторного, більш осмисленого і зосередженого перечитування 
тексту. Крім загального усвідомлення змісту прочитаного, воно передбачає проникнення читача у 
внутрішній світ героїв твору, обставини їхнього життя і діяльності, їхню поведінку, сферу своїх 
стосунків. Водночас сприймання супроводжується власним ставленням до прочитаного.  

Особливостями сприймання учнями художньої літератури займалися О. Нікіфорова, П. Саприкін, 
Т. Рубцова, І. Назімов, Д. Ніколенко. 

Вербальне сприймання твору виникає як наслідок надмірного логізування на уроках літератури, 
зайвого інтелектуалізму, що обмежує діяльність уяви учнів, заважає емоційно сприймати твір, а отже, не 
сприяє глибокому розумінню його. 

В учнів із добре розвиненою відтворювальною уявою в процесі читання художнього твору відразу без 
особливих труднощів виникають яскраві уявлення, які відповідають створеним письменником образам. 
Відтворюючи художні образи і зіставляючи їх зі своїм досвідом, учні легко помічають їх відповідність 
чи невідповідність дійсності, повноту чи схематичність, художню силу чи слабкість. Якщо художній 
образ захоплює учнів, вони починають зживатися з ним, зіставляти його з окремими фактами зі свого 
життя, доповнювати або навіть перебудовувати свої попередні уявлення про певні предмети та явища 
навколишньої дійсності. Такі учні читають художню літературу охоче і з насолодою, не пропускаючи в 
творі ні описів природи, ні портретів дійових осіб, ні зображення обставин, в яких ці дійові особи 
перебувають. Вони можуть самостійно характеризувати персонаж твору і виявити своє ставлення до них.  

Учні з нерозвиненою або з недостатньо розвиненою і недосконалою уявою читають художню 
літературу без особливого захоплення, без естетичної насолоди. Вони слідкують лише за розвитком 
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фабули, пропускаючи пейзажі, портрети персонажів, їх характеристики тощо. Художня література для 
таких учнів – це, насамперед, література пригод. Значною мірою, очевидно, саме цим і пояснюються 
односторонні, вузькі, а іноді навіть спотворені читацькі інтереси, захоплення низькопробними книгами, 
які не мають нічого спільного з художньою літературою. 

Відтворювальну уяву в учнів варто розвивати так само, як ми формуємо і розвиваємо в них усі інші 
вміння і навички. Художня література розвиває розум, виховує почуття учнів. Викладання літератури 
мусить забезпечувати постійний і гармонійний зв’язок між інтелектуальною і емоціональною сферами 
дітей. Для вчителя однаково важливо і як учні зрозуміли художній образ, і яке ставлення виявляють до 
нього, і які він викликав у них думки та переживання. 

У книзі "Що читати народу?" Х. Алчевська показала, як треба спрямовувати діяльність учнів на 
розвиток у них активного ставлення до прочитаного [2]. 

Самостійна робота на уроці – тільки елемент у загальній його структурі. В усякому разі вона повинна 
мати певну мету, включати в себе достатній інструктаж, перевірку ходу виконання, результатів і її оцінку. 

Чим повнішими, яскравішими є сприймання та уявлення, тим продуктивнішою стає діяльність 
мислення. Повнота і яскравість сприймання залежать від цілеспрямованості уваги, зв’язку нового 
сприйняття із попереднім досвідом, яскравості відчуттів. 

Велике значення має початкове сприймання художнього твору, яке безпосередньо впливає на 
розвиток уявлення. Проте в уявленні може відбиватися не тільки чуттєвий образ окремого предмета, але 
в деякій мірі й осмислення відношень між предметами.  

У процесі абстрактного мислення в людській свідомості на основі відчуттів, сприйняття та уявлень 
утворюються поняття, які формуються через виявлення в одиничних речах і явищах спільних і водночас 
важливих, істотних ознак. Поняття створюються поступово, з послідовним переходом від конкретного 
уявлення до більш загального, а від нього до абстрактного, яке має в собі істотні якості й ознаки, спільні 
для всіх речей і явищ, що ним охоплюються. 

На другому ступені пізнання – абстрактного мислення – мова рішуче переважає над безпосереднім 
спогляданням. 

Пізнання – це складний і суперечливий процес, що розвивається й безперервно рухається вперед 
через участь людини в суспільному виробництві зі зростанням її свідомості. 

Гносеологія й теорія відображення формують основні етапи шкільного вивчення літератури. Це 
стосується послідовності вивчення літературного явища. 

Перший етап – сприймання твору через самостійне читання чи слухання – переважно емоційний. 
Другий етап – осмислення прочитаного, міркування над ним. Третій етап – це своєрідний вихід за межі 
твору, варто з’ясувати, які найважливіші суспільні явища певної конкретно-історичної епохи змальовує у 
своєму творі письменник, наскільки правдиво й майстерно відтворює він реальну дійсність, як розкриває 
її суть, які ідеї естетично утверджує, яку морально-етичну оцінку дає зображеним подіям, персонажам. 

Сучасна психологічна наука виділяє два ступені сприймання художнього твору. Так, у дослідженнях 
О. Нікіфорової йдеться про "безпосереднє естетичне сприйняття" і про "свідоме сприйняття". Зрозуміло, 
вони не існують окремо одне від одного, а вступають у складну взаємодію, доповнюють і зумовлюють 
одне одного. Сила ідейно-естетичного впливу художньої літератури на читача дуже велика, бо вона 
говорить до нього мовою образів і емоцій. І хоч художній образ не можна вичерпати логічними 
міркуваннями, хоч в ньому є якийсь "понадзмістовий залишок", та все ж в істотній своїй частині він 
може бути переведений у план логіки. Можна і треба говорити про те, що хотів сказати письменник 
образами свого твору. Тільки через правильне усвідомлення ідеї, закладеної в художніх образах, учень 
зрозуміє явище мистецтва і перейметься відповідним настроєм [3]. 

Останнім часом провідною тенденцією вивчення читання в психології стало переорієнтування з 
питань техніки читання, дослідження останнього як сенсомоторної навички на проблеми читання як 
складного виду діяльності, центральною ланкою якої є сприймання та розуміння тексту. 

У літературі можна виділити два підходи до характеристики читацької діяльності. Умовно їх можна 
позначити як когнітивний та комунікативний. 

Представники першого підходу розглядають читання як вид пізнавальної діяльності, що включає 
смислове сприймання повідомлення, розумову переробку та інтерпретацію інформації, що здобувається з 
тексту. Так, Я. Мікк тлумачить читання як процес сприйняття та переробки інформації, що закодована в 
тексті графічними засобами, розрізняючи техніку читання та розуміння повідомлення [4]. 

Ефективність такого пізнавального читання забезпечується функціонуванням механізмів зорового 
сприймання, пам’яті, управління увагою, смислової обробки тексту, антиципації та імовірного 
прогнозування [5; 6]. 

Операціональна основа пізнавального читання базується на сформованості психологічного механізму 
переробки семантичної інформації тексту, який включає макрооперації семантичного орієнтування у 
змісті повідомлення, структурування та переструктурування текстової інформації, згортання та 
розгортання смислів [7]. 
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Комунікативний підхід до читання передбачає розгляд його як специфічної форми спілкування автора 
і читача за допомогою друкованого повідомлення. У ході такого спілкування не лише сприймається та 
засвоюється текстова інформація, але й актуалізуються, породжуються особистісні смисли читача, інші 
ціннісно-смислові утворення. Читаючи, людина мовби мислено накидає свій власний текст. Звичайно, 
таке спілкування відрізняється від безпосередньої взаємодії співрозмовників, і деякі автори тлумачать 
його як "квазіспілкування" [8]. 

Таким чином, представники комунікативного підходу розглядають читання як особливу форму 
контакту автора і читача. Так, на думку М. Ханіна, друкована комунікація являє собою активну смислову 
взаємодію соціальних суб’єктів – комунікатора та реципієнта з опосередкованим зворотним зв’язком між 
ними. На думку Н. Єрастова, читання як процес опосередкованої текстом комунікації призводить до 
зближення ціннісних орієнтацій, відношень, настанов, співпадіння рівнів розуміння, досягнення єдності 
планів, намірів, мотивів, дій. Близьким до цього є й підхід В. Борева, який стверджує, що в суспільстві 
відбувається постійний процес мікрокомунікацій, який здійснюється за допомогою друкованих джерел 
на соціалізацію особистості та створення самооцінної особистості [1; 9]. 

На значенні читання для розвитку особистості, формування відповідних умінь наголошує 
З. Кличникова, зазначаючи, що процес спілкування за посередництвом читання не завершується 
розумінням тексту. Завдання читання – не лише навчальні або практичні, але й виховні [5]. 

Звичайно, спілкування за посередництвом друкованого тексту відрізняється від безпосередньої 
взаємодії із реальним співрозмовником. Як зазначав Х. Гадамер, спільність між ситуаціями розуміння 
тексту та взаєморозуміння під час розмови полягає, передусім, у тому, що будь-яке розуміння, як і будь-
яке взаєморозуміння, має на увазі певну справу, яка стоїть перед нами. 

Порівняльний аналіз обох підходів (когнітивного та комунікативного) показує, що вони по суті 
характеризують два взаємопов’язані рівні читання – інформаційний та смисловий [1]. 

Щоб сприйняти й оцінити картини життя, недостатньо знати тільки їх життєву основу. Варто 
зрозуміти, як ставиться письменник до того чи іншого явища, що виділив у ньому як головне, яким хотів, 
щоб побачив його читач. Так, аналізуючи текст художнього твору, психолог Л. Виготський переконливо 
показує, наскільки важливою для сприймання є увага читача, наприклад, до художнього часу. 

Часто трапляється невідповідність між подіями реального життя і їх художнім відображенням через 
ідейно-художні позиції письменника. Саме осягнення змісту художнього твору дозволяє читачеві 
сприймати твір не тільки як відображення конкретної реальної ситуації, але й усвідомлювати його як 
явище художнє, що викликає естетичну насолоду. 

Л. Виготський науково обґрунтував характер морально-емоційних реакцій, які виникають у процесі 
читання ("емоції змісту"), і естетичних реакцій ("емоції форми"). Він доводив, що будь-який твір 
мистецтва повинен розглядатися "як система подарунків, свідомо і умисно організованих із таким 
розрахунком, щоб викликати естетичну реакцію" [10]. Звідси випливає пряма необхідність пошуку 
такого методичного шляху вивчення твору, який допоможе читачеві усвідомити себе особисто 
незадоволеним собою, бажання самоудосконалюватись. Таким чином, від твору до твору учні збагачуються 
лише знаннями чергової життєвої історії, не усвідомлюючи авторського задуму та способів його художньої 
реалізації. 

Аналізуючи авторське бачення світу і людини, цінності орієнтації письменника, психолог 
Л. Жабицька справедливо вважає, що учні можуть упоратися з аналізом фактів поведінки героїв і 
способами проникнення в типове узагальнення. Таким чином, можна відзначити схожість 
психологічного і методичного підходів до вивчення процесу сприймання літературного твору. 

Учень-читач, у якого розвинене чуття слова, здатний сприймати і розуміти образність мовлення, 
закладений у тексті авторський зміст. Але це є не в усіх учнів, тому виникає необхідність детального 
аналізу всіх стильових ознак твору. 

Почуття, які виникли в ході художнього сприймання твору, не завжди розвивають естетичний смак. 
Якщо спілкування учня з книгою не спрямоване на виховання читача, то воно може призвести до набуття 
"мертвих" знань, коли читання не є для нього ні працею, ні творчістю. 

Розвиток культури учнівського читання став важливою тенденцією методики, що зумовила 
орієнтацію методичних шукань на максимальну активізацію пізнавальної діяльності учнів з метою 
формування в них читацьких умінь. 

До першої групи умінь відносяться такі, як: здатність виділяти пейзажі, монологи у творі; 
встановлювати часові та причинно-наслідкові зв’язки між подіями; знаходити у тексті епітети, 
порівняння; правильно, швидко, виразно читати художні тексти різного роду та жанру; правильно, 
свідомо, швидко опрацьовувати літературно-критичні матеріали; готувати повідомлення, реферати або 
доповіді на літературну тему за одним або кількома джерелами та виголошувати їх. 

До другої групи можна віднести уміння, які називаються спеціальними. Це такі уміння, як: 
відтворення в уяві художніх картин твору, що вивчається; виявлення основних проблем, поставлених у 
творі; уміння аналізувати твір з урахуванням його художньої цілісності та авторської позиції [4: 52-53]. 
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На думку Н. Молдавської, одним із важливих критеріїв сформованості читацьких умінь є здатність 
учнів сприймати взаємозв’язок зображення і вираження, що є найважливішим фактором художньо-
естетичного відтворення життя в творі. Останнім часом з’явилися психологічні дослідження, в яких 
розглядається проблема читацької компетентності та особливостей її формування в учнів старших класів 
у процесі вивчення курсу української літератури [11]. 

Як зазначають І. Ковалик, Л. Мацько, М. Плющ, для аналізу тексту його поділяють на окремі 
смислові сегменти, із змісту яких виникає загальний зміст [12: 36]. 

Ці лінгвістичні положення і співзвучні концепції, викладені у роботах Н. Чепелєвої, Е. Соломки, що 
мають психологічно-лінгвістичний характер, ставлять своїм завданням вдосконалювати читацькі вміння, 
читацьку культуру. 

Взагалі, лінгвістичний аналіз тексту, як свідчить низка авторів, недостатній для глибокого 
осмислення твору. Неприпустиме "обмеження аналізу одним певним текстом" [13: 206-207]; "художній 
образ двоєдиний – він форма ідеї і зміст слова, визначає специфіку художньої літератури, а значить і 
шляхи аналізу" [14: 80, 81; 15: 106]. 

Іншими словами, для повноцінного осягнення (рецепції) тексту недостатньо самого лише розуміння 
його зовнішнього змісту, треба забезпечити його емоційно-естетичне сприймання, усвідомлення його 
узагальнюючого образного смислу. 

Читацькі уміння нерозривно пов’язані з цілісністю особистості людини, системою її інтересів, 
прагнень, уявлень, ставлення до світу і себе в ньому, здатності сприймати чужий біль і радість, 
співпереживати і співчувати і т. ін. А тому у процесі формування читацьких якостей учня не можна не 
враховувати структуру його особистості, що має виступати як формування цілісного, естетично 
зумовленого ставлення до твору, мистецтва, життя; відповідної духовної і душевної налаштованості на 
бачення у світі і літературі – високого, духовно значимого, цінного для людини і людського життя 
взагалі. Це важливо тому, що в історії становлення людини читачем відображена історія становлення 
розуміння умінь та навичок, необхідних для глибокого сприймання і осягнення літератури, і їх 
формування. 

Потреби духовного розвитку особистості вимагали формування її здатності проникати в особливий, 
естетичний світ твору, а для цього потрібні були навички і вміння, без яких глибинна суть твору 
залишається недосяжною, тому настільки важливою є проблема формування читацьких умінь. Вона 
тісно пов’язана з розвитком літературного сприймання (Л. Виготський, Л. Жабицька, Н. Молдавська, 
І. Синиця, Е. Соломка, Г. Гальперін, Н. Чепелєва та низка інших). У їхніх роботах розкрито сучасне 
розуміння проблеми читання, суть якого полягає в тому, що для повноцінного осягнення тексту 
недостатньо розуміти лише його зовнішній зміст – необхідно забезпечити емоційно-естетичне 
сприймання, усвідомлення, узагальнення образного смислу. Цим зумовлена складність і важливість 
проблеми формування читацьких умінь, неможливість їх однозначного вирішення. 
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Усатый А. В. Особенности восприятия литературных произведений учениками старших классов. 

В статье рассмотрены особенности восприятия литературных произведений учениками старших 
классов, определены закономерности читательских умений для старшеклассников, которые 

усовершенствуются в процессе обучения, необходимых для понимания и восприятия содержания 
художественных произведений. Сформулирован итог о главном – заинтересовать учеников чтением 
художественных произведений, в процессе чего формируются читательские умения: ученики учатся 
анализировать произведение, понять его в развитии литературного процесса, обозначать позицию 
автора и восприятие им эпохи, быть компетентными в области восприятия и анализа текстов 

различных жанров, в том числе художественных. 

Usatyi A. V. The Perception Features of Literary Works by Pupils of Senior Classes. 

The article examines the perception characteristics of literary works by pupils of senior classes, the patterns of 
reading skills for the high school pupils which improve in the academic process and that are necessary for the 

understanding and perception of the literary works contents. Their main aim is to interest pupils in fiction 
reading, in the process of which the reading skills are formed: the pupils learn to analyze a literary work, 

understand it in the development of the literary process, determine the author's position and his perception of the 
epoch, be qualified while perceiving and analyzing the texts of different genres, particularly literary ones. 
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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИВЧЕННЯ 

СТЕРЕОМЕТРІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

У статті висвітлено результати експериментального дослідження, яке розкриває значення професійно 
спрямованого навчання як засобу мотивації учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного 

профілю до вивчення стереометрії. Виявлено, що професійно-спрямоване навчання учнів ПТНЗ 
будівельного профілю будувати зображення многогранників в курсі стереометрії створює позитивну 
мотивацію для успішного засвоєння матеріалу, приводить до зростання їх пізнавального інтересу, 

активності особистості. 

Зростання вимог до рівня підготовленості випускника професійної школи змушує науковців шукати 
нові шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів, формувати в них внутрішні потреби неперервного 
поповнення знань, самоосвіти. Стратегією навчання в професійно-технічних навчальних закладах 
(ПТНЗ) із середньою освітою залишається взаємозв’язок професійної підготовки й загальноосвітньої. 
Тому, при визначенні цілей, завдань, змісту останньої на перший план необхідно ставити інтереси 
професійної підготовки майбутніх робітників. Одним із шляхів подолання суперечностей між вимогами 
сучасності в якісній фундаментальній освіті, що є базою для вивчення спецдисциплін, і традиційною 
практикою викладання загальноосвітніх предметів за програмами та підручниками, призначених для 
загальноосвітніх шкіл, є професійна спрямованість навчання. Проблему професійної спрямованості 
навчання фахівців різного профілю досліджували науковці: С. Гончаренко, С. Батишев, З. Слєпкань, 
Г. Гуторов, І. Єгорова, І. Козловська, О. Фомкіна, А. Кудрявцева та інші. Питаннями професійної 
спрямованості вивчення математики в ПТНЗ займалися О. Волянська, М. Миронюк, Н. Михайлова, 
Г. Ворковецька, Г. Цибульська та інші. Але свою увагу науковці більше приділили вивченню курсу 
алгебри і початків аналізу. Професійна спрямованість навчання стереометрії недостатньо розкрита у 
дослідженнях у ПТНЗ, зокрема будівельного профілю. Мета статті – показати значення професійно 
спрямованого навчання як засобу мотивації учнів ПТНЗ будівельного профілю до вивчення стереометрії.  

Реалізація навчальної програми повинна базуватися не на пізнавальній парадигмі освіти, відповідно 
до якої основним завданням є передача учню предметних знань, а на парадигмі розвивальної освіти, 
основну мету якої становить розвиток кожного учня за допомогою знань як засобу розвитку. Вчитель 
повинен турбуватися про створення умов для розкриття суб’єктивного досвіду учня, його природної 
психічної активності як особистості. Цей принцип лежить в основі особистісно зорієнтованого навчання, 
яке найповніше реалізується у профільній школі [1]. Найважливішою у такому навчанні є мотиваційно-
цільова складова, яка передбачає позитивну установку учнів на роботу, формулювання важливості теми 
заняття в контексті навчальної дисципліни та майбутньої професії, залучення учнів до планування 
навчальної діяльності та прогнозування результатів. У разі виникнення позитивної мотивації учень 
швидко захоплюється навчальною діяльністю і, як правило, досягає успіху. 

Результати досліджень свідчать про низький рівень знань учнів ПТНЗ із математичних дисциплін, 
який у більшості випадків спричинений їхньою недостатньою мотивацією, відсутністю інтересу і 
недооцінкою ролі загальноосвітніх предметів у процесі формування спеціальних знань і вмінь, 
професійної майстерності (А. Ковальов, Н. Морозова, П. Сікорський, Г. Щукіна та інші). Тому 
актуальним питанням є підвищення мотивації учнів до вивчення математики. Якщо серед мотивів 
сильних учнів присутні прагнення розвинути свої здібності, розширити та поглибити знання, бажання 
бути першим, то основна ідея у формуванні мотивації учіння слабких учнів полягає в їх переведенні з 
рівня негативного і байдужого відношення до навчання до свідомих та дієвих форм позитивного 
відношення. При виборі способів мотивації варто враховувати особливості пізнавальних інтересів учнів, 
їх характер і направленість. Пізнавальний інтерес може бути і засобом навчання, і виступати в якості 
мотиву, а на більш високому рівні ставати властивістю особистості [2]. За характером пізнавальні 
інтереси учнів можна умовно поділити на стержневі, широкі та аморфні, за направленістю – на 
теоретично або практично орієнтовані [3: 46-47]. Учням зі стержневим інтересом до математики на етапі 
мотивації доцільно пропонувати задачі чисто математичного змісту, за наявності широкого 
пізнавального інтересу – завдання міжпредметного, інтегрованого характеру, якщо інтереси аморфні (або 
майже відсутні) – задачі незвичного оригінального характеру, із застосуванням життєвих прикладів. 
Учням з практичною направленістю інтересу в якості мотиваційних варто підбирати завдання на 
застосування знань, з теоретичною направленістю – задачі на доведення, дослідження. Таким чином, 
врахувавши, що контингентом ПТНЗ є "слабкі учні", які байдуже відносяться до навчання, з аморфними 
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пізнавальними інтересами за характером і практично орієнтованими за направленістю, ми обрали як 
засіб мотивації учнів ПТНЗ будівельного профілю при вивченні курсу стереометрії професійну 
спрямованість. 

Для експериментального дослідження у Вінницькому ВХПТУ № 5 було визначено дві групи за 
професією "Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр", одну з яких вважали експериментальною, а 
іншу – контрольною. Вивчення теми "Побудова зображень многогранників" в експериментальній групі 
ми організували, дотримуючись п’яти основних етапів: підготовчо-мотиваційного, змістово-пошукового, 
операційно-пізнавального, діяльнісно-процесуального, контрольно-діагностичного. На підготовчо-
мотиваційному етапі було передбачено створення загального мотиваційного фону на весь період 
вивчення даної теми. Тому у вступній розповіді вчитель привернув увагу учнів до кольорів, які оточують 
людину у повсякденному житті, та побудував її за таким планом: 

1. Основні групи кольорів, що існують в природі (хроматичні та ахроматичні). 
2. Змішування кольорів. Додаткові кольори. Кольоровий контраст. 
3. Просторові властивості кольорів. Їх значення в малярній техніці. 
4. Вплив кольорів на психіку людини. 
5. Правила кольорового оформлення навчальних кабінетів та майстерень. 
6. Кольорове оформлення внутрішніх поверхонь житлових приміщень. 
Далі вчитель поставив перед учнями навчальне завдання: запропонувати авторський проект 

кольорового оздоблення певного житлового приміщення, який необхідно виконати на паперовому носії 
та виготовити у вигляді макету. На змістово-пошуковому етапі для прикладу вчитель продемонстрував 
на листку паперу зображення кухні з певним кольоровим оформленням, на якому розміщені меблі мали 
форму многогранників. Саме їх, передусім, учні повинні навчитися зображати на двовимірному носії. 
Після цього вчитель визначив основні питання, які варто вивчити учням, щоб виконати поставлене 
завдання. Операційно-пізнавальний етап передбачав засвоєння учнями відповідного стереометричного 
матеріалу, формування необхідних практичних умінь та навичок для побудови зображень 
многогранників. Під час діяльнісно-процесуального етапу учні виконували завдання, поставлене перед 
ними на підготовчо-мотиваційному, тобто створювали макет згідно власного проекту. На контрольно-
діагностичному етапі проводилася оцінка якості виконаної роботи та отриманих знань. 

Вивчення даної теми в контрольній групі було проведено без створення мотиваційного фону, 
постановки навчального завдання та його виконання. Мета дослідження – визначити, чи вдалою була 
здійснена професійна спрямованість навчання учнів будувати зображення многогранників. Оскільки 
суб’єктивно інтерес виражається в емоційному стані людини, учням перед першим заняттям (на початку 
експерименту) і останнім (наприкінці експерименту) було запропоновано визначити свій емоційний стан 
за критеріями, які визначені у бланку (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Бланк опитування для визначення емоційного стану учнів 

Виберіть, будь-ласка, по кожному пункту один варіант відповіді. Позначте його символом . 
Підрахуйте загальну кількість балів та впишіть отриманий результат у вказану клітинку. 

№ Критерії Ні 
Більше ні, 
ніж так 

Більше так, 
ніж ні 

Так 

1. 
Маю бажання розв’язувати 
стереометричні задачі  

1 2 3 4 

2. 
Маю бажання вивчати новий 

теоретичний матеріал  
1 2 3 4 

3. 
Настрій, з яким я очікую 

уроки стереометрії 
1 

(поганий) 

2 
(не дуже 
поганий) 

3 
(не дуже 
гарний) 

4 
(гарний) 

    З А Г А Л Ь Н А    К І Л Ь К І С Т Ь    Б А Л І В                         →  
Згідно з нашим припущенням, емоційний стан учнів експериментальної групи повинен підвищитися, 

що вкаже на зростання їх пізнавального інтересу. Отже, ми маємо експеримент, в якому: О1→Х→О1
*; 

О2→→→О2
*, де О1 та О1

* – опитування учнів експериментальної групи 1 відносно їх емоційного стану до 
та після експерименту; О2 та О2

* – опитування учнів контрольної групи 2 відповідно до та після 
експерименту. Х – експериментальний вплив (застосування професійної спрямованості навчання 
стереометрії). Передусім, необхідною умовою вдалості експерименту є відсутність відмінностей між 
експериментальною та контрольною групами до експерименту. Тому необхідно перевірити рівність О1 = 
О2. Здійснити її можна з допомогою U-критерію Манна-Уітні. Подивимося, які бали (мінімально 3, 
максимально 12) виставили учні обох груп до експерименту (табл. 2). Зауважимо, що до списку ми 
включили лише тих учнів, які були присутні на всіх заняттях з даної теми, тому в експериментальній 
групі (ЕГ) – 16 учнів, а в контрольній групі (КГ) – 19. Тому маємо: n1 = 16, n2 = 19. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Педагогічні науки 

 

108 

Таблиця 2. 
Емоційний стан учнів до експерименту 

n1 та n2 ЕГ КГ n1 та n2 ЕГ КГ n1 та n2 ЕГ КГ 
1 6 10 8 5 6 15 5 5 
2 9 6 9 5 7 16 8 7 
3 7 3 10 3 5 17  7 
4 8 4 11 5 6 18  9 
5 6 8 12 5 6 19  8 
6 6 7 13 7 8    
7 9 6 14 9 5    

Виходячи з середніх показників експ.≈6,44 та контр.≈6,47 можемо припустити, що в обох групах емоційні 
стани приблизно однакові. Для того, щоб перевірити це припущення, висунемо дві гіпотези: 

1. Н0 – відмінності між експ. та контр. випадкові (або їх взагалі не існує). Отже, наші групи подібні і ми 
можемо взяти вибрану групу 2 як контрольну, а групу 1 як експериментальну. 

2. Н1 – відмінності між експ. та контр. достовірні, значимі. Вони можуть бути викликані великим 
розмахом значень індивідуальних показників, і тоді необхідно змінити або контрольну, або 
експериментальну групу. 

Процедура перевірки висунутих гіпотез така: 
1. Дані обох груп об’єднуємо у нову таблицю, розташувавши їх  в порядку зростання показників.  
2. Кожному значенню отриманого ряду присвоюємо його ранг. Якщо в ряду є декілька однакових 

числових значень, то використовуємо правило зв’язних рангів [4]. 

3. Знаходимо суму рангів  R  окремо для експериментальної   .експR  і контрольної груп 

  .контрR  (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Впорядкована таблиця даних до експерименту  

№ Група 
Емоц. 
стан 

Ранг № Група 
Емоц. 
стан 

Ранг № Група 
Емоц. 
стан 

Ранг 

1 ЕГ 3 1,5 13 ЕГ 6 15,5 25 КГ 7 22,5 

2 КГ 3 1,5 14 ЕГ 6 15,5 26 ЕГ 8 28 

3 КГ 4 3 15 КГ 6 15,5 27 ЕГ 8 28 

4 ЕГ 5 8 16 КГ 6 15,5 28 КГ 8 28 

5 ЕГ 5 8 17 КГ 6 15,5 29 КГ 8 28 

6 ЕГ 5 8 18 КГ 6 15,5 30 КГ 8 28 

7 ЕГ 5 8 19 КГ 6 15,5 31 ЕГ 9 32,5 

8 ЕГ 5 8 20 ЕГ 7 22,5 32 ЕГ 9 32,5 

9 КГ 5 8 21 ЕГ 7 22,5 33 КГ 9 32,5 

10 КГ 5 8 22 КГ 7 22,5 34 КГ 9 32,5 

11 КГ 5 8 23 КГ 7 22,5 35 КГ 10 35 

12 ЕГ 6 15,5 24 КГ 7 22,5     

Знаходимо, що  .експR  = 286,5;   .контрR  = 347,5. 

4. Обчислюємо значення U-критерію за формулою: 

  max
RR

R
)n(n

nnU maxmax 



2

1
21 , де: 

n1 – кількість учнів в експериментальній групі; 
n2 – кількість учнів в контрольній групі; 
nRmax – кількість учнів у групі із більшою ранговою сумою; 
Rmax – найбільша рангова сума. 
5. За таблицею "Критичні значення U-критерію (р = 0,05)", знаходимо критичне значення U-критерію 

для n1 = 16; n2 = 19. Uкрит = 92. 



І. В. Гириловська. Професійно спрямоване навчання як засіб мотивації учнів професійно-технічних навчальних 
закладів будівельного профілю до вивчення стереометрії: результати експерименту 

109 

Якщо U > Uкрит, то приймається гіпотеза Н0. Якщо U < Uкрит, то приймається гіпотеза Н1. У нашому 
випадку U = 146,5. Маємо, що 146,5 > 92. Тому приймається гіпотеза Н0: відмінності між нашими 
групами незначні. 

Після проведення формуючого експерименту також виникає потреба порівняти середні показники 
емоційного стану учнів обох груп для перевірки, що О1

* ≠ О2
*. Подивимося, які бали виставили учні обох 

груп після експерименту (табл. 4).  
Таблиця 4. 

Емоційний стан учнів після експерименту 
n1 та n2 ЕГ КГ n1 та n2 ЕГ КГ n1 та n2 ЕГ КГ 

1 8 10 8 6 5 15 8 6 
2 10 7 9 7 6 16 10 6 
3 8 4 10 6 6 17  6 
4 9 4 11 8 6 18  9 
5 6 7 12 7 6 19  9 
6 7 6 13 7 7    
7 10 6 14 9 5    

Після експерименту позитивний емоційний стан учнів в експериментальній групі зріс до 7,88 балів 
(*
експ.≈7,88), а в контрольній – став рівний 6,37 (*

контр.≈6,37). Якщо виходити із середніх показників, то 
можна припустити, що позитивний емоційний стан в експериментальній групі зріс не випадково, а 
завдяки формуючому експерименту. Для того, щоб перевірити це припущення, висунемо дві гіпотези: 

1. Н0 – відмінності між *експ. та 
*
контр. випадкові. Експеримент не вдався. 

2. Н1 – відмінності між *
експ. та 

*
контр. достовірні, значимі. Отже, емоційний стан в експериментальній 

групі зріс завдяки роботі вчителя за нашою методикою.  
Процедура перевірки висунутих гіпотез аналогічна до перевірки попередніх. Дані обох груп 

об’єднуємо у нову таблицю (табл. 5), розташувавши їх  в порядку зростання показників. Кожному 
значенню отриманого ряду присвоюємо його ранг. Знаходимо суму рангів окремо для експериментальної 
і контрольної груп. 

Таблиця 5. 
Впорядкована таблиця даних після експерименту 

№ Група 
Емоц. 
стан 

Ранг  № Група 
Емоц. 
стан 

Ранг  № Група 
Емоц. 
стан 

Ранг 

1 КГ 4 1,5 13 КГ 6 10,5 25 ЕГ 8 25 

2  КГ 4 1,5 14 ЕГ 6 10,5 26 ЕГ 8 25 

3 КГ 5 3,5 15 ЕГ 6 10,5 27 ЕГ 8 25 

4 КГ 5 3,5 16 ЕГ 6 10,5 28 ЕГ 9 29,5 

5 КГ 6 10,5 17 ЕГ 7 20 29 ЕГ 9 29,5 

6 КГ 6 10,5 18 ЕГ 7 20 30 КГ 9 29,5 

7 КГ 6 10,5 19 ЕГ 7 20 31 КГ 9 29,5 

8 КГ 6 10,5 20 ЕГ 7 20 32 ЕГ 10 33,5 

9 КГ 6 10,5 21 КГ 7 20 33 ЕГ 10 33,5 

10 КГ 6 10,5 22 КГ 7 20 34 ЕГ 10 33,5 

11 КГ 6 10,5 23 КГ 7 20 35 КГ 10 33,5 

12 КГ 6 10,5 24 ЕГ 8 25     

Знаходимо, що  371*
.експR ; 257 *

.контрR . Обчислюємо за формулою значення U = 69. Маємо,  

що U < Uкрит. (69 < 92), тому приймається гіпотеза Н1: емоційний стан в експериментальній групі зріс 
завдяки роботі вчителя за нашою методикою. Експеримент є вдалим. 

Таким чином, професійно спрямоване навчання учнів ПТНЗ будівельного профілю будувати 
зображення многогранників в курсі стереометрії створює позитивну мотивацію для успішного засвоєння 
матеріалу, приводить до зростання їх пізнавального інтересу, активності особистості. 

Подальше дослідження вбачається у застосуванні аналогічних ідей до інших питань з курсу 
стереометрії. 
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Гириловская И. В. Профессионально направленное обучение как средство мотивации учащихся 
профессионально-технических учебных заведений строительного профиля в изучении 

стереометрии: результаты эксперимента. 

В статье изложены результаты экспериментального исследования, которое раскрывает значение 
профессионально направленного обучения как средства мотивации учащихся профессионально-

технических учебных заведений строительного профиля к изучению стереометрии. Выявлено, что 
профессионально-направленное обучение учащихся ПТНЗ строительного профиля строить 

изображения многогранников в курсе стереометрии создает мотивацию для успешного усвоения 
материала, приводит к повышению их познавательного интереса, активности личности. 

Gyrylovska I. V. The Professionally Directed Learning as a Means of Motivating Students in the 
Vocational Educational Establishments of the Building Profile in the Solid Geometry Study: 

Experimental Results. 

The article presents the results of the pilot study, which reveals the importance of the professionally oriented 
education as a means of motivating students in the vocational educational establishments of the building profile 
to the study of solid geometry. It has been discovered that the students' professionally directed learning in the 

vocational educational establishments of the building profile to construct the images of polyhedrons in the solid 
geometry study creates the motivation for the successful knowledge digestion, increases their cognitive interest, 

personality's activity. 
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ДО 
ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення 
диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Дослідження 

висвітлює та обґрунтовує зміст та структуру моделі підготовки майбутніх учителів до здійснення 
зазначеного підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Зумовлена суспільними потребами необхідність підвищення рівня викладання гуманітарних 
дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) є фактором, який спрямовує вищі педагогічні 
навчальні заклади на підготовку генерації фахівців, здатних до реалізації професійної діяльності на 
гуманістичних, особистісно-орієнтованих засадах. 

На думку науковців, які займалися дослідженням проблеми диференційованого підходу (ДП) у 
навчанні, диференційованого навчання (І. С. Осмоловської, О. Г. Братанич, І. С. Якиманської, 
П. І. Сікорського та інших), означений підхід є важливою умовою організації навчання на особистісно-
орієнтованій основі, оскільки його реалізація передбачає врахування індивідуально-типологічних 
особливостей учнівського контингенту в процесі організації навчально-пізнавальної діяльності та 
дозволяє створити сприятливі умови для розвитку задатків, здібностей, пізнавальних інтересів, 
когнітивних стилів учнів у процесі навчання. 

Відповідно, підготовку вчителів гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів вважаємо 
одним із важливих завдань вищої педагогічної школи. Незважаючи на численні педагогічні дослідження 
у сфері професійної підготовки майбутніх учителів (О. А. Абдулліної, І. Я. Зязюна, З. М. Курлянд, 
В. О. Сластьоніна, О. А. Дубасенюк, Є. М. Павлютенкова) та дослідження присвячені ДП і організації 
педагогічного керівництва диференційованим навчанням учнів (Г. І. Коберник, Л. В. Жовтан, 
Я. С. Фруктової, Н. В. Кузьміної, І. Є. Унт, С. Г. Чиж, І. М. Чередова), питання підготовки вчителів 
гуманітарного профілю до здійснення зазначеного підходу залишається актуальним.  

До такого висновку ми дійшли у результаті аналізу даних проведеного нами анкетування учителів 
історії, української мови та літератури, англійської мови різних регіонів України. Анкетування 
підтвердило звуженість фонду знань учителів цієї спеціалізації по проблемі ДП та недостатній рівень 
розвитку вмінь планування та організації диференційованого навчання на уроках предмету спеціалізації.  

Метою статті є розробка та обґрунтування змісту і структури моделі підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ.  

Ми розглядаємо підготовку до здійснення ДП як багатофункціональний процес, спрямований на 
формування мотивів, потреб, ціннісних орієнтацій майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, які 
зумовлюють їх звернення до реалізації цього підходу, розвиток у них особистісних та професійних 
якостей, які є підґрунтям реалізації ДП та засвоєння майбутніми педагогами знань, розвиток у них умінь 
та навичок, необхідних для здійснення цього підходу у професійно-педагогічній діяльності. 

Застосування системного підходу, який спрямовує на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, 
виявлення у них різних типів зв’язків та зведення у єдину теоретичну картину [1: 26], до предмета 
нашого дослідження дозволило нам запропонувати узагальнену модель підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ у вигляді комплексу взаємопов’язаних 
компонентів педагогічного процесу, які забезпечують формування готовності до здійснення означеного 
підходу, визначеної нами результативною характеристикою даної підготовки. 

Отже, модель, яка пропонується, визначає мету, зміст, дидактичні передумови (підходи, принципи) 
організації підготовки, педагогічні умови її ефективності, форми, методи, а також контроль та оцінку 
результатів підготовки (див. рис. 1). 

Метою підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів 
ЗНЗ є забезпечення формування готовності майбутніх педагогів до реалізації означеного підходу у 
професійно-педагогічній діяльності. Зміст підготовки фактично визначається наповненням складових 
готовності до здійснення ДП (знання, уміння, навички, мотиви, ціннісні орієнтації тощо) та має 
послідовно реалізовуватись у ході вивчення студентами різних блоків навчальних дисциплін, зокрема, 
педагогічних, предметно-методичних шляхом збагачення змісту курсів "Педагогіка" (розділ 
"Дидактика"), "Методика викладання предмету спеціалізації" інформацією про ДП, диференціацію та 
диференційоване навчання, педагогічні та методичні аспекти реалізації цього підходу тощо. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Педагогічні науки 

 

112 

 

 
підходи принципи педагогічні умови форми методи етапи

ос
об
ис
ті
сн
о-
ор
іє
нт
ов
ан
ий

; д
ія
ль
ні
сн
ий

; 
ак
сі
ол
ог
іч
ни
й;

 т
ех
но
ло
гі
чн
ий

; 
си
не
рг
ет
ич
ни
й 

гу
м
ан
із
ац
ії;

 д
иф

ер
ен
ці
йо
ва
но
го

 
пі
дх
од
у;

 ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ог
о 
пі
дх
од
у;

 
ор
іє
нт
ац
ії 
на

 п
ра
кт
ич
ну

 д
ія
ль
ні
ст
ь;

 
ак
ти
вн
ос
ті

, с
ві
до
м
ос
ті

, с
ам
ос
ті
йн
ос
ті

; 
ек
ст
ер
ео
рі
за
ці
ї і
нд
ив
ід
уа
ль
но
го

 д
ос
ві
ду

; 
на
ук
ов
ос
ті

; е
м
оц
ій
но
ст
і т
а 
м
аж

ор
но
ст
і 

сп
ря
м
ов
ан
іс
ть

 п
ід
го
то
вк
и 
на

 р
оз
ви
то
к 

го
то
вн
ос
ті

 д
о 
зд
ій
сн
ен
ня

 Д
П

 я
к 
ва
ж
ли
во
ї 

ск
ла
до
во
ї г
от
ов
но
ст
і д
о 
пр
оф

ес
ій
но
ї 

ді
ял
ьн
ос
ті

; а
кт
уа
лі
за
ці
я 
м
ож

ли
во
ст
ей

 
на
вч
ал
ьн
их

 д
ис
ци
пл
ін

; в
ід
по
ві
дн
е 

пе
да
го
гі
чн
е 
за
бе
зп
еч
ен
ня

; с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 

пі
зн
ав
ал
ьн
ої

 а
кт
ив
но
ст
і с
ту
де
нт
ів

 

ау
ди
то
рн
і (
ле
кц
ії,

 л
аб
ор
ат
ор
но

-
пр
ак
ти
чн
і, 
се
м
ін
ар
сь
кі

, м
ін
і-
ле
кц
ії 

(б
ес
ід
и)

, 
м
ет
од
ич
ні

 м
ай
ст
ер
ні

; п
оз
аа
уд
ит
ор
ні

, 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
і (
зв
іт

 з
 п
ед
пр
ак
ти
ки

, 
м
ет
од
ич
ні

 п
ор
тф
ол
іо

);
 г
ру
по
ві

 (
ро
бо
та

 
ст
уд
ен
ті
в 
у 
гр
уп
ах

 з
а 
ін
те
ре
са
м
и)

; 
ко
ле
кт
ив
ні

 (
зу
ст
рі
чі

 з
 у
чи
те
ля
м
и-

но
ва
то
ра
м
и,

 м
ет
од
ич
на

 о
лі
м
пі
ад
а,

 
ві
дв
ід
ув
ан
ня

 м
ай
ст
ер

-к
ла
сі
в 
вч
ит
ел
ів

-
пр
ед
м
ет
ни
кі
в)

 

ак
ти
вн
і; 
ін
те
ра
кт
ив
ні

; п
ош

ук
ов
і; 

до
сл
ід
ни
ць
кі

; м
ет
од

 е
вр
ис
ти
чн
ої

 б
ес
ід
и;

 
м
ет
од

 с
ит
уа
ти
вн
ог
о 
ан
ал
із
у 

ор
іє
нт
ув
ал
ьн
о-
ін
ф
ор
м
ац
ій
ни
й;

 
на
вч
ал
ьн
о-
пр
ак
ти
чн
ий

; 
са
м
ос
ті
йн
о-
тв
ор
чи
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 
до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ. 

Пріоритетне місце в системі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін займає спецкурс 
"Підготовка майбутнього вчителя до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ". Завданнями його є: 
формування цілісного уявлення студентів про ДП і сутність його реалізації вчителем у професійній 
діяльності; ознайомлення майбутніх учителів із специфікою реалізації різних видів диференціації; 

Замовлення суспільства на підвищення якості підготовки 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 

Мета 
Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до 

здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ 

Зміст

Навчальні 
дисципліни: 
"Педагогіка", 

"Методика 
викладання предмету 

спеціалізації" 

Спецкурс 
"Підготовка 
майбутнього 

вчителя-гуманітарія 
до здійснення ДП у 
навчанні учнів ЗНЗ" 

Педагогічна 
практика 

(переддипломна 
практика) 

 

Науково-
дослідницька 

робота 
(реферати, 
дипломи) 

 

Організація процесу підготовки 

Контроль, самоконтроль, оцінка результатів підготовки  

Низький Високий (достатній) Середній 

Готовність майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у 
навчанні учнів ЗНЗ  

Рівні готовності
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оволодіння студентами методами (методиками) діагностики особливостей учнів, які можуть стати 
підставою для внутрішньої диференціації; оволодіння студентами необхідним комплексом умінь, які 
дозволяють втілити ДП у професійно-педагогічну діяльність та органічно інтегрувати диференційоване 
навчання у методичні етапи занять предмету спеціалізації.  

Важливим у ході реалізації підготовки до здійснення ДП є також залучення ресурсу педагогічної 
практики, в процесі якої студенти можуть продемонструвати рівень своїх знань по проблемі, уміння 
реалізації підходу у навчанні учнів на уроках предмету спеціалізації.  

Крім того, зміст підготовки також віддзеркалюється у науково-дослідницькій роботі студентів, у ході 
якої вони мають можливість реалізувати накопичені знання, досвід та уміння здійснення ДП. 
Результатом творчого пошуку майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у цьому напрямі є написання 
та захист курсових робіт, дипломних проектів, виступи на науково-практичних конференціях. 

Наступний компонент моделі ілюструє організацію процесу підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ. Беручи до уваги той факт, що процес 
підготовки є багатофункціональним механізмом, у ході організації підготовки вважаємо за доцільне 
використання наступного комплексу підходів:  

– особистісно-орієнтований – дозволяє розглянути підготовку у "термінах розвитку особистісних та 
професійних якостей та здібностей студентів" [1: 26] та спрямувати процес навчання на створення 
необхідних для такого розвитку умов; 

– діяльнісний – дозволяє, з одного боку, побудувати підготовку таким чином, що основою для 
визначення знань, умінь, навичок та способів дій, які підлягають засвоєнню та розвитку, стає аналіз 
професійної діяльності вчителя-гуманітарія у контексті реалізації ним ДП, а, з іншого боку, 
використання цього підходу дозволяє студентам стати активними суб’єктами навчальної діяльності; 

– технологічний – дозволяє спроектувати процес підготовки у форматі технології та в опорі на 
послідовну та планомірну її реалізацію у контексті досягнення попередньо визначених цілей та 
результатів; 

– аксіологічний – дозволяє спрямувати підготовку на формування у студентів ціннісного відношення 
до важливості реалізації ДП та сприяти формуванню гуманного ставлення до підростаючого покоління 
загалом; 

– синергетичний – "основними орієнтирами якого є саморозвиток, самореалізація, креативність та 
творчість" [2: 23], дозволяє зорієнтувати підготовку майбутніх учителів на формування їх творчої 
індивідуальності, здатності до прийняття нестандартних рішень у педагогічних ситуаціях, що виникають 
у ході реалізації ДП. 

Ще одним компонентом, представленим у моделі, який розкриває дидактичні передумови організації 
підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів, є комплекс 
принципів, що складають підґрунтя її ефективності.  

Використання попередньо визначених підходів зумовлює дотримання наступних принципів: 
– гуманізації, який орієнтує на повагу та визнання студентів як особистостей, зумовлює необхідність 

стимулювання їх самовиявлення та самореалізації у процесі навчання. Відповідно, методи та прийоми, 
що супроводжують втілення цього принципу на практиці, з точки зору науковців, мають відповідати 
таким вимогам: "діалогічність, творчий характер діяльності, надання суб’єктам простору свободи для 
прийняття рішень" [3: 21]. До таких методів відносимо: активні, інтерактивні, проблемні, пошукові. 

– принцип диференційованого підходу у навчанні зумовлює врахування індивідуально-типологічних 
особливостей студентського контингенту у процесі організації підготовки та передбачає варіативність 
методів, способів діяльності та організаційних форм навчання студентів з огляду на виявлені типологічні 
особливості; 

– принцип індивідуального підходу зумовлює врахування індивідуальних особливостей студентів та 
передбачає надання їм індивідуальних завдань, які вони можуть виконувати самостійно або за 
допомогою викладача; 

– принцип орієнтації на практичну діяльність зумовлює систематичне налаштування студентів у 
процесі підготовки на умови педагогічної праці, спрямованої на реалізацію ДП у навчанні учнів. Цей 
принцип скеровує на використання на заняттях професійно-педагогічних задач, рольових ігор, 
проблемних ситуацій, моделювання фрагментів занять в умовах реалізації ДП. 

Також до принципів актуальних у процесі організації підготовки студентів відносимо принцип 
екстереорізації індивідуального досвіду студентів, принцип науковості, принцип емоційності та 
мажорності. 

Ефективність підготовки до здійснення ДП вимагає створення низки педагогічних умов. До таких 
відносимо: 

– спрямованість підготовки на розвиток готовності до здійснення ДП як важливого компоненту 
загальної готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до професійної діяльності;  
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– актуалізація можливостей навчальних дисциплін у контексті реалізації підготовки, що проявляється 
в інтеграції педагогічних, предметно-методичних та ресурсних знань по проблемі ДП; 

– відповідне педагогічне забезпечення підготовки, що проявляється у наявності компетентних 
педагогічних дій у ході її реалізації;  

– стимулювання пізнавальної активності, творчості майбутніх учителів проявляється у використанні 
активних, дослідницьких, проблемних, пошукових методів, різних форм аудиторної та позааудиторної 
роботи.  

Розгляд підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення ДП у вигляді системи, 
яка складається з частин, зумовив виділення наступних етапів її реалізації: орієнтувально-
інформаційного; навчально-практичного; самостійно-творчого. 

Метою першого, орієнтувально-інформаційного етапу є розвиток у студентів спрямованості на 
сприяння особистісному розвитку учнів у процесі навчання, формування орієнтації та мотивації на 
реалізацію ДП у майбутній професійній діяльності. На цьому етапі відбувається цілеспрямований 
розвиток когнітивної сфери майбутнього фахівця, починається формування ресурсного фонду знань по 
проблемі ДП. Паралельно поступово починає формуватися комплекс педагогічних умінь, які 
уможливлюють практичну реалізацію майбутніми вчителями цього підходу у професійній діяльності. 
Цей етап розгортається, як зазначено попередньо, в процесі вивчення студентами курсів "Педагогіка" 
(розділ "Дидактика"), "Методика викладання предмету спеціалізації". 

Другий етап, навчально-практичний, передбачає цілеспрямоване формування ресурсного фонду 
знань студентів по проблемі ДП, формування всіх груп умінь, необхідних для практичної реалізації 
зазначеного підходу у професійно-педагогічній діяльності, стійкої мотивації на реалізацію даного 
підходу. Цей етап підготовки розгортається у процесі вивчення студентами спецкурсу "Підготовка 
майбутнього вчителя до здійснення ДП у навчанні учнів ЗНЗ". Даний спецкурс дає можливість 
систематизувати, узагальнити та поглибити знання студентів з досліджуваної проблеми, цілеспрямовано 
розвинути всі групи вмінь, на яких ґрунтується реалізація ДП. 

Третій етап, самостійно-творчий, передбачає формування готовності до здійснення ДП 
безпосередньо у професійній діяльності студентів. Цей етап дозволяє майбутнім учителям перевірити та 
продемонструвати рівень своїх знань та умінь у процесі педагогічної практики з огляду на специфіку 
предмету спеціалізації та конкретний учнівський контингент. Третій етап має на меті також створення 
умов для творчого пошуку майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у досліджуваній сфері. 
Результатом такого пошуку є написання та захист курсових робіт, дипломних проектів, виступи на 
науково-практичних конференціях. 

Наступний компонент, представлений у моделі підготовки – форми її організації. Вибір 
організаційних форм відбувається на основі врахування того факту, що зміст підготовки розгортається у 
ході вивчення студентами різних блоків дисциплін, спецкурсу, у педагогічній практиці та науково-
дослідницькій роботі студентів. Відповідно, обґрунтованим є виділення форм організації процесу 
підготовки як в аудиторний, так і в позаудиторний час. Аудиторні форми організації підготовки: лекції, 
міні-лекції (бесіди), семінарські, лабораторно-практичні заняття, методичні майстерні, відеолабораторні 
роботи. Позаудиторні форми роботи мають доповнити її зміст, дозволити студентам творчо опрацювати 
різні аспекти проблеми, ознайомитися з досвідом роботи вчителів, які систематично здійснюють ДП у 
навчанні учнів. У процесі організації підготовки студентів-гуманітаріїв доцільним є звернення до таких 
форм позаудиторної роботи: індивідуальні форми (звіт студента з педагогічної практики, створення 
методичного портфоліо); групові форми (робота студентів в групах за інтересами); колективні форми 
(зустрічі студентів з учителями-новаторами, відвідування майстер-класів вчителів-предметників, які 
реалізують ДП у навчанні учнів тощо). 

У моделі також зазначено, що у процесі реалізації підготовки майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін до здійснення ДП у навчанні учнів мають домінувати активні, інтерактивні методи навчання, 
які зумовлені підходами та принципами її організації.  

Останній компонент моделі представляє собою оцінку результатів підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін до здійснення ДП. Він визначається оцінкою рівня готовності студентів до 
здійснення ДП на основі критеріїв, які розкривають змістове наповнення готовності до реалізації цього 
підходу. Ми виділили такі рівні готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення 
ДП: низький, середній та високий (достатній). 

Ефективність запропонованої моделі перевірена шляхом практичної її реалізації у процесі підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, що 
дозволяє рекомендувати її у якості орієнтовної основи організації підготовки до здійснення ДП у 
навчанні учнів ЗНЗ гуманітарних факультетів інших вищих педагогічних навчальних закладів України.  
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Гуманкова О. С. Модель подготовки будущих учителей гуманитарных дисциплин к реализации 
дифференцированного подхода в обучении учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей гуманитарных дисциплин к реализации 
дифференцированного подхода в обучении учащихся общеобразовательных учреждений. Исследование 

освещает и обосновывает содержание и структуру модели подготовки будущих учителей 
гуманитарных дисциплин к реализации дифференцированного подхода в обучении учащихся 

общеобразовательных учебных заведений. 

Gumankova O. S. The Humanities Teachers: the Model of Preparing to the Differentiated Approach 
Realization in the Educational Process of Secondary Schools. 

The article studies the problem of the humanities teachers' training aimed at realizing the differentiated 
approach in the students' teaching in the secondary schools. The study explores and formulates the model 

content and structure of the future humanities teachers' training aimed at realizing the differentiated approach 
in the students' teaching in the secondary schools. 
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ПОНЯТТЯ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Статтю присвячено актуальній проблемі самоосвіти студентів як невід'ємної складової неперервної 
освіти. У статті автор наводить визначення "самоосвіти" та її функцій; розглядає взаємозв’язок 
термінів "самоосвіта", "самостійна робота" та "самоосвітня діяльність". Виявлено, що самоосвіта 
стає основою майбутньої успішної професійної кар’єри і особистісного культурного зростання людини. 

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що в результаті виникнення суспільної потреби в 
неперервній освіті в ХХІ столітті склалась особлива ситуація, в якій самоосвіта виступає в якості 
феномена, що набуває все більшого значення як для суспільства загалом, так і для особистості й окремих 
соціальних груп. Необхідність неперервного навчання стосується всіх людей незалежно від статі чи віку, 
освіти, соціального чи посадового стану, політичної чи ідеологічної орієнтації чи національності. І, що 
не менш важливо: цей навчальний процес не можна розглядати як завершений чи незавершений. 

Окрім того, на сучасному етапі політичного, економічного та культурного розвитку нашої країни 
суспільство потребує фахівців із гнучким і оригінальним мисленням, здатних самостійно, творчо 
вирішувати суспільні завдання, які б неперервно поповнювали та вдосконалювали професійні знання та 
навички шляхом самоосвіти. 

Сучасні дослідження проблем самоосвіти, зокрема, студентів під час їх навчання у вищих навчальних 
закладах, представлені в роботах М. Бондаренка, О. Бурлуки, І. Грабовець, М. Заборщикової, 
Т. Івашкової, Н. Ілініцької, В. Корвякова, О. Малихіна, М. Рогозіної, І. Сидоренко, Н. Сидорчук, 
Н. Терещенко, В. Шпак та інших. Окремі аспекти самоосвіти в умовах інформатизації суспільства 
розглянуті в працях О. Алексюка, А. Андрєєва, Є. Ганіна, В. Козакова, Ю. Насонової, Н. Ничкало, 
С. Сисоєвої, О. Шукліної, С. Яшанова та інших. 

При тому, що проблемі самоосвіти присвячено багато наукових робіт в Україні та за кордоном, у 
психолого-педагогічній літературі немає єдиного погляду на те, що собою являє дане явище. Так, 
академік С. Гончаренко визначає самоосвіту як освіту, яку отримує людина у процесі самостійної роботи 
без проходження систематичного курсу навчання у стаціонарному навчальному закладі [1: 269]. 

Дослідниця О. Бурлука вважає, що самоосвіта – це інформаційно-забезпечувальна діяльність, яка 
здійснюється шляхом придбання (засвоєння), накопичення, упорядкування, систематизації і відновлення 
знань з метою задоволення пізнавальних потреб особистості для здійснення різноманітних видів 
діяльності. Роль самоосвіти в житті особистості і суспільства визначається властивими їй соціальними 
функціями (загальноосвітньої і професійної підготовки, загальнокультурного розвитку, оптимальної 
організації вільного часу, адаптивної, компенсаторної, амортизаційної, терапевтичної і функції навчання 
принципам і навичкам самоосвітньої діяльності), що реалізуються в їх єдності і дозволяють оптимально 
вирішувати перспективні, довгострокові, короткострокові, ситуаційні й одиничні суспільно й 
індивідуально значимі завдання [2: 11-13]. 

Учений Г. Зборовський під "самоосвітою" розуміє вид вільної діяльності особистості, що 
характеризується її вільним вибором і направленістю на задоволення потреб у соціалізації, 
самореалізації, підвищенні культурного, освітнього, професійного та наукових рівнів [3: 81]. 
М. Касьяненко визначає самоосвіту як цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною 
системою знань і умінь, поглядів і переконань, прогресивним досвідом у певній сфері діяльності під 
впливом особистих та суспільних інтересів [4]. 

Самоосвіта – освіта, яка одержується самостійно, поза будь-яким навчальним закладом, без допомоги 
вчителя. Самоосвіта вимагає від суб’єкта бачення життєвого сенсу в навчанні; свідомого визначення 
мети; здатності до самостійного мислення, самоорганізації та самоконтролю. Д. Писарев вважав, що 
"справжня освіта є самоосвіта і, що вона починається тоді, коли людина прощається з усіма школами" [5: 
409]. Самоосвіта як психолого-педагогічна і соціальна категорія сприймається як вид пізнавальної 
діяльності, що характеризується активністю, самостійністю, добровільністю і спрямованістю на 
вдосконалення розумових сил і здібностей особистості [6: 8]. 

Варто зазначити, що у педагогічній літературі існують різні погляди дослідників на 
взаємовідношення понять "самоосвіта", "самоосвітня діяльність" та "самостійна робота" студентів. 
Наприклад, досить часто ототожнюються поняття самоосвіти і самоосвітньої діяльності, в той час як 
самоосвіту і самостійну роботу вважають різними педагогічними явищами, хоча й тісно пов’язаними. 
Так, за словами С. Татаринцевої, самоосвіта, або самоосвітня діяльність, – це ціль та результати 
діяльності, а самостійна робота – це спосіб досягнення даного результату [7: 63]. 

У своїх судженнях видатні педагоги, науковці зазначали, що "самоосвіта" – це розвиток мислення, 
який здійснюється якісно тільки в процесі постійного вдосконалення особистості. Стверджуючи 
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завдання, ідеї, мету, напрямки, умови розвитку самоосвітньої діяльності, вони вбачали завдання 
самоосвітньої діяльності в тому, щоб виробити здатність розуміти внутрішній духовний світ особистості 
та вміння розбиратися у всіх педагогічних проблемах [8: 17]. 

С. Акманова вважає, що самоосвіта студента – це добровільна діяльність, спрямована на отримання 
знань в процесі самостійної роботи без допомоги викладача. Дослідниця розглядає взаємозв’язок вище 
згаданих термінів і стверджує, що самостійна робота готує особистість до самостійності і 
самоорганізації, які, в свою чергу, є основою самоосвіти, а готовність особистості до самонавчання є 
необхідною умовою її самоосвіти [9: 26-28]. 

Дослідниця Н. Сидорчук розмежовує два поняття: "самостійна робота" і "самоосвіта". Під 
самоосвітою вона розуміє такий вид самостійної роботи, мету якої визначає сам студент, котрий не є 
об'єктом керівництва і контролю з боку викладача [10]. Так само О. Василенко вважає, що самоосвіту не 
можна звужувати до самостійної роботи. Хоча як форма отримання нових знань, самостійна робота 
присутня та є необхідною складовою у процесі самоосвіти, і, навпаки, організована викладачем 
самостійна робота може здійснюватися у поєднанні з самоосвітньою діяльністю і самостійним вивченням 
матеріалу за власним бажанням студента [11: 52]. 

Таким чином, самоосвіта – це своєрідний вид навчання протягом усього життя; це процес 
продовженого і поширеного навчання, який веде до збагачення інтелекту та розвитку особистості 
загалом, відповідно до її ідейних, соціальних, професійних та індивідуальних потреб. Самоосвіта – 
необхідна, постійна складова життя культурної, освіченої людини, заняття, що супроводжує її завжди 
[12: 4; 6-8]. 

Формування інтересу до самоосвіти є основним параметром оцінки та життєво необхідним атрибутом 
студента, орієнтованого на успішний особистісний розвиток і професійне зростання. В цьому відношенні 
самоосвіта виконує низку функцій, а саме: 

– дозволяє розширити свій професійний світогляд; 
– виявляє особисті професійні інтереси і можливості індивіда; 
– залежно від легкості засвоєння матеріалу визначає придатність людини до тієї чи іншої професії чи 

спеціальності; 
– дозволяє виробити свою методику заняття самоосвітою на період підготовки до майбутньої 

професійної діяльності; 
– здатна підготувати до трудової діяльності за найновішими перспективними професіями тощо [14: 41]. 
Професійна освіта, що швидко розвивається останніми роками, в обов'язковому порядку передбачає 

самоосвіту як готовність людини засвоїти світ професії, зробити його своїм індивідуальним доробком [3: 
7]. Професійна освіта є важливою складовою, що забезпечує ефективну професійну діяльність та впливає 
на такі об’єктивні та суб’єктивні показники її ефективності, як: якісні кількісні показники; задоволення 
професійною діяльністю; зацікавленість професійною діяльністю. При цьому професійна самоосвіта 
являє собою цілеспрямовану, систематичну діяльність, якою керує сама особистість та є основою 
професійної діяльності [15: 8]. 

Таким чином, самоосвіта є необхідною умовою навчання студентів у процесі їх професійної освіти у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) і виконує такі функції: 

– спонукає студента стати активним учасником навчального процесу; 
– виступає критерієм оцінювання навчальних досягнень студентів; 
– виконує функцію глобалізації знання та швидкого взаємообміну за допомогою мережі Інтернет; 
– виступає мотивувальним чинником самовдосконалення та професійного зростання фахівця після 

завершення підготовки у ВНЗ; 
– забезпечує реалізацію принципу "освіта протягом усього життя", сприяючи постійному 

вдосконаленню знань відповідно до наукового та технологічного розвитку суспільства [16: 118]. 
Попри різні визначення поняття самоосвіти, більшість науковців сходяться на думці, що самоосвіта є 

невід’ємною складовою неперервної освіти (Г. Зборовський, О. Шукліна, А. Мушиньскі та інші]. Так, в 
дослідженні Д. Жарилгапової зазначено, що самоосвіта – це неперервний освітній процес, спрямований на 
розвиток і самоактуалізацію особистості, задоволення її пізнавальних інтересів та духовних потреб [17: 8]. 

Неперервна освіта – це процес, спрямований на всебічний розвиток особистості, систематичне 
поповнення знань, пов’язаних із розвитком науково-технічного прогресу; який відбувається в 
суспільстві, в ході якого (процесу) вдосконалюється професійна компетентність та збагачуються духовні 
потреби людини [18: 36-37]. 

Як зазначає Кляйн, лише неперервне навчання, навчання, що розвиває компетентність, 
професіоналізм, уможливлює постійний подальший розвиток власних знань і можливостей для того, щоб 
забезпечити професійну спроможність та існування. Знання – це не лише сила, але й виробничий та 
конкурентний фактор. Цифрова мережа та глобалізація інформації призвела до "вибуху знань", і тому, 
соціальна система вимагає постійного навчання, для того, щоб залишитися працездатним та вміти 
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вижити в умовах науково-технічного прогресу. У зв’язку з цим, від співробітників будуть вимагати 
більше відповідальності за якість, продуктивність, розвиток та інновації [19: 3]. 

Отже, процес самоосвіти триває протягом всього періоду і навчання, і професійної діяльності, що 
сприяє постійному оновленню особистісних знань відповідно до наукового та технологічного розвитку. 
У принципах європейської освіти такий процес називається "освіта протягом всього життя". 

Неперервна освіта, на думку фахівців, – вирішальний засіб постійного оновлення знань, необхідність 
якого продиктована потребами науково-технічного й соціального прогресу нашого суспільства. Швидке 
старіння знань, збільшення обсягу науково-технічної інформації – все це ставить перед людиною вимогу 
весь час учитися новому, передовому, прогресивному [20: 144]. 

Проблеми неперервної освіти постійно перебувають у центрі уваги ЮНЕСКО, інших міжнародних 
організацій. В одному з документів ЮНЕСКО міститься така оцінка становища у світі з неперервною 
освітою: "Прискорення прогресу знань і техніки, поява нових галузей знань і нових видів діяльності, усе 
більш швидкий розвиток структур і профілів спеціальностей вимагають одночасно усе більш високого 
рівня загальної початкової підготовки й частого проходження курсів перепідготовки й підвищення 
кваліфікації, звідси – важливість неперервної освіти, розглянутої не тільки як додаткова професійна 
підготовка або засіб перепідготовки, але і як глобальний процес освіти, що починається в ранньому віці й 
триває протягом усього життя – процес, що вимагає взаємозв’язку між шкільною й позашкільною 
формами з метою задоволення численних і різноманітних потреб і прагнень окремих осіб, груп і 
суспільства загалом. Однак, незважаючи на одностайну підтримку цих концепцій, доводиться 
констатувати, що на практиці безперервна освіта вводиться досить повільно" [21: 138]. 

Відомий учений і діяч ЮНЕСКО, що займався проблемами неперервної освіти Г. Даве вважає, що 
"неперервна освіта – це процес особистісного, соціального і професійного розвитку індивіда протягом 
його життя, здійснюваний із метою удосконалювання якості життя як індивідів, так і їхніх общин. Це 
всеосяжна й об’єднуюча ідея, що включає формальне і неформальне навчання, здійснюване з метою 
придбання й удосконалювання просвітництва, а також досягнення як можна більш повного розвитку 
різноманітних сторін життя на різних її щаблях" [22]. 

Неперервна освіта – загальнодержавний, ієрархічно-нормативно-правовий, послідовний і сумісний 
процес виховання інтелектуально довершених, освічених людей, фахівців усіх необхідних 
спеціальностей для забезпечення сучасного функціонування та розвитку держави у всіх її напрямах і 
тенденціях, на базі родинної, дошкільної, загальноосвітньої (шкільної), позашкільної, професійно-
технічної, вищої і післядипломної освіти, системи підвищення кваліфікації та самоосвіти, відповідно до 
державної доктрини якості неперервної освіти [23: 5]. 

Отже, зважаючи на загальні тенденції розвитку сучасної освіти, проблема самоосвіти є актуальною і 
потребує подальшого дослідження. Попри різні думки науковців щодо визначення поняття самоосвіти, 
вчені розглядають самоосвіту як невід’ємну і важливу складову неперервної освіти, що має певні функції 
і завдання. Неперервна освіта, постійне оновлення знань обумовлені швидким науково-технічним і 
соціальним розвитком суспільства. Крім того, надзвичайно важливу роль самоосвіта має на етапі 
здобуття студентами професійної освіти, вона стає основою майбутньої успішної професійної кар’єри і 
особистісного культурного зростання людини. 
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Матеріали надійшли до редакції 13.10. 2011 р. 

Жукевич И. П. Понятие самообразования студентов в контексте непрерывного образования. 

Статья посвящена актуальной проблеме самообразования взрослых как неотъемлемой составляющей 
непрерывного образования. В статье автор приводит определение "самообразования" и его функций; 

рассматривает взаимосвязь терминов "самообразование", "самостоятельная работа" и 
"самообразовательная деятельность". Выявлено, что самообразование стает основой будущей 

успешной профессиональной карьеры и личного культурного роста человека. 

Zhukevych I. P. The Notion of Self Education in the Context of the Lifelong Learning. 

The article is devoted to the actual problem of adults' self-education as an integral component of lifelong 
learning. In the article the author gives a definition of "self-education" and its functions; examines the 
interrelationship of the terms "self-education", "self-study" and "self-education activities". It has been 

discovered that self education becomes the basis of a future successful professional career and a human's 
personal cultural development. 
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РЕФЛЕКСІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті проаналізовано сутність навчальної діяльності молодших школярів, уточнено тлумачення 
терміну "рефлексія" та з’ясовано роль зазначеного феномену в навчальній діяльності молодших 

школярів. Виявлено, що впровадження рефлексії в навчальний процес молодших школярів є необхідним, 
адже вона сприяє усвідомленому плануванню власної діяльності, розумінню мети діяльності 

однокласників та вчителів; корегуванню подальших дій; дає можливість аналізувати успіхи і труднощі 
в досягненні мети іншими; здійснювати "погляд зі сторони". 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції реформування шкільної освіти передбачають розробку і 
впровадження у практику навчально-виховного процесу особистісно орієнтованих технологій, котрі 
покликані формувати в молодших школярів систему особистісних цінностей, сприяти зростанню їх 
самостійності й творчої активності. Це безпосередньо пов’язано з розкриттям феномену рефлексії на 
рівні регулятивних процесів, коли вона одночасно є способом і механізмом розвитку особистості 
молодшого школяра. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення проблем навчальної діяльності молодших школярів стало 
предметом досліджень багатьох учених. Чимало робіт присвячено сутності, структурі, концепції 
навчальної діяльності (В. Бондар, В. Давидов, А. Маркова, О. Савченко); особливостям організації 
навчального процесу у школі першого ступеня (Н. Бібік, М. Вашуленко, Я. Кодлюк, О. Савченко); 
віковим особливостям молодших школярів та їх врахуванню в повсякденній навчальній діяльності 
(Г. Костюк, Г. Люблінська). 

Не залишилась поза увагою вчених проблема рефлексії. Вона знайшла своє відображення у 
дослідженнях М. Боришевського, М. Гриньової, Н. Гуткіної, А. Зака, І. Семенова, Г. Сухобської, 
Г. Цукерман. 

Однак в науці відсутні спеціальні дослідження, присвячені з'ясуванню ролі рефлексії у навчальній 
діяльності молодших школярів. 

Мета статті: проаналізувати сутність навчальної діяльності молодших школярів; уточнити тлумачення 
терміну "рефлексія"; з’ясувати місце цього феномена у навчальному процесі школи першого ступеня. 

Виклад основного матеріалу. В умовах реформування національної системи освіти початкова школа 
покликана вирішувати низку актуальних завдань: створювати умови для самовираження дитини у різних 
видах діяльності, морально-етичного розвитку; долучати до суспільно корисної праці; розвивати інтерес 
до художньої та технічної творчості; забезпечувати становлення особистості школяра, цілеспрямований 
вияв і розвиток здібностей; формувати уміння й бажання вчитися [1]. 

Всього цього можна досягти за допомогою навчання – провідного виду діяльності молодших 
школярів. Психологи вважають, що "навчальна діяльність формується у дітей від 6 до 10 років. На її 
основі у молодших школярів виникає теоретична свідомість і мислення, розвиваються відповідні 
здібності" [2: 10]. 

Відомий вітчизняний психолог Г. Костюк характеризує навчальну діяльність як керування 
засвоєнням учнями суспільних цінностей, вироблених попереднім поколінням людей [3]. Тобто смислове 
навантаження у його визначенні навчання припадає на твердження, що це управління навчальною 
діяльністю школярів, керування засвоєнням учнями суспільних цінностей. Такої ж точки зору 
дотримується й І. Підкасістий. 

Ю. Бабанський визначив навчання як цілеспрямовану взаємодію вчителя та учнів, що послідовно 
змінюється; у ході цієї діяльності розв’язуються завдання освіти, виховання і розвитку учнів [4: 24]. У 
центрі уваги вченого думка про те, що навчання – це цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів. 

У своєму підручнику "Педагогіка" І. Харламов під навчальною діяльністю розуміє "цілеспрямований 
процес організації і стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння 
науковими знаннями, вміннями і навичками, розвитку творчих здібностей, світогляду, морально-етичних 
поглядів і переконань" [5: 49]. 

Отже, різні автори по-різному розглядають навчальний процес, проте всі вони одностайні в тому, що 
навчання – це спільна діяльність учителя і учнів; це процес організації й управління засвоєнням учнями 
системи знань про суспільство, природу, людину і розвиток на цій основі їх пізнавальних сил, наукового 
світогляду та позитивних людських якостей. 

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини, пов'язаний із переходом від 
ігрової діяльності на навчальну. Дитина починає усвідомлювати, що вона виконує суспільно важливу 
роль – вчиться – і значущість цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її. 
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Зазначений феномен має яскраво виражену суспільну значущість і ставить дитину в нову позицію 
щодо дорослих та однолітків, змінює її самооцінку, перебудовує взаємини у сім'ї. З цього приводу 
Д. Ельконін зазначає: "Саме тому, що навчальна діяльність є суспільною за своїм змістом (у ній 
відбувається засвоєння усіх надбань культури та науки, нагромаджених людством), суспільною за своїм 
сенсом (вона є суспільно значущою та суспільно оцінюваною), суспільною за своїм виконанням 
(виконується відповідно до суспільно вироблених норм), ця діяльність є провідною у молодшому 
шкільному віці, тобто у період її формування" [6]. 

Навчальна діяльність має свою структуру. В. Давидов і А. Маркова виділили у ній кілька 
взаємозалежних компонентів: 

– навчальне завдання – це те, що повинен засвоїти учень; спосіб дії, яким потрібно оволодіти; 
– навчальні дії – те, що учень повинен зробити, щоб сформувати зразок засвоюваної дії й вміння 

відтворити цей зразок; 
– дія контролю – зіставлення відтворювальної дії зі зразком; 
– дія оцінки – визначення того, наскільки учень досягнув результату; ступінь змін, які відбулися в 

ньому самому. 
Спочатку навчальна діяльність організовується вчителем, згодом вона повинна перетворитися в 

самостійну діяльність учня, в якій він формує навчальне завдання, виконує навчальні дії і дії контролю, 
здійснює оцінку. 

Яскраві приклади такої взаємодії вчителя з класом наводить Ш. Амонашвілі, описуючи завдання, в яких 
учні повинні не погоджуватися зі спеціально допущеними помилками вчителя, не копіювати його дій [7]. 

Щоб навчальний процес був успішним, виникає потреба в такій його організації, яка б забезпечувала 
умови для становлення та розвитку рефлексії. 

Рефлексія (від. лат. reflexio – відображення), за довідковою літературою, – це здатність органу 
психіки відображати навколишню дійсність і самого себе [1: 168]; це джерело внутрішнього досвіду, 
засіб самопізнання та необхідний інструмент мислення; це готовність і спроможність людини до 
самооцінки, самопізнання, аналізу своїх дій, мотивів, вчинків, настрою, до зіставлення їх із діями та 
вчинками інших людей [3: 300]. 

Рефлексія змінює пізнавальну діяльність молодших школярів, їхнє ставлення до себе й до оточення, 
погляд на світ, змушує не просто приймати на віру знання від дорослих, а й виробляти власну думку, 
власні погляди, уявлення про цінності, значущість учіння. ЇЇ основою є вміння учнів ніби збоку 
розглядати й оцінювати власні думки та дії. 

Якщо у суб’єкта навчальної діяльності рефлексія відсутня, то це значить, що його внутрішній світ, 
його духовність, моральність відсутні, а він сам стає повністю залежним від зовнішніх факторів, впливів, 
обставин. Така особистість перетворюється у функціонера, який виконує чужу волю, побажання, а це 
значить, що вона втрачає можливості й здібності до розвитку. 

В умовах рефлексії будь-яка діяльність виконується обдумано. В. Богін вказував: "Щоб зробити свою 
життєдіяльність предметом волі і своєї свідомості, суб’єкт освітнього процесу повинен вийти в 
рефлексивну позицію щодо досвіду своєї життєдіяльності, а цей вихід можливий тільки через 
усвідомлення свого незнання" [8: 12]. 

Можна стверджувати, що рефлексивні риси виникають у результаті пізнання суб’єктом самого себе і 
ставлення до самого себе. Цей процес дуже складний, на що вказує Т. Титаренко: "Шлях до себе – важке 
випробовування, що потребує мужності, самостійності, наполегливості, терпіння. Ми зорієнтовані, 
передусім, на зовнішній світ, а до себе звертаємось лише тоді, коли переживаємо щось вельми важливе, 
коли опиняємось у кризовому стані" [9: 578]. 

Сучасна технологізація освіти обов’язково передбачає включення у навчальну діяльність молодших 
школярів процесів рефлексії. Навчившись рефлексувати, дитина розвиває позитивне мислення, формує 
адекватну самооцінку, образ "Я", "Я"-концепцію, яка утворює ядро людської особистості як регулятора її 
поведінки й діяльності. Мета рефлексії: згадати, виявити, усвідомити усі компоненти діяльності – її 
зміст, типи, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати, ставлення учнів один до 
одного, вчителя і учнів, ставлення до діяльності. Без розуміння способів свого навчання школярі не 
зможуть привласнити ті знання, вміння і навички, які вони здобули.  

Осмислюючи власні освітні дії, молодший школяр акцентує увагу як на "знаннєвих" продуктах 
діяльності, так і на структурі самої діяльності, що призвела його до створення цих продуктів. Рефлексія 
має на увазі дослідження вже здійсненої роботи з метою фіксації її результатів і підвищення її 
ефективності надалі [10]. 

А. Хуторський виділяє такі етапи організації рефлексії у навчанні. 
1. Зупинка предметної (дорефлексивної) діяльності. Усяка попередня діяльність має бути 

завершена чи призупинена. Якщо виникли труднощі в розв’язанні проблеми, то після рефлексії її 
розв’язання може бути продовжене. 
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2. Відновлення послідовності виконаних дій. Усно чи письмово відтворюється все, що зроблено, у 
тому числі й те що, на перший погляд здається дріб’язковим. 

3. Вивчення відтвореної послідовності дій з погляду її ефективності, продуктивності, 
відповідності поставленим завданням. Параметри для аналізу рефлексивного матеріалу обираються із 
запропонованих учителем або визначаються учнем на основі власних цілей. 

4. Виявлення та формування результатів рефлексії. Таких результатів може бути виявлено кілька видів:  
– предметна продукція діяльності; 
 – ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на питання;  
– способи, які досліджувалися або створювалися (винаходилися) в ході діяльності;  
– гіпотези стосовно майбутньої діяльності. 
5. Перевірка гіпотез у подальшій діяльності [11]. 
Також важливим фактором, що впливає на ефективність рефлексії у навчальній діяльності, є 

різноманіття її форм, які відповідають віковим та іншим особливостям учасників навчального процесу. 
Форми освітньої рефлексії різні – усне обговорення, письмове анкетування, графічне зображення змін, 
що відбуваються (самопочуття, рівень пізнання особистої активності, самореалізації). Рефлексивні 
учнівські записи – важливий матеріал для аналізу й коректування вчителем навчального процесу. Щоб 
школярі усвідомили серйозність рефлексивної роботи, необхідно здійснити огляд їхніх думок, відзначати 
тих, у кого глибина самосвідомості підвищується. 

Важливим є підхід педагога до організації рефлексії на уроці. Його завдання – створити такі умови, 
щоб школяр захотів говорити про проведений урок або свою діяльність. Ефективною виявляється 
рефлексія почуттів, тобто вербальний і невербальний опис почуттів та відчуттів, які наявні у тій чи 
іншій ситуації. 

Найчастіше словами важко адекватно передати почуття, тому застосовуються невербальні способи 
почуттєвої рефлексії (малюнки, асоціації). У цьому випадку не переводяться почуття у слова, а 
виражаються різними видами емоційної мови. При взаємодії з учнями педагог може використовувати, 
залежно від обставин, одну із видів навчальної рефлексії, що відбивають чотири сфери людської сутності: 

– фізичну (встиг – не встиг); 
– сенсорну (самопочуття: комфортно – дискомфортно); 
– інтелектуальну (що зрозумів, що усвідомив – що не зрозумів, які труднощі мав); 
– духовну (став краще – гірше, творив або руйнував себе, інших). 
Якщо фізична, сенсорна та інтелектуальна рефлексії можуть бути як індивідуальними, так і 

груповими, то духовну варто проводити лише письмово, індивідуально і без оголошення результатів.  
Таким чином, рефлексія може виступати формою теоретичної діяльності, способом мислення, що 

розкриває мету, зміст, засоби, способи власної діяльності (інтелектуальна рефлексія); відбивати 
внутрішній стан дитини (сенсорна рефлексія); бути засобом самопізнання. 

А. Хуторський зазначає, що рефлексія може здійснюватися не тільки в кінці уроку, як це прийнято 
вважати, але і на будь-якому із його етапів [11]. 

На початку уроку з метою встановлення емоційного контакту з учнями можна провести рефлексію 
настрою і емоційного стану. Це пов'язано з тим, що учні приходять на урок, абсолютно не цікавлячись, 
не думаючи про те, чим доведеться займатися (якщо це не контрольна робота). 

Рефлексія змісту навчального матеріалу використовується на етапі повторення вивченого 
матеріалу. Вона дає змогу виявити рівень усвідомлення змісту вивченого. Також можна використати 
такий вид рефлексії, як рефлексія діяльності. Вона сприяє усвідомленню способів і прийомів роботи з 
навчальним матеріалом, пошуку найбільш раціональних шляхів розв’язання поставлених завдань. 

У кінці уроку багато вчителів проводять коротке, не чітко структуроване обговорення; усі 
погоджуються, що було цікаво, і цим справа закінчується. Проте саме в кінці уроку повинен 
з’ясовуватися зміст зробленого; встановлюється зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться 
дітям у майбутньому. Саме тут також доцільно застосувати рефлексію змісту навчального матеріалу: 
пояснити зміст матеріалу; порівняти реальні результати з очікуваними; пояснити, чому сталося так, а не 
інакше; зробити висновки; закріпити чи відкоригувати засвоєне; визначити готові теми для 
обмірковування; установити зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти, навчитись у 
майбутньому; скласти план подальших дій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, навчальна діяльність молодших школярів 
– це спільна діяльність учителя і учнів; це процес організації й управління засвоєнням учнями системи 
певних знань, умінь, навичок та цінностей. Впровадження рефлексії в навчальний процес молодших 
школярів є необхідним, адже вона сприяє усвідомленому плануванню власної діяльності, розумінню 
мети діяльності однокласників та вчителів; корегуванню подальших дій; дає можливість аналізувати 
успіхи і труднощі в досягненні мети іншими; здійснювати "погляд зі сторони". 

Необхідністю подальшої роботи є розробка і впровадження у практику початкової школи методики 
роботи з розвитку рефлексивних умінь молодших школярів. 
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Легин В. Б. Рефлексия и ее роль в учебной деятельности младших школьников. 

В статье проанализирована сущность учебной деятельности младших школьников, уточнено 
толкование термина "рефлексия" и выяснена роль отмеченного феномена в учебной деятельности 
младших школьников. Выявлено, что внедрение рефлексии в учебный процесс младших школьников 
является необходимым, так как она способствует осознанному планированию собственной 

деятельности, пониманию цели деятельности одноклассников и учителей; коррекции последующих 
действий; дает возможность анализировать успехи и трудности в достижении цели другими; 

совершать "взгляд со стороны". 

Lehin V. B. The Reflection and its Role in the Junior Schoolchildren’s Educational Activity. 

The article analyzes the essence of the junior schoolchildren’s educational activity, makes the 
interpretation of the term "reflection" more precise and reveals the role of the mentioned phenomenon in 
the junior schoolchildren’s educational activity. It has been discovered that the reflection implementation 
into the schoolchildren’s  educational process is necessary as it contributes to the conscious planning of 

the personal activity, understanding of the classmates and teachers’ aim activity, correction of the further 
results; gives the opportunity to analyze the progress and hardships in attaining the goal by others and 

make the "outside point of view". 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Статтю присвячено обґрунтуванню проблеми професійної активності у педагогічній 
літературі. Визначено критерії педагогічної діагностики, виявлено і проаналізовано рівні 
сформованості творчої активності майбутнього вчителя. Розглянуто провідні теоретичні 
підходи та педагогічні умови активізації творчої активності майбутніх учителів під час 

вивчення педагогічних дисциплін. Встановлено міжпредметні зв'язки у процесі побудови змісту 
освітньо-професійної підготовки педагога. 

В умовах розбудови системи педагогічної освіти та впровадження інноваційних технологій навчання 
особливого значення набуває проблема розвитку творчої активності майбутнього вчителя у процесі його 
професійно-педагогічної підготовки. Про важливість даної проблеми йдеться в низці законодавчих 
освітніх документах та концепціях, зокрема, в Законі України "Про вищу освіту", Національній доктрині 
розвитку освіти в Україні в XXI ст., основних положеннях "Концепції педагогічної освіти". Зокрема, у 
Законі України "Про вищу освіту" одним з актуальних завдань педагогічної освіти зазначено оволодіння 
студентами продуктивними способами здобуття та реалізації на практиці наукових знань у сфері своєї 
майбутньої професійної діяльності, на основі яких вони зможуть обґрунтувати власні професійні 
пізнавальні дії, узагальнювати і переносити у нові умови способи навчально-пізнавальної і творчої 
діяльності. Новий підхід передбачає зміну ролі самих суб'єктів навчального процесу у способах 
отримання знань, і вимагає створення умов для розвитку професійної активності майбутніх учителів 
через формування ціннісних орієнтацій, мотиваційних установок, необхідних для професійної 
мобільності, самопізнання через рефлексію, самовдосконалення, самоосвіту. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати проблему професійної активності у педагогічній літературі; 
визначити критерії, рівні розвитку основ професійної творчої активності у процесі вивчення 
педагогічних дисциплін; обґрунтувати педагогічні умови активізації творчої активності майбутніх 
учителів як суб'єктів пізнання під час вивчення педагогічних дисциплін. 

Теоретичну основу дослідження становлять: системний підхід у дослідженні особистості 
(В. Г. Афанасьєв, І. В. Блауберг, Т. А. Ільїна, Є. С. Маркарян, О. В. Скрипченко та ін.); фундаментальні 
філософські, психологічні, педагогічні ідеї про розвиток особистості в діяльності (К. О. Альбуханова-
Славська, О. Г. Асмолов, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко); наукові 
висновки про зумовленість самоактуалізації особистості змістом її діяльності (О. Г. Асмолов, 
О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, К. Роджерс); про особистість як активного суб'єкта діяльності та розвитку 
(Л. П. Арістова, А. М. Бойко, М. С. Каган, О. В. Киричук, В. Г. Кремень, В. О. Татенко та ін.); про погляд 
на людину як на суб'єкт її життєдіяльності (К. О. Альбуханова-Славська, І. Д. Бех, В. І. Бондар, 
В. М. Мадзігон, Н. Г. Ничкало, В. Ф. Паламарчук); концептуальні засади професійної педагогічної освіти 
(С. О. Гончаренко, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва, В. Г. Кремень). 

У процесі дослідження було застосовано комплекс науково-педагогічних методів: аналіз сучасних 
педагогічних концепцій, вивчення і узагальнення класичних та науково-педагогічних підходів й 
новаторського досвіду, спостереження, бесіди та інтерв'ювання, анкетування, вивчення документів і 
результатів діяльності, констатуючий експеримент, метод експертних оцінок, метод порівняльного 
аналізу індивідуальної та групової діяльності, методи математичної статистики. 

Принципово нові концептуальні ідеї і положення реформування освіти вимагають переорієнтації 
педагогічної діяльності вчителя на нові духовні цінності, в центрі якої – формування цілісної особистості 
майбутнього учителя. Це передбачає розвиток нового педагогічного мислення на всіх рівнях 
пізнавальної діяльності, формування творчого підходу в процесі вивчення педагогічних дисциплін. 

Активність учителя – це складне інтегративне утворення, яке вміщує особистісні, професійні та 
соціальні види активності. Професійна активність займає пріоритетне місце у нашому дослідженні і 
зумовлена внутрішніми та зовнішніми чинниками: від генетично-біологічного до навчально-
матеріального забезпечення педагогічної діяльності. 

З погляду Л. А. Онищук [1], професійна активність учителя – це педагогічна діяльність учителя з 
випереджувальною рефлексією, що визначається активним підходом до праці, який виявляється в 
діловитості, ініціативності та психологічному настрої, зумовлена інтелектуальними можливостями, 
рівнем загальних і педагогічних знань, залежить від системи установок, мотивів і цінностей. Формування 
професійної активності вчителя є спеціально організованим психолого-педагогічним процесом, який 
забезпечує засвоєння комплексу знань про сутність професійної активності і механізму її реалізації при 
взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу [1: 169]. 
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Професійна активність учителя – важливий і необхідний компонент його педагогічної діяльності. 
Становлення особистості майбутнього вчителя розпочинається з формування його активної життєвої 
позиції, з розвитку в нього творчого відношення до своєї професії. Саме тому вирішення цієї проблеми 
для сучасної вищої та загальноосвітньої школи має принципове значення. 

На основі теоретичного аналізу проблеми виявлено, що для розвитку професійної, творчої активності 
студентів як суб'єктів навчального процесу необхідно: формувати цілемотиваційну сферу педагогічної 
діяльності та професійного самовизначення; використовувати сучасні концепції навчання; розвивати 
міжпредметні зв'язки; надавати навчальному матеріалу особистісного смислу; використовувати творчі 
способи та прийоми викладання, які мають активізувати пошукову діяльність студентів. 

Під час вивчення педагогічних дисциплін майбутні вчителі мають навчитися: стимулювати учнів до 
активності та самостійності у навчанні, переносити акценти із збільшення обсягу інформації, яку учням 
необхідно засвоїти, на формування вмінь засвоювати та використовувати цю інформацію; оволодівати 
прийомами розумової діяльності, завдяки чому знання студентів набудуть дієвості, а отже з'явиться 
можливість для їх творчого використання. Виходячи з цього, випускник вищого педагогічного 
навчального закладу повинен уміти самостійно здобувати необхідні знання, уміло застосовувати їх на 
практиці для розв'язування різноманітних педагогічних, соціальних і навчальних проблем; бачити 
труднощі, що виникають у реальних освітніх процесах і знаходити шляхи їх раціонального подолання; 
чітко усвідомлювати, де і яким чином отримані знання можуть бути використані; уміло працювати з 
інформацією, генерувати нові ідеї, творчо мислити; продовжувати самостійно розвивати інтелектуальні 
властивості. 

Дослідження у даній сфері дозволило визначити чотири групи критеріїв педагогічної діагностики 
сформованості творчої активності майбутнього вчителя: цілемотиваційні, когнитивні, особистісно-
ціннісні, актуалізаційні. 

Цілемотиваційні критерії вміщують: уміння проектувати цілі, завдання, напрями програми 
майбутньої професійної діяльності та пріоритетні види педагогічної діяльності, формувати основи 
професійної активності, ініціативності, самостійності; різні види спонукань: власне професійні мотиви, 
потреби, інтереси, прагнення до виконання основних напрямів педагогічної діяльності, що сприятимуть 
саморозвитку особистості. 

Показники даної групи: здатність виділяти провідні цілі і завдання творчого спрямування; здатність 
моделювати орієнтовний зміст, форми, засоби професійної діяльності; виражений інтерес до педагогічної 
діяльності та здатність підвищувати власний рівень педагогічної підготовки, рівень сформованості 
особистісних якостей; потреба допомагати дітям, підліткам у соціальному становленні. 

Когнитивні критерії передбачають виявлення рівня професійно-педагогічної компетентності, 
здатності критично осмислювати різні педагогічні, концептуальні ідеї та підходи щодо підвищення рівня 
педагогічної майстерності й професійної активності вчителя, зокрема, потреби розвивати власні 
пізнавальні властивості. 

Показниками цієї групи критеріїв є: глибока усвідомленість властивості та значущості педагогічних 
знань, їх пізнавальна орієнтація, здатність систематизувати їх та узагальнити набуті знання; 
сформований інтерес до пізнання педагогічних проблем; вміння користуватися методами наукового 
пізнання. 

Особистісно-ціннісні критерії дають можливість визначити ставлення студентів до проблеми 
професійної майстерності вчителя та професійної активності як її складової, сприяють розвитку таких 
якостей як діловитість, самостійність, ініціативність, організованість, котрі виступають передумовою 
творчого активного підходу до педагогічної діяльності. 

Показники даної групи: вміння оцінювати власні погляди і переконання, які ґрунтуються на обраній 
системі професійних пріоритетів, здатності вдосконалювати свої особистісні якості, потреба у розвитку 
педагогічної спрямованості. 

Актуалізаційна група критеріїв визначає здатність студентів до самопізнання, саморозвитку своїх 
особистісних проявів та необхідність їх удосконалювати; набуття досвіду продуктивної педагогічної 
діяльності. 

Показниками даної групи критеріїв є: потреба і готовність до самореалізації своїх професійних та 
особистісних якостей, зокрема, самостійності, діловитості, ініціативності, організаторських здібностей, 
здатність розвивати творчу активність у різних видах педагогічної діяльності. 

На основі аналізу результатів констатуючого експерименту, який проводився на фізико-
математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка, виявлено і 
проаналізовано чотири рівні сформованості творчої активності майбутнього учителя під час викладання 
педагогічних дисциплін, що сприяє оволодінню основами професійної майстерності –від елементарного 
до евристичного. 

Елементарний рівень активності свідчить про відсутність ініціативи, самостійності студентів, 
низький рівень сформованості педагогічних знань та умінь. 
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Репродуктивний рівень основ професійної активності виявляється через відтворення, 
репродуктивну самостійність; студенти оволодівають педагогічними знаннями у межах підручника; вони 
мають недостатньо сформоване уміння переносити певний алгоритм розв'язання педагогічних задач в 
інші умови. 

Реконструктивний рівень характеризується усвідомленням майбутнім учителем сутності 
педагогічної професії і ролі професійної активності у підвищенні рівня ефективності педагогічної 
діяльності. Студенти прагнуть вирішувати педагогічні задачі різними способами та методами, проте їх 
педагогічний інструментарій має дещо обмежений характер. Спостерігаємо підвищення рівня 
педагогічних знань та умінь, спробу їх інтерпретувати та реалізувати. Студенти включаються у різні 
види діяльності, які сприяють розвитку їх творчого потенціалу. 

Пошуковий або евристичний рівень: активність майбутніх учителів характеризується творчим 
пошуком, самостійністю, що спирається на ґрунтовне знання матеріалу, який виходить за межі 
навчальної програми, умінням здобувати нову інформацію, розв'язувати нетипові завдання. У студентів 
значно урізноманітнюються засоби, методи та прийоми педагогічної діяльності, вони зацікавлено, з 
інтересом організовують різні види педагогічної діяльності з учнями. Під час педагогічної практики 
студенти прагнуть реалізувати свої особистісні й професійні якості, творчо розв'язують нестандартні 
педагогічні задачі в процесі взаємодії з учнями різного віку. Їх педагогічні знання та уміння набувають 
високого рівня, відрізняються глибиною, змістовністю, високим рівнем інтерпретації. 

Важливу роль у розвитку основ професійної активності мають відповідні педагогічні умови, котрі 
являють собою комплекс провідних видів та засобів педагогічного процесу, пріоритетних видів 
педагогічної діяльності вчителя, реалізація яких спонукає до пошуків, розробки та впровадження нового 
змісту освіти та альтернативних навчальних програм, курсів, оригінальних та ефективних методик і 
технологій навчання, створення інформаційно-насиченого та "активного" освітнього середовища у 
школі; впровадження педагогічних інновацій у практичну діяльність учителя; реалізація принципу 
наступності та перспективності в педагогічній діяльності вчителя; впровадження диференційованої 
системи навчання. 

Зростанню активності майбутнього учителя сприяє посилення міжпредметних зв'язків у процесі 
побудови змісту освітньо-професійної підготовки педагога. Проблема міжпредметних зв'язків відома з 
часів Я. А. Коменського. Педагоги час від часу звертаються до неї з тим, щоб, застосовуючи сучасні 
методи пізнання, відкривати нові аспекти у здійсненні зв'язків між навчальними предметами чи 
вирішувати за їх допомогою окремі питання по вдосконаленню педагогічного процесу. У педагогічних 
вищих навчальних закладах майбутніми учителями вивчається широке коло педагогічних дисциплін. 
Серед них: педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, соціальна педагогіка, 
технології навчально-виховного процесу тощо. 

Міжпредметні педагогічні зв'язки виконують низку функцій, зокрема, методологічну, яка забезпечує 
формування у студентів світоглядних переконань; виховну, яка формує ціннісні орієнтації; креативну, 
яка сприяє розвитку педагогічного мислення; дидактичну, яка здійснює формування відповідних знань та 
умінь; методичну, що забезпечує зв'язки на заняттях; конструктивну, яка допомагає відібрати необхідний 
для вивчення навчальний матеріал. 

Важливу роль в оновленні змісту професійної діяльності вчителя та побудові освітньо-професійних 
програм і навчальних планів відіграє конструктивна функція міжпредметних педагогічних зв'язків [2]. 

Предмет майбутньої професійної діяльності педагога визначається поєднанням фундаментальної та 
педагогічної освіти. Для технологічної це є процес виробництва; природничо-математичної – відповідні 
закони природи та їх закономірності; для медичної – людина та її анатомо-фізіологічні особливості; для 
педагогічної – дитина і закони її життєдіяльності та життєтворчості в суспільстві, розвитку її 
особистості, мислення. Оскільки професійна діяльність вчителя-предметника пов'язана як з педагогічною, 
так і фаховою діяльністю, то конструктивна функція міжпредметних зв'язків полягатиме у їх реалізації за 
двома провідними лініями: педагогічною та фаховою. 

Об'єкти та процеси професійної діяльності вчителя-предметника досить складні і включають у себе 
сукупність відповідних професійних, у тому числі педагогічних задач, якими мають оволодіти студенти. 
Подальше застосування конструктивної функції передбачає дрібнення провідних ліній міжпредметних 
зв'язків на лінії за конкретними професійними завданнями та визначення на їх основі наскрізних програм 
неперервної педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Застосування конструктивної функції 
міжпредметних зв'язків дало нам підстави визначити низку вимог. Зокрема, наскрізні навчальні програми 
неперервної підготовки педагога, крім безпосереднього виходу на кваліфікаційну характеристику вчителя, 
повинні забезпечувати: поетапне навчання студентів в умовах ступеневої освіти та логічне завершення 
кожного етапу навчально-виховного процесу; наскрізний характер освітньо-професійної підготовки 
студентів для виконання відповідних професійних функціональних обов'язків; інтеграцію окремих 
положень з типових програм навчальних педагогічних курсів у єдину систему знань студентів для 
кожного виду майбутньої професійної діяльності; диференціацію змісту наскрізних програм з 
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педагогічних дисциплін; наступність між ступенями підготовки у вищому навчальному закладі та 
наступність середньої, вищої та післядипломної освіти; орієнтацію на педагога (вчителя-предметника чи 
вихователя) конкретного фаху та безпосереднє залучення студентів до виконання відповідних практичних 
завдань упродовж усього терміну навчання та у період різних видів педагогічних практик. 

Під час вивчення педагогічних дисциплін відповідно до визначених положень було реалізовано 
конструктивну функцію міжпредметних зв'язків для побудови освітньо-професійних програм та 
навчальних планів, що передбачало: 

– виділення основних видів (навчальна, виховна, методична, організаційна, соціальна та ін.) та 
способів професійної діяльності педагога; 

– встановлення змістових (вертикальних) ліній зв'язків за основними видами та способами 
професійної діяльності педагога, визначення переліку наскрізних навчальних програм з різних 
педагогічних дисциплін; 

– виявлення умов здійснення міжпредметних зв'язків, окреслення системи знань та умінь, необхідних 
для оволодіння цими способами діяльності, що дає можливість побудувати наскрізні навчальні 
програми; 

– розподіл змістових ліній здійснення зв'язків відповідного рівня узагальнення знань; визначення 
блок-модулів педагогічних дисциплін: загально-педагогічного, історико-педагогічного, соціально-
педагогічного, основ педагогічної майстерності; 

– встановлення внутрішньопредметних (горизонтальних) зв'язків між складовими курсу "Педагогіки" 
(філософія освіти й виховання, дидактика, теорія виховання, школознавство), у тому числі визначення 
предмету, об'єкту та завдань основних педагогічних дисциплін, структурування їх змісту. 

Наше дослідження засвідчує, що впровадження теоретичних засад конструктивної функції дозволяє 
отримати більш обґрунтовану, структуровану та впорядковану освітньо-професійну програму підготовки 
педагога (вчителя-предметника), забезпечує кращу освітньо-професійну підготовку вчителя та вихід її на 
світові стандарти [2: 162-163]. 

В активізації інтелектуальної діяльності студентів та розвитку їх творчої активності значне місце 
належить педагогічній задачі. Низка науковців (Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін, Л. Ф. Спірін, 
О. А. Дубасенюк та ін.) виходять з того, що діяльність майбутнього педагога розглядається як система 
розв'язання множини професійно-педагогічних задач. Залежно від того, як він вирішує задачі, можна 
судити і про рівень розвитку педагогічного мислення. У дослідженні розглядається професійна задача 
стосовно суб'єкта, який її розв'язує. 

Відомо, що зміст педагогічної, нестандартної задачі визначається особливостями педагогічної 
ситуації через потреби, інтереси особистості, і наявністю знань. У процесі взаємодії з вихованцями 
педагог постійно зустрічається з новими проблемами чи ситуаціями. Наш досвід свідчить про те, що 
значна частина студентів засвоює знання формально, вони неспроможні пов'язати педагогічні знання зі 
спеціальними та окремими методиками, педагогічною практикою. Під час лабораторно-практичних, 
семінарських занять з курсу педагогіки, на заліках та іспитах при розв'язанні педагогічної задачі у 
частини студентів спостерігається шаблонність мислення. При розв'язанні педагогічних ситуацій вони 
неспроможні усвідомити ієрархічну залежність між відомим і невідомим, здійснити аналіз, порівняння та 
зробити самостійно висновок. 

Тому в даному дослідженні, узагальнюючи ідеї Н. В. Дметерко, З. І. Ікуніна, Н. В. Кузьміної, 
С. О. Сисоєвої, В. В. Сагарди, ми прагнули вивчити вплив стратегічного підходу на пошук розв'язання 
різних типів педагогічних задач, а також визначити роль стратегій в розвитку педагогічного мислення. 
Проблема, об'єкт і мета дослідження дозволяють виділити основні напрями педагогічного пошуку: 

1. Аналіз наукових джерел з питань професійної підготовки в процесі розв'язування педагогічних 
задач. 

2. Виявлення рівня сформованості стратегій самостійного пошуку розв'язання педагогічних 
нестандартних задач (зокрема, стратегії моделювання). 

3. Встановлення зв'язку між рівнем сформованих мислительних стратегій і розвитком педагогічного 
мислення студентів. 

4. Розроблення конкретних психолого-педагогічних рекомендацій для викладачів щодо формування у 
студентів стратегічного підходу до розв'язування нестандартних, педагогічних задач. 

Використання на заняттях різного типу педагогічних задач з психологічним змістом сприяє не лише 
підвищенню якості психолого-педагогічних знань, а й розширенню у студентів загального кругозору, 
значному підвищенню їх пізнавальної активності [3: 129-130]. 

Розвиток у майбутніх учителів творчого підходу до педагогічної діяльності, стимулювання пошуку 
ефективних способів, прийомів і засобів навчання та виховання забезпечує правильна організація 
науково-дослідницької діяльності (в тому числі творчі самостійні завдання, курсові, дипломні та 
магістерські роботи) з актуальних проблем психолого-педагогічних наук. 
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Професійна діяльність вчителя розглядається як система неповторних, унікальних за своєю природою 
педагогічних задач, яка успішно здійснюється лише за умови своєчасного доцільного аналізу ситуації, на 
основі чого реалізується ефективний розв'язок виявлених проблем. Вона має бути спрямована на 
здійснення корекційної роботи шляхом встановлення педагогічно доцільної взаємодії у процесі 
спілкування, яка органічно поєднує пізнавальний, емоційний і поведінковий компоненти (В. П. Зінченко, 
О. Г. Ковальов, О. В. Мудрик). Це, в свою чергу, викликає необхідність формування у вчителя гнучкого, 
інтенсивного, винахідливого професійного мислення. 

Таким чином, все вище зазначене дає підстави відстоювати доцільність розробки та впровадження в 
життя цілісної професійної системи підготовки педагога в сучасних умовах, оскільки розв'язання 
навчальних проблем сучасної школи під силу лише вчителеві з високою професійною активністю, 
культурним та інтелектуальним рівнем підготовки, інноваційним стилем мислення, готовністю до 
творчого наукового пошуку. 
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Новицкая И. В. Развитие творческой активности будущего учителя в процессе профессионально-
педагогической подготовки. 

Статья посвящена обоснованию проблемы профессиональной активности в педагогической 
литературе. Определены критерии педагогической диагностики, выявлены и проанализированы уровни 
сформированности творческой активности будущего учителя. Рассмотрены ведущие теоретические 
подходы и педагогические условия активизации творческой активности будущих учителей во время 
изучения педагогических дисциплин. Установлены межпредметные связи в процессе построения 

содержания образовательно-профессиональной подготовки педагога. 

Novitska I. V. The Future Teachers' Creative Activity Development in the Process of the Professional 
Pedagogical Preparation. 

The article is devoted to the substantiation of the professional activity problem in the pedagogical literature. The 
criteria of the pedagogical diagnostics are determined; the levels of the future teachers' creative activity 

formation are singled out and analyzed. The leading theoretical approaches and pedagogical conditions of the 
future teachers' creative activity activation while pedagogical disciplines learning are considered. The 

interdisciplinary connections in the process of the constructing the contents of a teacher's educational and 
professional preparation are established. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО 
ПРОФІЛЮ КАНАДИ ТА УКРАЇНИ 

Статтю присвячено дослідженню полікультурної освіти учителів гуманітарних дисциплін Канади та 
України. З’ясовано зміст полікультурної підготовки учителів гуманітарних дисциплін у Канаді. 
Виявлено теоретико-методичні принципи побудови навчальних планів і програм у системі 

полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Канади. 

Сучасний світовий освітній простір має тенденцію зближення та взаємодії освітніх систем.  
Україна – це поліетнічна, але мононаціональна європейська держава, на території якої проживають 

представники понад 100 національностей [1: 501]. Усі вони представлені у системі освіти. 
Сьогодні найкращим шляхом суспільного розвитку України в національно-державному аспекті є 

формування сучасної політичної нації, яка охоплює не лише етнічних українців, а й представників інших 
національних та культурних груп. У червні 1992 року був прийнятий Закон України "Про національні 
меншини в Україні". Освітній аспект національно-культурної автономії унормовується статтею 7 Закону, 
де йдеться про те, що держава вживає заходів для підготовки педагогічних, культурно-просвітницьких та 
інших національних кадрів через мережу навчальних закладів, а державні органи згідно міждержавних 
угод забезпечують підготовку спеціалістів для національних меншин в інших країнах. 

Наявність гуманітарного компоненту в освіті та в суспільстві загалом відкриває можливості реалізації 
особистості в соціумі. Тому, організація навчально-виховного процесу в університетах України 
відбувається з урахуванням її культурно-історичних традицій. У переважній кількості українських 
університетів гуманітарний блок освітніх програм є домінуючим за обсягом [2: 46-49]. 

Окремі аспекти полікультурної освіти майбутніх учителів стали предметом досліджень вітчизняних 
дослідників (І. Д. Бех, Л. О. Голік, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, О. В. Сухомлинська, Н. В. Якса) та 
зарубіжних (О. Н. Джуринський, Дж. Бенкс, Ж. Гей, М. Гібсон, К. Грант, С. Нієто, В. В. Сафонова, 
Є. І. Пассов). 

Метою цієй статті є дослідження полікультурної освіти учителів гуманітарних дисциплін Канади та 
України. 

Реалізація підростаючим поколінням своїх високих потенційних можливостей зумовила потребу в 
підготовці високопрофесійних учителів, насамперед, учителів гуманітарних дисциплін, здатних 
працювати у полікультурному середовищі та сприяти гармонізації відносин між молоддю і культурі 
спілкування у світовому просторі. Щодо навчальної програми майбутніх учителів-гуманітаріїв в 
українських університетах, тут пропонується вивчення таких гуманітарних дисциплін, як українська 
мова, іноземні мови, латинь, історія, література, етика, релігія тощо.  

Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на засадах полікультурності передбачає: 
задоволення освітніх і культурних потреб національних меншин; формування у молодих громадян 
України всіх національностей повноцінних уявлень про етнічне та мовно-культурне різноманіття 
сучасного українського суспільства, а також внесок різних етнічних груп в українську історію і культуру 
знань про мови й культури великих і малих народів, що населяють Україну, переконаність в цінності 
культурного різноманіття; виховання у представників усіх національностей взаємного розуміння, поваги 
й терпимості, здатності до міжетнічного й міжкультурного діалогу; подолання комплексів культурної 
меншовартості, другорядності власних культур стосовно культур колишньої радянської метрополії чи 
глобальних маскультурних імперій; виховання лояльних, патріотичних громадян демократичної України. 

Полікультурність у підготовці майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в українських вищих 
навчальних закладах здійснюється за допомогою удосконалення навчальних програм (запровадження до 
"державного компоненту" предметів, викладання яких забезпечує полікультурність освіти – 
народознавство, культурологія, релігієзнавство) та написання підручників із ключових гуманітарних 
предметів (історія, література, громадянська освіта) на засадах полікультурності; недопущення в 
підручниках проявів пропаганди національної й культурної вищості; оволодіння вчителями знаннями 
полікультурної педагогіки та запровадження таких нових учительських спеціальностей, як етнокультуролог 
чи учитель початкових класів для шкіл з викладанням мовами національних меншин; залучення засобів 
масової інформації, національно-культурних товариств й інших структур громадянського суспільства до 
обговорення й вирішення проблем міжетнічних стосунків, міжкультурних впливів [3: 28]. 

Майбутні вчителі гуманітарних дисциплін, здобуваючи полікультурну підготовку, оволодівають 
навичками викладання для формування в дітей практики наукового підходу до навчального матеріалу, 
реалій життя з метою запобігання упередженості до представників інших народів, небажанню пізнавати 
інші культури. Під час фахової підготовки майбутні вчителі гуманітарних дисциплін в Україні 
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оволодівають навичками викладання предметів у загальноосвітніх навчальних закладах із певною 
структурою і змістом навчального процесу, способами подання навчального матеріалу відповідно до 
принципів полікультурності. Розглянемо структуру полікультурного навчального процесу: 

1. Введення до навчальних програм з історії України, всесвітньої історії, географії України та світу, 
українознавства й правознавства тем, які забезпечують усвідомлення українського суспільства й 
культури як багатокультурних. 

2. Навчальні плани з відповідних предметів складені з виділенням необхідної кількості годин для 
проведення інтегрованих занять, студентських конференцій тощо, присвячених полікультурній 
проблематиці. 

На змістовному рівні досягнуто:  
1. Організацію й підтримку індивідуальної роботи студентів із літературою та культурологічними 

джерелами задля підготовки індивідуальних доповідей, оглядів культур народів України в певні 
історичні періоди. 

2. Акцентування уваги студентів під час опанування відповідних тем з історії України (проведення 
оглядових занять за темами: "Багатокультурна чи багатонаціональна мозаїка України у XV-XX ст."). 

3. Опанування курсів "Правознавство" та "Особа і суспільство" (присвячено окремі заняття 
правовому та філософському обґрунтуванню рівності статусу й прав різних народів, груп (етнічних та 
культурних), використовуючи приклади європейського та світового досвіду). 

4. Вивчення курсу української мови з проведенням огляду студентських праць на тему "Мій родовід", 
розглядаючи це як впливовий чинник усвідомлення майбутніми вчителями елементу багатокультурності 
суспільства через власну родину. 

На методичному рівні застосовується : 
1. Широке використання таких форм навчальної роботи як дискусії, а згодом – семінари. 
2. Розвиток інтегративного підходу до вивчення певних тем, тематичних блоків та проведення 

інтегративного тижня з питань полікультурності. 
3. Під час проведення занять практикується постановка проблемних питань і шляхи їх вирішення, 

активізуючи вироблення у студентів особистого толерантного ставлення до інших народів, етнічних і 
культурних груп та окремих представників. 

4. На заняттях із певних дисциплін використовується матеріал сучасного суспільно-політичного 
життя, акцентуючи увагу студентів на наслідках національних, релігійних конфліктів. 

5. На засіданнях студентських дискусійних клубів пропонуються теми для обговорення, пов’язані з 
полікультурністю. 

Сучасна система полікультурної підготовки майбутніх учителів України характеризується 
модернізацією змісту предметів гуманітарного циклу. Завдяки підвищенню якості навчального матеріалу 
відбувається запровадження змін, а не за рахунок збільшення кількості занять на викладання 
гуманітарних дисциплін [2: 41]. 

Важливим для вітчизняної педагогічної теорії та практики є вивчення педагогічного досвіду 
гуманітарної освіти Канади, яка однією із перших у світі впровадила політику багатокультурності, 
досягнувши значних успіхів. 

Для канадської освіти характерна важливість і необхідність вивчення різних культур. Саме тому з 
перших років навчання майбутні вчителі вивчають курси етики, спрямовані на ознайомлення молоді з 
кращими зразками духовної спадщини людства та підготовку до самостійних роздумів над моральними 
проблемами, якими насичене особисте та професійне життя людини. 

Отже, при підготовці майбутніх спеціалістів полікультурної освіти гуманітарних дисциплін виникає 
необхідність відображення в навчальних планах і програмах наступних напрямів педагогічної діяльності: 
виховання у студентів зацікавленості й поваги до культур народів світу; розуміння загальнолюдського та 
специфічного в цих культурах; виховання поваги до загальносвітових подій, розуміння їх характеру й 
наслідків для долі народів світу; визнання рівноправними різних поглядів на світові явища і події. 

Сьогодні в теорії та практиці полікультурної освіти Канади мають місце такі підходи: вивчення 
здобутків світової культури та їх практичне використання; міжпредметний підхід до вивчення класики 
світової культури; визнання пріоритету гуманітарної культури та необхідності глибокого знання світової 
класики [4: 49] 

У Канаді кожна провінція відповідає за розвиток освіти та професійну підготовку вчителів на своїй 
території, вирішує питання структури освіти, її змісту та інституцій. Не існує також єдиних навчальних 
програм, оскільки вони розробляються кожним університетом самостійно. 

Так, академічний план педагогічного факультету університету Альберти побудований із врахуванням того, 
що освіта включає в себе набагато більше, ніж передачу, збереження та пошук інформації, тому професійні 
освітні програми зазнають перетворень, розвивають критичне мислення, креативність, допитливість 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Факультет є одним із кращих у Північній Америці та пропонує 
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полікультурні навчальні програми для майбутніх учителів гуманітарних дисциплін із педагогіки, 
мультимодальної грамотності, освітніх потреб для багатокультурного та корінного населення тощо.  

 Міжкультурний діалог канадських та міжнародних студентів відображено в навчальних програмах з 
точки зору культурної інтерпретації і особистої трансформації. Проект "Сприяння міжкультурному 
діалогу" був створений у 1998 році як один з основних інститутів, які спеціалізуються на дослідженні та 
розробці навчальних програм педагогічної освіти.  

 Оскільки корінне населення Канади виявило цілу низку особливостей, які є невід'ємною частиною 
їхньої культурної самобутності, включаючи мову, традиційні цінності, ритуали та обряди, сімейні звичаї, 
у межах програм педагогічного факультету було включено ці елементи до навчальних планів та програм 
підготовки полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.  

Педагогічний факультет університету Альберти враховує полікультурні особливості підготовки 
вчителів для сільських і міських громад корінних народів. Викладачі-вихідці із корінних народів 
запрошені для викладання в усіх департаментах факультету. Завдяки постійній співпраці з корінними 
народами, спільнотами метисів й інуітів, покращується розуміння й участь усіх викладачів та студентів у 
галузях, пов'язаних із їх освітою. 

Королівська комісія у справах корінних народів у 1996 році зазначила, що десятилітня практика 
викладання засвідчила, що вчителі-вихідці з корінних народів в класі – це найперша лінія змін у галузі 
освіти дітей та молоді корінних народів [5]. 

Педагогічний факультет університету Альберти готує вчителів, здатних оцінити розмаїтість учнів у 
своїх класах, а також бути всеохоплюючими, реагувати на різні потреби учнів на основі культурно-
проінформованої педагогіки. Майбутні вчителі гуманітарних дисциплін вивчають курс культури і 
полікультурності, здійснюють професійний розвиток шляхом оволодіння навичками кроскультурної 
компетенції. 

Серед ефективних полікультурних програм такі, як: школа психології, управління освітою, програма 
освіти для дорослих (для іммігрантів), програма дошкільної освіти, програма наукових досліджень, 
навчальні програми з педагогічної освіти [5]. 

Університет Саскачевану в Канаді також пропонує програми полікультурної освіти майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін. Факультет освіти проводить підготовку за програмами: 

1. Бакалавр Мистецтв 4 роки навчання; 
2. Бакалавр Мистецтв із відзнакою; 
3. Програми вивчення корінних народностей. 
Навчальні програми для підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін університету 

Саскачеван відповідають наступним критеріям: відсутність стереотипного, упередженого ставлення до 
статі, раси, етнічного походження, культури, фізичної та ментальної нездатності, віку та економічного 
статусу. Важливими чинниками виступають повага до різних вірувань, традицій, мов; зображення людей 
різного віку та статі з позитивної сторони. 

Університет проводить міжнародну програму "Міжнародні дослідження", яка дозволяє: дізнатись про 
оточуючий світ, беручи участь у різноманітних курсах та навчаючись за кордоном; вивчити другу мову; 
дослідити проблеми розвитку націй, спілкуючись із корінними народами; ініціювати зміни, працюючи в 
країні та поза її межами; відкрити для себе різноманітні культури, що існують в країнах, штатах та 
містах.  

Педагогічний факультет Королівського університету теж проводить підготовку полікультурної освіти 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Програма полікультурної підготовки вчителів (ATEP) 
педагогічного факультету Королівського університету пропонує декілька унікальних програмних 
напрямків, які дають можливість кандидатам спеціалізуватися на полікультурній освіті. Вони готують 
фахівців, обізнаних із місцевими умовами і потребами, перспективами, особливостями студентів-
аборигенів та студентів-вихідців із центральних територій, компетентних проводити навчальний процес 
із представниками різних народностей та досліджувати специфіку їх освіти. Такі програми містять також 
курси полікультурної підготовки вчителів для викладання корінним народам, із подальшим їх 
працевлаштуванням.  

Загалом програми підготовки майбутніх фахівців гуманітарних дисциплін Королівського 
університету мають наступні характеристики: 40 % річного навчального матеріалу зосереджено на 
методиці викладання (студенти оволодівають навичками викладання у певних класах або предметних 
галузях); 20 % річного навчального матеріалу відведено історії, філософії та психології освіти; 20 % – 
для будь-якої іншої галузі освіти; 40 днів відводиться практиці викладання, яка контролюється 
програмним провайдером [6]. 

Найбільший канадський університет – університет Торонто теж має досвід із полікультурної 
підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Він заснований у 1827 році та визнаний як 
глобальний лідер у галузі наукових досліджень та викладання. Майбутні вчителі гуманітарних дисциплін 
вчаться на факультеті мистецтв в університеті Торонто, який проводить полікультурну підготовку 
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бакалавра гуманітарних наук за наступними спеціальностями: "Дослідження аборигенів"; "Африканські 
дослідження"; "Американські дослідження"; "Мистецтво"; "Діаспора і транснаціональні дослідження"; 
"Східноазійські дослідження"; "Сучасні мови та література (французька, німецька, італійська, 
португальська, іспанська, українська)" та інші [7]. 

Процес залучення випускників канадських педагогічних освітніх закладів до практичної діяльності у 
школі дозволяє уникнути труднощів, пов’язаних із незнанням школи як цілісного навчально-виховного 
закладу та відсутністю фундаментальних знань із психолого-педагогічних дисциплін. А педагогічна 
практика у школі розглядається як один із напрямів психолого-педагогічної підготовки. 

Таким чином, університетська фахова полікультурна підготовка майбутніх педагогів гуманітарних 
дисциплін Канади передбачає: 

– урахування расового та етнічного багатоманіття та відмінностей складу студентів; 
– формування у майбутніх учителів таких особистих і соціальних навичок, як творчість, уміння 

спілкуватися, адаптуватися та виявляти співчуття, що необхідно для керівництва класом; 
– опанування фахових дисциплін та дидактичної підготовки матеріалу до викладання; 
– проходження педагогічної практики, знання шкільної системи; 
– шляхи передачі цінностей молодій генерації у плюралістичних суспільствах.  
Здійснений огляд навчальних планів та програм полікультурної освіти майбутніх учителів гуманітарних 

дисциплін у вищих навчальних закладах Канади дає змогу виявити принципи навчального процесу, 
теоретико-методичні принципи побудови навчальних планів і програм у системі педагогічної освіти: 
методологічний принцип полікультурності, згідно, якого людина є перетином багатьох культур; принцип 
поєднання, узгодженості та раціонального співвідношення теорії і практики; педагогічні принципи 
(рівності можливостей; поваги до культур ідентичності; єдності навчання, виховання і соціалізації; мотив 
послідовності і наступності; колегіальності; партнерства; відкритості; діалогу культур). 

Методами навчання майбутніх учителів є: 
– навчально-виховні – пояснення, розповідь, переконання, лекція, дискусія, інтерактивне спілкування; 

практично-діяльнісні – вправи, колективна і самостійна робота студентів із підручниками; рольові ігри, 
робота в парах, колективні та індивідуальні студентські проекти полікультурного змісту; соціальне 
включення – активне залучення студентів-вихідців із етнокультурних меншин і сімей іммігрантів до 
життя групи, факультету; 

– методи стимулювання і контролю – позитивне підсилення з боку викладацького складу 
просоціальних форм поведінки студентів, їхнього прагнення розв'язувати конфлікти мирним шляхом, 
підтримувати комфортний для усіх студентів мікроклімат у полікультурному студентському колективі; 

– наочні – перегляд кінофільмів, проведення фотовиставок, оздоблення університетських приміщень 
плакатами, постерами, стіннівками, які відображають багатокультурність як характерну ознаку 
канадського суспільства, знайомлять з іншими культурами. Основними організаційними формами, які 
при цьому застосовуються, є настуні: 

 навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, 
самостійна робота; 

 культурно-дозвіллєва, організаторська, соціально-комунікативна діяльність: організація 
тижнів полікультурного мистецтва, тижнів знайомства з культурою корінних народів; 

 участь у культурних заходах місцевої громади (полікультурні мистецькі фестивалі), участь у 
міжуніверситетських заходах полікультурного змісту (проекти "університети-побратими", 
участь у міжнародних полікультурних проектах). 

Отже, сучасні програми полікультурної педагогічної освіти майбутніх учителів Канади та України 
зосереджують свою увагу на передачі теоретичних знань про фахову діяльність педагога. Викладачі 
передають спеціалізовані знання студентам. Їх завдання – навчити поважати та сприймати концепції інших 
індивідів, а в ширшому сенсі – концепції навчальних закладів, системи освіти та суспільства загалом.  
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Слоневская О. Б. Компаративный аспект поликультурного образования учителей гуманитарного 
профиля Канады и Украины. 

Статья посвящена исследованию поликультурного образования учителей гуманитарных дисциплин 
Канады и Украины. Выяснено содержание поликультурной подготовки учителей гуманитарных 

дисциплин в Канаде. Исследованы теоретико-методические принципы построения учебных планов и 
программ в системе поликультурного образования в высших учебных заведениях Канады. 

Sloniovska O. B. The Comparative Aspect  of the Humanities Teachers’ Multicultural Education 
 in Canada and Ukraine. 

The article studies the humanities teachers’ polycultural education in Canada and Ukraine. The content the 
humanities teachers’ multicultural training in Canada is specified. The theoretical and methodological 

principles of the curricula and programmes building in the system of the multicultural education in higher 
educational institutions in Canada are investigated. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДЕЛІНКВЕНТНИМИ ПІДЛІТКАМИ 
В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

У статті здійснено аналіз розвитку соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками у 
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Виявлено, 

що основними напрямами роботи з делінквентними підлітками були первинна та вторинна 
профілактика правопорушень, соціальна реабілітація неповнолітніх , які мали досвід протиправної 

поведінки, та психолого-корекційна робота з ними. 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення проблема делінквентної поведінки підлітків 
залишається дуже гострою. За останні роки збільшилася питома вага правопорушень, скоєних 
неповнолітніми. Все більше протиправна поведінка серед підлітків набуває групового характеру. Різним 
аспектам соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками присвячені праці І. Звєрєвої, 
Т. Кальченко, Л. Лінник, В. Лютого, В. Оржеховської, Н. Онищенко, Т. Федорченко, М. Фіцули та інших. 

Зараз у країні існує низка соціальних інститутів, діяльність яких спрямована на профілактику 
делінквентної поведінки неповнолітніх та їх ресоціалізацію. Зокрема важливого значення набуває 
діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Різні аспекти соціально-педагогічної 
діяльності центрів висвітлювалися у працях українських дослідників О. Безпалько, І. Іванової, 
І. Звєрєвої, О. Кузьменка, С. Толстоухової, М. Чайковського та інших. Проте дотепер не дістали 
ґрунтовного наукового аналізу особливості соціально-педагогічної роботи з різними цільовими групами 
в таких центрах. 

Тому мета статті полягає у характеристиці змісту і форм соціально-педагогічної роботи з 
делінквентними підлітками в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді наприкінці ХХ – 
початку ХХІ ст.  

Створення Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді започатковано у 1992 р. На думку одного 
з перших дослідників проблеми соціально-педагогічної роботи з молоддю в Україні І. Звєрєвої, це було 
обумовлено наявністю у 80-х рр. ХХ ст. всіх необхідних передумов для переходу від окремих елементів 
передового досвіду соціальної роботи на державний рівень вирішення проблеми, створення системи служб 
соціальної допомоги населенню з розгалуженою інфраструктурою їх кадрового забезпечення [1: 157]. 

Варто зауважити, що перші осередки соціальних служб з ініціативи Міністерства молоді та спорту 
України, комітетів у справах молоді та спорту на місцях та за підтримки місцевої влади почали 
створюватися з 1991 р. у найбільш криміногенних східних регіонах (Харківській, Луганській, 
Дніпропетровській, Донецькій областях та Автономній республіці Крим). Юридичним підґрунтям для 
офіційного започаткування таких служб став Закон України "Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні" від 05. 02. 1993 [1: 156]. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів 
України постановою від 13 серпня 1993 року № 648 "Про соціальні служби для молоді" затвердив Типове 
положення про соціальні служби для молоді, згідно з яким соціальні служби для молоді отримали статус 
спеціальних структур, що надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді віком від 15 до 28 
років. Постановою колегії Міністерства України у справах молоді та спорту від 30 грудня 1994 року 
№ 32 було затверджено Комплексну програму розвитку соціальних служб для молоді на 1994–1997 роки, 
яка передбачала план їх розвитку та поширення в Україні. 

За період з 1992 по 1994 роки були створені обласні, Український державний, міські (у містах 
республіканського значення) центри соціальних служб для молоді, деякі районні та районні у містах 
центри соціальних служб для молоді. 

У 1995-1997 роках була продовжена робота щодо розширення мережі центрів соціальних служб для 
молоді, а також формувалася та вдосконалювалася нормативно-правова база їх діяльності [2: 221]. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для молоді завжди залишалася 
профілактична діяльність, зокрема профілактика делінквентної поведінки підлітків. ЇЇ початок був 
покладений реалізацією комплексної цільової державної програми боротьби із злочинністю на 1996-2000 
рр., програми правової освіти населення України, Указу Президента України "Про затвердження 
Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної 
реабілітації в суспільстві" від 18. 03. 1998 р. Отже, у 90-х роках ХХ ст. з метою протидії розповсюдженню 
правопорушень неповнолітніми, центри соціальних служб для молоді реалізували близько 130 
регіональних соціальних програм [3: 120-134]. 

Програми профілактики правопорушень і злочинності у молодіжному середовищі у зазначений 
період передбачали комплексний підхід і були розраховані на проведення профілактичної роботи серед 
дітей, неповнолітніх, молоді, їхніх батьків і вчителів. 
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При проведенні профілактичної роботи фахівці центрів соціальних служб особливу увагу приділяли 
таким категоріям, як діти та молодь делінквентної поведінки; неповнолітні, які стояли на обліку в 
кримінальній міліції у справах неповнолітніх; безпритульні та бездоглядні діти; неповнолітні, які 
звільнились з місць позбавлення волі. 

У комплексі практичних заходів соціальних служб для молоді щодо профілактики делінквентної 
поведінки особливого значення набувало правове навчання і виховання підлітків та молоді. Аналіз 
тенденцій розвитку правопорушень та злочинності в молодіжному середовищі, виявлення причин 
правопорушень обумовили розширення кола напрямів профілактичної діяльності та вдосконалення 
соціальних технологій у діяльності центрів соціальних служб для молоді. З метою проведення цільової 
індивідуальної роботи серед неповнолітніх практично всіма обласними, міськими та районними 
центрами створювалися банки даних неповнолітніх, які перебувають на обліку в органах внутрішніх 
справ, як такі, що вчинили злочини чи правопорушення, або схильні до їх вчинення, неблагополучних 
сімей, в яких діти перебувають в особливо складних морально-психологічних умовах життя, та 
неповнолітніх і молоді, які звільнились з місць позбавлення волі [3: 120-134]. 

Найбільш розповсюдженою формою проведення профілактичної роботи в молодіжному середовищі у 
90-х роках ХХ ст. були лекції. У них висвітлювались основні положення Конституції України, Конвенції 
ООН про права дитини, права та обов'язки підлітків та молоді, захист прав неповнолітніх нормами 
трудового, шлюбно-сімейного, житлового та і цивільного законодавства. Особлива увага зверталась на 
питання адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення злочинів і правопорушень. До 
проведення таких лекцій в загальноосвітніх навчальних закладах були залучені фахівці, які не були 
штатними працівниками центрів, переважно юристи чи представники органів внутрішніх справ. 

З метою організації відпочинку дітей та неповнолітніх, профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі, спеціалісти центрів соціальних служб для молоді організовували роботу щодо 
створення таборів відпочинку, наметових таборів, залучали неповнолітніх до спортивних секцій та 
гуртків, гуртків народно-прикладного мистецтва тощо. 

Для неповнолітніх з делінквентною поведінкою спеціалісти центрів соціальних служб для молоді 
створювали табори соціально-психологічної реабілітації, спеціалізовані та профільні зміни тощо. Під час 
відпочинку таким дітям та підліткам надавалася соціально-психологічна допомога, яка спрямовувалася 
на корекцію поведінки, зняття агресивності, тривожності, розвиток комунікативних здібностей.  

Особливо варто зазначити досвід організації збору-походу "Козацькими шляхами", який з 1991 р. 
традиційно організовується та проводиться Київським центром соціальних служб для молоді. Під час 
збору-походу здійснюється не тільки оздоровлення та відпочинок дітей різних категорій, в тому числі й 
підлітків з делінквентною поведінкою, але й проводиться профілактична робота за рахунок проведення 
різних заходів соціального спрямування; надання психолого-педагогічної допомоги; відбувається 
сприяння розвитку та соціальній адаптації підлітків в реалізації власного потенціалу.  

Починаючи з 1998 року з метою надання спеціалізованої та висококваліфікованої допомоги фахівців 
при центрах соціальних служб для молоді, створюється мережа спеціалізованих соціальних служб з 
питань профілактики правопорушень неповнолітніх і молоді. Зокрема, були створені консультаційні 
пункти, "Телефони довіри", школи правових знань, громадські приймальні, тощо. На початок 1999 року 
їх було близько 70 [3: 120-134]. Так, на виконання Указу Президента України "Про Затвердження 
комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та конфліктності, агресивності, формування 
здорових навичок і норм правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві" від 
18.03.1998 р. практично всі центри соціальних служб для молоді створили свої консультативні пункти 
при притулках для неповнолітніх. У них вихованцям притулків надавалася індивідуальна та групова 
соціально-психологічна допомога, проводилися благодійні акції. Спеціалісти центрів надавали 
методичну допомогу колективам працівників притулків для неповнолітніх. Консультативні пункти, до 
штату яких входили юрист, психолог, соціальний педагог, були створені і при приймальниках-
розподільниках, зокрема в таких обласних центрах соціальних служб для молоді, як Житомирський та 
Полтавський. Неповнолітніх, які перебували в приймальниках-розподільниках, знайомили з чинним 
законодавством України, з ними проводилася індивідуальна психокорекційна робота. 

З метою виявлення бездоглядних дітей, дітей, які не відвідують школи, дорослих осіб, які втягують 
неповнолітніх в злочинну діяльність, запобігання правопорушень серед підлітків, центрами соціальних 
служб для молоді широко використовувався метод вуличної соціальної роботи. Основними завданнями 
вуличної соціальної роботи були: встановлення довірливих відносин з кризовими категоріями дітей та 
молоді, які більшість часу перебувають на вулиці; сприяння в усвідомленні та прийнятті дітьми 
позитивних стереотипів соціальної поведінки; залучення громадськості до вирішення соціальних 
проблем "вуличних" категорій дітей та молоді; консультування на умовах анонімності та 
конфіденційності; переадресування клієнтів до інших існуючих інститутів соціальної допомоги; 
допомога в захисті від будь-якого фізичного та психічного насилля; надання первинної медичної 
допомоги; надання окремих соціальних послуг (доставка їжі, одягу, медикаментів тощо). Заслуговує на 
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увагу досвід роботи соціальної служби м. Києва з питань організації соціальної роботи на вулиці, яка 
спрямована на попередження бездоглядності, організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків шляхом 
організації ігротек. 

З метою соціальної адаптації та залучення підлітків із делінквентною поведінкою до праці та 
організації змістовного дозвілля з 1999 року в мережі центрів соціальних служб реалізовувалися 
соціальні програми "Трудові об’єднання молоді" або "Трудові об’єднання старшокласників". Мета таких 
програм – організація громадських робіт у соціальній сфері для дітей та молоді, які опинилися у 
скрутному становищі, забезпечення тимчасового працевлаштування підлітків та молоді з метою 
поліпшення їх матеріального стану, залучення до участі у суспільно-корисній діяльності, попередження 
асоціальної поведінки. У межах реалізації цих програм неповнолітні в канікулярний період залучалися 
до проведення суспільних робіт в своєму мікрорайоні (соціологічне опитування, розповсюдження 
інформаційних матеріалів соціального спрямування, упорядкування дитячих майданчиків, проведення 
вуличних ігротек, патронат ветеранів, дітей-інвалідів, сімей, які знаходяться у скрутному стані тощо). 
Такі програми забезпечували профілактичну роботу шляхом залучення підлітків групи ризику до 
волонтерської діяльності, що сприяло розвитку у них емпатії, альтруїзму та милосердя.  

У профілактичній роботі центрів соціальних служб для молоді у 90-х роках ХХ ст. переважали масові 
форми роботи. Практично кожний четвертий масовий захід (акція, фестивалі, конкурси), організований 
центрами соціальних служб для молоді, був присвячений питанням профілактики негативних явищ саме 
у молодіжному середовищі. У діяльності центрів соціальних служб для молоді були широко поширені 
такі масові форми роботи, як акції "Молодь – за здоровий спосіб життя", різноманітні конкурси, вистави, 
просвітницька робота, яка включає лекторії, розробку та розповсюдження інформаційно-рекламних 
листівок профілактичного спрямування, виступи на радіо, в телепередачах, розрахованих на широкий 
загал дітей та молоді. 

Як зазначалося вище, початок ХХІ ст. пов’язаний зі створенням розгалуженої системи мережі центрів 
соціальних служб для молоді. Якщо раніше діяльність центрів була спрямована на реалізацію різних 
соціальних програм, то сьогодні, вони є поліфункціональними, оскільки при центрах діють різні 
спеціалізовані формування: Служба соціальної підтримки сімей, "Громадська приймальня"; "Служба 
юридичних консультацій для дітей, молоді та їх батьків"; "Центр медико-соціальної реабілітації жертв 
насильства"; "Інформаційно-ресурсний центр"; "Центр вуличної соціальної роботи"; "Центр 
студентських соціальних служб"; "Школа волонтерського руху"; "Соціальний супровід неповнолітніх та 
молоді, яка перебуває або повернулась з місць позбавлення волі", тощо. Ці спеціалізовані формування 
надають молодим людям інформаційну, правову, соціально-педагогічну, медичну та інші види соціальної 
допомоги, реалізують різноманітні заходи з метою запобігання негативним явищам у молодіжному 
середовищі, зокрема здійснюють профілактику делінквентної поведінки. 

Наприклад, спеціалісти спеціалізованої соціальної служби "Центр вуличної соціальної роботи" 
проводять різного роду інспектування з метою проведення соціально-кримінальної паспортизації 
основних місць скупчення неповнолітніх, які займаються бродяжництвом, жебракуванням; виявлення 
дітей, які в навчальний час не відвідують заняття, у вечірній час перебувають в комп’ютерних клубах. 
Зокрема проводяться спільні всеукраїнські рейди "Канікули", "Діти вулиці", "Урок" спільно з 
представниками кримінальної міліції, служби у справах дітей, органів внутрішніх справ. Зокрема за І 
півріччя 2005 р. в ході здійснення рейдів вуличної соціальної роботи було проведено фахівцями 
спеціалізованої служби "Центр вуличної соціальної роботи" 416 групових заходів, якими було охоплено 
2 105 осіб [4: 49]. 

Однією із найпоширеніших і, на думку фахівців центрів соціальних служб для молоді, ефективних 
форм профілактичної роботи, що досить часто використовується у практиці, залишається лекція. Так, 
43 % загальної кількості лекцій, проведених центрами соціальних служб для молоді, були присвячені пи-
танням профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, соціальної підтримки молоді 
делінквентної поведінки та осіб, котрі повернулися з місць позбавлення волі. Під час лекцій спеціалісти 
соціальної сфери використовують широкий арсенал форм і методів просвітницько-профілактичної 
роботи. Спостерігається тенденція поступового розуміння цими фахівцями низької ефективності 
пасивних методів навчання у процесі формування життєвих навичок і навичок здорового способу життя 
та переходу до активних. Нині все частіше з метою профілактики делінквентної поведінки використо-
вуються інтерактивні методи, зокрема тренінги, дискусії та зустрічі з представниками правоохоронних 
органів, юристами, психологами тощо. 

На сьогодні основними видами діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо 
профілактики делінквентної поведінки є: психологічне обстеження підлітків з делінквентною 
поведінкою; оцінка соціальної ситуації та соціально-психологічного клімату в сім’ї неповнолітнього; 
психологічна реабілітація неповнолітнього; психологічна допомога його батькам; соціальний супровід 
неповнолітнього (сприяння його зайнятості, отриманню освіти, медичної допомоги, оздоровленню, 
відпочинку, подоланню особистісних проблем); профілактика адиктивної поведінки та формування 
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здорового способу життя неповнолітнього; залучення неповнолітнього до соціально-позитивних груп 
однолітків (дитячих організацій, волонтерських загонів, спортивних секцій, творчих студій тощо). 

Проведений аналіз соціально-педагогічної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
дає підстави зробити такі висновки. Основними напрямами роботи з підлітками з делінквентною 
поведінкою в центрах наприкінці ХХ – початку ХХІ були первинна та вторинна профілактика 
правопорушень, соціальна реабілітація неповнолітніх, які мали досвід протиправної поведінки, та 
психолого-корекційна робота з ними. Реалізація цих напрямів забезпечувалася шляхом створення на базі 
центрів спеціалізованих формувань; здійснення вуличної соціальної роботи, надання інформаційних послуг 
(лекції, зустрічі з фахівцями, підготовка та розповсюдження рекламної продукції, консультації юриста); 
здійснення соціального супроводу неповнолітнього (вивчення соціальної ситуації; мінімізація негативного 
впливу оточення; вирішення особистісних проблем); організації зайнятості підлітків (залучення до 
суспільно-корисної роботи, волонтерства, організація змістовного дозвілля) та сприяння самореалізації та 
самовдосконаленню підлітків з делінквентною поведінкою (тренінги, консультації психолога). 
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Клишевич Н. А. Организация социально-педагогической работы с делинквентными подростками в 
центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

В статье представлен анализ развития социально-педагогической работы с делинквентными 
подростками в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи в конце ХХ – начале ХХІ ст. 
Выявлено, что основными направлениями работы с делинквентными подростками были первичная и 
вторичная профилактика правонарушений, социальная реабилитация несовершеннолетних, которые 

имели опыт противоправного поведения, и психолого-коррекционная работа с ними. 

Klishevych N. A. The Organization of the Social-Pedagogical Work with the Delinquent Teenagers in the 
Social Services Centres for the Family, Children and Youngsters. 

The article analyzes the development of the social-pedagogical work with the delinquent teenagers in the social 
services centres for the family, children and youngsters at the end of the XX – the beginning of the XXI centuries. 

It was discovered that the main ways of work with the delinquent teenagers were the initial and secondary 
prophylaxis of the law infringement, the social rehabilitation of the minor, who had the experience of the anti-

governmental behaviour, and the psychological-correctional work with them. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ  
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розкрито основні поняття економічної культури студентів як педагогічної проблеми; 
виділення цього виду культури для студентів як однієї із найбільш вагомих складових їхньої професійної 
культури. Показано важливість її специфіки для майбутньої професійної діяльності. Визначено, що 
економічна культура студентів – це інтегроване особистісне новоутворення, представлене єдністю 

аксіологічного, технологічного, творчого та особистісного компонентів. 

Постановка проблеми. Функціонування та розвиток вищої освіти в Україні зумовлені завданнями 
розвитку держави в європейському та світовому контекстах, соціально-економічними змінами, 
підвищенням суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму, конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців на вітчизняному і світовому ринках праці. Закон України "Про вищу освіту", 
Національна доктрина розвитку освіти визначають вищу освіту як могутній фактор розвитку духовної 
культури українського народу і відродження економічного потенціалу України. Особливого значення в 
процесі реформування освіти надається досягненню стратегічної мети – передачі всіх компонентів 
культури підростаючому поколінню [1]. У цих умовах одним із важливих завдань у професійній 
підготовці студентів різних спеціальностей є виховання економічної культури майбутніх фахівців. 
Економічна культура виступає важливою складовою економічної діяльності, значною мірою визначає 
рівень економічної активності в країні, ступінь розвитку економіки, темпи економічного зростання. Без 
оновлення та розвитку економічної культури неможливе подолання фактів незбалансованості розвитку 
економіки на шляху її трансформації в соціально-орієнтовану ринкову економіку. 

Тобто виховання економічної культури зумовлено, з одного боку, потребами суспільства в 
особистості, суб'єкті професійної діяльності, соціальним замовленням, сучасним станом суспільної 
свідомості, необхідністю підвищення загального рівня знання законів ринкової економіки, а з іншого — 
спрямованістю педагогічного процесу на розкриття і розвиток потенційних можливостей фахівця. 

Проведений нами аналіз літератури із зазначеної проблематики показав, що вченими активно 
здійснюється пошук шляхів ефективного формування економічної культури різних фахівців, а особливо 
фахівців-економістів, використовуючи можливості інформатики, математики, економічних дисциплін 
професійно орієнтованого блоку. Проте питанням формування економічної культури студентів 
неекономічних спеціальностей в процесі навчання майже не приділяється уваги, незважаючи на досить 
важливу роль економічних знань в професійній підготовці різних фахівців.  

Суть економічної культури, її місце в системі загальної культури, понятійний апарат визначили учені 
В. Демічев, А. Дроздів, І. Іткин, В. Попів, Г. Смірнов, А. Улєдов. При вивченні проблем економічної 
культури, мислення і свідомості ми спираємося на праці економістів Л. Абалкіна, Л. Бірмана, К. Улибіна, 
В. Уразгалієва, В. Щербини, В. Чичканова, а при розгляді соціологічних аспектів теорії і практики 
формування економічної культури – на роботи Л. Буєвої, Т. Заславської, І. Іткина, Д. Рябова, 
Н. Смелзера, П. Сорокіна, Ж. Тощенко, С. Фролова. 

Формування економічної культури особистості як актуальної проблеми сучасності є об’єктом у 
філософських, соціологічних та психолого-педагогічних дослідженнях. Заслуговують на увагу 
загальнотеоретичні та методологічні аспекти економічної освіти (Л. Абалкін, Л. Бляхман, В. Розов, 
Л. Епштейн, В. Ядов), питання формування економічної культури як складової загальної культури 
особистості (Т. Боровікова), економічної свідомості, економічної поведінки людини (Е. Суїменко, 
В. Пилипенко). 

Провідне значення для дослідження проблеми формування економічної культури студентів в процесі 
безперервної освіти мають праці П. Атутова, П. Андріанова, Н. Бабкіна, С. Батишева, В. Полякова, 
Н. Томіна. 

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування поняття економічної культури, а також визначення 
педагогічної проблеми формування економічної культури студентів ВНЗ. 

Економічна культура відображає економічні відносини, які виникають між людьми з приводу 
виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ, відображає предметний результат 
діяльності, реалізується через неї відповідно до знань, умінь, навичок, рівня інтелекту, світогляду, 
морального і естетичного розвитку особистості. Економічна культура постає у вигляді системи 
регулятивної діяльності, що несе в собі акумульований досвід, накопичений історією. Ці регулятиви 
являють собою суперечливу єдність матеріального і духовного, ідеального, їхній взаємозв'язок і 
взаємопроникнення. Так, у дослідженні М. Владики поняття економічної культури передбачає діяльнісне 
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застосування знань про професію, спеціальність і засвоєні способи дій у новій ситуації, а також 
оволодіння досвідом практичної діяльності [2: 8]. 

Проблема економічної культури порівняно нещодавно стала предметом уваги вітчизняних та 
зарубіжних учених, тому є малодослідженою. На сьогодні не існує єдиного визначення сутності 
економічної культури. У зв’язку з цим, кожне із досліджень у цьому напрямі допомагає пошуку 
факторів, які прискорюють ринкові перетворення та економічне зростання. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що спостерігається зростання інтересу вчених-економістів та 
педагогічної громадськості до економічної культури особистості, яка відіграє важливу роль у процесі 
економічної поведінки цієї особистості та виконує в ній активізуючу функцію. Формування економічної 
культури являє собою саморозвиток особистості; людина не тільки створює, збагачує і споживає 
відповідні цінності культури, але й у процесі свого економічного розвитку піднімається на новий, більш 
високий ступінь, цим самим впливаючи на загальний розвиток суспільства. Так В. Щербина розглядає 
економічну культуру як об’єктивно необхідну матеріальну і духовну основу вдосконалення всіх форм, 
шляхів і методів економічної діяльності, всіх сторін і зв’язків системи господарювання [3: 18-19]. 
В. Лагутін у праці "Людина і економіка" також приділяє увагу економічній культурі, трактуючи її як 
складову культури взагалі, що відображає рівень розвитку економічного мислення. Практично будь-яка 
економічна дія людини, вказує він, породжує її уявлення про систему існуючих економічних відносин [4: 
11]. Економічна культура особистості, за визначенням М. Владики, втілює в собі цілісну сукупність 
специфічно інтегрованих способів, форм і результатів творчої діяльності особистості в сфері економіки, 
яка створює сукупні культурні економічні цінності і являє собою універсальну форму суспільного буття 
людини, детермінуючи його внутрішні і зовнішні соціосвідомі зв'язки з навколишнім світом [2: 9]. 

На фоні знецінювання загальновизнаних раніше цінностей культури, змінених переконань часто 
народжується нове розуміння життя, новий світогляд фахівця. Для нашого суспільства це – парадигма 
загальнолюдських цінностей і гуманізація як основна рушійна сила педагогіки світу, що передбачає 
необхідність вирішення відповідних педагогічних проблем у виявленні тих граней економічної культури 
особистості, які фіксуються педагогікою згідно з її об’єктивною появою, тобто як педагогічного 
феномена [5: 365]. 

Виходячи з цих позицій та на підставі аналізу педагогічної, філософської і соціологічної літератури, 
проведеного у ході дослідження, економічну культуру особистості визначаємо як інтегроване і 
динамічне утворення, яке включає в себе систему економічних цінностей та економічне мислення, що 
впливають на ступінь творчості та ступінь реалізації особистості в професійній діяльності. 

Швидкі темпи розвитку ринкової економіки викликають необхідність подальшого вдосконалення 
якості професійної підготовки студентів різних спеціальностей, вимагають віддзеркалення не лише 
сучасного стану економіки та наукових досліджень, а й перспективи їх розвитку. При цьому, 
характеризуючи працю фахівців вищої кваліфікації, підготовка яких є одним із завдань вищих 
навчальних закладів, дослідники акцентують увагу на наявності таких якостей особистості як творче, 
активне ставлення до праці, які формуються через розвиток пізнавальної активності, творчості студентів 
у професійній підготовці; підкреслюють необхідність швидкого засвоєння теоретичних знань та 
практичних умінь і навичок у їхній єдності [6: 27]. Важливою умовою успішного вирішення завдання 
підготовки фахівців є формування змісту навчання з урахуванням особливостей діяльнісного підходу, що 
передбачає всебічне розкриття майбутньої соціально-виробничої діяльності фахівців, їхньої професійної 
культури, у складі якої ми розглядаємо економічну культуру. 

Таким чином, роль освіти в економічній культурі особистості, починаючи з другої половини XX 
століття, значно зростає, що теоретично відображено в низці парадигм і концепцій соціального та 
економічного розвитку. І це очевидно, адже освіта виступає визначальним чинником збереження і 
примноження творчого буття людини у сфері ціннісних орієнтацій, поведінки та, що особливо цікаво, 
професійної діяльності. 

Подальший розвиток освіти, передусім, має на меті гармонійне становлення особистості і розвиток 
творчих можливостей студентів; від цього буде залежати підвищення культурного та інтелектуального 
потенціалу країни. Тенденції XX століття у XXI ст. більш яскраво виявляються в основних джерелах 
створення національного продукту з використанням наукомістких технологій, інновацій і ресурсів, що 
для випускників економічних спеціальностей у великій мірі буде залежати від рівня їхньої економічної 
культури [7: 8]. 

Висновок. Підсумовуючи все вищесказане, ми можемо визначити, що економічна культура студентів 
– це інтегративне особистісне новоутворення, представлене єдністю аксіологічного, технологічного, 
творчого й особистісного компонентів, що забезпечує продуктивну професійну діяльність майбутнього 
фахівця в економічній сфері; а розгляд процесу формування економічної культури студентів як 
педагогічної проблеми, виділення цього виду культури для студентів як однієї із найбільш вагомих 
складових їхньої професійної культури, показав важливість її специфіки для майбутньої професійної 
діяльності. 
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Подальші перспективи дослідження пов’язані із переходом до розгляду питання сутності і змісту 
економічної культури студентів ВНЗ на основі аналізу загальної, професійної та економічної культур 
особистості у контексті сучасних теорій як науково-педагогічної проблеми дослідження. 
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Коваленко А. В. Формирование экономической культуры студентов ВУЗ 
 как педагогическая проблема. 

В статье раскрыты основные понятия экономической культуры студентов как педагогической 
проблемы; выделение этого вида культуры для студентов как одной из наиболее весомых составляющих 
их профессиональной культуры. Показана важность её специфики для профессиональной деятельности. 

Определено, что экономическая культура студентов – это интегрированное личностное 
новообразование, представленное единством аксиологического, технологического, творческого и 

личностного компонентов. 

Kovalenko O. V. The Formation of the Higher School Students' Economic Culture  
as a Pedagogical Problem. 

The article discovers the basic concepts of the students' economic culture as a pedagogical problem; marks 
this kind of the students' culture as one of the most powerful component of their professional culture; shows 
the importance of its specificity for the professional work. It has been discovered that the students' economic 
culture is an integrated personal new formation, represented by the unity of the axiological, technological 

and personal components. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ 
ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті зроблено спробу проаналізувати методи навчання професійної іншомовної діяльності 
студентів-журналістів. Обґрунтовано доцільність використання інтерактивних, продуктивних, 

репродуктивних методів навчання у багатопрофільній діяльності журналіста. Визначено, що ці методи 
сприяють підвищенню мотивації у студентів до вивчення іноземної мови і володіння прийомами 

контраргументації, формують навички і вміння професійного іншомовного спілкування у 
багатопрофільній діяльності журналіста, створюють необхідні умови для професійної мобільності 

студентів, формують здатність мовця до аналізу і критики самостійно прийнятих рішень, 
забезпечують стандартизовану базу навчання. 

Журналістика – це надзвичайно цікава професія. Ні для кого не секрет, що робота журналіста 
привертає чималу увагу своєю неординарністю, непередбачуваністю, різноманітністю з боку майбутніх 
фахівців. На сьогоднішній день інтеграція України в європейський освітній та інформаційний простір 
вимагає від неї нових потенційних шляхів формування особистості журналіста, "який має достатньо 
інтелекту для неупередженого й глибокого аналізу фактів, який спроможний передавати проаналізовані 
факти у вигляді осмисленого повідомлення й досягнути запланованого результату комунікації" [1: 15]. 
Для здійснення такої професійної діяльності майбутній журналіст-фахівець повинен поєднувати в собі 
особистісні, професійні якості, знання та вміння. Серед тих якостей, які повинні бути властиві сучасному 
спеціалісту, значне місце належить іншомовній професійній компетентності. Саме володіння іноземною 
мовою з огляду організації професійного контакту із зарубіжними партнерами стає необхідною умовою 
успішної роботи журналіста. При цьому ми говоримо не про формування елементарних умінь і навичок 
іншомовного спілкування, а про володіння необхідною термінологією, відповідними стратегіями 
мовленнєвої поведінки в межах вимог професійної діяльності журналіста. 

Ефективність засвоєння теоретичних знань і формування навичок професійного спілкування 
безпосередньо залежить від доцільності добору та використання різноманітних методів навчання. 

Проблема застосування тих чи інших методів у навчальному процесі завжди була і залишається 
актуальною для педагогічної теорії і практики. Зазначимо, що у наш час це питання намагаються 
вирішити багато вітчизняних і зарубіжних науковців, такі як: І. Голуб, П. Губеріна, Р. Ладо, 
Р. Мартинова, Ю. Пассов, В. Плахотник та ін. Отже, метою статті є аналіз методів навчання професійної 
іншомовної діяльності студентів-журналістів. 

Останнім часом найбільшої популярності набула класифікація методів навчання за рекомендаціями 
Ю. Бабанського, яка має два варіанти: 

• методи організації і проведення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, проблемно-
пошукові, індуктивно-дедуктивні); методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
(пізнавальні ігри, навчальні дискусії, емоційний вплив педагогів, заохочення навчальної діяльності, 
покарання); методи контролю і самоконтролю в навчанні (опитування, письмові роботи, тестування, 
контрольні лабораторні роботи, контрольні практичні роботи, машинний контроль, самоконтроль);  

• методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання та 
мотивації уміння; методи контролю і самоконтролю в навчанні; бінарні методи навчання [2]. 

Деякі науковці підкреслюють багатоякісність проблемних методів навчання (Г. Китайгородська, 
І. Лернер, М. Скаткін), інші – інтерактивних (М. Данилов, С. Петровський), продуктивних (І. Бем, 
М. Левін, П. Лузан), репродуктивних (І. Лернер, М. Махмутов) тощо. 

Огляд науково-методичної літератури дає нам підстави стверджувати, що  проблема застосування тих 
чи інших методів з метою підвищення процесу навчання та формування знань, умінь і навичок 
професійного іншомовного мовлення у майбутніх фахівців-журналістів не була предметом спеціальних 
досліджень. Науково необґрунтовано і невизначено, які саме методи потрібно впроваджувати в 
організацію освітнього процесу.  

Усе вищесказане зумовило вибір мети нашої статті, яку вбачаємо в науковому обґрунтуванні 
методів навчання професійної іншомовної діяльності майбутніх журналістів, які сприятимуть 
формуванню професійної та мовної компетенції майбутнього фахівця. 

Досліджуючи дану проблему, ми дійшли висновку, що у завдання методики навчання майбутніх 
журналістів професійної іншомовної діяльності повинно входити формування: 

– поетапної мотивації до підвищення ефективності професійно-орієнтованого іншомовного 
спілкування; 
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– лексико-граматичної правильності, яка проявляється у застосуванні продуктивних і рецептивних 
видів мовленнєвої діяльності (уміння аналізувати тексти різної тематики і стилів на слух, які студенти-
журналісти отримують з таких джерел інформації як телебачення, радіомовлення, кіно тощо; володіння 
стилістичною та граматичною правильністю професійного іншомовного письмового мовлення 
(написання текстів, оформлення газет, журналів, бюлетенів, разових видань з визначеним тиражем і ін.) ; 

– стратегічної компетенції, яка полягає в майстерності підтримувати діалог з партнерами та долати 
певні комунікативні труднощі; 

– умінь аналізувати та передбачати розвиток проблемних ситуацій англійською мовою в умовах 
фахової роботи. Здійснюючи масово-інформаційну діяльність, журналіст щодня потрапляє в 
непередбачувані життєві ситуації, у яких він повинен вміти зайняти правильну позицію і мати рішучість 
послідовно її відстоювати, бо від його розуміння ситуації залежить формування громадської думки і 
остаточне розв'язання обговорюваної проблеми. 

Визначені нами завдання, зумовлюють вибір методів навчання, серед яких ми можемо виділити такі: 
репродуктивні, продуктивні, методи проблемного навчання. 

Ми поділяємо думку С. Гончаренко, який підкреслює значущість інформаційно-повідомлюючих 
методів, які, на нашу думку, будучи одним із найшвидших способів передачі інформації, забезпечують 
можливість практичного застосування іноземної мови у всіх сферах професійного спілкування, 
формування знань і вмінь, які необхідні майбутнім фахівцям у їх фаховій діяльності [3]. 

Репродуктивний метод сприяє формуванню у журналістів вмінь застосовувати набуті знання у 
майбутній практичній діяльності шляхом виконання різних ситуативних завдань. Характеризуючи ці 
методи, ми прийшли до висновку, що саме їх застосування сприяє формуванню окремих уявних операцій 
(синтез, аналіз, порівняння, узагальнення та інші), хоч, як зазначають дослідники Б. Голуб, Р. Макаров, 
вони не розвивають в певній мірі творчий потенціал студентів [4: 2]. За словами Р. Макарова, 
репродуктивні методи "виступають в процесі теоретичної, а також інших видів підготовки в якості 
базової основи для застосування більш активних методів, які забезпечують розвиток пошукових, творчих 
здібностей. "Творче мислення можливе лише в поєднанні з репродуктивним" [5: 209]. 

Наступні методи, які вимагають від студентів вмінь самостійного вирішення проблем, містять 
відповідно відібрані ситуації та належать до методів продуктивного навчання (частково-пошуковий і 
дослідницький). Професійна діяльність журналіста пов’язана із пошуком матеріалів, йому часто 
доводиться здійснювати самостійні журналістські розслідування (пошук джерел, прихованих механізмів 
їх творення, розстановка їх у послідовності, яка б відповідала об’єктивному перебігу подій тощо). 
Використовуючи частково-пошукові і дослідницькі методи, студенти-журналісти не тільки навчаються 
самостійно ухвалювати рішення у складних ситуаціях, але й набувають практичних навичок за 
допомогою модельованих прикладів із професійної діяльності. Б. Голуб подає свою дефініцію формули 
методів продуктивного навчання, тим самим зазначаючи, що вони спрямовані на розвиток творчого 
мислення і пізнавальної діяльності, навчають майбутніх фахівців не тільки вирішувати, але і вбачати нові 
для себе завдання, вміти самостійно ставити їх і опановувати елементами наукового пізнання 
(усвідомлювати проблему, висувати гіпотезу, будувати план її перевірки, робити висновки і т. п.) [4]. 

Особливе значення у навчанні професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської 
мови, на нашу думку, відіграють методи активного навчання. А. В. Петровський під активізацією 
процесу навчання розуміє цілеспрямовану діяльність викладача, скеровану на розробку й використання 
такого змісту, форм, методів і прийомів, засобів навчання, які сприяють підвищенню інтересу, 
активності, творчої самостійності студентів у засвоєнні знань, формуванні вмінь і навичок використання 
їх на практиці [6: 197]. Як зазначає В. Кругліков, ці методи забезпечують особливі умови, котрі 
спонукають студентів до самостійного і творчого засвоєння навчального матеріалу у процесі їх 
пізнавальної діяльності. Він виділяє чотири види активності: мислення, дія, мова й емоційно-особистісне 
сприйняття інформації. Ступінь активізації студентів визначається залежно від того, які із зазначених 
видів активності впроваджуються у навчальний процес [7]. Ми цілком погоджуємося із думкою 
В. Круглікова, який стверджує, що для більш ефективного засвоєння матеріалу потрібно застосовувати 
усі чотири види активності. 

Особливий інтерес для методики навчання професійної іншомовної діяльності студентів-журналістів 
складають інтерактивні методи навчання. Такий вид навчання сприяє формуванню відповідних навичок і 
вмінь, створенню гармонійної атмосфери співробітництва, взаємодії, вчить майбутніх фахівців бути 
комунікабельними, демократичними, спілкуватися з іншими колегами, критично мислити, приймати 
продумані рішення. 

За характером навчально-пізнавальної діяльності А. Смолкін розрізняє: імітаційні (симуляційні) 
методи, які проявляються в імітуванні професійної діяльності, та неімітаційні. У свою чергу імітаційні 
поділяються на: ігрові (ділова гра, ігрові ситуації, прийоми, дидактичні ігри) і неігрові (розв’язання 
ситуаційних задач, аналіз конкретних ситуацій тощо) [8]. 
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Особливу увагу у процесі професійного становлення майбутнього фахівця, на нашу думку, відіграють 
ігрові методи, а саме ділова гра, яка визначає певні професійні завдання і заохочує до пошуку правильних 
варіантів їх виконання. Саме таким чином, через гру, майбутні журналісти імітують різноманітні умови їхньої 
фахової діяльності. Використання ділової гри у професійній галузі орієнтує студентів до формулювання 
спеціальної мети в їх подальшій діяльності; розвиває мотивацію до навчання, самоосвіти й самостійності, 
пошукові й пізнавальні інтереси при зібранні основних джерел інформації в галузі журналістики, вміння 
проводити науково-дослідницькі і пошукові розвідки, створювати якісний журналістський матеріал та 
інтерпретувати його іноземною мовою професії, формує у фахівців навички висловлювати власну точку зору 
на певну тематику й обґрунтовувати її професійною іноземною мовою. 

Варто зазначити, що важливим елементом навчання професійно-орієнтованої іноземної мови 
журналістів належить таким методам як: "мікрофон", "дискусія", "займи позицію". 

Метод "мікрофон" сприяє розвитку вмінь вести структуровані дискусії на професійну тематику, 
збагачує журналіста новими знаннями, поглиблює його розуміння проблеми, яку він досліджує; кожен із 
учасників має можливість почергово висловити свою думку, аргументуючи свою позицію,  

Метод "дискусія" досить актуальний при навчанні англійського мовлення, оскільки є важливим 
елементом професійно-пізнавальної діяльності студентів-журналістів. Цей метод формує критичне 
мислення, розвиває уміння відстоювати власні думки, поглиблює знання у галузі дискусійної проблеми. 
Дискурси вчать глибокому розумінню проблеми, самостійності позиції, оперуванню аргументами, 
уточненню власних переконань тощо. 

Метод "займи позицію" також вносить свій вагомий елемент у процес підвищення мовної підготовки 
журналіста. Так як професія журналіста вимагає постійного контакту і спілкування з людьми (участь у 
міжнародних подіях, форумах, самітах, конференціях, тощо), то саме цей метод вчить, як на практиці 
використовувати набуті знання і вміння захищати свою власну позицію, при цьому дослухатися до думок 
своїх колег. 

Таким чином, здійснивши короткий аналіз методів навчання, ми прийшли до висновку, що для 
підвищення професійної іншомовної діяльності журналістів доцільно використовувати інтерактивні, 
продуктивні, репродуктивні методи навчання. Ці методи сприяють підвищенню мотивації у студентів до 
вивчення іноземної мови і володіння прийомами ефективної контраргументації, формують навички і 
вміння професійного іншомовного спілкування у багатопрофільній діяльності журналіста, створюють 
необхідні умови для професійної мобільності студентів, формують здатність мовця до аналізу і критики 
самостійно прийнятих рішень, забезпечують стандартизовану базу навчання відповідно до професійних 
потреб студентів. 

Одним із перспективних напрямків подальшого дослідження вбачаємо у розгляді лінгвістичних 
особливостей іншомовного мовлення у професійній журналістській діяльності і на основі 
проаналізованих вище методів – розробці методики навчання професійного мовлення майбутніх фахівців 
журналістської сфери. 
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Коновальчук С. А. Анализ методов обучения профессиональной деятельности студентов-
журналистов средствами английского языка. 

В статье сделана попытка проанализировать методы обучения профессиональной иноязычной 
деятельности студентов-журналистов. Обоснована целесообразность использования интерактивных, 
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производительных, репродуктивных методов обучения в многопрофильной деятельности журналиста. 
Определено, что эти методы способствуют повышению мотивации у студентов к изучению 

иностранного языка и владению приемами эффективной контраргументации, формируют навыки и 
умения профессионального иностранного общения в многопрофильной деятельности журналиста, 

создают необходимые условия для профессиональной мобильности студентов, формируют 
способность говорящего к анализу и критике самостоятельно принятых решений, обеспечивают 

стандартизированную базу обучения. 

Konovalchuk S. A. The Analysis of Teaching Methods Concerning the Journalist Students' Professional 
Activity by Means of the English Language. 

The article analyzes the teaching methods concerning the journalist students' professional activity, justifies the 
practicability usage of interactive, productive, reproductive teaching methods in the multi-purpose journalist's 

work. It has been considered that these methods contribute to the increase of the students' motivation to the 
foreign language learning and mastering the devices of the effective rebuttal, form the habits and skills of the 

professional foreign communication in the multi-purpose journalist's work, create the necessary conditions for 
the professional students' mobility, make the speaker's skills for the analysis and criticism of the personal 

adopted decisions, provide the standardized base of learning. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ, ШКОЛИ, 
КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ  

У статті розглянуто розвиток професійного бандурного мистецтва як у сфері виконавства, так і в 
сфері музичної педагогіки. Обґрунтування значення сучасної системи академічної освіти бандуриста 
для професійної діяльності вбачається у багатовекторності комплексної підготовки, де ансамбль 
розглядається як вагомий чинник професійного розвитку та реалізації себе в діяльності концертного 

виконавця та педагога. 

Актуальність проблеми дослідження. Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців 
мистецьких напрямків на сьогодні розглядається переважно у площині відповідних мистецьких галузей 
знання; натомість професійна педагогіка не виявляє достатнього зацікавлення зазначеним предметом 
дослідження, можливо, внаслідок складності аналізу професійної підготовки цих фахівців за допомогою 
стандартних методів дослідження, притаманних педагогічній науці. Унікальність професійного 
бандурного мистецтва взагалі, а колективного зокрема, піднявшись до небачених допоки вершин 
популярності серед різних верств населення на початку ХХ ст., через низку безвідповідальних 
ідеологічних та дилетантсько-культурологічних чинників була майже знищеною у своїй первозданній 
манері. У той же час, дякуючи зрослому бажанню мас опанувати ази гри на бандурі й об’єднатися для 
колективного музикування, постала проблема виховання відповідних професійних педагогічних кадрів. 

Завдання сучасної методології професійного бандурного виконавства – створити науково-педагогічну 
базу для вдосконалення музично-педагогічної творчості викладачів-бандуристів у її повній 
багатогранності: з одного боку – виконавській, яка проявляється в специфіці ансамблів малих форм; з 
іншого – педагогічній та диригентській, які мають можливість формуватися та розвиватися саме на 
освоєнні та усвідомленні закономірностей професійного бандурного виконавства.  

Метою статті є визначення специфіки виконавського бандурного мистецтва як компонента 
професійної майстерності бандуриста. 

Отже, основою розвитку бандурного мистецтва є кобзарське мистецтво, що набуває найбільшого 
розквіту у XIV-XVIII ст., які були надзвичайно сприятлививими епохами для прояву музичного духу 
народу. Виконуючи свої думи та історичні пісні, кобзарі вели боротьбу за соціальне та національне 
визволення. Так сформувався тип виконавця-воїна, що оспівує бойові походи, пропагує козацьку славу і 
був, за відомим висловом Г. Хоткевича, "кість від кості козака, ламав з ними походи, терпів всякі злидні, 
ділив горе і радість" [1]. У період Запорізької Січі бандурне виконавство було популярним не лише серед 
простого козацтва, але й серед козацької старшини – кошових отаманів, гетьманів (Б. Хмельницький, 
І. Мазепа, С. Палій, К. Розумовський, А. Головатий та інші). 

Аристократичні кола України, Росії, Польщі в кінці XVII – початку XVIII ст. також сприяли 
побутуванню бандури. Кращих бандуристів запрошували на службу до багатих поміщиків, а також до 
царського двору. Відомими є імена придворних бандуристів Г. Любистка, Д. Кравченка, М. Ніжевича, 
династії торбаністів Відортів. 

Історичні події другої половини ХVIII ст., пов'язані з гайдамаччиною, руйнуванням Запорізької Січі, 
введенням панщини, суттєво змінили ситуацію в кобзарському мистецтві, призвели до його занепаду. 
Бандура зникає як з військового, так і з придворного побуту, залишаючись в руках простих людей в 
сільському середовищі. Її використовують як засіб для існування ті, що мали фізичні вади, і були 
нездатні працювати. "Коли ж не стало самих козаків, і козак-бандурист перестав бути їх співцем, на 
зміну йому прийшов незрячий кобзар, який почав співати про минуле", – писав Гнат Хоткевич [1]. 

Суспільна роль сліпих кобзарів була досить вагомою в сільському житті. Вони були носіями 
найважливіших символів – релігійних і національних, які були невід'ємними від повсякденного життя 
селян. Як з цього приводу пише Вільям Ноля, "кобзарі користувались серед населення певним моральним 
авторитетом, що їх відрізняв від інших народних музикантів. А саме завдяки своєму репертуару, який 
був відображенням високих моральних норм, навчав справедливості, відданості родині, вірності народу. 
Такого символічного змісту не спостерігається в творах інших народних музикантів" [2: 16-26]. 

Для збереження репертуару (псалмів, кантів, історичних пісень, дум) та виконавських традицій сліпі 
кобзарі створювали фахові об'єднання – ремісничі і музичні цехи. Серед кобзарів, що репрезентували 
специфічні особливості бандурної гри, відзначились найобдарованіші особистості – М. Кравченко, 
І. Крюковський, П. Древченко, Т. Пархоменко, І. Кучеренко, П. Гащенко, Ф. Холодний. Це були 
мандрівні кобзарі, які демонстрували своє унікальне мистецтво по Україні [2: 16-26]. 

З другої половини XIX ст. спостерігається активне зацікавлення української інтелігенції народним 
музичним мистецтвом серед відомих діячів культури (Л. Жемчужников, О. Сластіон, О. Русов, К. Квітка, 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Педагогічні науки 

 

146 

Леся Українка, П. Мартинович, М. Лисенко, Ф. Колесса, Г. Хоткевич та ін.). Художник Лев 
Жемчужников мандрував по селах з метою запису репертуару кобзарів та описання їхнього життя. 
П. Мартинович та О. Сластіон також знайомилися з дослідницькою роботою та ще й навчалися 
кобзарської майстерності. Опанас Сластіон – відомий український художник, етнограф – зробив вагомий 
внесок в українське мистецтво, започаткувавши велику портретну галерею кобзарів. Саме з його 
допомогою була влаштована наукова експедиція відомого дослідника української народної музики, 
професора Ф. Колесси. Наслідком екскурсії були два томи праці "Мелодії українських народних дум". 

Вагомий вплив на дослідження та популяризацію кобзарського мистецтва в Україні відіграли наукові 
праці відомих українських музичних діячів, композиторів та фольклористів М. Лисенка ("Характеристика 
музыкальних особенностей малорусских дум и песен"), Ф. Колесси ("Варіанти мелодій українських дум, 
їх характеристика і групування"), П. Сокальського ("Народная музыка, великорусская и малорусская в ее 
строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармонической музыки"), 
також П. Демуцького, П. Житецького, К. Квітки. 

Початок XX ст. став важливим етапом в історії бандурного мистецтва. Цьому сприяла подія 1902 
року, що відбулася в Харкові – XII Археологічний з'їзд. Можна вважати, що саме з того часу бере 
початок становлення бандури як перспективного концертного інструменту. І це завдяки невичерпному 
творчому потенціалу одного з найдинамічніших діячів мистецтва в Україні кінця XIX – початку XX ст. – 
Гната Хоткевича. Він брав активну участь в організації і проведенні цього з'їзду, де особливу увагу до 
себе привернули кобзарі, а також інші виконавці на народних інструментах. На розгляд делегатів XII 
Археологічного з'їзду висувалися проблеми виявлення генеалогії кобзи, історичного типу кобзаря, 
визначення соціального стану, в якому перебувало кобзарство на той час. Ось, як з цього приводу 
висловлювався Г. Хоткевич: "Кобзар – це збутий нащадок славних батьків, і залишається єдиним 
охоронцем деяких залишків старовини" [1: 56]. Цими словами Хоткевич підкреслює важке становище, в 
якому перебувало бандурне мистецтво; його занепад забуття традицій, а особливо пісенної спадщини 
кобзаря (дум, історичних пісень). Завдяки своєму ентузіазму Гнат Мартинович як представник 
прогресивних українських діячів намагається привернути увагу до кобзарського інструменту. Бандура як 
символ українського народу, уособлення його патріотичного духу, маючи таке високе призначення, не 
могла відійти в забуття, а навпаки – очікувала свого нового відродження. Цьому сприяла активна 
просвітницька діяльність Г. Хоткевича. На з'їзді митець виступає не тільки як доповідач, а й як 
бандурист – виконавець нового типу з рисами професійного концертного виконавства. Таким чином, він 
вперше відходить від загальноприйнятого стереотипу народного музиканта. Г. Хоткевичем був 
впроваджений сміливий експеримент – створення різноманітних ансамблів бандуристів (дуетів, тріо, 
секстетів). Такі спроби відкрили новий напрямок виконавства у бандурному мистецтві (ансамблевої гри) 
і дали поштовх для організації першого кобзарського гуртка у Києві (1919 р.). Пізніше цей гурток став 
зразковою капелою бандуристів (1935 р.). 

Отже, поява ансамблево-інструментального виконавства ознаменувала його перехід до колективних 
форм на основі об'єднання однорідних музичних інструментів. Варто згадати, що Г. Хоткевич на XII 
археологічному з'їзді, вперше в історії української музичної культури репрезентує народну 
інструментальну музику у формі етнографічного оркестру (до його складу входили бандури, ліри, троїста 
музика), який став попередником сучасного оркестру українських народних інструментів. 

Отже, поява високохудожніх творів для бандури сприяла утвердженню інструмента на концертній 
естраді. Подібна мистецька актуалізація в композиторській творчості та виконавстві, у свою чергу, 
своєрідно аргументувала появу нового різновиду камерно-інструментального жанру – музики для 
бандури. У 20-30-ті – роки найбільш плідного періоду композиторської творчості Г. Хоткевича – 
з'являються твори для бандури – цикл дум "Буря на Чорному морі", "Про трьох братів самарських", "Про 
смерть козака бандуриста", "Про Нечая", "Залізняк"; для капел бандуристів – "Байда" (героїчна поема), 
"Нечай", "Наїхали чумаки", "Дванадцять косарів", "Після заможника", "Більше надій, брати", "Ой зацвіла 
папороть"; інструментальні твори для соло бандури – "Невільничий ринок", "Одарочка" та багато ін. 
Інструментальні п'єси Г. Хоткевича для капел бандуристів позначені розмаїттям жанрових ознак та 
технічних завдань. Наприклад, "Терцовий етюд", "Етюд для трьох пальців", "Осінь", "Марш", 
"Іспанський мотив", "Попурі з українських мотивів", "Ранок". До кобзарського репертуару увійшли 
численні обробки різножанрових українських народних пісень (історичних, жартівливих), які стали 
справжньою окрасою власного виконавського репертуару Г. Хоткевича. 

Оригінальність композитора в музиці виявляється в його творчому методі, що синтезує український 
народних мелос (традиції кобзарського мистецтва) з композиційними властивостями європейського 
інструменталізму. Для втілення відповідного образу він користується і комплексом художніх засобів і 
надає їм специфічних національних рис. 

На сьогодні в Україні побутує бандура на основі чернігівського (київського) типу, на якій можливе 
лише часткове використання харківського способу гри. Із цієї причини для сучасного бандуриста, який 
володіє бандурою чернігівського типу, оригінальні твори для бандури соло Г. Хоткевича значною мірою 
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втратили свою актуальність. Його твори довгий час ніхто не виконував. Тільки у 80-х роках XX ст. 
відбувається активне зацікавлення бандурною творчістю Г. Хоткевича та відродження в Україні бандури 
харківського типу. І це завдяки ентузіазму та клопіткій праці професора В. Герасименка, який 
сконструював інструмент за збереженими кресленнями музикантів-бандуристів діаспори. Новий тип 
інструменту відразу ж було запроваджено в навчальну практику Львівської консерваторії, що водночас 
визначило повернення до традицій Харківської школи. На сьогодні, такими талановитими виконавцями, 
які майстерно володіють грою на бандурі харківського типу, є Т. Лазуркевич, О. Созанський, Д. Губ'як. В 
останні роки спостерігається також спроби яскравого бандуриста-віртуоза Р. Гриньківа у поєднанні 
можливостей бандури київського і харківського типу. Він розробив нову модель бандури, що дозволяє в 
процесі гри поєднувати виконавські прийоми двох способів, до чого прагнув свого часу Г. Хоткевич. 

В останні роки значне місце в репертуарі посідають пісні січових стрільців, повернуті із забуття 
релігійні твори (канти, псальми та ін.). Примітною рисою сучасних обробок стає урізноманітнення 
варіаційного розгортання вокальної лінії, ускладнення ладо тонального і гармонічного планів 
інструментального супроводу. Більш вузько (переважно у педагогічній практиці) використовуються 
інструментальні п'єси прикладного спрямування (танці, марші). Однак і тут помітним стає прагнення до 
фактурно-гармонічного ускладнення. 

Сучасна удосконалена концертна хроматична бандура володіє якісно новими акустичними, темброво-
фактурними, артикуляційно-динамічними характеристиками, зберігаючи при цьому загальну специфіку 
національного інструмента (щипкову природу, основні прийоми гри, історично обумовлене обличчя 
своєрідної "музичної візитки" української самосвідомості). Все це надає бандурному мистецтву 
художньої самобутності, неповторності, деякої непередбаченості та, одночасно, багатства творчої 
перспективи. Музика XX століття висуває чинник тембральності на передній план художньої 
виражальності. Темброво-акустичні, темброво-фактурні, темброво-артикуляційні характеристики 
дістають значення самостійної художньої якості. Особливої уваги у композиторському нотному тексті 
набувають параметри інструментальності звучання як альтернатива романтичній традиції "вокальності" в 
трактуванні інструмента. Щипковість та ударність інструментального вираження стають важливими 
засобами втілення "інтонацій-образів", що відображається у нотному тексті музичних творів. У руслі 
зазначених тенденцій стають "до потреби" і природні можливості бандурного звучання. Розмаїття 
спеціальних інструментальних засобів (тремоло, звуковидобування біля підставки та за нею, різноманітні 
гліссандо, проведення мелодичної лінії харківським способом тощо), у сукупності не тільки 
віддзеркалюють зазначену тенденцію, а й стають чинником смислотворчої визначеності музики. 

Отже, простеживши еволюцію бандурного ансамблевого виконавства протягом XX століття, можна 
визначити три основні етапи у його розвитку, а саме: 

– Перша половина XX століття – це період становлення , який характеризується об'єднанням 
кобзарів в ансамблі та створенням великої кількості аматорських колективів. Це – час створення Першої 
Державної Зразкової капели бандуристів України (1935 рік). Визначна роль у становленні ансамблевого 
виконавства належить Г. Хоткевичу та А. Кабачку. 

– Другим етапом у розвитку ансамблевого виконавства став період 50-70-х років минулого століття. 
Це час становлення професійного академічного бандурного виконавства як сольного, так і 
ансамблевого. 

– Третій етап – це сучасний період, починаючи з останньої чверті XX століття, період інтенсивного 
розвитку професійного виконавства. Також варто зазначити, що в останні десятиліття ансамблеве 
виконавство характеризується творчою співпрацею бандуристів з професійною освітою та аматорами, 
що сприяє значному росту професійного рівня аматорських колективів, які на сьогодні можна 
характеризувати як напівпрофесійні. 

Сучасне ансамблеве виконавство на Львівщині, завдяки зусиллям професора В. Я. Герасименка та 
його учнів-послідовників досягло високого професійного рівня. Впродовж останніх десятиліть наші 
провідні колективи як професійні, так і аматорські представляють Україну на сценах багатьох країн 
світу, беручи участь у концертах, національних і міжнародних фестивалях та конкурсах. Вони є 
лауреатами перших премій міжнародного конкурсу імені Г. Хоткевича, національного конкурсу імені 
Г. Китастого та інших, що відбуваються за межами України. 

Таким чином, дух нашої давнини не дасть зів’янути розквітові бандурного мистецтва. Воно вже 
вийшло на певний рівень, але має ще величезні потуги. В бандурі наша честь і слава, а отже Україна має 
три національні символи – прапор, тризуб і бандуру, так що її треба шанувати і працювати для її 
розквіту. 

Найперспективнішими проблемами подальшого дослідження є науковий аналіз розвитку професійної 
компетентності майбутніх викладачів-бандуристів шкіл естетичного спрямування; обґрунтування 
ансамблевого виконавства, яке розглядається як джерело становлення та розвитку творчої особистості 
бандуриста у його професійній педагогічній діяльності. 
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Кузьмич Я. А. Развитие бандурного искусства: тенденции, школы, композиторское творчество. 

В статье рассмотрено развитие бандурного искусства как в сфере исполнительства, так и в сфере 
музыкальной педагогики. Обоснование значения современной системы академического образования 

бандуриста для профессиональной деятельности видится в многовекторности комплексной 
подготовки, при которой ансамбль рассматривается как весомый фактор профессионального развития 

и реализации себя в деятельности концертного исполнителя и педагога. 

Kuzmych Ya. O. The Development of the Pandora Art: Tendencies, Schools, a Composer's Creative Work. 

The article considers the development of the pandora art in the spheres of the instrumental performance and 
musical pedagogy. The substantiation value of the pandora player's modern system of academic education for 
the professional work is seen in the multi-dimensional vector of the integrated preparation, where a band is 

considered as a ponderable factor of the professional development and self-realization in the concert performing 
musician and teacher's work. 
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ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Стаття присвячена вивченню готовності адміністративно-педагогічного колективу до управління 
розвитком навчального закладу через впровадження освітньо-виховних інновацій, перебудову структури 
управління з лінійно-функціональної на матричну, залучення викладацького складу до процесу управління. 

Виділено три рівні здатності учасників навчально-виховного процесу до управлінської діяльності, 
пов’язаної з розвитком педагогічного коледжу: елементарний, продуктивний, творчий. 

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Педагогічна освіта в останні роки знаходиться під 
впливом сил, які вимагають необхідності її інтенсивного розвитку; це адаптація до принципово нових 
умов політичного життя, економічних реформ; орієнтація української освіти на інтеграцію до єдиного 
європейського освітнього простору; утвердження функціонування та керівництва навчальним закладом 
на демократичних принципах, серед яких автономія, самостійність та децентралізація. 

У зв’язку з цим виникає проблема – як забезпечити перехід від існуючої освітньої системи до 
принципово нової. Такий перехід не може здійснюватися за схемою, коли спочатку розробляється 
детальний проект бажаної освітньої системи, а потім руйнується стара система і на її місці будується 
нова. Освітня система, розвиваючись, повинна функціонувати. Це означає, що її розвиток має йти 
еволюційним шляхом. Саме тому виникає питання: як зробити перехід до якісно нової системи 
ефективним? 

Однією з особливостей розвитку сучасної освіти є зміщення "центру уваги" зі всієї системи освіти на 
рівень конкретних освітніх установ. У контексті модернізації сучасної педагогічної освіти педагогічні 
коледжі займають одне з пріоритетних місць і від того, який вибір буде зроблений кожним навчальним 
закладом І-ІІ рівня акредитації, буде залежати ефективність їх подальшого існування і розвитку. 

Розвиток не може здійснюватися без нововведень. Але чим інтенсивніше впроваджуються 
нововведення, чим більшу частину освітньої системи педагогічного коледжу вони охоплюють, тим 
складніше забезпечити ефективність запровадження перетворень. Для того, щоб одночасно і узгоджено 
вводити інновації, необхідно управляти не тільки кожним окремим нововведенням, а й їх комплексами, а 
для цього необхідна спеціальна система управління розвитком, яка була б здатна забезпечити перехід 
педагогічного коледжу з режиму функціонування в режим розвитку. Сьогодні педагогічні коледжі не 
мають таких систем управління, їх необхідно створювати, а для цього недостатньо тільки досвіду та 
інтуїції – необхідна опора на фундамент наукового знання. Про це свідчать результати чиcленних 
досліджень з проблем розвитку організації. 

На сучасному етапі теоретико-методологічні аспекти управління проаналізовані вітчизняними і 
зарубіжними дослідниками. У зв’язку з тим, що педагогічний коледж належить до соціальних систем, 
для вирішення питання управління його розвитком, велике значення мають роботи В. Афанасьєва, 
Е. Юдіна, М. Альберта, Т. Кунца, М. Мескона, А. Файоля, Ф. Хедоурі з теорії соціального управління, 
що нині зазнала інтенсивного розвитку. 

У педагогічній науці накопичений чималий науковий фонд міждисциплінарного характеру, який 
створює передумови для виявлення теоретичних основ управління розвитком освітніх закладів: 
філософія освіти (А. Пригожин, В. Слободчиков), педагогічна діагностика (Б. Гершунський, 
В. Загвязинський, В. Звєрєва), теорія цілісного розвитку педагогічного процесу (В. Симонов, 
В. Сластьонін, Т. Шамова та ін.). 

Питанням управління освітою присвячені наукові дослідження Є. Березняка, В. Бондаря, 
Ю. Конаржевського, Н. Кузьміної, В. Маслова, В. Пікельної, П. Худомінського, Р. Шакурова та інші. 

В останні роки підвищився інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників до питань управління 
освітою. З’явилися нові напрями досліджень. Так П. Шемет розглядає розвиток середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів через створення педагогічних комплексів [1]; 
Г. Єльникова займається обґрунтуванням наукових основ розвитку управління загальною середньою 
освітою в регіоні [2]; роботи Н. Конопліної присвячені системно-цільовому управлінню розвитком 
педагогічного вузу [3]; в працях Л. Даниленко розглянуто соціально-педагогічні умови ефективного 
управління загальноосвітньою школою [4]; Н. Житник вивчала організаційно-педагогічні умови 
діяльності коледжу регіонального призначення приватної форми власності [5]. 

Відзначаючи цінність проведених раніше досліджень, можна підкреслити, що ми не зустріли робіт, в 
яких розкривалися б проблеми управління розвитком педагогічного коледжу, а реальні процеси розвитку 
педагогічного коледжу, які здійснюються в більшості на емпирічному рівні, – недостатньо ефективні. 
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Акцентуючи увагу на тому, що розвиток педагогічного коледжу неможливий без цільової орієнтації 
педагогічного колективу як суб’єкта колективного самоуправління і саморозвитку, метою даної статті 
визначаємо аналіз готовності педагогічного колективу до управління розвитком навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Дослідно-діагностична робота була проведена у Стахановському, 
Лисичанському та Донецькому педагогічних коледжах. З метою визначення рівнів готовності 
педагогічних колективів коледжів до управління розвитком ними було використано низку діагностичних 
процедур. Зупинимось на деяких з них. 

По-перше, необхідно було з’ясувати як адміністрація коледжу та викладацький склад розуміє поняття 
"розвиток навчального закладу", чи здатна існуюча структура управління до змін, чи потребує вона 
перебудови і в якому напрямі, і найголовніше, чи готовий колектив педагогічного коледжу до розвитку. 

З цією метою була спеціально розроблена анкета. Питання анкети носять інтегрований характер, 
відповіді на які ставлять кожного опитаного на місце "керуючого" і вимагають певного передбачення 
майбутніх змін в управлінні навчальним закладом. 

Аналіз відповідей на запитання анкети показав, що більшість викладачів та адміністративного складу 
не мають чіткого уявлення про процес розвитку навчального закладу. Їхні знання носять фрагментарний 
характер, про це свідчать такі висловлення: 

– розвиток я розумію як поліпшення роботи на іншому, якісному "етапі" діяльності закладу; 
– розвиток – це вміння керівництва співвідносити стан навчально-виховного процесу та управління; 
– розвиток – це визначення та досягнення близьких та далеких перспектив діяльності коледжу; 
– розвиток – це не тільки зміна структури управління навчальним закладом, але й підвищення 

кваліфікації викладачів; 
– розвиток – це підвищення рейтингу навчального закладу, що збільшує попит на випускників на 

ринку освітніх послуг; 
– розвиток – це створення умов для впровадження інноваційної діяльності в педагогічному коледжі; 
– розвиток – це підвищення якісного складу викладачів; 
– розвиток – це процес, який забезпечує докорінні зміни в діяльності навчального закладу; 
– розвиток – це результат кількісних і якісних перетворень в педагогічному коледжі, які зорієнтовані 

на світові тенденції розвитку педагогічної науки; 
– розвиток – це намагання переведення навчального закладу в режим саморозвитку з урахуванням 

тенденцій соціальних новоутворень в суспільстві, запитів держави, інтересів студентів і професійних 
можливостей викладачів. 

Відповіді на запитання, чи дієва існуюча структура управління педагогічним коледжем, свідчать про 
те, що адміністративний персонал (заступники директора, завідуючі відділеннями) і викладацький склад 
по-різному ставляться до цього питання. Так, заступники директора з навчальної, виховної, науково-
методичної роботи, навчально-виробничої підготовки, завідуючі відділеннями констатують, що існуюча 
система управління будується на функціональній основі, при цьому не завжди чітко закріплена 
відповідальність кожного підрозділу, керівники підрозділів інформаційно перевантажені, у зв’язку з цим 
знижується ефективність координації дій підлеглих. Викладачі підтверджують ефективність існуючої 
структури управління, але при цьому зауважують на необхідності залучення педагогічного колективу до 
процесу розробки планів, вироблення управлінських рішень та визначення чітких дій щодо реалізації 
прийнятих рішень. Таким чином, ми можемо констатувати, що і адміністрація, і викладачі незадоволені 
існуючою структурою управління, яка в педагогічних коледжах побудована за лінійно-функціональною 
ознакою. 

Стверджуючими є відповіді на запитання про необхідність змін у структурі управління та її 
інноваційного перетворення, бо це, на думку респондентів, стимулює колектив до активних дій, 
мобілізує внутрішні резерви учасників педагогічного процесу, змушує кожного члена педагогічного 
колективу до самовдосконалення, саморозвитку, допомагає досягти стратегічних цілей і в кінці-кінців, 
все це забезпечує інтенсивний розвиток навчального закладу. Щоб досягти цього, необхідно чітко 
визначити та скоординувати відносини між різними ланками у структурі управління, децентралізувати 
управління, при цьому покладати відповідальність за результати діяльності, впровадження інновацій на 
найбільш досвідчених викладачів, які мають бути об’єднані в певні групи, і які зможуть включати в цей 
процес весь колектив коледжу. 

Основні причини, які гальмують інноваційні процеси в педагогічному коледжі, адміністративно-
викладацький склад визначає так: впровадження інновацій орієнтоване не на чітко визначений кінцевий 
результат, а на процес нововведення; існуюча лінійно-функціональна структура управління і засвоєння 
нововведень в навчальній, виховній, науковій діяльності не залежать один від одного, вони існують у 
більшості автономно; відсутні стратегії розробки та впровадження інновацій, маршрути руху до 
результату; безініціативність, незацікавленість деяких членів колективу в інноваційній діяльності; розрив 
між необхідністю введення інновацій та наявними знаннями і вміннями викладачів з цього питання, що 
потребує організації консультативної та роз’яснювальної роботи серед викладацького складу. 
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Відповіді на питання, чи задоволені ви технологією планування в коледжі показали, що більшість 
опитаних вважають, що план має носити випереджуючий характер, орієнтуватися не на те, що вже 
відбулося в освітньому просторі, а на певні перспективи розвитку навчального закладу, тобто план 
повинен відображати стратегічний шлях діяльності коледжу на основі аналізу зовнішнього середовища, 
визначення людських ресурсів, часу, засобів і способів. Цей стратегічний шлях майже всі респонденти 
(96 %) назвали не планом, а програмою розвитку. Для того, щоб програма розвитку була реалізована, на 
думку 92 % опитаних, кермо правління повинно знаходитись не тільки в руках директора педагогічного 
коледжу, а необхідно створити орган, який би зміг визначити актуальні стратегії розвитку та керував би 
розробкою та впровадженням певних новацій, які б дозволили педагогічному коледжу змінюватися і 
рухатися вперед. 

Визначаючи силу колективу педагогічного коледжу, респонденти наголошували на таких позиціях: 
згуртованість, доброзичливість, вчасне і толерантне розв’язання професійних проблем, злагодженість 
дій, єдність, професійна грамотність, спрямованість колективних дій (і адміністрації, і педагогів) на 
досягнення єдиної мети, сумлінність, єдність вимог, порозуміння, вміння вести діалог, підтримка, 
співтворчість, співпадіння професійних і життєвих цілей, прагнення до саморозвитку та 
самоствердження. Слабкість педагогічного колективу проявляється у певній байдужості, 
незацікавленості до нового; у несумлінності, слабкості виконавчої дисципліни. 

Важливим показником здатності всього колективу педагогічного коледжу до змін є відповіді на 
питання про готовність вносити власні пропозиції щодо планування діяльності коледжу і запровадження 
цих пропозицій в життя навчального закладу. 93 % респондентів готові внести пропозиції до планування, 
а 98 % – готові впроваджувати в практику роботи коледжу запропоновані зміни, якщо від цих змін 
залежить успіх діяльності навчального закладу, його розвиток та престиж. 

Таким чином, аналіз анкетування доводить, що існуюча структура управління педагогічним коледжем 
потребує перебудови діяльності педагогічного коледжу, необхідний її перехід з режиму функціонування 
в режим розвитку, при цьому педагогічний колектив має залучатися до процесу управління, планування, 
контролю.  

Включення колективу педагогів в інноваційну діяльність є одним із найважливіших джерел розвитку 
освітньої установи. 

У зв’язку з цим було проведено дослідження по виявленню відношення педагогів, що працюють у 
Стахановському педагогічному коледжі до інновацій та інноваційної діяльності. В якості засобу 
дослідження було використано анкетування, яке дозволило виявити внутрішню готовність педагогів до 
інноваційної діяльності. 

В анкетуванні приймали участь 108 викладачів Стахановського педагогічного коледжу. Аналіз анкет 
показав, що всі без виключення педагоги вважають, що в педагогічному коледжі повинна мати місце 
інноваційна діяльність, саме з інноваціями пов’язують розвиток навчального закладу всі респонденти. 

60 % респондентів вважають, що інновації у формі проектів може вносити будь-який викладач, 40 % 
– віддають це право заступникам директора з навчальної, виховної, наукової роботи і самому директору 
(30 % відповідей), і тільки у чотирьох анкетах коледжні інновації пов’язують із діяльністю органів 
управління освітою (менше ніж 0,5 %). Загалом можна констатувати, що з інноваціями в коледжі в рівній 
мірі пов’язують як діяльність викладачів, так і адміністрації – по 60 %, що свідчить про узгоджений 
характер управлінської діяльності усередині колективу. Відповіді респондентів вказують також на 
високий ступінь довіри представникам науки – 40 %, що свідчить про користь наукового супроводження 
розвитку коледжу та узгодженої взаємодії науки і практики, вчених і адміністрації. 

Думки про те, яким повинно бути ставлення до новації, розподілилися таким чином: майже 100 % 
респондентів вважають, ставлення повинно бути зацікавленим; зацікавленим та доброзичливим – 
вважають 30 % респондентів; зацікавленим, але й критичним – вважають 18 % опитаних. У жодній 
анкеті немає відповідей, які виражають скептичне або нейтрально-байдуже ставлення до новацій. 
Одностайність, цілеспрямованість та спільність цінностей (зацікавленість, доброзичливість, критичність) 
свідчать про сприятливий морально-психологічний клімат у коледжі, що також сприяє узгодженій 
взаємодії в управлінській діяльності по "горизонталі" та "вертикалі". 

Відношення до ініціаторів нововведень мають наступні дані: всі викладачі ставляться до них 
позитивно. При цьому, 60 % вважають, що необхідно підтримувати ініціаторів нововведень і створювати 
для них сприятливі умови, а саме: заохочувати їх матеріально вважають необхідним 40 % респондентів; 
розповсюджувати інноваційні ідеї серед колективу – 35 %; підтримувати морально – 35 %. Загалом 
можна констатувати позитивне ставлення до лідерів передового педагогічного досвіду, що полегшує 
процес внутрішньоколеджного управління і дозволяє узгоджувати ціннісні прагнення в колективі. 

Надзвичайно високий відсоток у коледжі тих, хто використовує інновації у власній діяльності – 93 % 
опитаних. Але назвали конкретно нововведення, які впроваджуються, лише 75 % викладачів. Серед 
інновацій Стахановського педагогічного коледжу чітко виділяються такі – розробка стратегії 
навчального плану за вимогами Болонського процесу, технології навчання (рейтингово-модульна 
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технологія, технологія саморозвитку, технологія розвиваючого навчання, сугестивна технологія тощо) і 
технологія особистісно-зорієнтованого виховання. Це свідчить про деяку некомпетентність в організації 
навчання і виховання, а також про наявність управлінських проблем, які мають місце в коледжі. 

У певній мірі позиція людини по відношенню до тієї чи іншої цінності може бути висловлена девізом: 
інноваційна діяльність пов’язана із неперервною освітою людини і педагога, в тому числі. Так, ціннісну 
місію освіти вбачають 32 % викладачів, приблизно стільки ж педагогів виражають до освіти нейтральне 
ставлення ("Досвід – найкращий учитель", – вважають вони); консерваторами в освіті виступають 25 % 
викладачів ("Найкраще те, що перевірено роками"); відстороненої позиції дотримуються 0,5 % 
викладачів коледжу ("Всі не можуть бути першими"). 

Серед мотивів ціннісної орієнтації педагогів домінують мотиви самореалізації, цієї позиції 
дотримуються 76 % респондентів. 30 % відповівших виражають боязнь одноманітності та застою у 
випадку неучасті в інноваційній діяльності; бажання бути попереду висловлюють 11 % викладачів, і 
стільки ж відповідей характеризують надлишок енергії у новаторів: рефлексивна оцінка і самооцінка 
мотивації новаторів показала, що з авантюрними амбіціями згодна незначна частина педагогів – 0,5 %. 

Досягнення викладачів Стахановського педагогічного коледжу відображені їхньою кваліфікацією: 
62 % педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію; 24 % – першу; 9 % – другу і 5 % мають 
кваліфікаційну категорію "спеціаліст". Таким чином, високі досягнення мають 55 % педагогів, 30 % 
складають перспективну групу для професійного росту, а 15 % потребують організації спеціальної 
роботи по підвищенню їхнього професійного рівня, що є предметом діяльності науково-методичної 
служби коледжу. 

Проведене анкетування дозволяє стверджувати, що ставлення до інноваційної діяльності у педагогів 
коледжу не залежить від їхнього віку, нам не вдалося виявити закономірності за параметром "ставлення 
до інновацій – вік, стаж педагогів". Це дозволяє висунути припущення про те, що залучати до процесу 
управління розвитком педагогічного коледжу можна будь-якого за віком педагога. Це допоможе ще 
більше згуртувати педагогічний колектив на основі спільної діяльності і загальних цінностей. 

Аналіз анкет під кутом зору виявлення внутрішньої готовності педагога до впровадження інновацій в 
роботу коледжу, дозволяє зробити такі висновки: 

– у коледжі є група лідерів-новаторів, яка пов’язує свою діяльність із науковими знаннями, освітою, 
самоосвітою і здатна до впровадження будь-яких нововведень – це 45 % педагогів і членів адміністрації 
коледжу; до групи лідерів близько примикає за своїми орієнтаціями група, яку утворюють 35-40 % 
педагогів коледжу, вони орієнтовані як на науку, так і на кращий взірець; 

– системоутворюючим фактором співробітництва і узгодженої взаємодії першої і другої груп є 
бажання і прагнення до максимальної самореалізації і боязнь застою і одноманітності, потреби в 
управляємому динамічному характері освітньої діяльності (86 % респондентів); 

– коледж має перспективи розвитку і росту: до перспективної групи входять як ті, що примикають до 
лідерів, так і ті, хто ще не має високих професійних досягнень, у наявності тенденції наступності та 
взаємопідтримки. 

Комплексний аналіз і оцінка існуючого стану даної проблеми в педагогічній практиці дозволили 
виділити три рівні готовності учасників навчально-виховного процесу Стахановського педагогічного 
коледжу до управлінської діяльності, що пов’язані із розвитком навчального закладу: елементарний 
(низький), продуктивний (достатній) та творчий (оптимальний). 

Творчий (оптимальний) рівень характеризується сталою активністю адміністративно-викладацького 
складу, готовністю до змін, спричиненою внутрішніми мотивами; глибоким усвідомленням значення 
управління розвитком педагогічного коледжу для підтримки високого соціального статусу навчального 
закладу, професійного та особистісного росту і самореалізації; глибокою аргументованістю необхідності 
введення інновацій в діяльність коледжу та здатністю їх впроваджувати, долаючи стереотипи; 
володінням складними механізмами рефлексії, вмінням гармонізувати своє внутрішнє "Я" з оточуючими 
колегами, керівництвом, студентами; вмінням розв’язувати декілька професійних проблем одночасно, 
приймаючи участь у розробці та реалізації інноваційних проектів; творчим засвоєнням управлінських 
знань і умінь, усвідомленням необхідності їх оновлення та поглиблення; здатністю до активних форм 
спілкування та взаємодії, визначаючи своє місце як творчої особистості в системі міжособистісних 
зв’язків єдиної команди. 

Продуктивний (достатній) рівень характеризується позитивною орієнтацією адміністративно-
викладацького складу щодо управління розвитком педагогічного коледжу; бажанням до змін, викликане 
усвідомленими прагматичними, раціональними мотивами, які в більшості знаходяться поза межами 
власної діяльності по управлінню розвитком педагогічного коледжу; готовністю до визначення 
стратегічних напрямків розвитку коледжу, але ухиленням від їхньої реалізації; включенням до 
інноваційної діяльності на основі зовнішніх керуючих впливів; володінням основними механізмами 
рефлексії; активною участю в колективній діяльності, здатністю до динамічної взаємодії під час 
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командної роботи, яка ґрунтується переважно не на творчому, а нормативному ставленні до різних видів 
діяльності; здатністю до засвоєння управлінських знань та вмінь, їх репродуктивному застосуванні. 

Елементарний (низький) рівень характеризується недостатньою мотивацією та рефлексивною 
діяльністю, що спричиняє нестабільне ставлення адміністративно-викладацького персоналу до змін як в 
особистісному плані, так і в плані розвитку педагогічного коледжу; мінливою, ситуативною, 
імпульсивною активністю, що побуджується лише зовнішніми керуючими впливами; закритістю до 
інновацій, негативним або байдужим ставленням до нововведень; недостатньою гнучкістю та 
варіативністю педагогічного мислення; негативним ставленням до постійної напруженої діяльності по 
самовдосконаленню; схильністю до індивідуального рішення поставлених завдань; нездатністю до 
командної рефлексії та взаємодії; включенням в колективну діяльність не на творчо-активному, а на 
споглядацькому рівні. 

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені методи дослідження, можна зробити висновок, що 
більшість керівників та викладачів Стахановського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка 
готові до управління інноваційними процесами в коледжі, які пов’язані, насамперед, з особливостями 
творчої управлінської діяльності щодо розвитку педагогічного коледжу. Результати проведеного 
дослідження дають підстави стверджувати, що назріла необхідність зміни технології управління 
педагогічним коледжем з орієнтацією на зміщення центру з вертикального підпорядкування на 
горизонтальні зв’язки, з оперативного планування діяльності коледжу на розробку програми розвитку, в 
основі якої мають бути покладені інноваційні проекти, які мають сьогоденну актуальність, із сприйняття 
викладача як функціонального виконавця на перетворення його творцем управлінської діяльності. 

Вивчення проблеми управління розвитком вищого навчального закладу, в тому числі і педагогічного 
коледжу, своєчасна, об’єктивна і є одним із кроків до подальшого вдосконалення системи управління 
закладами освіти відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти. 
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Горобец Д. В. Диагностика готовности преподавательского состава к управлению развитием 
педагогического колледжа. 

Статья посвящена изучению готовности административно-педагогического коллектива к управлению 
развитием учебного заведения через внедрение образовательно-воспитательных инноваций, 
перестройку структуры управления из линейно-функциональной на матричную, привлечение 

преподавательского состава к процессу управления. Выделены три уровня способности участников 
учебно-воспитательного процесса к управленческой деятельности, связанную с развитием 

педагогического колледжа: элементарный, производительный, творческий. 

Gorobets D. V. The Diagnostics of the Teaching Staff Readiness to the Management  
of Pedagogical College Development. 

The article is devoted to the problem of the administrative-pedagogical staff readiness to the management of the 
educational establishment through the introduction of educational and pedagogical innovations, management 

structure alteration from linear-functional into matrix, attraction of the teaching staff to the process of 
management. Three levels of capabilities for the participants of the educational and pedagogical process to the 

administrative activity are selected, which are connected with the development of pedagogical college: 
elementary, productive, creative. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТУПЕНЕВОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто стан структурного реформування медсестринської освіти в Україні у напрямі її 
адаптування до загальноєвропейської, проведено науковий аналіз становлення та еволюції ступеневої 
медсестринської освіти в Україні, здійснено порівняння систем підготовки медсестрисньких кадрів в 

Україні та за кордоном, проаналізовано перспективи розвитку вищої медсестринської освіти. 

Проблема підвищення якості підготовки медичних сестер цілеспрямовано вирішується світовою 
спільнотою упродовж другої половини минулого і першого десятиліття поточного століть. Аналіз 
підготовки медсестринських кадрів у країнах Європи, США та Канаді та порівняння його результатів із 
наявними на кінець ХХ – початок ХХІ ст. в Україні формами підготовки медичних сестер (які за останні 
50 років майже не зазнали істотних змін) дали підставу фахівцям стверджувати про невідповідність 
останніх міжнародним вимогам і стандартам. 

Мета статті – дослідити становлення та еволюцію ступеневої медсестринської освіти в Україні, 
показати її особливості при підготовці медсестринських кадрів та перспективи розвитку. 

Незважаючи на певні здобутки в удосконаленні підготовки медичних сестер в Україні за роки 
радянської влади, рівня забезпеченості ними практичної охорони здоров’я, незалежній Україні дісталась 
у цьому недосконала спадщина. Вона обумовлювалась, передусім, копіюванням середньою медичною 
освітою змісту вищої медичної освіти, суттєвим відставанням сестринської справи і підготовки медичних 
сестер (традиційне існування лише двох її видів: 2-річної – на базі повної та 3-річної – на базі неповної 
середньої школи) від передових держав світу з неперервною багаторівневою системою вищої 
медсестринської освіти, що не відповідало міжнародним стандартам і потребувало якісного 
реформування освіти в медсестринстві. Встановлена невідповідність сестринської справи та 
медсестринської освіти в Україні міжнародним стандартам дозволила виділити групу чинників, вплив 
яких значною мірою був викликаний необхідністю перегляду ролі і місця сестринської справи, 
переорієнтації змісту медсестринської освіти у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я та її 
адаптації до ринкових умов: 

– відсутність досконалої законодавчо-нормативної бази; 
– відсутність престижу професії та її мотивації; 
– соціальна та професійна незахищеність фахівців сестринської справи, низька заробітна плата; 
– недосконалість системи інформаційної підтримки; 
– недостатня можливість для медсестер активно впливати на результати лікування і профілактики, 

обмеження самостійності у прийнятті рішень у межах своєї компетенції; 
– відсутність аналізу та наукових досліджень із питань сестринської справи; 
– невідповідність системи підготовки і післядипломної освіти медсестринських кадрів міжнародним 

стандартам; 
– відсутність стандартів професійної діяльності медсестер у ЛПЗ; 
– недосконалість системи атестації середнього медичного персоналу [1: 9]. 
Принципова різниця систем підготовки сестринських кадрів України з іншими країнами полягає у 

наступному: 
1. У країнах євроатлантичного регіону відсутній освітньо-кваліфікаційний рівень вищої сестринської 

освіти, еквівалентний вітчизняному рівню "молодший спеціаліст". У той же час, здійснюється ступенева 
професійна підготовка медичних сестер (наприклад, помічників медичних сестер, ліцензованих, 
зареєстрованих медичних сестер), які не мають вищої освіти. 

2. Три-чотирирічний термін підготовки медичних сестер є мінімальним у більшості європейських 
країн, тоді як в Україні, він був запроваджений лише з 2006 р. 

3. У більшості країн Європи, в США та Канаді викладачами медсестринських інститутів, коледжів та 
сестринських факультетів медичних університетів є медичні сестри з академічним ступенем 
медсестринської освіти (магістри та доктори наук, а в сестринських школах – і бакалаври). В Україні не 
існувало системи підготовки науково-педагогічних кадрів із медсестринства. 

4. В економічно розвинених країнах світу підготовка медичних сестер здійснюється виключно на базі 
повної середньої освіти (переважно 12-річна освіта, в Україні абітурієнт може мати базову середню 
освіту (9 класів загальноосвітньої школи). 

5. Зміст сестринської освіти в Україні формується переважно емпіричним шляхом на основі 
стереотипного медичного (лікарського) уявлення про сестринську діяльність. 
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Для раціонального й ефективного використання наявного кадрового сестринського потенціалу в 
Україні важливого значення набувало формування державної політики у сфері сестринської справи, 
підготовки сестринських кадрів і підвищення відповідальності органів влади усіх рівнів для її реалізації.  

Нового змісту й ефективності діяльність у галузі сестринської справи набула від часу здобуття 
Україною незалежності. У 1993 р. сестринський відділ Європейського регіонального бюро ВООЗ провів 
у Алма-Аті (Казахстан) першу нараду спеціалістів із сестринської справи та акушерства з нових 
незалежних держав. Учасники наради прийняли рекомендації та нову Алма-Атинську декларацію, яка 
стосувалася загальної стратегії медсестринського розвитку в цих державах. Друга нарада цієї ж групи 
лідерів відбулася в серпні 1994 р. у Бішкеку (Киргизія), третя – в червні 1995 року в Стокгольмі 
(Швеція). У ході нарад розглядалися питання вдосконалення сестринської справи, наближення її змісту 
та програм підготовки медичних сестер до міжнародних стандартів. Було затверджено головні завдання 
проекту "Розвиток сестринської справи": управління (керівництво) сестринською справою і 
сестринською практикою та поліпшення якості сестринської допомоги [2: 3-6]. 

Протягом 1992-1994 рр., реалізовуючи концепцію вищої неперервної ступеневої освіти, закладену в 
Законі України "Про освіту", було розроблено освітньо-професійні програми та навчальні плани 
підготовки медичних сестер двох рівнів – дипломованої та бакалавра. Було визначено таку ступневість 
медсестринської освіти: 

І рівень – дипломована медична сестра (термін підготовки в медичних освітніх закладах І рівня 
акредитації – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти та 3 роки – на базі базової загальної 
середньої освіти ); 

ІІ рівень – медична сестра-бакалавр (термін підготовки – 4 роки на базі повної загальної середньої 
освіти, 3 роки – після закінчення медичного освітнього закладу І рівня акредитації за денною формою 
навчання та 3,5 роки – для зайнятих медичних сестер за вечірньою формою навчання ( або, як зазначено 
в міжнародній термінології, з неповним навчальним днем). 

Починаючи з 1997 р., за ініціативою МОЗ України було розроблено та запроваджено так звану 
"медсестринську модель" бакалаврської програми для медсестер. Суть її полягає в тому, що спочатку 
студенти навчаються за програмою базового медсестринства протягом перших двох років, а далі – 
протягом наступних двох років вивчають предмети бакалаврської програми. У травні 1998 р. 
Американський міжнародний союз охорони здоров’я (АМСОЗ) провів у Києві конференцію спеціалістів 
із медсестринства нових незалежних держав, де обговорювались питання вдосконалення 
медсестринської освіти. У роботі практично всіх партнерів АМСОЗ чітко простежувалась тема 
розширення повноважень медсестринського персоналу та переосмислення ролі медичної сестри. Цей 
підхід цілком відповідав заходам з реформи охорони здоров’я та медсестринської освіти, що їх 
проводить Україна на державному рівні. До змісту ОКХ випускника ВМНЗ І-ІІ р. а., крім умінь і навичок 
з догляду та спостереження за хворими, надання невідкладної допомоги, які вимагались в ОКХ старого 
покоління, було вперше введено такі здатності та вміння: пропаганда медико-гігієнічних знань; 
профілактика захворювання; формування здорового способу життя в населення; навчання й виховання 
свідомого ставлення до здоров’я. 

Найважливішою особливістю нових стандартів стала орієнтація їх на сучасні та майбутні потреби 
населення в медсестринській допомозі. Вперше до змісту професійної медсестринської освіти були 
введені поняття "збереження здоров’я", "первинна медико-санітарна допомога", концепції стратегії 
ВООЗ "Досягнення здоров’я для всіх" нової ролі та функцій медичних сестер, формування професійного 
вміння оцінити стан та навички збереження здоров’я і навчати населення здоровому способу життя. 

На актуальності і необхідності професійної ступеневої освіти медсестер наголошувалось у наказах 
МОЗ України № 35 від 24. 02. 2000 р. "Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти 
медичного спрямування", МОН України № 612 від 13. 07. 2007 "Про затвердження плану дій щодо 
забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство 
на період до 2010 року" та інших чинних нормативно-директивних документах. 

Реформуванню сестринської освіти в Україні сприяли: 
1. Програма розвитку медсестринської освіти в Україні на період 1993-2002 рр., яка передбачала: 

створення ступеневої медсестринської освіти; реорганізацію найбільш потужних медичних училищ в 
медичні коледжі; створення навчально-методичного забезпечення в навчальних закладах відповідно до 
ступеневої медсестринської освіти; створення навчально-методичного забезпечення державною 
(українською) мовою; створення системи ліцензування і акредитації навчальних закладів; вивчення 
міжнародного досвіду медсестринської освіти. 

2. План розвитку медсестринства в Україні на 1995-2004 рр., розроблений відповідно до рішення 
Національної конференції медсестер (Чернівці, 1995 р.), передбачав: створення факультетів медсестер у 
медичних університетах (інститутах); продовження розвитку ступеневої медсестринської освіти в 
Україні; створення і вдосконалення навчально-методичного забезпечення в навчальних закладах 
державною (українською) мовою; створення державної оцінки якості підготовки фахівців сестринської 
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справи; проведення реформи післядипломного навчання викладачів сестринської справи; розробку 
державних стандартів освіти медсестри; впровадження навчальної програми ВООЗ "ЛЕМОН" для 
підготовки медичних сестер, фельдшерів, акушерок; створення Етичного кодексу медичних сестер 
України (1999 р., прийнятий на І з’їзді медичних сестер України у Чернівцях); створення Асоціації 
медичних сестер України; організацію і видавництво журналу "Медсестринство України"; вивчення і 
впровадження міжнародного досвіду підготовки медичних сестер: зміна змісту освіти медсестри – 
перехід від медичної до медсестринської моделі підготовки медичних сестер. 

Приєднання України до Болонського процесу у 2005 р., основна мета якого – створення єдиного 
європейського наукового освітнього простору, визначили мету реформування медичної освіти на 
найближчий час. 

Основні завдання та принципи Болонської декларації (введення двоциклового навчання; розробка 
єдиної системи залікових одиниць, запровадження кредитно-модульної системи; формування системи 
контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення 
конкурентоздатності фахівців у будь-якій країні Європи; розширення європейського простору вищої 
освіти) були покладені в основу "Програми розвитку медсестринства в Україні на 2005-2010 роки", 
яка передбачала: 

– розробку і запровадження нових освітніх стандартів і змісту медичної освіти; 
– перехід з 2-х на 3-річну програму підготовки медсестер; 
– запровадження однорічної підготовки медсестер-бакалаврів; 
– упровадження уніфікованих програм післядипломної освіти; 
– перегляд професіограми медсестри з перерозподілом функцій між лікарем і медсестрою; 
– створення інститутів медсестринства, сестринських факультетів при університетах; 
– затвердження програми підготовки магістрів медсестринства (розробка державних стандартів ОКХ і 

ОПП). 
Особлива роль у підготовці сестринських високопрофесійних кадрів відводилась вищим медичним 

навчальним закладам нового типу – інститутам медсестринства, в яких передбачалось запровадження, 
відповідно до Європейських і світових стандартів, ступеневої сестринської освіти – від ліцензованої 
медсестри до бакалавра та магістра зі спеціальності "Сестринська справа". 

Відповідно до Концепції розвитку вищої медичної освіти (наказ МОЗ та АМН України від 
12. 09. 2008 р. № 522 / 51) і Програми розвитку медсестринства України на 2005-2010 рр. (наказ МОЗ від 
8. 11. 2005 р. № 585) єдиний в Україні навчальний заклад нового типу – Житомирський інститут 
медсестринства – дав змогу перейти від медичної моделі підготовки спеціалістів до ступеневої 
медсестринської та привести її до рівня міжнародних стандартів. 

У 2008 році вперше в історії держави три навчальні заклади – Житомирський інститут 
медсестринства, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 
Буковинський державний медичний університет здійснили набір студентів до магістратури з 
медсестринства. Так було реалізоване одне з основних завдань, яке ставило Міністерство охорони 
здоров’я України у Програмі розвитку медсестринства України на 2005-2010 рр., яка передбачала 
реалізацію інноваційної і кадрової політики у системі охорони здоров’я, удосконалення системи 
підготовки медичних сестер, розроблення та реалізацію програми розвитку медсестринства, розширення 
функцій медичних сестер відповідно до світового досвіду, забезпечення розвитку ступеневої 
медсестринської освіти в Україні [3: 18]. 

За ініціативою МОЗ України: 
– розроблено стандарт освіти – магістратура за спеціальністю "Сестринська справа" та внесено зміни і 

доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Про перелік 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"; 

 – створено Координаційну Раду з питань розвитку медсестринства України; 
 – забезпечено розвиток мережі вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів з 

реорганізацією найбільш потужних медичних училищ у медичні коледжі; 
 – продовжена та удосконалена система державної діагностичної оцінки якості підготовки фахівців зі 

спеціальності "Сестринська справа"; 
– відкрита дистанційна форма навчання – бакалавр за спеціальністю "Сестринська справа" для 

практикуючих медичних сестер (рівень молодшого спеціаліста); 
– покращенню підготовки сприяло відкриття у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації відділень підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів; створення в регіонах 
хоспісів та відділень сестринського догляду; введення в лікувально-профілактичних закладах нових посад 
заступника головного лікаря з медсестринства та медичної сестри-координатора; створення стандартів 
медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання; проведення та удосконалення 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед випускників ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації за 
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спеціальністю "Сестринська справа"; започаткування та проведення Всеукраїнських конкурсів професійної 
майстерності медичних сестер (рівень молодшого спеціаліста); проведення нарад, конференцій, конгресів з 
питань покращення медсестринської освіти та розвитку медсестринства України; забезпечення підтримки 
та співпраці з Асоціацією медичних сестер України з обласними її осередками. 

Відповідно до вимог міжнародних стандартів, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 08. 11. 2005 р. № 585 "Про затвердження Програми розвитку медсестринства України на 2006-
2010 рр." та з метою удосконалення системи безперервного навчання середнього медичного персоналу, 
покращення надання медичної допомоги населенню в Україні запроваджена ступенева медсестринська освіта. 

Ступенева освіта медичних сестер в Україні: 
І рівень – Дипломована медична сестра – 3 роки навчання (на базі повної середньої освіти); 

Дипломована медична сестра – 4 роки навчання (на базі базової середньої освіти); 
ІІ рівень – Медична сестра (бакалавр) – 1 рік навчання (денна форма – навчання дипломованої 

медичної сестри, після закінчення медичного училища); 
ІІІ рівень – Медична сестра (магістр) – 2 роки навчання (навчання у вищих медичних навчальних 

закладах ІV рівня акредитації та інститутах медсестринства). 
Розроблений стандарт освіти – магістратура зі спеціальності "Сестринська справа" – дав можливість 

внести зміни і доповнення до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507, 
згідно з якими запровадження магістратури з медсестринства надає медичним сестрам можливість 
отримувати повну вищу медсестринську освіту медсестри-педагога, медсестри-керівника високого рангу, 
медсестри-науковця [4: 22]. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26. 11. 2007 р. № 1033 "Про затвердження Змін до 
Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (зареєстрований Міністерством юстиції 
України 28.11.2007 р. за № 1322 / 14589), внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
24 травня 1997 року № 507 і введений у дію освітньо-кваліфікаційний рівень 8.110102 "Сестринська 
справа", кваліфікація "науковий співробітник" (сестринська справа, акушерство), напрям підготовки 1101 
"Медицина". 

Реформа медсестринської освіти в Україні орієнтує на пошук відповіді на головні запитання: якого 
фахівця потребує ринок праці і яких професійних якостей має набути фахівець під час професійної 
підготовки. 

Гарантом розвитку професійної компетентності майбутніх медичних сестер у сучасному освітньому 
процесі є галузеві стандарти освіти (ОКХ, ОПП), які встановлюють вимоги до рівня підготовленості 
випускників вищих медичних навчальних закладів. Перелік правових документів, розроблений і 
затверджений Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, визначив 
єдиний підхід до підготовки спеціалістів з медсестринства, підтвердив академічну свободу, демократизм, 
гуманізм освіти, а також забезпечив умови входження в міжнародний освітній простір [5: 3-5]. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу І-ІІI рівнів 
акредитації узагальнює зміст освіти, тобто відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає 
місце фахівця в структурі системи охорони здоров’я і вимоги до професійної компетентності. Освітньо-
кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 
діяльності й державні вимоги до характеристики та якостей особи. Освітньо-професійні програми 
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з неповною, базовою та (на сучасному 
етапі) повною вищою медсестринською освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
розробляються МОЗ України і затверджуються МОНМС України у встановленому порядку. Освітньо-
професійна програма визначає: нормативний термін навчання за очною формою навчання; нормативну 
частину змісту навчання у вигляді системи блоків змістовних модулів, їх інформаційний обсяг та рівень 
засвоєння відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Освітньо-професійна програма 
встановлює: вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця; 
рекомендований перелік навчальних дисциплін. 

Зусилля провідних спеціалістів МОЗ України у справі модернізації сестринської освіти, дієва 
підтримка усіх, хто має безпосереднє відношення до підготовки сестринського персоналу – адміністрацій 
та викладачів ВМНЗ, дали можливість системі медсестринської освіти України перейти до стану 
структурного реформування у напрямі її адаптування до загальноєвропейської. Зміни стосувались 
перегляду структури освітньо-кваліфікаційних рівнів, запровадження кредитно-модульної форми 
навчання, підвищення якості освіти та її відповідності європейським нормам на основі нових державних 
стандартів освіти, створення дієвої системи отримання освіти протягом усього життя. 

Отже, на підставі аналізу концептуально-методологічного еволюціонування (становлення та розвитку 
ступеневої освіти медичних сестер в Україні), ми робимо висновок, що процес реформування, 
втілившись у певні позитивні результати, триває. 
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В українському суспільстві змінено усталені стереотипні уявлення про роль медсестри у комплексі 
лікувально-діагностичних, профілактичних, реабілітаційних та медико-соціальних заходів; 
переосмислюється практична роль медсестри-лідера (бакалавра, магістра), інший вигляд має колегіальна 
узгодженість у роботі таких фахівців, стандарти їхньої професійної поведінки, її обсяги і методи; 
виникло нове психологічне підґрунтя професійних ролей медсестер різного рівня освіти. 

Водночас процес реформування медсестринької галузі актуалізував низку невирішених проблем, 
найгострішою з яких є перспектива вивчення шляхів подальшої оптимізації підготовки медсестринських 
кадрів у державі: 

– створення системи підготовки науково-педагогічних кадрів із медсестринства (магістратура та 
докторантура); 

– розробка системи управління якістю освіти у кожному ВМНЗ, здійснення моніторингу професійної 
компетентності педагогічних працівників; 

– забезпечення навчального процесу необхідними кадровими, матеріально-технічними, інформаційними 
ресурсами, активне впровадження сучасних інформаційних та інноваційних освітніх технологій; 

– запровадження Всеукраїнського реєстру медсестер та науково-педагогічних кадрів з медсестринства; 
– затвердження наукової спеціальності "Медсестринство" та створення спеціалізованої вченої ради по 

захисту дисертацій за науковою спеціальністю "Медсестринство"; 
– запровадження аспірантури та докторантури за науковою спеціальністю "Медсестринство". 
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Махновская И. Р. Становление и эволюция уровневого медсестринского образования в Украине. 

В статье рассмотрено состояние структурного реформирования медсестринского образования в 
Украине с целью его адаптации к общеевропейскому, проведён научный анализ эволюции уровневого 

медсестринского образования в Украине, сделан сравнительный анализ систем подготовки 
медсестринских кадров в Украине и за рубежом, проанализованы перспективы развития высшего 

медсестринского образования. 

Machnovska I. R. The Development and Evolution of the Level Nursing Education in Ukraine. 

The article deals with the state of the structural reforming of the nursing education in Ukraine towards its 
adaptation to the Common European one. The scientific analysis of the genesis and evolution of the level 
nursing education in Ukraine has been carried out. The comparison of the systems of nursing personal 

training in Ukraine and abroad has been conducted and the perspectives of the higher nursing education 
development have been analyzed. 
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КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 
ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті окреслено основні переваги використання інформаційно-комп'ютерних технологій у процесі 
вивчення української мови в сучасній школі. ІКТ визначаються як інноваційний засіб, що мотивує учнів  
до розвитку їхньої пізнавальної активності та творчості на заняттях. Також зазначені технології 
зіставляються із системою традиційної типологізації уроків з української мови за О. Біляєвим у 

контексті Концепції мовної освіти. 

Прогресивний рух цивілізації в напрямку покращання всіх сфер життя людини передбачає, 
насамперед, удосконалення системи освіти, яка є першорушієм такого розвитку. Сьогодні українська 
школа переживає етап оновлення як змістової бази, так і технічної – двох взаємопов'язаних компонентів. 
Українська мова як предмет не є винятком у системі запровадження інформаційно-комп'ютерних 
технологій (далі ІКТ), адже нові освітні засоби сприяють активізації навчального процесу учнів, 
формуванню свідомої мовної та творчої особистості, яка володіє необхідним рівнем комунікативної 
компетенції. Для успішної організації такої роботи вчитель-філолог повинен знати відповіді на такі 
питання: як варто методично правильно розподілити програмний матеріaл на традиційну й інноваційну 
частини; які особливості застосування ІКТ необхідно враховувати на уроці саме української мови; якими 
інформаційними джерелами доцільно користуватися під час підготовки до занять; як можна самому 
створювати комп'ютеризовані уроки? 

Проблема впровадження ІКТ у навчальний процес загалом й української мови зокрема сьогодні є 
надзвичайно актуальною й розглядається у працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких 
О. Караман, О. Моргун, А. Підласий, Н. Семенів, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та ін. [1-6]. Спільною 
думкою дослідників є визначення переваг досягнення навчально-виховних цілей засобами зазначених 
технологій. Так, Г. Шелехова стверджує, що комп'ютеризація викладання української мови – це 
"забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі 
індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо" [6: 1]. На думку Н. Семенів, на 
уроках рідної мови "найдоцільніше ввести якісно новий засіб навчання (електронні підручники), який, у 
свою чергу, буде найглибше реалізовувати у собі принципи особистісно зорієнтованого навчання", "щоб 
учні не втрачали інтерес..., прагнули до вдосконалення вже здобутих знань" [4: 2]. 

Мета статті: окреслити переваги навчання української мови засобами інформаційно-комп'ютерних 
технологій. Досягненню мети служить розв'язання таких завдань: визначити позитивний вплив ІКТ на 
сприйняття як на перший етап розумової діяльності учнів; навести факти, які підтверджують, що 
використання ІКТ стимулює активізацію пізнавальної діяльності школярів на заняттях, а також 
окреслити основні типи віртуальних уроків, що відповідають традиційній класифікації О. Біляєва. 

Активність мовно-мовленнєвої та комунікативної діяльності учнів, її розвиток – одна з основних проблем 
методики навчання української мови. Для її розв'язання лінгводидактами пропонуються безліч інноваційних 
засобів, інтерактивних технологій, а також ІКТ. Не секрет, що сучасні учні у світлі інформаційної революції 
потребують нового підходу в навчанні, технічно підкованого вчителя, який за допомогою комп'ютерних 
засобів створюватиме цікаві уроки, що в собі містять важливий елемент організації навчання – мотивацію, а 
це, у свою чергу, приведе до збільшення пізнавальної активності школярів, сприятиме відновленню бажання 
вчитися. Більшість педагогів гуманітарного циклу визначає нові засоби навчання як шкідливі, неякісні, 
непотрібні, віддаючи перевагу традиційним методам. Розв'язанням проблеми, на нашу думку, є золота 
середина – мова, звісно, живе у слові, яке звучить, однак з методичного погляду заняття з використанням ІКТ 
досить успішні, активні, результативні, такі, що запам'ятовуються на кілька десятків відсотків більше. Крім 
того, зіставлення Л. Скуратівським друкованого й електронного підручника в межах їх змістового наповнення 
показує "незаперечні переваги електронного його варіанта в можливості розміщення в ньому навчальної 
інформації як у кількісному, так і в якісному відношеннях", "діапазон оптимального врахування 
основоположних дидактичних принципів доступності, складності / трудності, наочності в електронному 
підручнику значно зростає порівняно з паперовим..." [5: 8]. Якщо поглянути на комп'ютеризовані уроки ззовні 
навіть непедагогічними очима, то атмосфера в класі, безумовно, здається специфічно творчою, теплою, 
колективною, сприятливою для активного сприйняття навчального матеріалу, його пізнання, відтворення 
знань, умінь, навичок. А важливим аргументом проти скептичних переконань є те, що активність розумової 
діяльності учнів зашкалює, авторитет учителя росте як людини сучасної, яка може зацікавити весь дитячий 
колектив. Отже, комп'ютеризований процес оволодіння українською мовою дотримується всіх критеріїв 
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успішного навчання відповідно до Концепції мовної освіти [7] й має низку змістових та процесуальних 
переваг. Серед основних є такі: розвиток творчості учня й учителя виходить на новий рівень віртуального 
спрямування; індивідуальна робота з кожним і кожного забезпечується можливостями комп'ютера; 
враховується диференціація навчального матеріалу й особистісно зорієнтований підхід до учнів; економія 
часу на підготовку, презентацію, контроль матеріалу, обсяг якого може в декілька разів збільшуватися 
(йдеться не лише про навчальний, а великою мірою розвивальний та виховний сегменти уроку); не лише 
предметна обізнаність, а й ознайомлення учнів з комп'ютерною грамотністю; системність (низка електронних 
уроків стосується не окремого уроку чи певної теми, а вивчення мови взагалі, адже нові технології 
дозволяють швидко відтворювати знання, уміння, навички у процесі вивчення будь-якого рівня мови. 
Наприклад, запрограмована комп'ютерна система не дозволить перейти до іншого завдання з лексики, не 
виконавши фонетичного, орфографічного чи стилістичного тощо); підвищені естетичність, яскравість, 
реальність, динамічність, емоційність наочності й подальшого її відтворення у власному мовленні тощо. 

Лінгводидакти розуміють, що навчання, насамперед, залежить від мотивації учнів, яка в декілька 
разів підвищується шляхом використання ІКТ, а також від стимулювання розумової діяльності школярів. 
Будь-яка здатність дітей засвоювати та усвідомлювати новий програмовий матеріал, передусім, залежить 
і починається зі сприйняття. Відомо, що "сприйняття – це психічний процес відображення предметів і 
явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії їх на органи відчуття з 
розумінням цілісності відображуваного" [8: 98]. Усі предмети, що оточують нас, мовні знання 
"потрапляють до нас" за допомогою переважно нашого зору та слуху. Чим інтенсивніший цей процес, 
тим сильніше відчуття діють на увагу, пам'ять, мислення та інші процеси розумової діяльності. Здатність 
ІКТ однозначно перевищує можливості вчителя в цьому контексті. Така пряма залежність росту 
активності учнів на уроці підтверджує доцільність використання нових технологій. Залучення чуттєвих 
елементів нерозривно забезпечує створення логічних операцій, адже мисленнєва діяльність особистості 
ґрунтується на її сенсорних можливостях. Комп'ютеризовані уроки стимулюють майже всі види 
сприйняття, а найбільше активуються головні – зорове та слухове. Таким чином учень проявляє себе як 
читач, слухач, глядач і навіть активний діяч, від якого залежить правильність виконання завдання. 
Яскравість, емоційність, динамічність, реальність ІКТ підсилюють тривалість довільного сприйняття 
учнів, що згодом переходить у спостереження, тобто цілеспрямоване сприйняття об’єктів, у пізнанні 
яких зацікавлена особистість. Учні будуть певні, що для абсолютного виконання завдання необхідно 
запам'ятовувати кожну дрібницю. Серед популярних видів ІКТ учителю-словеснику найбільше стануть у 
пригоді презентації, відеосюжети, електронні тренажери, тести, графічні редактори та ін., використання 
яких не суперечить традиційно усталеній типології уроків з української мови за О. Біляєвим (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Зіставлення типологій традиційних і комп’ютеризованих уроків з української мови 

 

№ 
Класифікація уроків з української 

мови за О. Біляєвим 
Уроки з 

використанням ІКТ 
Рекомендації щодо 
застосування ІКТ 

1. Урок засвоєння нових знань 
Урок-презентація, 

відеоурок 
Словосполучення, визначення, 
порівняльна характеристика 
(мультимедійна презентація)

2. Урок формування вмінь і навичок 

Урок із використанням 
електронних 

тренажерів мовного 
спрямування 

Робота над типами 
словосполучень, головне та 
залежне слово (завдання на 

освоєння електронно-
дидактичного засобу) 

3. 
Урок узагальнення і систематизації 

вивченого 

Урок із використанням 
електронних 
тренажерів 
діяльнісного 
спрямування 

Створення власних 
словосполучень, порівняння 
лексичних із фразеологічними 

(робота з посібником у режимі 
відтворення набутих знань, 

умінь, навичок) 

4. Урок проведення контрольної роботи 

Урок-тест, урок-проект Виконання усіх видів мовно-
мовленнєвих завдань (робота з 
електронно-дидактичними 
матеріалами у режимі 

продукування власних мовних 
знань і комунікативних умінь) 

5. Урок аналізу контрольної роботи 

Урок із використанням 
ІКТ з метою виявлення 
недоліків, помилок та 
роботи над ними 

Контрольна робота
(електронні тести, презентація 
власних учнівських слайдів, 
проектів, відеосюжетів) 
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6. Урок розвитку зв'язного мовлення 

Урок із використанням 
ІКТ комунікативного 

спрямування 

Словосполучення 
(комбінування ІКТ з метою 
активізації пізнавальної та 
творчої діяльності учнів)

Невичерпні можливості усіх вище названих інформаційно-комп'ютерних технологій сприятимуть 
тому, що три групи учнів за розвитком пізнавальної активності (висока, середня, низька) у традиційній 
методиці перетворяться на дві чи навіть одну (високу). А вчитель-філолог завжди знатиме, як 
забезпечити дію формули "мотивувати – ознайомити – закріпити – відтворити – використовувати у 
власній практичній діяльності – створити". 

Останніми десятиліттями розвиток навчальної активності учнів на уроках української мови є 
проблемою лінгводидактів нашої держави. Залучення інформаційно-комп'ютерних технологій у 
навчальний процес, на наше глибоке переконання, стане наступною сходинкою до її розв'язання, а також 
для реалізації завдань Концепції мовної освіти [7]. Незважаючи на специфіку української мови як 
гуманітарного предмета, її методика повинна однозначно йти в цьому напрямку, тоді рівень мовленнєвих 
знань і комунікативних умінь та навичок учнів підвищиться, що в подальшому не призведе до забуття 
рідної мови, а навпаки популяризує її, адже це знання є необхідним для заняття будь-якою діяльністю, а 
також для демонстрації своїх особистих і ділових якостей. 

Новостворена персональна чи шкільна база, де поряд із традиційними методами широко 
розповсюдженими стають сучасні засоби створення віртуальних уроків, завойовує все більше простору в 
організації навчання мови; обмін досвідом, перспективні розробки сприяють росту авторитету сучасного 
педагога, успішної школи, збільшенню кількості задоволених й активних у здобутті необхідних 
компетентностей учнів. Саме така перспектива роботи вчителів-практиків і лінгводидактів потребує 
подальшого вивчення та широкого застосування в оновленій школі. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Караман О. В. Технологічний підхід до розробки комп'ютерних програм з теми "Односкладні речення" у 8 
класі гімназії / О. В. Караман. // Педагогічна освіта : Теорія і практика : Психологія, Педагогіка : [зб. наук. 
пр.] / [ред. кол. І. Д. Бех, З. Ф. Сіверс, Е. В. Бєлкіна та ін. ] – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2006. – № 6. – 
С. 142–149. 

2. Моргун М. О. Комп'ютерний підручник як новий дидактичний засіб / О. М. Моргун, А. І. Підласий // 
Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 117–124. 

3. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології / І. П. Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с. 
4. Семенів Н. Електронний підручник з рідної (української) мови як засіб реалізації особистісно зорієнтованого 

навчання / Н. Семенів // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 2–6. 
5. Скуратівський Л. В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української 

мови в основній школі / Л. В. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 7–10. 
6. Шелехова Г. Т. Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови / Г. Т. Шелехова // 

Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 1–8. 
7. Концепція мовної освіти 11-річної школи // Дивослово. – 2002 . – № 8. – С. 19–11. 
8. Максимюк С. П. Педагогіка : [навч. посібник] / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 98 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 14.06. 2011 р. 

Палладий Н. Н. Компьютеризация учебного процесса украинского языка как 
лингводидактическая проблема. 

В статье описаны основные преимущества использования информационно-компьютерных технологий в 
процессе обучения украинского языка в современной школе. ИКТ определяются в качестве 

инновационного средства, мотивирующего учащихся к развитию познавательной активности и 
творчества на занятиях. Также упомянутые технологии сопоставляются с системой традиционной 
типологизации уроков украинского языка А. Биляева в контексте Концепции языкового образования. 

Paladii N. M. The Сomputerization of the Educational Process of the Ukrainian Language as a Linguistic 
and Didactic Problem. 

The article contains the main advantages of using Information and Сomputer Technologies during the Ukrainian 
language studies in a modern school. These technologies are determined as new facilities which motivate 

students to develop cognitive activity and creativity at studies. Also these technologies are compared with the 
traditional system of classifications of the Ukrainian language lessons by О. Biliaev in the context of the 

Concept of Language Education. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ТЕОРІЙ (МОДЕЛЕЙ)  
ПРО РОЛЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ  

З РОДИНАМИ ЗАДЛЯ ОДУЖАННЯ ПАЦІЄНТІВ 

У статті проаналізовано історичні та порівняльні аспекти розвитку медсестринства, наукові 
підходи до визначення змісту основних медсестринських теорій (моделей). Встановлено, що 
проблеми в сімейній медицині вимагають детального дослідження та впровадження сучасних 
наукових та навчальних технологій з метою модернізації медичної галузі та медсестринства, 
зокрема загальної практики сімейної медицини, спеціалісти якої повинні володіти професійно-

педагогічною компетентністю. 

Упродовж багатьох століть існує традиційна медична модель, суть якої полягає в орієнтації на 
хворобу, де на першому плані знаходиться професійна діяльність лікаря, спрямована на диференціацію 
клінічних ознак захворювання, встановлення діагнозу, лікування патологічних процесів та станів [1] і 
лише короткий історичний шлях має медсестринство. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі тісної співпраці медичної сестри з сім’ями пацієнтів та 
залучення їх до участі в одужанні пацієнтів. Завданням даної статті є аналіз стану дослідженості 
медсестринських моделей та теоретичного обґрунтування проблеми розвитку медсестринства, ролі 
професійно-педагогічної компетентності медичної сестри для здійснення діяльності на засадах загальної 
практики – сімейної медицини. 

Функції догляду та обслуговування з часів первіснообщинного ладу, які входять в сферу сестринської 
справи, виконували жінки, матері, сестри. Жінка як оберіг домашнього вогнища, цілком природно 
доглядала новонароджених, немовлят, дітей і дбала про збереження всіх членів родини. Радіус 
охоплення діяльності й опіки хворих, немічних, старих поступово розширювався. Сестринська справа від 
початку розглядалась як різновид діяльності лише жіночої статі, тобто визнавалось, що для виконання 
зазначених функцій вимагаються риси та особливості характеру, переважно притаманні жінкам. Часто 
уявлення про медичну сестру та її роль поєднувались з образом ніжної, доброї, завжди близької, і 
головне, надійної матері. І хоча вона була неосвічена, проте розумна, завдяки життєвому досвіду. 

У середні віки створювались монастирі, лікарні, притулки для догляду за хворими бідняками. 
Першою запровадила навчання з догляду за хворими римлянка Паула. Сестринська допомога у західних 
країнах поділялась на допомогу, яку проводили вдома за плату доглядальницям, та в лікарнях, 
притулках, робітничих будинках монашками та служницями. В Київській Русі княгиня Ольга 
організувала лікарню, в якій за хворими доглядали жінки. Своїми медичними знаннями першою 
прославилась Євпраксія Мстиславівна, онучка Володимира Мономаха [1]. 

В ХVІІІ ст. в Росії з’являються повивальні бабки (акушерки). У 1728 р. медична колегія ввела посадові 
одиниці жінкам по догляду за хворими, а у 1803 р. в Москві та Петербурзі відкрито "вдовьи дома" [1]. 

Видатний хірург М. І. Пирогов [1-6] був ініціатором використання жінок-сестер милосердя в якості 
помічників лікаря. Сто двадцять жінок брало участь в Кримській війні, об’єднаних в 
Хрестовоздвиженську общину сестер піклування про поранених і хворих [1: 199; 6; 7]. Серед них 
відзначились своїм героїзмом, милосердям та професіоналізмом Д. Севастопольська, К. Хитрова, 
К. Бакуніна, Є. Карцева, В. Щедріна та ін. У тій же війні брала участь і Флоренс Найтінгейл – засновниця 
міжнародної системи підготовки кадрів сестринського і молодшого персоналу. У 1899 р. створена 
Міжнародна Рада медичних сестер (МРМ). 

Мати Тереза (1910-1997) доглядала хворих власноруч, створювала хоспіси, притулки для хворих, 
організовувала школи, будинки для дітей, жінок з небажаною вагітністю, а місію – Орден Благодійності 
в Індії з 12 медсестер виростила до 3000 у 517 містах 100 країн [1: 244-247]. 

Теоретики медсестринства світової спільноти за всю історію становлення і розвитку медсестринства 
обґрунтували і створили декілька медсестринських теорій (моделей), які визначають суть 
медсестринства. 

Розвитку медсестринства як науки передували розробки і дослідження медичних сестер різних країн 
світу. Основоположницею філософії медсестринської справи, по праву, вважається Флоренс Найтінгейл, 
яка вивчала вплив оточуючого середовища на видужання хворого, реакцію пацієнта у відповідь на 
хворобу. Свою позицію вона виклала у книзі "Нотатки про медсестринство" (1859 р.) [8; 9]. Клятву 
медсестри, розроблену Ф. Найтінгейл, вивчають і приймають випускники вищих медичних навчальних 
закладів, отримавши диплом медичні сестри [8: 106; 9; 10]. 

Опираючись на свій досвід, Хільдегард Пеплау [9] дослідила, що в основу медсестринства варто 
покласти взаємини "медсестра-пацієнт". У виданні "Міжособистісні стосунки в медсестринському 
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догляді" (1952) вона детально розкрила теорію психодинамічного догляду, що концентрується як на 
догляді, так і на самій людині. На її погляд, медична сестра повинна була вникати в усі сторони життя 
пацієнта, при цьому залишаючись для нього сторонньою особою, проте допомагаючи йому в питаннях 
опіки та успадкування, навчаючи його елементам догляду, що вимагало б від неї лідерських якостей, 
різнобічних знань, винахідливості. 

Цікавою є додатково доповнююча теорія Вірджинії Хендерсон. На її переконання, саме медична 
сестра повинна своїми втручаннями сприяти самостійності хворого. В своєму підручнику "Принципи та 
практика медсестринства" (1966), В. Хендерсон відзначала, що основою медсестринського догляду є 14 
потреб, задовольнивши які, людина досягне повної гармонії у цивілізованому світі. Згодом доповнила ці 
потреби до двадцяти однієї у своїх дослідженнях Файе Абделла [9: 26]. 

Заслуговує на увагу модель самодопомоги (дефіциту самодогляду) Дороті Орем. Дослідниця 
опирається на початковий (природний) принцип спроможності людини від початку самостійно 
обслуговувати себе. Оскільки в період хвороби ця здатність знижується (обмежується чи відсутня), то 
саме медична сестра повинна спонукати пацієнта до відновлення компонентів самодогляду, навчивши 
його, як це саме потрібно зробити, створюючи умови та асистуючи йому. 

Джулія Джонсон розробила поведінкову модель, проаналізувавши і довівши, що саме зі зміною 
способу життя, появою хвороб (а це завжди стрес) змінюється поведінка людини. Щоб змінити поведінку 
людини, варто виявити фактор впливу і його причину та відновити рівновагу, координуючи та 
контролюючи поведінку людини і направляючи її на відновлення рівноваги поведінкової системи і 
функціональної стабільності пацієнта. 

Адаптаційна модель Калісти Рой базується на системі адаптацій, яку вивела авторка, зауваживши, що 
саме навчання пацієнта елементам адаптації до навколишнього оточення (середовища) як в період 
відносного здоров’я, так і в період хвороби повинно стати пріоритетним завданням медсестри [9-11]. 

Усі зазначені теорії мають раціональне зерно і так чи інакше використовуються в практичному 
медсестринстві. 

Проте, виходячи з теми нашого дослідження, коли основний акцент спрямовується на формування 
професійно-педагогічної компетентності медичної сестри сімейної медицини, яка по роду своєї 
діяльності повинна тісно співпрацювати з родинами пацієнта, надавати медико-санітарну допомогу, 
проводити профілактичну діяльність, на наш погляд, є цікавою теорія турботи Джейн Ватсон [9: 44], яка 
вважала, що стан здоров’я людини, поява хвороб залежить від її поведінки, а звідси очевидно, що 
профілактика і догляд повинні здійснюватись медсестрою паралельно. 

Профілактична модель Бетті Ньюмен [9: 44] базувалась на співпраці з родинами задля підтримки та 
досягнення ними оптимального рівня здоров’я через усвідомлення людиною своєї значущості в результаті. 

Оскільки медична сестра сімейної медицини постійно працює на територіальній дільниці й розглядає 
пацієнта в контексті сім’ї, а її діяльність передбачає профілактичну роботу в родинах, вивчення факторів, 
що можуть негативно позначитись на здоров’ї кожного її члена, то цікавими до застосування можуть 
стати теорія збереження Мойри Левайн [9: 27] та удосконалена модель здоров’я Мойри Аллен. 

У 1969 р. М. Левайн у виданні "Вступ до клінічного медсестринства" детально обґрунтувала 
розроблені нею чотири принципи збереження, які включають в себе збереження енергії, структурної, 
особистої і соціальної цілісності. Викликавши зацікавленість родини у відновленні здоров’я кожного із її 
членів та опікуючи родину, спільними зусиллями можна досягти балансу цілісності, зберігши 
індивідуальність і унікальність пацієнта. Допомогти адаптуватись йому до змін, що виникли в результаті 
хвороби, може саме найближче оточення пацієнта, його родина, яка достеменно володіє інформацією про 
проблеми пацієнта, безпосередньо впливає на формування здоров’я. Ось чому тісна співпраця з родиною 
сприяє взаємодії та є передумовою комплексного догляду за пацієнтом і спрямована на вирішення його 
проблем та задоволення потреб. 

Мойра Аллен (1977) впевнена, що щоденне активне самопізнання є найкращим способом вивчення 
свого здоров’я, а прагнення кожної людини і сімей до покращення свого здоров’я сприяє здоров’ю нації, 
яке є національним багатством. Основу основ цієї моделі складає сім’я і, на переконання дослідниці, 
пошук першопричини проблем людини потрібно розпочинати із середовища сім’ї. Всю свою увагу, 
зусилля і діяльність медична сестра повинна спрямувати на співпрацю з родиною пацієнта, щоб 
долучити кожного члена родини стати співучасником в процесі покращення здоров’я пацієнта [9-11]. 

Історично склалось, що догляд за хворими та опіку в родинах здійснюють жінки і це стало 
лейтмотивом професії "медична сестра". 

У проаналізованих нами моделях дослідниці обґрунтували необхідність тісної співпраці з родинами 
та залучення членів сім’ї пацієнта до участі в його одужанні. 

В основі діяльності медичних сестер Європи за рекомендацією Європейського бюро ВООЗ, до складу 
якого входить і Україна, покладено модель Вірджинії Хендерсон. Для вирішення потреб пацієнта 
потрібно провести медсестринське обстеження пацієнта, визначити стан його здоров’я, встановити 
медсестринський діагноз, розставити пріоритети, визначити завдання, спланувати втручання і здійснити 
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їх, підвести підсумки, а при необхідності вносити корекції з метою отримання потрібного результату. 
Саме такий підхід свідчить про цілеспрямований, високоорганізований процес, спрямований на 
вирішення проблем і задоволення потреб пацієнта, чим, власне, і повинно опікуватись медсестринство. 
Викладені компоненти як цілісна система і складають п’ять етапів медсестринського процесу, метою 
якого є "підтримання здоров’я, запобігання захворюванню, сприяння поліпшенню стану та процесу 
видужання, відновлення здоров’я та максимального незалежного функціонування" [9-11]. 

З проголошенням незалежності України як суверенної держави медсестринство набуло стрімкого 
розвитку[1; 4-7]. Для впровадження медсестринського процесу в дію медичній сестрі сімейної медицини 
України потрібно мати багатоспекторну обізнаність, бути компетентною в професійному спрямуванні, 
володіти знаннями клінічного медсестринства, психології, міжособового спілкування і застосовувати 
міжпредметну інтеграцію та теоретичні засади, набуті практичні уміння і навички досягнення бажаного 
результату. 

Провідні фахівці МОЗ України, керівники та викладачі вищих медичних навчальних закладів, 
медичні сестри практичної охорони здоров’я досліджують розвиток медсестринства в Україні, проводять 
порівняльну характеристику з рівнем розвитку в інших країнах світу та вносять свої пропозиції для 
реформування галузі охорони здоров’я та медичної освіти в нашій країні – переходу підготовки медичної 
сестри від медичної до медсестринської моделі [12]. 

Медсестринство поступово впроваджується в сімейній медицині. Н. М. Касевич запропонувала свою 
семирівневу ієрархію людських потреб, взявши за основу п’ять рівнів потреб за А. Маслоу [10: 336]. 

На першому З’їзді медичних сестер України, що відбувся в Чернівцях у 1999 р. був прийнятий 
Етичний кодекс медичної сестри України [8: 107; 13]. 

Отже, для всебічного розвитку сімейної медицини варто враховувати та використовувати досвід та 
дослідження минулих років, викладених в працях медичних сестер-дослідниць. Обґрунтування участі 
медичної сестри в залученні родини пацієнта до процесу його одужання передбачає наявність у неї 
сформованої професійно-педагогічної компетентності, що забезпечить здатність співпрацювати з 
сім’ями, знаходити спільні творчі рішення, розв’язувати проблеми, успішно проводити навчання, 
сприяти пропагуванню здорового способу життя та попередження захворювань. 

З метою виконання лікарських призначень медична сестра повинна володіти професійною 
(маніпуляційною) майстерністю. Здійснюючи догляд за хворими, проводячи бесіди й навчання, 
виконуючи роль наставника, педагога, помічника, а також переконуючи пацієнта в необхідності, 
доцільності та суті втручань і отримання згоди пацієнта на проведення маніпуляцій чи досліджень, 
медична сестра повинна застосовувати набуті педагогічні знання, уміння та навички. 

Щоб долучитись до сучасних світових стандартів розвитку сімейної медицини, яким би відповідали 
випускники медсестринських відділень України, потрібно удосконалювати систему підготовки 
спеціалістів медсестринської освіти, адже першим помічником сімейного лікаря є сімейна медична 
сестра. На наш погляд, запровадження спецкурсу "Педагогічні аспекти навчання само- та взаємодогляду 
пацієнта і його родини в сімейній медицині" в систему фахової підготовки та неперервної медичної 
освіти, сприятиме формуванню у майбутніх та працюючих медичних сестер професійно-педагогічної 
компетентності, поглибить знання про роботу в родинах та забезпечить успішну діяльність в закладах 
загальної практики сімейної медицини. 

Професія медичної сестри повинна забезпечувати ефективне функціонування системи охорони 
здоров'я, особливо в його профілактичній частині. Видатний хірург М. І. Пирогов, у свій час сказав: 
"Майбутнє належить медицині профілактичній". Якщо в європейських країнах один лікар часто працює з 
4-6 медичними сестрами, то в Україні – переважно з двома. Вони виконують призначені лікарем 
маніпуляції, спостерігають і доглядають за пацієнтами, беруть участь у лабораторних, рентгенологічних 
та інструментальних методах дослідження пацієнтів, проводять на дільниці профілактичну роботу, 
розробляють заходи по навчанню пацієнтів само- і взаємодогляду, здорового способу життя, працюють з 
документацію. Наявність 2-3-х медичних сестер у сімейній амбулаторії забезпечить їхню взаємозаміну. 

Cистема медсестринської освіти в медичній галузі потребує вдосконалення з метою підготовки 
спеціалістів, що відповідали б сучасним світовим стандартам, особливо в умовах надання первинної 
медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини [14], адже пріоритетним напрямком 
розвитку національної системи охорони здоров’я є розвиток ПМСД на засадах сімейної медицини [15-17]. 

У всіх країнах оптимізація обсягів і поліпшення якості медичної допомоги, що надається медичними 
працівниками первинної ланки, як свідчить міжнародний досвід, є ключовою передумовою забезпечення 
пріоритетного розвитку і успішного реформування ПМСД [18; 19]. 

Ефективність медичної допомоги може бути, в тому числі, і за умов науково обґрунтованої 
організації роботи медичного персоналу як складової реформи системи охорони здоров’я загалом. 
Сімейний лікар і сімейна медсестра у системі організації ПМСД є центральними фігурами [20; 21], а, 
відтак, потребують особливої уваги та дослідження формування у них професійно-педагогічної 
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компетентності з метою запровадження в практичному медсестринстві, що забезпечить бездоганне 
виконання ними покладених функцій і завдань. 
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Шарлович З. П. Педагогические аспекты современных медсестринских теорий (моделей) о роли и 
путях усовершенствования сотрудничества семейной медицинской сестры в семьях для 

выздоровления пациентов. 

В статье проанализированы исторические и сравнительные аспекты развития медсестринства, 
научные подходы к определению содержания основных медсестринских теорий (моделей). Установлено, 
что проблемы семейной медицины требуют детального исследования и внедрения современных научных 
и учебных технологий с целью модернизации медицинской отрасли и медсестринства, в частности, 
профессии медицинской сестры общей практики семейной медицины, специалисты которой должны 

владеть профессионально-педагогической компетентностью. 

Sharlovych Z. P. The Pedagogical Aspects of the Nursing Theories (Models) on the Role and Improvement 
Ways of the Family Medical Attendant's Cooperation with the Families for the Patients' Recovery. 

The article analyzes the historical and comparative aspects of nursing development, the scientific 
approaches towards the principle nursing theories (models) content determination. It has been determined 
that the family practice problems require the detailed research and the modern scientific and educational 

technologies implementation for the modernization of the medical sphere and nursing, particularly the 
profession of the general family practice medical attendant where the specialists should have the 

professional pedagogical competence. 
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КОНЦЕПТ ЯК МЕНТАЛЬНО-МОВНИЙ КВАНТ ЗНАННЯ ПРО СВІТ 

У статті описано та проаналізовано поняття "концепт". Приділено увагу властивостям 
концепту, які знайшли своє специфічне вираження в теорії когнітивної (концептуальної) 

метафори. Систематизовано й узагальнено визначення концепту як ментально-когнітивного 
утворення, яке відображає систему уявлень і понять про певний фрагмент дійсності і є соціально, 

культурно, етнічно маркованим. 

Для лінгвістичних студій когнітивного й антропоцентричного спрямування методологічно важливим 
є висновок про те, що різноманітні інтелектуальні завдання, спрямовані, передусім, на пізнання світу, 
людина вирішує, спираючись на накопичений в оточуючому її соціумі онтологічний досвід, а не починає 
щоразу з "tаbulа rаsа". 

Для позначення квантів культурно-семантичного континууму, з якого той чи той носій мови черпає 
свій досвід, для окреслення "тих смислів, якими оперує людина в процесах мислення й які відображають 
зміст досвіду й знань, зміст результатів людської діяльності й процесів пізнання світу" [1: 38], в науковій 
літературі активно використовується таке поняття, як концепт. Основні етапи становлення цього 
поширеного в сучасних наукових дослідженнях термінопоняття та його змістове навантаження 
відстежила й докладно проаналізувала у своїй докторській дисертації "Лінгвоконцептуальна 
репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу" 
В. Іващенко (Київ, 2007 р.). Як засвідчують результати спостережень дослідниці, поняття "концепт" 
виникло в лоні філософії ще в добу античності – в період класичної "золотої" латині. Приблизно в ХІ-
ХІІ ст. лексема концепт набуває статусу наукового поняття й починає спорадично вживатися спочатку в 
логіці, а з ХІХ ст. – в психології й мовознавстві. Поширення цього терміна в східнослов’янському 
науковому просторі (спочатку в Росії, а згодом і в інших республіках колишнього СРСР, зокрема в 
Україні) й початок його "повноправного" використання в дослідженнях лінгвістичного спрямування 
датується фахівцями 1980-ми рр. й пов'язується з появою перекладів праць англомовних авторів (цей 
факт відзначають, зокрема, В. Маслова, Р. Фрумкіна), хоча, як наголошується в розвідках вищеназваних 
авторів, цей термін є й новим, і водночас старим, оскільки вперше стосовно лінгвістичних студій його 
було вжито ще 1928-го р. в статті російського філософа дореволюційної школи С. Аскольдова-Алексєєва 
"Концепт и слово", надрукованій у збірці "Русская речь". У цій розвідці філософсько-лінгвістичного 
спрямування науковець розглядав концепти як загальні поняття, типологічно споріднені з 
середньовічними універсаліями. Для розуміння природи концептів, на думку вченого, необхідно вловити 
їх найбільш істотну властивість як засобів пізнання. Її дослідник вбачав у функції заміщення. Згідно з 
цим концепт визначався ним як мисленнєве утворення, яке заміщує в процесі мислення чималу кількість 
предметів одного й того ж роду [2: 267], тобто відіграє роль класифікатора. При цьому єдність родової 
ознаки полягала для нього в єдності точок зору на те чи те явище, предмет тощо, а єдність точок зору 
зумовлювалася єдністю свідомостей членів мовного колективу [2: 272]. Саме з цієї роботи 
С. Аскольдова-Алексєєва розпочинається розвиток концептуально-культурологічного напряму 
мовознавчих студій, продовжених на теренах радянської науки академіками Д. Лихачовим, 
Ю. Степановим та представниками сформованих ними шкіл, а поза межами колишнього СРСР – 
польською дослідницею Анною Вежбицькою (нар. 1938 р.), яка нині проживає в Австралії. "Аспекти 
аналізу значення концепту, введені С. Аскольдовим-Алексєєвим, – резюмував наприкінці ХХ ст. 
Д. Лихачов (який в основному поділяв погляди С. Алексєєва), – можуть значно розширити сферу 
досліджень у бік історико-культурного вивчення проблеми" [3: 280]. 

На сьогодні концепт є міжгалузевим поняттям, що (як і відповідна лексема) функціонує на стику цілої 
низки наукових дисциплін, аспекти взаємодії яких визначають і різне бачення цієї лінгвоментальної 
сутності. Серед тих напрямів наукового осмислення цього термінопоняття, які розглядаються в згаданій 
дисертації В. Іващенко як досить чітко сформовані на сьогодні (лінгво-логіко-філософський, 
психолінгвістичний, лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, етнолінгвістичний, власне 
лінгвістичний), нас цікавить, передусім, лінгвокультурологічне та етнолінгвістичне трактування концепту, 
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що продукує такі підходи, як етноцентричний, у межах котрого концепт розглядається як культурний знак: 
"згусток культури" (Ю. Степанов), "ключове слово культури", "культурна домінанта" (А. Вежбицька), 
"національно-культурний стереотип" тощо. Концепт може розглядатися як потенційне утворення, як 
аксіологічно маркована ментальна сутність, як концепція смислової організації структури знання, як 
заступник реалії або поняття, як посередник між реальною дійсністю та свідомістю людини [4: 90]. 

У сучасних лінгвістичних працях, передусім, інтердисциплінарної специфіки, зустрічається чимало 
різних визначень терміна "концепт", хоча на сьогодні жодне з них не стало загальновизнаним. Ми 
торкнемося лише тих тлумачень цього терміна та / або тих його смислових конотацій, які найбільше 
відповідають проблематиці нашого дослідження. З цією метою, насамперед, дозволимо собі зацитувати 
тут визначення, яке, узагальнюючи й доосмислюючи наявні в лексикографічних джерелах з когнітивної 
лінгвістики трактування концепту, подає в додатках до своєї роботи В. Іващенко: "Концепт – це 
онтологічно наповнене багаторівневе поліструктурне ментально-мовне утворення, що виявляє себе в 
двох іпостасях: з одного боку, як одиниця когніції, пам’яті, "ментального лексикону" й т. ін., що є 
фрагментарно-цілісним … ментальним образом світу, який акумулює в собі певний багаж як вербальних, 
так і невербальних знань того чи іншого соціуму, пропущений крізь призму пізнавальної діяльності 
окремої мовної особистості; з другого, – як одиниця (етно)культури / національно-мовної 
(само)свідомості, згусток (лінгво)культури й т. ін., що є культурно значущим смислом-цінністю – 
фрагментарною цілісністю елементарних смислів, пропущених крізь призму індивідуально-
особистісного осмислення якогось фрагмента дійсності" [4: 463]. Як бачимо, в своєму визначенні 
В. Іващенко спробувала синтезувати наявні на сьогодні підходи до осмислення сутності концепту, 
позиціонуючи його як складне, багатопланове ("багатоярусне"), ментально-мовне, національно 
марковане поняття. 

Привабливою є точка зору на концепт московської дослідниці В. Красних, яка, розглядаючи це 
термінопоняття з позицій лінгвокогнітивного підходу, потрактовує його як ментефакт – елемент "змісту" 
свідомості, або ідеальної сторони дійсності. Концепти, на думку дослідниці, належать до сфери "ratio", 
наближаючись у цьому смислі до свого первісного значення як "поняття", "ідеї", і як такі не мають 
візуального прототипного образу, хоча й можуть викликати візуально-образні асоціації. Це, за висновком 
В. Красних, "термінальні" елементи, які не членуються далі [5: 9-41]. З таким підходом до тлумачення 
сутності концепту може бути пов’язана й поява поняття "національний концепт", який позиціонується як 
"найбільш загальна, максимально абстрагована, проте конкретно репрезентована в мовній свідомості 
когнітивно оброблена ідея "(культурного) предмета", що існує в сукупності всіх валентних зв’язків, які 
мають національно-культурну маркованість" [4: 69]. 

Запропоноване В. Красних трактування концепту за своєю основною ідеєю наближається до 
визначення, яке видається нам найбільш чітким, прозорим, змістово ємним і до якого схиляються, 
зокрема, такі дослідники, як І. Голубовська, В. Маслова, Р. Фрумкіна. Воно належить вже згаданій нами 
А. Вежбицькій – очільнику польської школи етнолінгвістики, яка витлумачує концепт як об’єкт зі світу 
"Ідеальне", якому притаманне ім’я і який відбиває певні культурно вмотивовані уявлення людини про 
світ "Дійсність" [6: 90]. Відповідно до цього тлумачення, концепт уявляється нам на кшталт своєрідної 
параболи: крива значення слова, яке (значення) власне й становить об'єкт концептуалізації, одним своїм 
кінцем занурена в ментально-психологічну сферу індивіда, другим – у реальний світ, що вербалізується 
за допомогою мовних форм. У такій інтерпретації концепт може розглядатися як своєрідний 
"посередник" між словом, ментальною сферою людини та екстралінгвістичною реальністю. 

"Параболічна", з’єднувально-посередницька функція концепту визначає й сутність дефініції 
Т. Снітко, в якому це термінопоняття інтерпретується як ментальне утворення високого або граничного 
рівня абстрагування, що апелює до "небаченого світу" духовних цінностей, смисл якого може 
оприявнюватися тільки через символ – знак, який передбачає використання свого предметно-образного 
змісту для вираження змісту абстрактного [7: 94]. 

Охарактеризовані властивості концепту як одиниці когніції знайшли своє специфічне переломлення в 
теорії когнітивної (концептуальної) метафори. Філософське підґрунтя теорії 
когнітивної / концептуальної метафори можна віднайти в працях Дж. Віко, В. фон Гумбольдта, 
Е. Касірера, Л. Вітгенштейна, М. Гайдеґґера. Однак вперше в цілісному вигляді ця теорія була заявлена 
американськими ученими Дж. Лакоффом і М. Джонсоном у їх спільній праці "Метафори, якими ми 
живемо". Основним її постулатом є розуміння метафори не як власне мовної, а концептуальної 
структури, що виступає однією із форм концептуалізації дійсності, специфічним способом пізнання, 
завдяки якому утворюються нові поняття, що знаходять своє вираження як у мовних формах, так і 
позамовних (міміка, жести, культурно-побутові звичаї) [8: 55-56]. Отже, сутність запропонованого 
Дж. Лакоффом і М. Джонсоном підходу, який можна визначити як антропологічний, полягає в тому, що 
його прихильники "відшукують витоки мовної метафори не в правилах логіки, а в особливостях 
людської свідомості й світосприйняття, в закономірностях виникнення образів і понять як у 
загальнолюдському плані, так і в стосунку світобачення (конкретного) мовного колективу" [9: 188]. У 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філологічні науки 

 

168 

своєму дослідженні Дж. Лакофф і М. Джонсон охарактеризували цілі системи метафор, які вони 
віднайшли в англійській мові, послуговуючись загальноприйнятими в англомовній спільноті поглядами 
на ті чи ті об’єкти позначення. За допомогою терміна "conceptual metaphors" зазначені дослідники 
намагаються розмежувати мовні засоби вираження й когнітивний процес, що лежить у їх основі, а саме 
розуміння одного явища (чи сфери діяльності) в термінах іншого. Когнітивні метафори дозволяють 
визначити в мові шляхи номінування "однорідних" понять через серії метафор, які ґрунтуються на 
спільних чи споріднених асоціаціях, охоплюючи в такий спосіб цілі ідеографічні поля, внаслідок чого 
сфери людського буття чи діяльності постають під певними кутами зору, по суті визначеними 
концептуальними метафорами. 

Завдяки працям швейцарського психолога Ж. Піаже (зокрема розвідці "Психологія інтелекту" – М., 
1969), у яких викладено розроблену вченим теорію поетапного формування понять, у лінгвістику 
проникає ідея ієрархічної залежності між концептами / поняттями, сутність якої полягає в тому, що 
більш дрібні, чи вужчі, концепти об’єднуються навколо загальних, або ширших. Макроконцепти (у 
термінах деяких дослідників також гіперконцепти та суперконцепти), які утворюються внаслідок 
структурування відношень між загальними поняттями, такі дослідники, як Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, 
називають універсаліями, котрі здебільшого розуміються як "універсальні поняттєві категорії" [10: 485]. 
"Універсалії" завдяки своєму "масштабу" виступають категоризаторами, через посередництво яких 
відбувається не просто осмислення й поняттєва класифікація людиною наявної інформації (тобто 
пізнавальна діяльність), але й групування об’єктів (одиниць) у більш місткі розряди (класи) на підставі їх 
подібності [11: 210]. 

Унаслідок перехрещення наукових парадигм філософії, лінгвістики й культурології на продовження 
ідей Е. Сепіра– Б. Уорфа виникає теорія універсалій культури, котрі ідентифікуються як загальнолюдські 
репрезентації культурного досвіду й діяльності, що символічно відображені в ейдетичній пам’яті, 
образно-світоглядних конструкціях, етимологічних цінностях мови, "імажах" мистецтва [12: 279]. У 
межах зазначеної теорії концепт тлумачиться як основа розуміння світу й місця людини в ньому, як 
мисленнєвий "арсенал" людини тієї чи тієї епохи, в якому втілюється й відповідне бачення світу як 
незмінна константа людської культури. Поширеною є думка про те, що набір культурних універсалій 
достатньо стабільний і вельми обмежений. В. Маслова, зокрема, як "загальнолюдські універсалії" 
позиціонує такі концепти: "час", "простір", "місце", "подібність", "причина" "обов’язок", "істина", 
"правда", "щирість", "правильність", "брехня", "милосердя", "свобода", "доля", "пам’ять", "мова", "людина" 
й деякі інші [1: 70]. При цьому вирізняються три основні групи концептів: 1) універсалії об’єктного ряду, 
до числа яких можна віднести, приміром, "простір"; 2) універсалії суб’єктного ряду – "людина", "честь", 
"справедливість" тощо; 3) універсалії суб’єктно-об'єктного ряду – "істина", "пізнання" й т. ін. Утворюючи 
спільну поняттєву базу людства, універсальні концепти культури по-різному виявляють себе в різних 
етнічних соціумах, активно взаємодіючи зі специфічною для кожної конкретної епохи та етнокультури 
системою символів. Смислове наповнення таких універсалій цілковито визначається контекстом, типовими 
ситуаціями, а також індивідуальним досвідом мовної особистості [13: 112]. 

На основі аналізу теоретичної лінгвістичної літератури лінгвокогнітивного (Н. Арутюнова, 
Т. Булигіна, С. Воркачов, В. Колесов, Ю. Степанов та ін.) і психолінгвістичного характеру (М. Жинкін, 
О. Залевська, О. Кубрякова, З. Попова, Й. Стернін та ін.) ми виробили визначення концепту. На наш 
погляд, концепт – це ментально-когнітивне утворення, яке відображає систему уявлень і понять про 
певний фрагмент дійсності й є соціально, культурно, етнічно маркованим. 

Як висновок зазначимо, що концепт як квант знання являє собою багаторівневе / багатоярусне 
ментально (психічно)-мовне образне утворення, глибинний смисл та істотні / типові ознаки якого, в свою 
чергу, увиразнюються через такі когнітивні структури, як фрейм і гештальт, зберігаючись у них, як 
зазначала В. Красних, у "згорнутому" вигляді й виявляючи здатність розгортатися при збудженні, 
активації семантичної (асоціативної) мережі [5: 181-186]. 
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Богуцкий В. Н. Концепт как ментально-языковой квант знания о мире. 

В статье описано и проанализировано понятие "концепт". Уделяется внимание свойствам концепта, 
которые нашли свое специфическое выражение в теории когнитивной (концептуальной) метафоры. 
Систематизируются и обобщаются определения концепта как ментально-когнитивного образования, 

которое отображает систему представлений и понятий про определенный фрагмент 
действительности и является социально, культурно, этнично маркированным. 

Bohutskyi V. M. Concept as the Mental and Linguistic Quantum of Knowledge about the World. 

This article describes and analyzes the notion of "concept". The attention is paid to the features of the 
concept that have found their specific expression in the theory of cognitive (conceptual) metaphors. It 

systematizes and generalizes the concept definition as the mental and cognitive formation that reflects the 
system of ideals and notions about the certain fragment of real life and is socially, culturally and 

ethnically marked. 
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ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ОМОФРАЗНИХ КОНТЕКСТІВ 

У статті на тлі аналізу перекладацьких помилок у перекодуванні омофразних словосполучень з мови 
оригіналу на мову перекладу поряд з особливостями некоректної інтерпретації омофраз виокремлено 
прагматичний аспект омофразії – омофразний каламбур. Розглянуто прийоми та моделі перекладу цієї 
стилістичної фігури як засобу реалізації експресивної функції мови для досягнення очікуваного комічного 

або сатиричного ефекту. 

Специфічний характер актуалізації гетерономних утворень у функціонально-розрізнених контекстах 
завдає відчутних труднощів перекладачам, які часто стикаються з необхідністю адекватної інтерпретації 
контекстуально-обумовленої семантики омофраз широкого прагматико-стилістичного діапазону. Це 
зумовлює необхідність окремого розгляду перекладознавчого аспекту функціонування надслівних 
номінативно-комунікативних одиниць (омофраз) внаслідок чого, досліджувані у статті проблеми 
некоректного трактування омофразних контекстів набувають актуального характеру. 

Метою статті є з’ясування особливостей помилок у перекладах семантично-розрізнених омонімічних 
форм словосполучень різних класів (омофраз) у художніх текстах різного тематичного спрямування; 
виявлення типових чинників помилкового трактування омофраз; розгляд прийомів і моделей перекладу 
омофразних каламбурів. 

Різні типи рівнойменності часто є причиною прикрих помилок у перекладі текстів різних 
функціональних стилів. При відношеннях омофразії: вільне словосполучення (ВС) :: фразеологічне 
словосполучення (ФС) вільне словосполучення іноді помилково сприймається як фразеологізм, а 
фразеологізм – як вільне словосполучення. 

Про можливість помилок першого різновиду попереджував ще М. Морозов, відомий теоретик і 
практик перекладу: (…)"Никто, как вы, не дает мне такой мягкой тишины, того света…", – говорит князь 
Андрей Наташе. В одном английском переводе читаем: "No one but you gives me that soft quiet – of the 
world to come". Так переводчик превращает Наташу Ростову в какое-то "загробное существо" [1: 3]. 

У цьому перекладі помилка перекладача полягає в тому, що він сприйняв російське ВС тот свет з 
підсилюваним тот як ФС тот свет – "загробний світ". 

Частіше, однак, трапляються помилки іншого виду: перекладачі "не пізнають" ФС, сприймаючи їх як ВС. 
Такі буквалістичні похибки перекладачів – явище досить живуче. К. І. Чуковський зазначав: "Найгірше те, 

що деякі помилки з’являються знову і знову, з роду в рід, з епохи в епоху [2: 12-13]. Як приклад потішної 
помилки, він вказує на пряме осмислення англійського фразеологізму to catch a crab (букв. "зловити краба"), 
який означає "зробити невдалий рух веслом, надто глибоко зануривши його у воду". 

Прикру помилку зустрічаємо в російському перекладі повісті Ф. Скотта Фітцджеральда "Знову 
Вавілон": "Но Чарли не удавалось расслабиться, сердце колом застряло в горле – спасибо, что поминутно 
подходила дочка". Досі подібне явище було невідоме ані медицині, ані російській мові. Перекладач 
невірно зрозумів англійську ідіому to have one’s heart in one’s mouth (throat), якій відповідає російський 
вираз "душа в пятки ушла". 

Чимало прикладів буквалістичного сприйняття фразеологізмів наводить відомий перекладач і 
редактор перекладів Н. Галь, наприклад: 

"Руку, поддерживающую голову мальчика, сковал сон". В подлиннике: The arm (…) gone to sleep – 
рука затекла, онемела. 

"Он пощупал, на месте ли его ноги" – а в подлиннике he found his feet – стал на ноги (в переносном 
смысле), ощутил, осознал свои силы!" [3: 169]. 

Помилкове трактування перекладачами ФС як ВС може спричинятися різними факторами. Серед них, 
на нашу думку, найбільш типовими є такі: 

а) Омонімія іменникового компонента ФС і ВС, наприклад, roll I – "пака грошей" :: roll II – "котушка": 
I wouldn’t hardly be carrying a roll – * За все життя я не нажив навіть котушки. Варто було б: Не маю я 

паки грошей, не нажив за все життя [3: 122-123]. 
б) Оказіональна модифікація ФС: 
– You can cut your coat a bit longer in the future, – каже старий батько дорослому синові (пор. Cut the 

coat according to your cloth – "по своєму ліжку простягай ніжки", "будуй хатку по достатку"). 
* У майбутньому можеш пошити собі трохи довший сюртук. Варто було б: У майбутньому ти вже 

можеш не економити (не відмовлятися від своїх бажань). 
Подібні помилки зустрічаються і в перекладі текстів військової тематики [4: 338-350]. 
… no one could report … никто не мог сказаться больным, 
for sick call, as the men had как это случилось в один 
done on the one clear day прекрасный день, когда 
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with a mysterious epidemic всех пробрал какой-то 
of diarrhea that had forced загадочный эпидемический 
still another postponement. понос и командованию 
(J. Heller, Catch-22) пришлось отменить полеты. 
 (Переклад М. Віленського і В. Тітова). 
У даному випадку перекладачі "не впізнали" військову омофразу clear day – "день льотної погоди", 

прийнявши його за ВС "чудовий день". 
У новому, більш вдалому, російському перекладі цього ж твору поряд із безперечними 

перекладацькими досягненнями теж трапляються, на жаль, помилки, пов’язані з неправильною 
інтерпретацією омофраз, наприклад: 

He managed the distance Он осторожно огибал 
between the orderly room and палатку и, если берег 
his trailer by darting around оказывался пустынным, 
the corner of the tent when торопливо пересекал 
the coast was clear. открытое пространство. 
 (Переклад А. Кистяковського) 
У цьому перекладі за ВС прийнято фразеологізм зі значенням "шлях вільний, перешкод немає". 

А. Кистяковський, на наш погляд, іноді не зовсім вдало перекладає омофрази-релятиви, затемнюючи їхнє 
значення для російського читача: 

"Another county heard –  Смотри-ка, опять голосует 
from", complained the first  сельский округ, – едко 
doctor sarcastically. "Is he удивился один из врачей. – 
going to keep talking that way Он что – так и будет трепаться, 
while I operate on him?"  пока ему делают операцию? 
(Пор. з дефініцією в словнику Е. Партріджа: "A catch-phrase used when one of a company breaks wind or 

interjects something") [5: 21]. 
"What’s going on –   Это что это тут 
here?" "Your toes are dirty", такое творится? –  
Dunbar said.  А ноги-то у тебя грязные, –  
 сообщил ему Дэнбар. 
Релятив your toes are dirty є синонімом до таких виразів, як your store is open; your nose is bleeding, i. e. 

your trouser-fly is undone [5: 1367]. 
Значні труднощі викликає переклад контекстів, у яких явище омофразії використовується в 

стилістичних цілях. Не тільки у перекладній літературі ХІХ століття, а й в художніх перекладах нашого 
часу дуже часто зустрічаються виноски й примітки про наявність у оригіналі "неперекладної гри слів" зі 
вказівкою на подвійне значення ядра каламбура. 

Інколи випускаються навіть цілі абзаци, не кажучи вже про окремі речення, через нібито об’єктивну 
неперекладність каламбура. Наприклад, у перекладі п’єси Б. Шоу "Прикро, але правда" перекладач В. Топер у 
дії ІІІ об’єднує дві репліки Толбойса в одну, випускаючи репліку Сержанта, що містить каламбур, 
побудований на лексикалізації множини іменника colour: colours – "фарби" і colours – "знамена". 

Більш прикрими є випадки, коли перекладач не помічає каламбура. В цьому випадку вже даються 
взнаки недоліки у кваліфікації перекладача, наприклад, слабке знання фразеології, сленгу, жаргонної 
лексики, професіоналізмів тощо. 

У цьому ж перекладі, виконаному В. Топер, цілком знебарвлено каламбур, побудований на 
обіграванні невідомого перекладачеві військового сленгового словосполучення sky pilot ("священик", 
"піп") і слова pilot ("льотчик", "пілот"): 

Aubrey (…) it was at the Обри: В университете я стал летчиком. 
University that I became what Когда началась война, я, 
was then called a sky pilot. естественно, продолжал 
When the war took me it это занятие в военно-воздушном 
seemed natural that I should флоте. 
pursue that avocation as a  
member of the air force (…) 
На наш погляд, цей каламбур варто було б перекласти приблизно таким чином: 
Обрі. В університеті я вивчав богослов’я, витав, як кажуть, у хмарах. Коли ж мене відправили на 

фронт, я, природно, продовжив це заняття в авіації. 
Незважаючи на похибки окремих перекладачів, сучасна школа перекладу набула значного досвіду 

передачі омофразних каламбурів, який принципово протистоїть концепції про неперекладність гри слів. 
"Невдача, неповноцінність спроби відтворити окремий випадок гри слів ще не означає можливість 
знайти у подальшому інше, задовільне рішення, а неможливість передати який-небудь особливо важкий 
випадок ще не суперечить загальному принципу перекладності, оскільки останній стосується не окремих 
моментів літературного твору, а цього твору загалом" [6: 301]. 
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Перш ніж розглянути прийоми і моделі перекладу каламбурів, варто зупинитися на понятті 
прагматики перекладу, тому що ефект, що викликається каламбуром, зокрема омофразним, завжди має 
конкретно скерований прагматичний характер. 

У процесі мовної комунікації варто розрізняти чотири головних компонента: 
1. Комуніканти (М) – мовець (той, хто пише :: той, хто слухає / читає ). 
2. Формативи (Ф) – однослівні та надслівні одиниці мови / мовлення. 
3. Відображення (А) – абстрактні уявлення учасників акту комунікації (комунікантів) про існуючу в 

об’єктивних зв’язках реальність. 
4. Об’єктивна реальність (О) – речі, явища, процеси, ознаки і т. ін., які існують поза нашою 

свідомістю [7: 185-186]. 
Системні відношення між нормативами складають граматику R (Ф, Ф). 
Системні відношення між формативами і відображенням об’єктивної реальності складають 

семантику R (Ф, А). 
Системні відношення між формативами і класами реальності складають сигматику R (Ф, О). 
Системні відношення між формативами і комунікантами складають прагматику R (Ф, М). 
Адекватність перекладу передбачає збереження прагматики тексту А в перекладі Б. "(…) точний 

щодо образу, тобто прагматично адекватний переклад, реконструює скеровану прагматику А засобами 
мови перекладу в Б. Він створює новий текст не просто шляхом граматико-семантичної заміни, а шляхом 
прагматичної реконструкції" [7: 196]. 

Процес перекладу омофразного каламбура складається з трьох основних етапів: 
1) Пошук у ПМ (мові перекладу) слів і словосполучень, потенційно здатних скласти ядро каламбура. 
2) Створення потрібного контексту ПМ для прагматичної реалізації каламбура. 
3) Адаптація створеного перекладачем каламбура до тексту перекладу всього твору. 
Можливі три найбільш типові ситуації, що виникають в процесі пошуку аналогічного каламбура в ПМ: 
Ситуація 1. Ядро каламбура ІМ (мови оригіналу) має лексичну паралель у ПМ. Структури контекстів 

ІМ та ПМ збігаються. Так, наприклад, для каламбура, побудованого на звуковому уподібненні слів 
historical :: hysterical, неважко підібрати відповідник в українській мові: історичний :: істеричний. 

Однак, випадки лексичного паралелізму ядер каламбурів ІМ та ПМ досить рідкі. Інколи намагання 
перекладача зберегти такий паралелізм закінчуються невдачею через опір контексту або порушення 
літературної норми ПМ. 

Ситуація 2. Відношення компонентів ядра стимулянти (С) і результанти (Р) в оригіналі неможливі у 
ПМ. У такому випадку перекладач будує каламбур на одному з компонентів ядра оригіналу, 
підставляючи другий компонент, який збігається з ним за формою. Така заміна спричиняє деяку 
прагматичну переробку контексту для реалізації каламбура: 

They weren’t crushed by Они не сокрушались из-за поражений 
defeat or elated by victory –   и не ликовали в дни побед, – 
their stubborn despair had упорство отчаяния помогало им подняться 
taken them far beyond that выше этого. Они гнули свое. 
point. They carried on. Некоторые любят поиздеваться над 
People sneer at the war фронтовым жаргоном. 
slang. I, myself, have heard Я сам слышал, как 
intellectual "objectors" very интеллигенты, отказывающиеся 
witty at the expense of "carry идти на фронт "в силу своих 
on". So like carrion, you убеждений", острят над этим 
know. All right, let them sneer. самым выражением "гнуть свое". 
(R. Aldington, Death of A Hero) Так, видите ли, можно и загнуться. 
 Что ж, пусть они изощряются в остроумии. 
 (Переклад Н. Галь) 
Даний каламбур базується на співзвучності carry on – "продовжувати робити щось", "гнути свою 

лінію" та carrion – "падло", "мертвечина". Зберігши семантику стимулянти (гнуть свое), перекладач 
підібрав до неї результанту загнуться, тобто "вмерти" (просторічний вираз). 

Трапляються випадки, коли прагматична адаптація каламбура у ПМ ускладнюється необхідністю 
застосування прийому антонімічного перекладу: 

Augustus. (…) Goodbye. Август (…) Прощай 
(He hangs up the receiver).  (Вешает трубку). 
The Clerk. Are you engaged? (…) Письмоводитель. Вы потеряли связь? (…) 
Augustus. What business Август. А вам какое до 
is that of yours? However, if этого дело? Если хотите 
you take the trouble to знать о моих связях, 
read the society papers for просмотрите светскую 
this week, you will see that I хронику за прошлую неделю, 
am engaged to the вы найдете там сообщение 
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Honourable Lucy Popham. о моей помолвке с Люси Попхэм. 
(B. Shaw, Augustus Does His Bit). (Переклад І. С. Звавича). 
Ядро англійського каламбура: С – to be engaged – "бути зайнятим" (у даному разі "говорити по 

телефону") :: – to be engaged – "бути зарученим". 
Ядро каламбура в російському перекладі: – С – говорить по телефону – ант. потерять связь :: Р – связь 

– помолвка. 
Ситуація 3. Компоненти ядра каламбура (як С, так і Р) не мають паралелей у ПМ. Заміна лише 

одного з компонентів і вибір нового неможливі. В такому випадку перекладач замінює каламбур ІМ 
новим каламбуром, створеним на матеріалі ПМ. 

У наведеному нижче уривку каламбур побудовано на омофразії ФС to be in a mess – "опинитися в 
скрутному стані", "бути збентеженим" :: військова омофраза to be in a mess – "знаходитись в армійській 
їдальні". Еквівалентна гра слів у російській мові неможлива. Перекладач дотепно використав загальну 
ситуацію при розмові Ціпоньки і Сержанта: у ході п’єси ця розмова відбувається у гроті: 

The Sergeant (…) I want Сержант. (…) Мне нужен твой совет. 
your advice. I don’t say I’ll Я не уверен, последую ли я ему, 
take it. You see, I’m in a mess. но он может помочь мне.  
Sweetie. Well, of course. Как видишь, я в тупике. 
You’re in the sergeants’ mess. Цыпка. Ну, какой же 
The Sergeant. That’s not это тупик, это грот. 
the mess I mean. My mind’s Сержант. Да я не про то. 
in a mess – a muddle. Мой ум в тупике, в смятении. 
(B. Shaw, Too True To Be Good) (Переклад В. М. Топер). 
Як свідчать приклади, омофразні каламбури складають стилістичний ресурс омофразії, призначенням 

якого є посилення прагматичного ефекту – оптимізації мовленнєвого впливу. 
Прийоми перекладу омофразних контекстів ще недостатньо розроблені та класифіковані і підлягають 

подальшому детальному та поглибленому вивченню, що й складає перспективу подальшого 
дослідження. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Морозов М. М. Пособие по переводу русской художественной прозы на английский язык / М. М. Морозов. – 
М. : Изд-во иностр. лит., 1956. – 146 с. 

2. Чуковский К. И. Высокое искусство. О принципах художественного перевода / К. И. Чуковский. – М. : Сов. 
писатель, 1968. – 384 с. 

3. Галь Н. Слово живое и мертвое / Н. Галь. – М. : Книга, 1979. – 208 с. 
4. Лорие М. Уловки переводчиков / М. Лорие // Мастерство перевода. – М. : Сов. писатель, 1970. – С. 334–358. 
5. Partridge E. A Dictionary of Slang and Unconventional English / E. Partridge. – N. Y. : Barton’s, 1984. – 1400 p. 
6. Федоров А. В. Введение в теорию перевода / А. В. Федоров. – М. : Изд-во лит. на иностр. языках, 1966. – 386 с. 
7. Нойберт А. Прагматические аспекты перевода / А. Нойберт // Вопросы теории перевода в зарубежной 

лингвистике. – М. : Междунар. отношения, 1978. – С. 185–202. 
 
Матеріал надійшов до редакції 26.09. 2011 р. 

Выговский В. Л. Прагматический аспект перевода омофразных контекстов. 

В статье на фоне анализа переводческих ошибок при декодировании омофразных словосочетаний с 
языка оригинала на язык перевода наряду с особенностями некорректной интерпретации омофраз 
выделен прагматический аспект омофразии – омофразный каламбур. Рассмотрены приемы и модели 
перевода этой стилистической фигуры как средства реализации экспрессивной функции языка для 

достижения ожидаемого комического или сатирического эффекта. 

Vygivskyi V. L. The Pragmatic Aspect of Homophrasal Contexts’ Translation. 

In the article on the background of the translators’ misinterpretation analysis while decoding the 
homophrasal word combinations an emphasis is put on the pragmatic aspect of homonymity – a 

homophrasal pun. The translation modes and models of this stylistic figure is also under scrutiny since it 
operates as a means of realization of the language expressive function resulting in obtaining the anticipated 

comical or satirical effect. 
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ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ АВТОРОМ ТА ГЕРОЄМ  
У РОМАНІ УЛАСА САМЧУКА "ВОЛИНЬ" 

У статті простежується художньо-філософський зв’язок між автором та героєм. Обґрунтовано, що 
роман Уласа Самчука "Волинь" концентрує комплекс естетичних та світоглядних засад автора, а 
Володько Довбенко – виразник світоглядних шукань митця, його alter ego. Визначено, що художньо-
філософський зв’язок ґрунтується на світоглядних пошуках письменника, що базуються на безмежній 

любові до землі та народу в аспекті утвердження національної ідентичності українця. 

Постановка проблеми. У процесі осмислення національної культури актуалізується онтологічне 
буття українського народу, яке ґрунтується на літературних джерелах. Провідна роль у збереженні 
літературних традицій належить українському письменству, зокрема письменникам-емігрантам, 
представникам українського зарубіжжя, серед яких Улас Самчук – обдарований прозаїк-традиціоналіст, 
талановитий публіцист та літературний критик. Письменник належить до тих визначних представників 
літератури, твори яких назавжди увійшли у скарбницю української та світової літератури. Незаперечним 
є той факт, що творчість Уласа Самчука тісно переплітається з біографією митця, яку він ідентифікує із 
поколінням роду та народу. "Ми були свідками подій виняткових... , – зазначає прозаїк у передмові до 
роману "Юність Василя Шеремети". – (...) Не зашкодить також бути свідомим, що в сумі причин, що 
зумовили повстання цих великанських подій, велике місце займає наявність такого простого факту, як 
поява на кону історичної сцени нас, українців. Нас, як окремої історично діючої духовності, та всього, 
що з цим поняттям пов’язується" [1: 15]. 

 Прозаїк належить до групи письменників, які опинилися за кордоном та тривалий час вважали своїм 
культурно-організаційним центром Прагу: "… тут я визрів як письменник, тут появилися основні мої 
писання, тут формувалися мої ілюзії, мої фата-моргани, мої суперечності. Тут пізнав я певне число 
людей моєї мови, з якими судилося ділити долю і недолю мого життя" [2: 203]. Прозу письменників 
"празької школи" В. Державін називав вагомою за змістом та цікавою за формою. На відміну від лірики 
поетів цієї школи, яка була швидкою формою самовираження, проза набула глибокого осмислення та 
багатогранного відтворення життя. "Пражани" витворили довкола себе потужні силові поля українського 
духу, стали осередком формування нового типу українця, який зумів інтелектуалізувати чуттєву стихію 
української ментальності, дисциплінував її та надавав українству чіткого спрямування в 
історіософському осмисленні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними засадами дослідження нам слугує праця 
літературознавця Юрія Коваліва, зокрема визначення суті поняття "рефлексія" як системи "…осмислення 
автором власних переживань та роздумів у художньому творі, прагнення знайти сенс життя" [3: 317]. 
Художня рефлексія, за доведеннями Ю. Коваліва, властива сентименталізму, ранньому модернізму та 
авангардизму. Зауважимо, що у художньому творі активізується рефлексія тоді, коли автор описує 
кризові періоди історії, спостерігається ситуація, коли автор (він є прототипом героя) переживає розлад 
між внутрішнім та зовнішнім світом. Такі напружені ситуації спостерігаються у творах Г. Квітки-
Основ’яненка "Маруся", В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" та ін. Рефлексія у формах 
психоаналізу постала і у добу реалізму, відображаючись у персонажах, які пройнялися пошуками правди 
та сенсу життя ("Микола Джеря" І. Нечуй-Левицький). Проблему рефлексії досліджував К.-Г. Юнг. 
Вивчали її і представники постмодернізму. 

М. П. Абашева пов’язує поняття рефлексії із самосвідомістю письменника. У монографії "Література 
в пошуках обличчя" дослідниця констатує, що в останні десятиріччя різко збільшилася кількість 
літератури, яка спирається на пряме авторське слово письменника. Це так зване автописьмо – 
письменницькі мемуари, романи про письменника і письменницьку творчість [4: 8]. При розгляді й 
аналізі такого виду літератури дуже важливо, на думку М. Абашевої, брати до уваги категорію 
персональної ідентичності автора. Це "індивідуальні текстуальні стратегії авторства, історично й 
соціально стимульовані" [4: 10]. 

Безумовно, у стосунках автора і героя провідна роль належить автору, і життя героя розгортається 
відповідно до задуму автора-творця. Як підкреслює В. В. Гнатко, "людське життя героя розгортається за 
внутрішньою логікою естетичної діяльності автора-творця, припускаючи стан "вживання і "завершення", 
а крім того, споконвічну установку на бачення цілого світу і цілої людини" [5: 67]. 

У коло наукових проблем і завдань сучасного літературного процесу вписується, на нашу думку, 
передусім, художньо-філософський зв’язок між автором та героєм, який ми пропонуємо розглянути за 
допомогою художньої рефлексії.  
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Аналіз та узагальнення сучасної наукової літератури засвідчує, що в ній обмаль літературознавчих 
студій з проблем художньо-філософського зв’язку між автором та героєм, що вкрай необхідні нашим 
студентам-філологам. Зауважимо, що ознаки художньої рефлексії головного героя літературного твору 
спостерігаються у творчості У. Самчука. Їхні вектори направлені на самозаглиблення у внутрішній світ, 
самоусвідомлення та самоствердження головного героя роману Уласа Самчука "Волинь". 

Мета статті – висвітлити в теоретичній концепції малодосліджену проблему художньо-
філософського зв’язку між автором та героєм, яка потребує глибшого наукового дослідження та 
текстуально акцентована Уласом Самчуком на аспекті землі в романі "Волинь". 

Виклад основного матеріалу. Герой літературного твору є головною особою, довкола якої 
розбудовуються напружені колізії. Головний герой роману Уласа Самчука "Волинь" Володько Довбенко 
є прототипом письменника. Художній твір концентрує комплекс естетичних і світоглядних засад автора, 
а персонаж літературного твору Володько Довбенко – виразник світоглядних шукань митця, його alter 
ego. Художньо-естетичні засади У. Самчука пов’язані з особистістю митця, його світоглядно-ментальним 
життєвим досвідом. На літературну творчість письменника впливали такі фактори: походження автора; 
інтенсивне формування української самосвідомості автора в юнацький період (1917-1920 рр.); умови 
становлення У. Самчука як письменника і митця (Німеччина, Прага); співпраця в "Літературно-
науковому віснику", яким керував Д. Донцов, де домінувало художнє втілення ідеї волюнтаристської 
людини (гордої та сильної, людини дії, яка прагне утвердити себе, свій рід на землі). Такий тип людини, 
міцного господаря – позитивний ідеал Уласа Самчука, який відрізняється від традиційних образів селян 
М. Коцюбинського, А. Головка, М. Стельмаха, де чітко простежується культ бідності. 

Проблема землі є головною не тільки в творах У. Самчука, а й в інших творах українських 
письменників, зокрема: для кріпаків Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького вона дуже актуальна. Для героїв 
І. Нечуя-Левицького земля – це суперечка навколо батькової спадщини, а герой П. Мирного Чіпка 
Вареник гостро відчуває трагедію безземелля. Особливо ця проблема звучить в ХІХ-ХХ ст. у творах 
О. Кобилянської, В. Стефаника, М. Коцюбинського, де в центрі уваги герой-селянин, життєвий шлях 
якого припадає на цей період. Для головного героя Сави (О. Кобилянської "Земля") земля є причиною 
братовбивства, для Івана Дідука (В. Стефаника "Камінний хрест") земля – вимушена еміграція, для 
Маланки (М. Коцюбинського "Fata morgana") земля – міраж всього життя. 

Дотримуючись ідеї органічного взаємозв’язку мистецтва й дійсності, Улас Самчук суттєву увагу 
звертає на особливості національної ментальності героя-волиняка, його західноукраїнське коріння. Його 
герой вирішує екзинстенційні основи універсального способу художнього вираження. Саме такий герой 
зображений у трилогії "Волинь". 

Улас Самчук поселив родину Довбенків на хутір, розповідає про їхнє родинне життя, в якому панує 
мир, спокій, злагода. У кожного свої обов’язки: батько корчує пні за лісом, "щоб просо вродило, а після 
пшениця"; мати пішла до млина; старший син Василь пасе корів; менший Володько, який має шість 
років, доглядає найменшого брата Хведота. Змістовий мотив пізнання світу спостерігаємо в руслі 
національного прагнення персонажа із перших рядків роману. Дитяча цікавість Володьки дізнатися 
"куди тече та річка" завершується на "найнедоступнішій фортеці, захисниці всіх покривджених дітей – 
печі". Відтак, відповідь на це питання герой отримує, пройшовши вже "кусень життєвого шляху": "Це 
царство, в якому колись царював Володько, той що ходив шукати місця, куди тече річка. Це ж 
Лебедщина. Це місце, де родились перші думи, де пережив перші пригоди життя, де знайомий кожний 
горбик, кожна долина, кожна верба. ... Він знає, куди тече річка. Але його мучать ще інші сумніви. І хто 
підкаже, де істина?..." [6: 374]. 

У роки лихоліття (Перша світова війна та революція) Володько в роздумах шукає правду та 
"справжню віру свою, тверду, мов камінь, і непохитну, мов гори. Він мусить чути, бачити і пізнати 
істину", осмислює місце і роль українця у Всесвіті. Він не має сумніву, що його народ "чесні, здорові, 
повні соків життя люди, ті борці за поступ і володіння, ті вузли, що в’яжуть народ і землю воєдино" [6: 
144] буде жити у своїй державі. Матвій Довбенко – господар своєї землі, сильна вольова людина, яка 
переконана, що війна не страшна, а страшно те, що односельчани покинуть свої обжиті місця і на них 
утвориться руїна, коли прийде фронт: "Це ваша земля, яка ссала впродовж віків вашу і ваших дідів-
прадідів кров. Діти ваші ростуть, і вони мають замінити вас на цих місцях… Все зникне! Нас випхнуть 
на шлях, мов ту черву, затопчуть у багно… Верніться!" [6: 238]. Сам герой дивувався, де взялися такі 
слова – слова правди й мудрості. Володькові радісно чути "розумування" батька, син приходить до 
висновку, що яка непереможна воля жити в українців, всупереч всьому і "не тільки жити, а рости, 
ширитись". 

Пізнання героєм себе частинкою Всесвіту, частинкою роду людського, частинкою українського 
народу та продовжувачем роду Довбенків спонукає Володьку до думки-відчуття та думки-усвідомлення 
національної окремішності. У центрі роману – допитливий селянський син Волині ("Куди тече та річка" 
– І частина), психологію якого Улас Самчук моделює відповідно до архетипу героя, що художньо 
визначає процес становлення особистості. Семирічний Володько мріє про далекий світ – світ просторого 
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і великого життя, його бажання "тонуть у мороці думки", рід його походить від тих, що "з самого дна, з 
найглибшого мороку здіймаються наверх, бадьоро підносять голову" [6: 178] та йдуть завжди уперед. 
Хлопець переконаний, як і його батько, що необхідно вчитися, "брати знання з-під ніг оберемками" та 
пізнавати життя. Володько читає "життя святих" про дивних, божих людей: великомученицю Катерину, 
Варвару, Надію, Любов і матір їх Софію, Радонежського Сергія, Серафима, Володимира Великого, що 
похрестив всіх водою Дніпровою та ін. Далекий простір веде героя величними просторами рідного краю, 
стежинами батькової хати та швидкоплинними днями, які "несуть із собою, ніби птахи, завжди 
стеблинку нового, будують гніздо життя, щоб у ньому родилось і виросло почуття вічного" [6: 179]. 

Манера оповіді письменника спрямована на оцінку хронотопу героя прози. Для Володьки взірцем 
твердості духу та могутності волі є батько, який сидів "мов камінь" і ніяка війна не могла зрушити цього 
господаря з місця, не могла вирвати його коріння. Роздуми головного героя охоплені сумнівами про 
правду, про Бога, про віру, про революцію тощо. Володько з усією переконливістю просить не руйнувати 
його віри в Бога і не руйнувати його святості та щиро вірить у майбутнє свого народу. В такі хвилини 
сумніву письменник вимальовує героя в храмі, де залишилися "сліди та запах війни". Саме в стінах 
монастиря письменник підводить героя до висновку, що ще "не час спотикатися і падати", що Україна є 
"державою духа і віри. Іди вперед і будь… Зазнач своє буття вогнем нової віри, розложеним на попелищі 
старого вогнища. Іди і будь!" [6: 319]. Як бачимо, що авторський акцент художнього втілення 
зосереджено на духовності героя, яка передається інтелектуальною наповненістю його думок, почувань, 
прагнень до ідеалу, віри в краще майбуття. 

Проблема землі розглядається Уласом Самчуком не просто як здобуття власного поля, це проблема 
утвердження національної повноцінності, а відтак – створення власної держави. Письменник 
персоніфікує волинську землю: "Чорна, вироблена, пшенична земля" – така земля знаходиться тільки на 
Західній Україні "вірте мені чи не вірте, а такої землі, як у нас, ви на цілій Волині не знайдете" [6: 139]. У 
зв’язку із збільшенням сім’ї Матвій Довбенко змушений переїхати з Дерманя до Тилявки в пошуках 
більшого шматка землі. Володько справедливо підмічає, що "батько його мусів тяжкою працею здобути 
собі шматок землі, щоб могти свобідно, безмежно лити на ній власний піт" [6: 280]. Як і кожен селянин у 
роки революції вірив у краще життя, так і син Довбенка вірить у "большевістську" правду, яка дуже 
швидко зникає. Тепер він буде жити "свідомо"; він – син мужика, викормлений "твердим запрацьованим 
хлібом, що в нього міцне, невибагливе, не розніжене тіло і суцільна проста душа"; він думає так як треба 
думати кожному, хто чесно хоче жити на землі; він не бажає чужого, але не віддасть і свого. Світоглядна 
модель образу героя визначена автором не тільки свідомістю, а й думками про майбутнє громадянство. 
Про це Володько робить висновок тільки тоді, коли відбулася війна та почалася революція. Зміна влади 
приводить до розуміння героя самостійності держави: "Він уже це розуміє і йому навіть приємно це 
розуміти. У нього вливається якась частинка гордості від того розуміння. Цей млин, ці люди, цей став – 
все, все навкруги – це Україна, навіть отой рачок у ставу, це вже багатство України. І дарма, що он ті 
селяни так мало почувають себе господарями своєї держави" [6: 313]. 

Земля у романі "Волинь" є невід’ємним елементом української етномоделі світу та духовності героїв. 
Українська земля – охоронний модус самчукових героїв, зокрема Володьки, його народу та нації: "Земля 
наша понад усі землі! ... Край наш над усі краї край … І попрацювати для нього щось варто!". Його 
кличуть інші світи, інша робота: "Світ, слава, широта мене манять, але поки тут, поки бачу оці поля, оце 
небо – не можу сидіти й дивитись" [6: 459]. Світобачення письменника художньо акцентоване на 
світобаченні головного персонажа твору – Володьки Довбенка, який переконливо ідентифікує свої 
філософські роздуми. Самосвідомість героя пронизує відчуття та усвідомлення національної 
окремішності. 

Одним із центральних персонажів "Волині" є Матвій Довбенко. Улас Самчук наділяє його рисами 
волинського працьовитого, чесного та мудрого господаря. Він вважав своїм вчителем – землю-
годувальницю, свято беріг закони її і до цього закликав своїх нащадків: "Силу великої душі і сильних 
м’язів впоїв у землю, напоєну дивним чадом, що давав життя, муки, радість і смерть. І післав у життя 
синів, дочок з твердою наукою: закон ваш – закон землі. Будьте сильні, як вона, – і вічність вам 
забезпечена" [6: 235]. Селянин тяжко трудився задля своєї сім’ї. Матвій переконаний, що тільки щоденна 
праця на землі принесе людині щастя, його слова-звернення до молодшого покоління звучать як реквієм: 
"Перед вами новий світ розгортається. Але де б ви не були, що б не робили, повинні тямити, що тільки 
власною працею власних рук, голови, здобудете щастя своє. Чи це на війні, чи в школі, чи на ріллі 
…Україна наша, діти мої, потребує чесних людей, розумних людей і працьовитих людей" [6: 357]. 

Володько, як і батько, тонко відчуває струни смачної, розкішної, п’янючої землі, вона – "сон міліонів 
поколінь, казкове привабливе єство, містична сила космосу, наснага слабих і дужих. Золото, краса, 
любов, молодість і вічний учитель мудрості!" [6: 181]. Земля попереджає героїв, щоб вони не впустили 
до своєї душі "бацилу розладу". Головний персонаж – Володько – вірить в кращу "майбутність" і це дає 
йому силу тверезо мислити і бути оптимістом. Ці філософські ідеї пропагував справжній син свого 
батька, син Матвія, "син землі дідів і прадідів" – головний герой роману і прототип свого батька. 



І. М. Комінярська. Художньо-філософський зв'язок між автором та героєм у романі Уласа Самчука "Волинь" 

177 

Володько вступає у боротьбу, бореться по-своєму, по-довбенківськи, як істинний продовжувач батькової 
справи, носій сутності українства в нових історичних умовах. 

Персонаж Самчукової прози не може змиритися із байдужістю народу до своєї власної долі, з 
відсутністю у народу почуття самоповаги та національної повноцінності. Як і сам Улас Самчук, 
Володько вважає фатальною помилкою думку про те, що українці – це тільки селянська нація! 
Історіософські погляди героя спрямовані в майбутнє, а життя його – це "життя комашки, що будує собі 
щось, не знаючи для чого і для кого. Але в усьому тому чути вічний святий закон, залізну логіку та 
пристрасну величну красу" [6: 41], визначені сильними почуттями віри та великої надії: "Все піддається, 
бо йде Україна, так, як повінь, як буревій. Нема перепон на її шаленому маршеві" [6: 323]. 

Беззаперечний той факт, що Матвій та Володько Довбенки – герої тетралогії "Волинь", наділені 
вищими, елітарними якостями людини з бездоганними чеснотами, рисами артистизму та естетичним 
чуттям. Вони, за доведеннями письменника, такі герої літературного твору, які уособлюють владу 
найкращих. Прототипом образу Володька був сам автор, а сімейний уклад батьківської родини – те 
первісне коло, з якого герой починає дивитися на довколишній світ.  

Якості людини з бездоганними чеснотами чітко простежуємо у вихованні героя-дитини, підлітка і 
юнака, а також у щоденній праці одного з головних героїв трилогії "Волинь". Володькові плани 
"родяться" за плугом, звідси він бачить свою життєву дорогу, яка простягається до Дніпра та Києва, 
герой піде у широкий світ від батькової ріллі, щоб пізнати "безліч нового, небаченого, незнаного. Піти, 
пізнати, вирвати звідти все, що доброго, й вернутись, хоча б сюди на це поле та вже не зрушитись. 
Навчити або змусити ці поля й ці стріхи чогось такого, що обновило б їх, спружило б, привернуло б їм 
розумний, Божий образ, так давно десь ними страчений і затоптаний…" [6: 442]. 

Риси артистизму письменника майстерно реалізуються у художній текстуальній канві самосвідомості 
Володька, який свято береже закони українського роду: "Україна в його уяві вже не те щось видумане, 
химерне. Ні. Україна це він сам – Матвій Довбенко. Цей велетень праці, цей величний господар з 
твердим чавунним кулаком і метким розумним зором. А Василь, Володько, Хведот – сини його. 
Катерина й Василина – дочки. Сухенька Настя – мати, що родила, доглядала, піклувалась… Кров, сила її 
пішла на їх – батька і дітей. А всі разом вони – ядро, підстава, початок всього… Від них поженуть 
здорові паростки на всі боки. Ось їх три сини. Ти, – сказав голос Матвія, – вояк. Ти вчений. Ти мій 
спадкоємець – плугатар. Тримайтесь усі цупко чорної скиби землі, на котрій вперше вздріли сонця 
промінь. Борітесь за неї мечем, пером, плугом, гризіться за неї зубами… дайте працю їй велику. Змочіть 
її потом і кров’ю і не забудьте заповітів Бога вашої душі" [6: 349]. Як бачимо, майстерність та 
віртуозність Уласа Самчука як прозаїка засвідчила високий рівень його художньої самосвідомості, 
реалізованої через образ героїв в онтологічній площині національної ідентичності української людини. 

Онтологічна сутність творів письменника визначає прагнення героїв до досконалості, демонструє 
вроджену людську здатність переживати гармонію, віднаходити і створювати красу у довкіллі – вищій 
формі духовного світу персонажів. Наприклад, в романі "Волинь" думки Володька є прямим доведенням 
тонкого естетичного чуття: "Володько чує цю землю, бачить її красу, її радість і горе. Він наближається 
до того місця на землі, де вперше побачив світло сонця та відчув першу радість життя. Зате ціле його 
єство повне вдячності до цього клаптя великої своєї батьківщини" [6: 292]. 

Матвій і Володько ("Волинь") – герої активної вдачі, які в житті керуються більше розумом, ніж 
почуттями. Їм притаманна здатність до самопожертви, відмови від особистого заради вищих духовних 
ідеалів та цінностей, їх цікавлять не особисті, а й громадські проблеми. Улас Самчук надає високої 
активності життєвій і громадській позиції своїх героїв, створюючи новий громадсько-патріотичний тип 
характеру. Ідея духовного самовдосконалення спрямована на духовне піднесення народу. Це соціально 
активні особистості, які користуються великою повагою в суспільстві, у свідомості яких нерозривно 
поєднується поняття свободи особистості і громадянського обов’язку. Важливе місце в системі цих 
цінностей посідає пам’ять роду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Письменник художньо-
філософськи порушує проблему збереження національного обличчя народу, наступності поколінь, 
відповідальності батьків за майбутнє своїх дітей, любові до рідної землі та Батьківщини. Саме такий 
герой постає в Уласа Самчука. Він – сильна особистість, якому притаманна національна свідомість, 
загострене почуття особистої відповідальності за долю народу, нації, за її духовне зростання. 

Таким чином, художньо-філософський зв’язок між автором та героєм ґрунтується на світоглядних 
пошуках письменника, що базуються на безмежній любові до землі та народу в аспекті утвердження 
національної ідентичності українця. 

Оскільки будь-який етап історико-літературного процесу може бути актуалізований як база 
подальших філософсько-естетичних пошуків, то цілком закономірно, що і літературна спадщина Уласа 
Самчука потребує більшої уваги. Це зокрема стосується літературознавчих студій, що вимагають більш 
ґрунтовнішого вивчення художнього слова представників українського зарубіжжя. 
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Коминярская И. М. Художественно-философская связь между автором и героем в романе Уласа 
Самчука "Волынь". 

В статье обосновано, что роман Уласа Самчука "Волынь" концентрирует комплекс эстетических и 
мировоззренческих исканий писателя, а Владимир Довбенко – выразитель мировоззрения писателя, его 

alter ego. Определено, что художественно-философская связь основывается на мировоззренческих 
исканиях писателя, которые базируются на бесконечной любви к земле и народу в аспекте утверждения 

национальной идентичности украинца. 

Kominiarska I. M. The Aesthetical and Philosophical Connection between the Author and the Character in 
the Novel by Ulas Samchuk "Volyn". 

The article considers that the novel by Ulas Samchuk "Volyn" reveals the complexity of the author's aesthetical 
and world outlook findings, whereas Volod’ko Dovbenko is the exponent of the author’s philosophical and 

ideological outlook search, being his alter ego. It has been discovered that the aesthetical and philosophical 
connection is grounded on the author's world outlook findings that are based on the eternal love to the earth and 

the people in the aspect of the Ukrainian's national identity confirmation. 
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ВАРІЮВАННЯ ЗМІСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ АНГЛОМОВНОГО МЕДИЧНОГО 
КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ ЗА ЗМІНИ АДРЕСАНТНО-АДРЕСАТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ 

Статтю присвячено порівняльному аналізу змістових параметрів професійно-професійного та 
професійно-непрофесійного спілкування англомовних медиків у конфліктних ситуаціях. 
Встановлено взаємозв’язок між адресантно-адресатними конфігураціями та змістовим 

аспектом даного типу спілкування. 

Діяльнісний підхід, характерний для сучасних лінгвістичних досліджень, посилює увагу до проблем 
професійного спілкування як складової частини фахової діяльності індивіда [1]. 

У руслі новітніх напрямів мовознавства об’єктами дослідження стають професійні або ділові 
дискурси [2; 3]. Виходячи з цього нами було обрано об’єкт нашого дослідження, – англомовний 
медичний дискурс – під яким ми розуміємо спілкування фахівців у медичній галузі з проблем 
професійної тематики [4]. 

Медичний дискурс вже вивчався у низці мовознавчих праць та отримав різні визначення. Його 
вважають типом інституційного дискурсу – вид інституційного спілкування, що виділяється на підставі 
двох системотворчих ознак: мети (надання кваліфікованої допомоги хворому) й учасників спілкування 
(лікар, медична сестра, пацієнт, родичі пацієнта тощо) [5: 7-8]. Інші автори також наголошують на 
важливості такої ознаки медичного дискурсу як склад учасників: "Медичний дискурс являє собою 
спілкування в заданих рамках статусно-рольових відносин" [6]. Ці відносини зумовлюють різні 
адресантно-адресатні конфігурації (лікар-пацієнт / рідні пацієнта [7], лікар-медсестра [8], медпрацівники, 
які діють як єдина команда під час операції: хірурги, медсестри, анестезіологи [9] ). До характеристик 
медичного дискурсу відносять також хронотоп (типовий час і місце спілкування), цінності, стратегії, 
жанри, прецедентні тексти, комунікативні кліше й відповідні формули спілкування [5: 7-8]. 

Узагальнюючи усі ознаки медичного дискурсу, Л. С. Бейлінсон надає йому таку характеристику: 
1. Учасниками медичного дискурсу є медики і пацієнти, при цьому існує розгалужена спеціалізація 

медиків як по горизонталі (спеціалізації лікарів), так і по вертикалі (лікарі, медсестри, санітари). 
2. Обставини медичного спілкування характеризуються високим ступенем символічності (наявність 

клятви Гіппократа, білі халати, медичні інструменти, особиста печатка лікарів, кабінет лікаря). 
3. Цінності медичного дискурсу зводяться до розкриття основного концепту цього дискурсу – 

ЗДОРОВ'Я, що відбивається в специфічних нормах медичної етики. 
4. Стратегії медичного дискурсу випливають з його мети – надати допомогу хворій людині – і 

зводяться до діагностики, лікування й рекомендації; спостерігається варіювання цих стратегій залежно 
від типу захворювання й необхідної медичної допомоги; діагностувальна і рекомендаційна стратегії 
медичного дискурсу неодмінно вербалізуються; лікувальна стратегія вербалізується факультативно 
(неодмінно у випадках психіатричного і логопедичного лікування); 

5. Медичний дискурс характеризується високим ступенем сугестії, лікар повинен вселяти пацієнтові 
довіру й формувати настанови, що сприяють успішному лікуванню. 

6. Особливу значущість у медичному дискурсі має мовленнєва дія "директив", що реалізується як 
порада, рекомендація, інструкція, заборона, наказ [5]. 

Ураховуючи той факт, що конфлікти є невід'ємною частиною професійної діяльності і необхідною 
умовою для її розвитку [10; 11], ми зосередили увагу на англомовному медичному конфліктному 
дискурсі (АМКД), тим більш, що дослідники медичного дискурсу відмічають його потенційну 
конфліктність [12]. Розвиваючи ці ідеї, ми систематизували основні характеристики АМПКД з опорою 
на основні критерії типологізації дискурсів: сфера комунікації, характер комунікації, адресантно-
адресатні конфігурації [13]. 

Стосовно специфіки адресатно-адресантних конфігурацій необхідно вказати що, в межах медичного, 
як і будь якого іншого дискурсу, наявні різні варіанти, внаслідок чого виокремлюють професійно-
професійні та професійно-непрофесійні дискурси [14]. Цей розподіл кореспондує з представленістю 
суб’єктів агентами (професійно-професійні) або агентами та клієнтами (професійно-непрофесійні). 

Отже, услід за П. Лінеллом, у межах англомовного медичного дискурсу ми розрізняємо професійний 
медичний дискурс, у якому комунікантами є медичні працівники, та професійно-непрофесійний 
медичний дискурс, у якому учасниками є лікар, хворий чи широкий загал [12: 4]. У нашому 
попередньому дослідженні ми вивчали лише зразки професійно-професійного конфліктного спілкування 
англомовних медиків; на цьому етапі ми звернулися до усіх наявних адресантно-адресатних 
конфігурацій, ураховуючи їхнє варіювання. При цьому, як і раніше, наша основна увага прикута до 
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змістового аспекту спілкування, або об’єктивації базових концептів досліджуваного дискурсу у макро- та 
мікротемах. 

Метою цього дослідження є порівняльна характеристика змістового аспекту АМКД за варіювання 
адресатно-адресатних конфігурацій (агент-агент / агент-клієнт). 

Аналіз професійно-професійного конфліктного спілкування англомовних медиків показав, що воно є 
двотематичним: базовий концепт професійних дискурсів (УСТАНОВА) визначає макротему "Робота 
лікарні", базовий концепт медичного дискурсу (ЗДОРОВ'Я) – макротему "Лікування хворого". Кожній із 
макротем властивий перелік мікротем. 

Мікротеми, підпорядковані макротемі "Лікування хворого", за нашими даними, охоплюють такі: 
"часові параметри лікування", "призначення лікування", "симптоми та діагностика", "встановлення 
діагнозу", "здійснення медичних маніпуляцій". У відсотковому відношенні частотність реалізацій 
мікротем, підпорядкованих макротемі "Лікування хворого", складає: "часові параметри лікування" – 
24 %, "призначення лікування" – 21 %, "симптоми та діагностика" – 10 %, "встановлення діагнозу" – 
22 %, "здійснення медичних маніпуляцій" – 23 %. 

Мікротеми, підпорядковані макротемі "Робота лікарні", в свою чергу, охоплюють такі: "графік 
роботи / дотримання графіка роботи", "професійно-посадові характеристики", "виконання професійних 
обов'язків / перевищення повноважень", "дотримання професійних цінностей". Частотність реалізацій 
мікротем, підпорядкованих макротемі "Робота лікарні", у професійно-професійному спілкуванні 
англомовних медиків складає: "графік роботи / дотримання графіка роботи" – 9 % , "професійно-посадові 
характеристики" – 13 %, "виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень" – 41 %, 
"дотримання професійних цінностей" – 37 % [4]. 

Результати дослідження професійно-непрофесійного спілкування англомовних медиків виявили, що 
серед мікротем, підпорядкованих макротемі "Лікування хворого" наявні: "призначення лікування", 
"симптоми та діагностика", "встановлення діагнозу", "здійснення медичних маніпуляцій". Наприклад: 

 призначення лікування; 
Конфліктна ситуація виникає через те, що жінка не згодна з лікарем, щодо препарату, призначеному її 

сину: 
[Matt’s room] 
Mom: My God… the things he said. 
Foreman: Dr. House wanted your son to get the medicine he needed. He was willing to do whatever it took to 

make that happen. 
Mom: The wrong kind of medicine. 
Foreman: He didn’t know that. At the time it was our only choice. 
Mom: He would have known if he'd listened to me. 
Foreman: He listened. He just assumed you were wrong. And to be honest, that’s true of most of our patients. 
Mom: You're just as pompous and superior as he is! 

(House MD, Poison) 
 встановлення діагнозу; 
У спілкуванні лікаря та хворого виникає конфлікт через те, що Білл та його брат, як на те натякає 

лікар, захворіли на гепатит через вживання наркотиків, хворий не хоче цього визнавати й категорично 
заперечує як спосіб поширення хвороби, так і сам діагноз: 

[Cut to Chase doing an ultrasound of Joey’s liver.]  
Chase: The blood tests show you have Hepatitis C. It’s a virus that infects the liver. 
Bill: No way. 
Chase: Well, it’s not all bad news. It can often be cured, and even if not, it’s manageable. 
Bill: How’d my brother get this? 
Chase: Usually it involves the exchange of bodily fluids, the, uh –  
Bill: Bodily fluids, what are you talking about? 
Chase: There are many ways the virus can be transmitted. Sharing needles, blood transfusions –  
Bill: Hey! [He gets up and points his finger in Chase’s face.] Nobody talks to my brother like this, okay? 
Chase: Fine. I’ve no idea how he got it. But he has Hepatitis C. We’re going to start him on Interferon. [Bill 

slaps Chase across the face.] 
Bill: He doesn’t have it, don’t mention it again, don’t treat him for it. [Chase flips his hair out of his eyes and 

looks mad, but does nothing.] 
(House MD, Control) 

 симптоми та діагностика; 
Конфліктна ситуація виникає через те, що видатний спортсмен не бажає здати аналіз сечі, 

побоюючись, що діагностика, може також виявити сліди морфію, а це негативно вплине на його кар’єру. 
[Cut to Hank, Chase, and Lola in the room.] 
Hank: No, no, I never took them. 
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Chase: We’re gonna need a urine sample. 
Hank: Oh no, you don’t trust me. [To Lola] Baby, I’m worried about taking this morphine. 
Lola: You’re in pain, the doses are monitored. It’s not a slip. Besides, opiates weren’t your thing. 
Hank: They should’ve been. Woah… 
Chase: Mr. Wiggen? The urine sample. 
Hank: I wanna say no, so I am. No. 
Lola: Trust is a big issue in early recovery. He really did gain the weight honestly. 
Chase: If you say so. [Moves to the other side of the room] 
Hank: You’re not getting it. [Chase sits down] [To Lola] He thinks I’m an idiot. 
Chase: He sure does. [Smiles, and points to the catheter bag that is collecting urine from Hank.] 

(House MD, Sports Medicine) 
 здійснення медичних маніпуляцій; 
У цьому випадку лікар та пацієнт можуть обговорювати недбале ставлення до здоров’я пацієнтом або 

родичами пацієнта, коли сам хворий або його родичі не виконують призначень лікаря або займаються 
самолікуванням, як у наступному прикладі: 

[Cut to Foreman talking to Jessica’s mom in the hospital.] 
Mom: I didn’t give her diet pills, I would never do that! 
Foreman: Right, so it was her imaginary mom. 
Mom: She didn’t take any pills, the girl’s lying! 
Foreman: Why would she lie? 
Mom: Because she’s another mean little jerk? 
Jessica: Mom. 
Mom: I’m sorry, honey. 
Jessica: Clemmie didn’t lie. I did. I took the pills. I told her you gave them to me ‘cause I didn’t want to get 

in trouble. 
Foreman: Where did you get them? 
Jessica: I took them. From the store. 
Mom: Why? Why would you do that? 
Jessica: Because I didn’t want to be ugly anymore. 
Mom: Oh, baby. You’re not ugly. 
Jessica: Yes, I am! I know you don’t think so, but I am! I’m disgusting. 
Mom: Jessica, please, don’t say that. 
Jessica: I just, just wanted to fit in. You know, have friends? Or at least have one person my age be nice to 

me. [Mom and Jessica are both crying.] 
Foreman: Listen, the pills cause blood clots, heart attacks, and insomnia. It explains everything. We’ll keep 

her overnight to make sure, but she’ll be fine. 
Mom: Thank you. 

(House MD, Heavy) 
У кількісному відношенні у професійно-непрофесійному АМКД частотність реалізацій мікротеми 

"встановлення діагнозу" складає – 47 %, а мікротеми "призначення лікування" – 10 %, "симптоми та 
діагностика" – 22 %, "здійснення медичних маніпуляцій" – 21 %. 

Таким чином, зміна адресантно-адресатної конфігурації позначається на змістових параметрах у 
якісному аспекті (у професійно-професійному спілкуванні кількість мікротем більша, зокрема наявна 
мікротема "часові параметри лікування", яка не зареєстрована у професійно-непрофесійному спілкуванні 
англомовних медиків), а також у кількісному аспекті (частотність реалізацій мікротем "встановлення 
діагнозу" й "симптоми та діагностика" є більшою у професійно-непрофесійному спілкуванні, а 
частотність реалізації мікротеми "призначення лікування" – у професійно-професійному, водночас 
мікротема "здійснення медичних маніпуляцій" має в АМКД однакову питому вагу за різних адресантно-
адресатних конфігурацій). 

Дослідження професійно-непрофесійного спілкування виявило, що серед мікротем, підпорядкованих 
макротемі "Робота лікарні", наявні лише "виконання професійних обов'язків" та "дотримання 
професійних цінностей". 

Наприклад: 
 виконання професійних обов’язків; 
Мати пацієнтки звинувачує лікарів в тому, що вони недостатньо уважно проводили діагностичні 

дослідження її доньки. 
[Cut to later on. Jessica is sleeping peacefully.] 
Foreman: She’s sedated. Mrs. Simms, don’t worry. Hypoglycemia can cause temporary psychosis and it’s a 

common complication during a HEC procedure. 
Mom: I never wanted it done in the first place. 
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Chase: We understand you’re upset, but –  
Mom: You were supposed to be monitoring her condition, but instead you were bickering and placing bets. 
Cameron: I apologize if we weren’t paying full attention to your daughter, but I assure you that –  
Mom: Oh, please. Save your pathetic insincerity for your boyfriend. [House walks up.] 
House: You’re wrong. She is, in face, pathetically sincere. And they didn’t screw it up. 
Mom: Who are you? 
House: I’m from the lab. The blood tests showed your daughter wasn’t hypoglycemic, which means her 

psychosis wasn’t caused by anything these doctors did. 
Mom: So then what was it caused by?  
House: I have no idea, but you’ll be happy to hear it can’t be cured by diet or exercise. 

(House MD, Heavy) 
 дотримання професійних цінностей; 
Ця мікротема дещо відрізняється у професійно-непрофесійному спілкуванні, бо найчастіше лікарі та 

пацієнти або їх родичі обговорюють із медичними працівниками загальні людські цінності. Іноді 
пацієнти намагаються приховати правду і вдаються до брехні за тих або інших причин, що і призводить 
до конфліктної ситуації. Наприклад, доктор Форман разом із сенатором обговорюють тему брехні. 

[Cut to Foreman performing a bone marrow biopsy on the Senator.] 
Foreman: This may sting a little. [The Senator flinches.] Sorry. 
Senator: It wasn’t the shot, it’s, um, my head, it’s killing me. 
Foreman: You know, Senator, we don’t have to do this now. We can wait until your HIV test comes back. 
Senator: [laughing] Guess you figure it’s gonna come back positive. 
Foreman: Well, in my experience –  
Senator: Patients lie. Politicians lie more. And black politicians –  
Foreman: Whoa, I don’t think black politicians lie more than white politicians. 
Senator: We lie less. 
Foreman: You figure we’re morally superior? 
Senator: [laughing again] I’ve got my theories. No, we, we just can’t get away with it. No one’s gonna give 

us the benefit of the doubt. No one’s gonna cut us a second chance. And, and when it happens it’s not just a bad 
politician, it’s, it’s, it’s a bad role model, it’s a dis-discredit to the race. [looks at Foreman standing there, 
needle poised and ready] You ready?  

(House MD, Role Model) 
У кількісному відношенні у професійно-непрофесійному спілкуванні частотність реалізацій 

мікротеми "виконання професійних обов'язків" складає 51 %, а мікротеми "дотримання професійних 
цінностей" – 49 %. 

Таким чином, під час реалізації макротеми "Робота лікарні" зміна адресантно-адресатних 
конфігурацій також впливає на параметри в якісному аспекті (відсутність реалізацій мікротем "графік 
роботи / дотримання графіка роботи", "професійно-посадові характеристики" та розширення рамок 
мікротеми "дотримання професійних цінностей" у професійно-непрофесійному спілкуванні) й у 
кількісному аспекті (тематична обмеженість професійно-непрофесійного спілкування спричиняється до 
того, що обидві зареєстровані мікротеми – "виконання професійних обов'язків" та "дотримання 
професійних цінностей" – мають більшу частотність, ніж у професійно-професійному спілкуванні). 

Викладене дає підстави дійти висновку про наявність безпосереднього зв’язку між адресантно-
адресатними конфігураціями та змістом спілкування англомовних медиків у конфліктних ситуаціях, 
подальше вивчення особливостей цього зв’язку становить перспективу подальших досліджень. 
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Кудоярова О. В. Варьирование содержательных параметров англоязычного медицинского 
конфликтного дискурса при изменении адресантно-адресатных конфигураций. 

Статья посвящена сравнительному анализу содержательных параметров профессионально-
профессионального и профессионально-непрофессионального общения англоязычных медиков в 
конфликтных ситуациях. Установлена связь между адресантно-адресатными конфигурациями и 

содержательным аспектом данного типа общения. 

Kudoiarova O. V. The Content Parameters Variations and Addressant-Addressee Configurations in the 
English Medical Conflict Discourse. 

The article deals with the comparative analysis dealing with the content parameters of the professional-
professional and professional-nonprofessional communication of the English medical workers in the conflict 

situations. The research results in setting the relationship between the addressant-addressee configuration and 
the content aspect of this communication type. 
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ 

Визначено, що простий контактний повтор як універсальна мовна категорія є функціональним 
феноменом, який реалізується через складну ієрархію когнітивних, комунікативно-прогматичних, 

метакомунікативних та лінгвостилістичних функцій. У статті представлено аналіз комунікативно-
прагматичних функцій ПКП, пов’язаних із комунікативною настановою мовця, що сприяє більш 

ефективному системно-структурному, дистрибутивному та компонентному аналізу моделей ПКП. 

Онтологічною сутністю простого контактного повтору є функція, стратегічна дія, націлена на 
досягнення прагматичної мети адресанта. Середовищем буття простого контактного повтору є дискурс 
як мисленнєво-мовленнєве утворення, єдність процесу і результату. 

Простий контактний повтор як різновид універсальної мовної категорії повтору є функціональним 
феноменом – рекурентним відтворенням у дискурсі мовних одиниць різних рівнів з метою впливу на 
реципієнта: створення інформативної надлишковості, емоційного підсилення та експресивного 
виділення. Іншими словами, простий контактний повтор реалізується через складну ієрархію 
когнітивних, комунікативно-прагматичних, метакомунікативних та лінгвостилістичних функцій, які 
дозволяють більш ефективно провести системно-структурний, дистрибутивний та компонентний аналіз 
моделей простого контактного повтору в різних типах англомовного дискурсу. 

Пріоритет функціонального напряму в сучасному мовознавстві робить актуальним дослідження 
мовних явищ у комплексній взаємодії з учасниками акту комунікації та позамовним середовищем. 
Дослідницький інтерес викликає також аналіз комунікативно-прагматичного та когнітивного планів 
мовленнєвої діяльності, що сприяє розкриттю законів оформлення думки і породження 
висловлювання / тексту, законів міжособистісного спілкування. 

Комунікативна функція, яка є основною функцією мови як сукупності засобів, головним призначенням 
якої є задоволення потреб вербального спілкування та обміну мовною інформацією, нерозривно пов’язана з 
його розумовою функцією, оскільки адресат інформується про результати розумової діяльності і при цьому 
має місце акт експресії (вираз думок та почуттів). Здійснення комунікації неминуче пов’язане із впливом на 
інтелектуальну та емоційно вольову сфери психіки адресата з метою регуляції його поведінки та наперед 
визначає відповідну мовну функцію – прагматичну, емоційно-впливову, емоційно-регулятивну. З цього 
випливає, що прагматична функція ПКП пов’язана із цілеспрямованим мовленнєвим впливом та регуляцією 
людської поведінки в конкретних мовленнєвих ситуаціях. Потреби виразу суб’єктивного ставлення до 
дійсності та впливу на психіку (думки, почуття, волю та поведінку людей) шляхом виразу емоцій, емоційної 
оцінки, естетичної оцінки, спонукання, шляхом надання особливої виразної сили (експресії) мовним засобам, 
а також потреба встановлення контакту породжують різновиди прагматичної функції ПКП: спонукальну, 
емоційну, емоційно-оцінну, експресивну та контактну (фатичну) [1: 47]. Загалом, з прагматичної точки зору, 
повтор є засобом мовленнєвого впливу.  

Аналіз прагматико-комунікативних характеристик ПКП доповнює знання про взаємозалежність між 
прагматичною метою текстів та вибором мовних засобів її досягнення. Як слушно зазначив 
В. Б. Касевич, правила мовленнєвої діяльності, які стосуються функціонування мовної системи, повинні 
бути органічною частиною моделі мови, що розробляється лінгвістом [2: 70]. Таким чином, для 
комплексного аналізу ПКП необхідним є розгляд прагматичних функцій повторів, виявлення їх 
співвідношення зі структурно-семантичними особливостями. Відзначимо, що прагматичні функції 
пов’язують повтор із мовною особистістю і можуть бути виділені не тільки на матеріалі діалогічних, а й 
монологічних текстів, у текстах різної жанрово-стильової належності та прагматичної спрямованості. 

1. Спонукальна функція ПКП (за термінологією І. В. Арнольд –волюнтативна ) розглядається нами 
як призначеність повторюваних мовних одиниць для передачі волевиявлення суб’єкта мовлення з метою 
спонукання адресата до тієї чи іншої дії чи поведінки. 

ПКП виступає засобом прямого мовленнєвого впливу на адресата в мовленнєвих актах-директивах, 
які пов’язані зі спонуканням до дії. Інтенсифікація іллокутивної складової здійснюється дублюванням 
спонукання-стимулу в межах одного акту вольового спілкування, найчастіше повторенням дієслова. 
Наприклад, у таких мовленнєвих актах: 

– проханнях: 
"Stop, stop! Don’t take him away! For Heaven’s sake stop a moment!" – cried the new-comer, breathless 

with haste." (Ch. Dickens); 
– наказах: 
"Drink! Drink! Drink!" Mr. Mason obeyed, because it was useless to resist." (Ch. Brontë);  
– запрошеннях: 
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"Come in, come in, "said the old lady; "I knew we should hear of him. Poor dear!" (Ch. Dickens). 
Однак у більшості ситуацій прямий вираз намірів суб’єкта впливу є небажаним, тому він вуалюється. 

ПКП використовується в складі так званої стратегії залучення (в термінах Д. Таннен – "involvement 
strategy") [3]. Звуковий (ритмічний) та смисловий повтор створюють загальний простір комунікації. 
Проілюструємо вищезгадане прикладом з роману У. С. Моема "Театр", де повторення слoва "change" 
створює смисловий фон та емоційне відчуття роздратування героїні: 

"But there, men were never satisfied with what they had; they wanted change, change, change, all the time." 
(W. S. Maugham). 

На рівні змісту використання в мовленні повторів знижує інформаційну щільність дискурсу, що 
полегшує адресату сприйняття звернених до нього висловлювань, а адресанту, відповідно, допомагає 
справляти більш дійовий вплив на партнера. В результаті виникає спільний для комунікантів 
дискурсивний простір, який сприяє взаємопорозумінню та реалізації запланованих цілей. Обидва рівні є 
обов’язковими для здійснення успішної комунікації і, як наслідок, для створення спільного емоційного 
фону (ефект емоційної участі) [4: 151]. Відзначимо, що ритм та рима є традиційними фонетичними 
інструментами підвищення сугестивності мовлення. 

ПКП вираження спонукальності не є оказіональним явищем, а являє собою одну з формалізованих 
структур, що служать для виразу підсилювальних категоричних варіантів загального значення 
спонукання (суто спонукальний ПКП), а також емоційної реакції на спонукання (оцінний ПКП). 

Аналіз дистрибутивних особливостей спонукальних дублетів у моделі повтору виявив наявність двох 
дистрибутивних моделей: 

1) нерозчленованої (коли повтор не розчленований реплікою Answer me. Answer me); 
2) розчленованої (коли між повторами вставлена синтаксична модель). 
Іншими словами, ми можемо говорити (при врахуванні градаційної напруженості висловлювання) 

про імперативний та неімперативний типи ПКП. При неімперативному – об’єднуються синоніми 
імператива – периферійні конституенти поля спонукання. 

Аналіз лексичного наповнення ядра ПКП виявляє такі типи дублювання, як повне та варіативне. При 
повному дублюванні елементи повторюються повністю без структурних та лексико-граматичних змін. 
При варіативному – можна спостерігати три типи різновидів: 

1) перифрастичне дублювання (тобто лексико-стилістичний перифраз елементів). Перифрастичне 
дублювання надає мові стилістичного забарвлення і сприяє модифікації спонукання в плані 
категоричності чи некатегоричності; 

2) субституційне дублювання (дублет замінюється словом-субститутом узагальнюючого характеру 
Promise. Do); 

3) оцінний повтор як реакція особи на спонукання. 
Варто зазначити, що у наказовому способі контактність дієслівного повтору може бути і відносною, 

коли мають місце різні валентні зв’язки дієслова, наприклад, обов’язкова наявність додатка, різне 
керування тощо. Порівняємо: 

"But there are some dreadful and painful facts that you will have to know about. Listen. Listen." (Th. Dreiser); 
"Divorce me, divorce me. What has my life been with you but a misery – /.../" (G. Gordon). 
2. Емоційна функція ПКП розглядається нами як призначеність повторюваних мовних одиниць для 

виразу емоцій, почуттів з метою впливу на поведінку адресата шляхом "емоційного зараження" 
(емоційного резонансу). Хоча повтор окремих слів, частин висловлювань та цілих висловлювань часто 
викликаний намаганням мовця привернути увагу співрозмовника до окремих елементів змісту, однак 
повтор іменних одиниць із відповідним інтонаційним та емоційним забарвленням може реалізовувати і 
мовленнєві акти з "самостійною" комунікативною спрямованістю. У таких випадках ми говоримо, 
наприклад, про мовленнєві акти, що виражають різні емоції: 

– докір (роздратування): 
"Children, children!" – called Mrs. Hartley. She looked disapprovingly at her only son." (G. Gordon); 
– радість (подив, іронія тощо): 
"In another second I was embracing and kissing her rapturously: "Bessie! Bessie! Bessie!" that was all I 

said; /…/" (Ch. Brontë); 
– емоційний вплив на адресата (наприклад, розрада): 
"Сlyde, Сlyde," – she exclaimed half aloud, "you wouldn’t do that to me, would you?" (Тh. Dreiser). 
Прямий емоційний вплив на адресата присутній і у випадку розради: 
"It’s almost an understood thing, for a French actress to have a lover." "Dear, dear", said Julia." (W. Maugham). 
3. Емоційно-оцінна функція ПКП служить для вираження призначеності повторюваних мовних 

одиниць з метою передачі емоційної оцінки – позитивної чи негативної (та її модифікацій) – з метою 
впливу на оцінні установки адресата і, як наслідок, на його поведінку. 

Як приклад наведемо анафоричний ПКП-паралелізм у публіцистичному дискурсі: 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 60. Філологічні науки 

 

186 

"Where there is discord may we bring harmony. Where there is error may we bring truth. Where there is 
doubt may we bring faith. Where there is despair may we bring hope." (M. Thatcher 1979). 

Запланований емоційний вплив здійснюється через алюзію: у свідомості англійців ці слова – 
урочисті, синтаксично узгоджені, висловлені піднесеною публічною мовою ораторського англійського 
мовлення – породжують асоціації з молитвою Франциска Асизького: "Lord, make me an Instrument of Your 
peace! Where there is hatred let me sow love; Where there is injury, pardon; Where there is doubt, faith; where 
there is despair, hope." 

Повтор часток та вигуків виконує також низку функцій, що пов’язані, передусім, з емоційним станом 
мовця (радість, подив, іронія тощо). Дистантний повтор виконує практично аналогічні функції, 
притаманні ПКП: привернення уваги реципієнта, емоційний вплив на адресата, адекватна передача мови 
персонажа, тобто функцій, які ми визначаємо як прагматичні: 

"Whoa, John Brown, whoa!" (T. Capote). 
4. Під експресивною функцією ПКП ми розуміємо призначеність повторюваних мовних одиниць 

для впливу на психіку та поведінку адресата шляхом їх особливих виражально-зображувальних 
властивостей, таких як образність, інтенсивність (вказаної ознаки, дії), новизна ("свіжість") тощо. ПКП 
повнозначних частин мови може використовуватись мовцем як засіб інтенсифікації якісно-кількісних 
характеристик: 

"Stay away from this guy – he is very, very dangerous." (J. Grisham). 
"I want to turn loose my hold on everything, and go on sailing down, down, just like one of those poor, tired 

leaves." (O. Henry). 
Так, повторення прислівників та прикметників вказує на високий ступінь реалізації властивості, 

повторення іменників чи займенників дозволяє підсилити кількісні характеристики, повторенням же 
дієслова підкреслюється інтенсивність дії – її тривалість чи багаторазовість. 

"And little Nicholas, pale with excitement, was shouting his heart out with rest. "Come on, San Jorge. Come 
on, Jose. We want you to win … to win…to win." (A. J. Cronin). 

Реалізація комунікативно-прагматичних функцій відбувається за рахунок: 
– збільшення кількості повторюваних елементів: 
"Yes-yes-yes!" – cried all the juveniles, both ladies and gentlemen." (Ch. Brontë); 
– передачі подвійної лексико-семантичної інформації (ідіоматичне значення елементів повтору): 
"Okay, okay. Just remember, I warned you that what a wife thinks and what she says don't always match." 

(E. Segal). 
Таким чином, потенціал комунікативно-прагматичних функцій ПКП включає спонукальну, емоційну, 

емоційно-оцінну та експресивну функції, які пов’язані із загальною комунікативною настановою мовця 
та призначені для реалізації запланованого ним впливу. 
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Малиновский Э. Ф. Коммуникативно-прагматические функции простого контактного повтора. 

Определено, что простой контактный повтор как универсальная языковая категория является 
функциональным феноменом, который реализуется через сложную иерархию когнитивных, 

коммуникативно-прагматических, метакоммунникативных и лингвостилистических функций. В статье 
представлен анализ коммуникативно-прагматических функций ПКП, связанных с коммуникативной 

установкой говорящего, что способствует более эффективному системно-структурному, 
дистрибутивному и компонентному анализу ПКП. 

Malinovskyi E. F. The Communicative and Pragmatic Functions of a Simple Contact Repetition. 

It is considered that a simple contact repetition as a universal language category is a functional phenomenon 
which is realized through a complex hierarchy of cognitive, communicative, pragmatic, metacommunicative and 

linguostylistic functions. The paper presents the analysis of SCR communicative and pragmatic functions 
connected with the speaker’s communicative purpose which contributes to a more efficient systematical, 

structural, distributive and component analysis of SCR. 
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ІНФОРМАЦІЙНА НАСИЧЕНІСТЬ ТВОРІВ І. Я. ФРАНКА  
(НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ РОБІТ ХІХ СТ.) 

Статтю присвячено відомостям інформаційно-наукового характеру в публіцистичних працях 
І. Я. Франка, написаних упродовж ХІХ ст. Розглянуто відомості стосовно літератури, етнографії, 
історії (автори, твори, події). Залучено інформацію інших напрямів (політика, освіта, мистецтво, 

громадські, релігійні явища тощо). 

Творчість І. Я. Франка – унікальне явище в українській, загалом у світовій літературі та культурі, що 
відзначається багатьма авторами [1-6]. Франко – водночас геніальний письменник і видатний дослідник, 
особистість, недосяжний рівень котрої закріпив в українській мові афоризм "велетень думки і праці" [1], 
критик "із вродженим публіцистичним даром" [1: 90]. Публіцистичні розвідки письменника складають 
дуже великий об’єм його робіт. Досить нагадати, що в 50-томному зібранні творів – наукові дослідження, 
статті, замітки, листи займають майже половину обсягу. 

При аналізі творчого надбання письменника (в монографіях, у підручниках) не звертаються або 
звертаються занадто мало до публіцистики автора. Традиційно майбутні філологи вивчають хіба що 
статті "Література, її завдання і найважніші ціхи", "Нариси з історії української літератури в Галичині", 
"Із секретів поетичної творчості". 

Проте публіцистична і наукова діяльність І. Франка надзвичайно багата і різноманітна. Він, говорячи 
про власну вдачу, сказав про "гаряче бажання – обняти цілий круг людських інтересів" [7: 31: 309]. 
Передусім, Франко сам є науковець. Він доктор філософії (на філософський факультет Львівського 
університету вступив у 1875 р.). Науковий ступінь присвоїла вчена рада Віденського університету за 
дисертацію "Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія". Робота 
була захищена під керівництвом проф. В. Ягича 1.VII. 1893 р.; в друкованому вигляді вона займає більше 
200 сторінок [7: 30: 314-538]. Про цю подію письменник згадував в автобіографічному нарисі "Дещо про 
себе самого": "наважився скласти з відзнакою докторат [науковий ступінь доктора, поль.] зі славістики у 
Відні" [7: 31: 30]. Науковець є автором фундаментальної статті про українську літературу 
("Южнорусская литература") в знаменитій енциклопедії Брокгауза [8]. Показовою є назва святкового 
альманаху: "Привіт д-ру Іванові Франкові в 25-літній ювілей його літературної діяльності" (1898 р.). 
Один із відомих портретів підписано "Др. Іван Франко". Через два роки після захисту дисертації, в 
1895 р., письменник успішно прочитав вступну лекцію у Львівському університеті і був обраний 
професорським сенатом на кафедру малоросійської та староросійської літератури. Лише 
розпорядженням галицького намісника вченого не допустили до утвердження в професурі, як людини, 
"котра тричі сиділа в тюрмі". Згодом Франка було обрано дійсним членом "Наукового товариства імені 
Шевченка" (1898 р.). Із того ж року він керував Етнографічною комісією при Товаристві, брав участь у 
редагуванні "Етнографічного збірника". У 1905 р. письменник став дійсним членом Празької Академії 
наук. Потім вчена рада Харківського університету присвоїла йому – одноголосно – почесний ступінь 
доктора російської словесності (1906 р.). У 1907 р. російські академіки О. Шахматов, Ф. Корш висунули 
кандидатуру Франка в дійсні члени Петербурзької Академії наук, але царський уряд не дозволив 
обрання. Російська Академія наук присудила досліднику премію за працю "Студії над українськими 
народними піснями" (1913 р.). 

За часів існування Радянського Союзу тодішня ідеологічна система підносила І. Франка як 
революціонера, соціаліста, мало не більшовика, лише побіжно згадуючи, що він – письменник, учений і 
громадський діяч [9: 40], що "своєю художньою, публіцистичною і науковою діяльністю він означив цілу 
епоху в українській літературі" [10: 499]. Хоча суто інтелектуальний бік творчості генія був зрозумілим 
уже сучасникам, котрі називали його "академія в одній особі" [4: 134]. А. Кримський характеризував 
І. Франка як белетриста, поета, вченого, публіциста [11: 473], відзначав "величезну начитаність, 
літературну освіченість й обізнаність" [11: 474], зауважив: "Неповний перелік одних лише заголовків 
написаного Франком, складений М. Павликом, утворив об’ємисту книгу (Львів, 1898)" [11: 476] 
[переклад наш – Р. Х.]. Останніми десятиліттями підкреслюється наукова діяльність автора, котра 
нагадувала "мужів італійського Відродження" [12: 9], зазначається його "фанатичний інтелектуалізм" 
[13: 16], "інтелектуальний подвиг" [14: 257]. Наголошується, що в світовій літературі не було "такого 
апологета й співця розуму-інтелекту, як Іван Франко" [12: 256]. Акцентується увага, що Франко був не 
тільки великий письменник, поет, драматург, а також критик, літературознавець, історик, філософ, 
фольклорист, етнограф, мовознавець, мистецтвознавець, соціолог, економіст, публіцист, журналіст, 
видавець, політичний діяч [4: 134]. 
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Серед Франкової творчості, котра не належить до художньої, переважають власне публіцистичні 
роботи. Сам автор говорив про себе, що, навчаючися в університеті, заробляв "на прожиток різними 
літературними і публіцистичними працями" [7: 29: 77]. Публіцистика є дуже різноманітною. Вона включає, 
передусім, дослідження про літературу (постаті письменників, літературні напрями, окремі твори); також 
розвідки гуманітарного спрямування (історія, етнографія тощо); також газетні рецензії на злобу дня (напр., 
про вчорашній спектакль: "Запорожець за Дунаєм", "Пан мандатор" [7: 28: 107]). Публіцистика містить 
праці дуже різні за обсягом. Це статті на десятки сторінок ("Хуторна поезія П. А. Куліша" [7: 26: 161-179], 
"Наші коляди" [7: 28: 7-41] і замітки, котрі в надрукованому вигляді займають одну, а то й півсторінки 
("Народная поэзия" [7: 27: 216], "Конрад Фердінанд Мейєр" [7: 31: 312]). 

Окремо варто зауважити, що публіцистика була написана (і відповідно – надрукована) багатьма 
мовами: окрім української, німецькою, польською, російською, угорською, чеською, болгарською, 
французькою та іншими. Цікаво: один із автобіографічних нарисів, – "Життєвий шлях" – маючи 
афористичну латинську назву ("Curriculum vitae"), був написаний німецькою мовою [7: 29: 77-82]. 

І. Франко як геніальна творча особистість, окрім власної діяльності, ще виступав як перекладач. 
Будучи поліглотом, він перекладав з російської, польської, чеської, сербської, хорватської, німецької, 
англійської, французької, старогрецької, латинської, арабської, ассіро-вавілонської, індійської літератур 
[9: 10]. Перекладав також тексти інших спрямувань, від Біблії до Маркса. Але перекладацька діяльність – 
тема для окремого дослідження. Отже, насамперед, публіцистика письменника свідчить про "велетенську 
постать і титанічну діяльність І. Франка у всіх царинах культури й громадського життя" [15: 216]. 

У публіцистичних творах найбільше представлені, що є природним, питання літератури, як сучасної 
автору, так і давньої, як української, так і світової. Праці містять сотні імен письменників. Це світочі 
національної літератури: І. Вишенський, І. Карпенко-Карий, О. Кобилянська, Н. Кобринська, О. Косач 
(Пчілка), І. Котляревський, П. Куліш, П. Мирний, Нестор (літописець), С. Руданський, М. Старицький, 
В. Стефаник, Л. Українка, Ю. Федькович, М. Чураївна (Чурай), Т. Шевченко та інші. Нарівні з 
українськими подано імена класиків світової літератури: Д. Байрон, О. Бальзак, Ш. Бодлер, Д. Боккаччо, 
Л. де Вега, Вергілій, Г. Гейне, Й.-В. Гете, М. Гоголь, Гомер, брати Гонкури, брати Грімм, Данте, 
Ч. Діккенс, Ф. Достоєвський, Езоп, Е. Золя, Г. Ібсен, П. Корнель, М. Лермонтов, М. Метерлінк, 
А. Міцкевич, Мольєр, М. Некрасов, Я. Неруда, Овідій, Оссіан, О. Островський, Б. Прус, О. Пушкін, 
О. Радищев, М. Салтиков-Щедрін, В. Скотт, М. Твен, Л. Толстой, І. Тургенєв, Фірдоусі, Г. Флобер, 
В. Шекспір, Ф. Шиллер, інші. Сторінки публіцистики зберігають чимало імен авторів, які втратили 
колишню популярність (напр., швейцарський письменник К. Ф. Мейєр), більш того, які є практично 
невідомими (напр., баварський поет XII-XIII ст. Вольфрам з Ешенбаха, автор поеми "Парцифаль", або 
шиїтський письменник Ібн-Бабавайгі). 

Публіцистика І. Франка – джерело невичерпних знань про літературні постаті. У письменника 
знаходимо глибокі, можна сказати, вічні їхні оцінки. Наприклад, про Т. Шевченка, якого за радянських 
часів робили лише бунтарем, революціонером, Франко писав: "Шевченко як правдивий апостол нового, 
щиролюдського євангелія кличе всім нам своє Memento vivere [пам’ятай про життя, лат.]" [7: 28: 88]. 
Саме із статті критика, на відміну від багатьох посібників, можна чітко зрозуміти стосунки Д. Байрона з 
батьком і дідом. Можна дізнатися хвилюючі моменти із життя поета-лорда: "Коли в школі при читанні 
каталога перший раз викликали його ім’я з придатком dominus [вельмишановний пан, лат.], він не міг 
відповісти нічого, тільки встав і, постоявши хвилю, розплакався" [7: 29: 285]. Цікавість, нехай не суто 
наукову, становлять випадки збігу імен письменників різних країн і часів: О. Твардовський (російський 
радянський поет) – С. Твардовський (польський поет XVII ст.). Повністю співпадають імена польського 
поета ХІХ ст. і російського поета ХХ ст. – Володимир Висоцький. Якщо врахувати, що польський поет 
майже все життя прожив у Києві, а батько російського поета веде родовід із Києва, – то, можливо, обидва 
вони мають спільне коріння. 

І. Франко аналізує, ґрунтовно чи побіжно, сотні творів національної та світової літератури. Найперше, 
це взірці епосу: "Слово о полку Ігоря" ("Слово о полку Ігоревім"), "Іліада", "Одіссея", "Едда", "Калевала", 
"Пісня про Роланда", "Махабхарата", "Рамаяна", "1001 ніч" ("Тисяча й одна ніч") та ін. Це також десятки й 
сотні книг української та світової літератури. Наприклад: "Дон-Жуан", "Мазепа" (Д. Байрона), "Ткачі" 
(Г. Гауптмана), "Фауст" (Й-В. Гете), "Мертві душі" (М. Гоголя), "Божественна комедія" (Данте), "Ругон-
Маккари" (Е. Золя), "Мартин Боруля" (І. Карпенка-Карого), "Герой нашого часу" (М. Лермонтова), "Конрад 
Валленрод", "Пан Тадеуш" (А. Міцкевича), "Гроза" (О. Островського), "Антігона" (Софокла), "Війна і мир", 
"Козаки", "Севастопольські оповідання" (Л. Толстого), "Батьки і діти", "Дворянське гніздо", "Новина" 
(І. Тургенєва), "Гайдамаки", "Кавказ", "Марія", "Сон" (Т. Шевченка). Серед творів – велика кількість тих, 
що не підвладні часу (наприклад, "Кобзар" Т. Шевченка, "Євгеній Онєгін" О. Пушкіна, "Паломництво 
Чайльд-Гарольда" Д. Байрона). Водночас, знаходимо тексти, котрі відомі хіба що спеціалістам, та й то 
вузьким: поема про Україну "Роксоланія" (1584 р.), написана по-латині С. Кльоновичем, середньовічні 
сказання про святих "Золота легенда" Я. Ворагіне, збірник персидських казок "Перський балагур", чимало 
інших. Цікавим є збіг у назвах: "Війна і мир" (роман Л. Толстого та збірка Д. Лілієнкрона). Значний інтерес 
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становить переповідана дослідником, із багатьма деталями, історія сюжету "Приборкання норовливої", що 
його найкраще втілив В. Шекспір: витоки оповіді йдуть не лише з європейського середньовіччя – вони 
сягають одного з мотивів персидських казок [7: 26: 266-279]. 

Праці І. Франка несуть багату інформацію про літературознавців, етнографів, учених, культурних, 
освітніх, громадських, політичних, релігійних діячів. Наприклад: С. Венгеров, В. Караджич, Я. Коллар, 
Г. Лессінг, М. Номис, О. Пипін, М. Сумцов; Аристотель, Ф. Буслаєв, Гіппократ, П. Житецький, І. Кант, 
М. Кибальчич, В. Ключевський, О. Колесса, М. Коперник, М. Костомаров, Ч. Ломброзо, М. Максимович, 
М. Марр, Ф. Ніцше, Парацельс, Піфагор, Платон, О. Потебня, І. Пулюй, І. Срезневський, Л. Фейєрбах, 
П. Шафарик, А. Шопенгауер; В. Ягич, Ф. Брокгавз (Брокгауз), К. Брюллов, Р. Вагнер, А. Вахнянин, 
Д. Веласкес, О. Вересай, В. Верещагін, М. Заньковецька, М. Лисенко, Е. Мане, Меценат, В. Моцарт, 
Рафаель, Д. Россіні, І. Сошенко; П. Беринда, Б. Грінченко, М. Драгоманов, Ф. Скорина, О. Смирдін, 
М. Смотрицький, монах Храбр; Ж. Д'Арк, М. Бакунін, Я. Гус, О. Довбуш, В. Засулич, Марко Кралевич, 
П. Лавров, М. Лютер, Маргарита Наваррська, С. Наливайко, К. (В.) Острозький, С. Степняк-
Кравчинський, Цицерон; король Артур, Аттіла, князь Володимир, Дарій, Карл Великий, Крез, І. Мазепа, 
Наполеон, княгиня Ольга, М. Робесп’єр, Ремус (Рем), Ромулус (Ромул), П. Сагайдачний, І. Сірко, 
Б. Хмельницький, Цезар; І. Дамаскін, І. Златоуст, Магомет, П. Могила, Ф. Прокопович, Д. Туптало, Фома 
Аквінський. Вражає не тільки глибинна обізнаність, але водночас унікальна уважність письменника до 
наукових проявів. Так, у своїй дисертації він згадує молодого вченого Марра [7: 30: 411], якому тоді ще 
не було 30 років. Серед визначних літературно-громадських постатей багато таких, чиї твори Франко 
перекладав (Д. Байрон, Вергілій, Й.-В. Гете, В. Гюго, Е. Золя, П. Кальдерон, А. Міцкевич, О. Пушкін, 
М. Салтиков-Щедрін та ін.), чимало особистостей, з якими листувався, спілкувався (С. Венгеров, 
М. Драгоманов, П. Житецький, О. Кобилянська, М. Коцюбинський, А. Кримський, Л. Мартович, 
В. Стефаник, Л. Українка, В. Ягич та ін.). 

І. Франко торкався і вічних образів – Ісуса Христа, Діви Марії, Іоанна Хрестителя, св. Миколи 
Мірлікійського, Йосифа (Йосипа), Марії Магдалини, Давида, Адама, Єви, і постатей нині призабутих 
(Т. Чацький), і вже зовсім невідомих (меккський шейх Нур-ад-дін-Джіваюган). 

Значущим є факт уваги до Т. Рильського, батька видатного українського поета М. Рильського. 
Франко дав високу оцінку діяльності Т. Рильського: "Один із ліпших знавців українського народного 
життя" [7: 27: 296]. Поцінував статтю Т. Рильського "Студії над основами розкладу багатства": "Стаття ж 
Рильського – властиво не стаття, а початок широкої праці, цілої книги, що коли скінчиться, буде першою 
працею по економії суспільній на нашій мові" [7: 29: 12]. Публіцистика – волею долі – містить матеріали, 
які набули для України раніше не передбачуваного значення. Це стосується, наприклад прізвища 
давнього роду Шухевичів. Франко видав, зі своєю передмовою [7: 26: 254-258], твори письменника 
Осипа Шухевича (в 1883 р.). Син О. Шухевича, Володимир, відомий етнограф, є дідом славетного 
командувача УПА Романа Шухевича. На сторінках періодики зберігається багато подробиць про 
видатних особистостей, – подробиць, серед яких бувають нехай не дуже значущі, але по-своєму цікаві: 
так, О. Вересаю під час виступу в Петербурзі цар подарував табакерку [7: 28: 102]. 

Твори публіциста як енциклопедично освіченої особистості відображають найрізноманітніші прояви 
життя суспільства. Найперше, це заголовки багатьох періодичних джерел, де співпрацював або на які 
посилався сам автор. Наприклад: "Arbeiter Wochen Chronik" ("Робітнича щотижнева газета", нім.), 
"Ateneum" ("Атеней", поль., із лат.), "Български преглед" ("Болгарський огляд", болг.), "Веселка", 
"Вестник Европы" (рос.), "Вечерниці", "Gazette de Lyon" ("Ліонська газета", франц.), "Голос" (рос.), 
"Громадський друг", "Дело" (рос.), "Der Kunstwart" ("Слово мистецтва", нім.), "Дзвін", "Діло", "Die Zeit" 
("Час", нім.), "Друг", "L’Evenement" ("Події", франц.), "Edinburgh Review" ("Единбургське ревю", англ.), 
"Житє і слово", "Życie" ("Життя", поль.), "Зоря", "Зоря галицька", "Киевская старина" (рос.), "Колокол" 
(рос.), "Kraj" ("Край", поль.), "Kurjer Lwowski" ("Кур’єр львівський", поль.), "Лада", "Ластівка", "Мета", 
"Мир", "Москвитянин" (рос.), "Московские ведомости" (рос.), "Народ", "Neues Wiener Fagblatt" ("Нова 
віденська щоденна газета", нім.), "Нива", "Община", "Основа", "Отечественные записки" (рос.), "Правда", 
"Prawda" ("Правда", поль.), "Praca" ("Праця", поль.), "Revue Sociale" ("Суспільний огляд", франц.), 
"Rivista Europea" ("Європейський огляд", італ.), "Русский вестник" (рос.), "Ruch" ("Рух", поль.), "Світ", 
"Sioło" ("Село", поль.), "Słowo" ("Слово", поль.), "Современник" (рос.), "Стража" (серб.), "Tugodnik 
ilustrowany" ("Тижневик ілюстрований", поль.), "Le Figaro" ("Фігаро", франц.), "Хлібороб", "Czas" ("Час", 
поль.), "Česky Lid" ("Чеський народ", чесь.). Деякі з періодичних видань зберегли свою популярність 
дотепер (напр., газета "Фігаро"). Більшість же залишилися тільки в своєму часі. 

Роботи І. Франка фіксують назви наукових, публіцистичних, релігійних видань та об’єднань; назви 
закладів культури та науки, творів мистецтва; назви політичних, громадських, релігійних, літературних і 
мистецьких течій та об’єднань; історичних подій. Наприклад: "Архів слов’янської філології", "Ватра", 
"Вінок русинам на обжинки", "Громада", "Домострой", "Етнографічний огляд", "Записки Наукового 
товариства імені Шевченка", "Записки Новоросійського університету", "Записки о Южной Руси" 
(П. Куліша), "Ізмарагди", "Історія п’ятьох мудрих філософів", "Історія Русі" (І. Нечуя-Левицького), 
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"Молот", Острозька Біблія, Пересопниця, "Перший вінок", "Правда руська" ("Руська правда"), Псалтир, 
"Російська старовина", "Російський філологічний вісник", "Русалка Дністрова", "Руська бібліотека", 
"Слов’янський збірник", "Слов’янські старожитності" (П. Шафарика), Талмуд, "Товариство для 
психологічних дослідів", "Фізіолог"; Бельведерський Аполлон, Британський музей, "Оссолінеум", 
Родійський (Родоський) колос; "Академічне братство" ("Академічне товариство"), брахманізм, "Буря і 
натиск", гусити, ілліризм, "Кирило-Мефодіївське братство" ("Кирило-Мефодіївське товариство"), 
легітимізм, лицарський роман, ляльковий театр середньовіччя, "Матиця руська" ("Руська матиця"), 
"Могилянська колегія" ("Києво-Могилянська колегія"), "Молода Німеччина", "Молода Польща", 
москвофіли, народовство, панславізм, прерафаеліти, "Просвіта", "Руська бесіда", салон імпресіоністів 
("Салон відкинутих"), сен-сімонізм, "Січ", слов’янофіли, "Сокіл", соцініанство, "Тугендбунд", Фронда, 
школа пленеристів; Берестейська (Брестська) унія, Варфоломіївська ніч, Визвольна війна українського 
народу 1648-1654 рр., Коліївщина, Косовська битва, Паризька комуна, повстання Т. Костюшка, 
Тридцятилітня війна, Хотинська битва. Показово: вболіваючи за історичну долю України – єдиної 
України – письменник, евфемістично, пише про придушення російським самодержавством української 
мови та культури: "антракт в українській літературі (1864-1874)" (дія Валуєвського циркуляру 1863 р.), 
"другий антракт в українській літературі 1876-1881" (дія Емського указу 1876 р.) [7: 26: 355]. І. Франко 
торкається багатьох інших реалій: арійські народи, св. Граль (Грааль), течія аріан, богиня Рома, вчення 
Дарвіна, походження мови, школи Німеччини (головна, нормальна, військова), Демидівська премія, 
епілог як актор стародавнього театру, навіть оперета Й. Штрауса "Циганський барон" чи хвороба 
"кольоровий слух". 

Глибокий інтерес проявляв публіцист до історії України (хоча тоді вона була розділена між різними 
державами), – наприклад, до Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Цим подіям 
присвячено дослідження "Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах" [7: 31: 188-253] та ін. На 
сторінках розвідки можна прочитати шанобливе звернення-величання О. Кромвеля до Б. Хмельницького: 
"Теодат Хмельницький божою милістю генералісимус грецької церкви, ватажок всіх запорізьких козаків, 
страховище і гроза польської шляхти, завойовник фортець, винищувач римських попів, переслідувач 
язичників, антихристів та іудеїв" [7: 31: 223] [оригінал – лат.]. Можна знайти характеристику гетьмана з 
боку сучасників: "Знаменитий силою тіла і хитрістю ума" [7: 31: 221]. У тексті наводяться великі 
фрагменти історичних робіт польських авторів ХVII ст. (вони є практично недоступними для сучасного 
читача), цитуються описи битв під керівництвом Б. Хмельницького. Значущим є сприйняття, дане 
польським автором ХVII ст., перемоги українського війська під Пилявцями: "Прямо скажу, що 
розпростерті крила Польського орла підрізані одним махом" [7: 31: 207] [оригінал – поль., віршований]. 

Можна лише схилятися перед глибинною прозірливістю письменника стосовно європейської 
політики (думка про "мілітаристський "рейх" Бісмарка" [7: 27: 283]). За десятки років до фашистської 
доктрини завоювань ("похід на Схід") публіцист дав їй оцінку: "Це й є… причини отого горезвісного 
"Drang nach Osten" [7: 27: 90]. Вельми показовою виступає вжита Франком негативна характеристика 
людини – homo insipiens [людина нерозумна, лат.]: "двоногий звір homo insipiens" [7: 29: 151]. Як не 
згадати, що за часів розпаду Радянського Союзу за такою ж моделлю було утворено принизливу 
характеристику – "гомо совєтікус". Абсолютно злободенно звучить думка стосовно політичних діячів: 
"Особливо радили б ми нашим інтелігентним людям усяких партій … вчитись … як треба любити 
"найменшого брата", що й як для нього працювати і як дивитися на його життя" [7: 28: 43]. 

Із статей науковця можна багато дізнатися про національні духовні витоки – напр., про походження 
наших колядок (від греко-римських обрядів календаря [7: 28: 7-41]). Показово: те, що зараз так широко 
розповідають про українські писанки (легенди про перші писанки, символічне сприйняття яєць, від 
античності до християнства, типи орнаментів тощо), – ці дані знаходимо у Франка [7: 29: 32-36]. 
Зафіксовано багато моментів суспільного життя – наприклад, вимоги щодо роботи вчителя в школах 
Західної України: "повинен учитель щомісяця задати і поправити два темати [теми, поль.]" [7: 26: 325]. 

І. Я. Франко – геніальна постать планетарного масштабу. Він належить "не лише національній, а й 
світовій меритократії" [16: 9]. Його публіцистика – неосяжне джерело інформації про сучасний автору і 
давній геокультурний простір. Одна фіксація, без опису, всіх реалій утворила б солідний довідник. 
Стаття не може охопити таке багатство. Вдаючися до слів самого письменника ("Паренетікон"), можна 
сказати, що читач, котрий заглибиться в його публіцистичні праці, "хоч і труду мав досить, Дивнії перли 
виносить". 
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Хмелинская Р. М. Информационная насыщенность произведений И. Я. Франко. 

Статья посвящена сведениям информационно-научного характера в публицистических произведениях 
И. Я. Франко, написанных в течение ХIX ст. Рассматриваются сведения, касающиеся литературы, 

этнографии, истории (творческие личности, произведения, события). Привлекается информация других 
направлений (политика, просвещение, искусство, гражданские, религиозные явления и т.п.). 

Khmelinskaia R. M. The Information Content of I. Ya. Franko’s Works. 

The article deals with the information-scientific content of I. Ya. Franko’s publicistic works written during the 
XIX century. The information about literature, ethnography, history (creative personalities, works, events) as 

well as other branches (politics, education, art, civil and religious events etc.) are under analysis. 
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НАЙВИЗНАЧНІШІ ДОСЛІДНИКИ ЛЕМКІВСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ  
КІНЦЯ ХIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

У статті відзначено заслуги Якова Головацького, Філарета Колесси та Володимира Гнатюка у вивченні 
лемківського весільного фольклору, ініціювання вченими порівняльного підходу. Детально проаналізовано 
праці дослідників, зокрема "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" Я. Головацького. Цінними для 
дослідження південнолемківського фольклору є праці В. Гнатюка, зокрема "Весілля в Керестурі". В 

розвідках Ф. Колесси вперше подана наукова характеристика музичного діалекту лемків. 

Своєрідність і міжетнічний контекст розвитку лемківської весільної обрядовості та пісенності здавна 
цікавили багатьох дослідників. Правда, на стані цих досліджень позначились історичні територіальні 
розмежування лемківського етнографічного регіону, і вони відбувалися нерівномірно. За трактуванням 
відомого дослідника лемківського фольклору Миколи Сивицького, "Пряшівщина й Закарпаття, 
приналежні колись до Угорщини, займали на південних схилах Карпат суцільну велику територію, тому 
сильніше притягували увагу дослідників. Досить сказати, що коли публікації етнографічних матеріалів з 
"Угорської Русі" до Першої світової війни досягли багатьох томів, то галицька Лемківщина за той час не 
діждалася ні одного. Зацікавлення духовними здобутками галицької Лемківщини дещо зросло в 
міжвоєнний період, але воно концентрувалося на дослідженні мови й матеріальної культури, натомість 
одиноким томом галузі духової культури була тільки праця Філарета Колесси про лемківські пісні. 
Врешті після Другої світової війни, коли на півдні дослідженням української культури зайнялися 
державні установи під наглядом Чехословацької та Словацької Академії Наук, виселення лемків з півночі 
зліквідувало й базу можливих досліджень" [1: 2: 14]. 

На стані досліджень культури Лемківщини позначилися штучне розмежування регіону і політичні 
обставини. Як зауважив М. Сивицький, "національне відродження Галичини, яке почалося в 30-х роках 
ХІХ ст. від "Руської трійці" та розгорнулося з "Весною народів" 1848 року, розкотилося довкруги 
Львова, охопило Перемищину, але не пробилося на Лемківщину, зустрінувшись тут з протидією 
москвофілів" [1: 2: 14]. 

Першим дослідником, який справді по-науковому підійшов до записування лемківського фольклору 
був Яків Головацький. Згідно з дослідженням М. Мушинки, за зразком видань фольклору інших народів, 
які вже на початок ХІХ ст. мали солідні збірники, Я. Головацький вирішив якнайповніше представити 
фольклор найзахідніших українських земель. Уже на початку 50-х років він звернувся до численних 
збирачів західноукраїнського фольклору з проханням надсилати йому матеріали [2: 75]. Великий збірник 
за редакцією Я. Головацького "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" побачив світ у 1878 році [3]. 
У третьому томі цього збірника поміщено розділ "Весільні пісні, зібрані у лемків-гірняків" 
О. Торонського (священика і гімназійного вчителя з Дрогобича) [Т. ІІІ, кн. І: 366-398]. У другому томі 
група весільних пісень із позначкою "З Сяноцької округи" [Т. ІІ: 116-129], як зауважив Р. Кирчів, 
належить до записів Івана Бірецького – одного з перших збирачів зразків народної творчості на 
Лемківщині. Але ім’я збирача цих пісень не згадано [4: 56]. 

Я. Головацький у передмові відмітив, що народ галицько-руський, тобто український, супроводжує 
весілля обрядами і піснями, в яких вся увага звернена на значення шлюбу. Вказав, що лемківські весільні 
пісні за змістом і музикою є надзвичайно гарними. Описуючи весільні обряди лемків, Я. Головацький 
зазначив, що він не має на увазі всіх лемків, а тільки жителів між ріками Вислок і Вислокою над Яслом 
(притока Вислоки), тобто західну частину Північної Лемківщини. Я. Головацький писав, що хоча 
весільний обряд і пісні лемків збереглися у всій своїй чистоті, однак вже на захід від ріки Вислока багато 
елементів втрачено, спостерігається чимало запозичень із словацького весілля. 

Весільний обряд у лемків, що його зібрав О. Торонський, а опублікував Я. Головацький, складається з 
трьох розділів, а третій, у свою чергу, ділиться на п’ять підрозділів. Усі весільні обряди 
супроводжуються піснями, подано близько шістдесяти текстів. У додатку до збірника Головацького 
названі прізвища респондентів. 

Весільні пісні упорядник збірника назвав "ладкання" (ладкати, тобто співати весільні пісні). Ця назва 
вказує на древність, давність весільної пісенності. Я. Головацький наголосив, що незважаючи на нашарування 
різних епох, у ладканнях відчуваються звуки віддаленої старовини. У них є згадки про насильницькі 
захоплення нареченої, боротьбу двох сторін – князя і княгині, стріляння з луків і пушок, торги і купівля 
нареченої, примирення сторін, словом, є народна весільна драма з визначеними ролями, хоровими піснями, 
яка потребує великого числа учасників: старости, свати, свахи, свашки, дружби, дружки та ін. 
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Учений дотримувався думки, що пісні північно-західного погір’я лемків двоякі: одні мають "рускій" 
(місцевий) вид, другі ж запозичені або перероблені зі словацьких чи польських народних пісень. Перші 
за мовою чистіші, другі ж переповнені словакізмами чи полонізмами. 

Збірник Я. Головацького містить і багатий матеріал з Пряшівщини (Південна Лемківщина), а саме: 
записи О. Духновича, О. Павловича, А. Кралицького, В. Сухого, Михайла Бескида та інших. 

Найбільше опубліковано у цьому збірнику записів А. Кралицького – учителя з села Чабики на 
Лабірщині. Це одна з найвидатніших постатей культурного життя закарпатських українців ХІХ століття 
– літератор, історик, етнограф. За трактуванням М. Мушинки, уже в 60-ті роки ХІХ ст. Кралицький 
надсилав фольклорні твори М. Драгоманову, публікував їх на сторінках "Сборника Галицко-русской 
Матицы", журналів "Слово", "Галичанин", часто використовував їх у своїй літературній творчості [2: 76]. 
Із записів А. Кралицького, Я. Головацький помістив близько 30 пісень різних жанрів. Серед них балади, 
рекрутські і військові пісні, ліричні, жартівливі тощо. Тут же опублікований і його цікавий опис 
народного весілля Лабірщини (Т. III, кн. II: 412-433). Опис викладено російською мовою, але репліки 
старостів і сватів подано лабірською говіркою. До опису додано 16 весільних пісень. 

Я. Головацький публікував пісні без особливих втручань у тексти, хіба що в деяких випадках 
переставив порядок строф, в інших – поділив пісню на кілька частин, поєднавши тексти різних пісень. 
До пісень додав паспортизацію, назви сіл у паспортизації іноді спотворено. Хоча Я. Головацький подав 
прізвища всіх своїх респондентів, але ідентифікувати записи цих збирачів інколи буває важко, бо не 
завжди у них позначено місце запису та прізвище записувача. 

Недоліком видання, як вважають дослідники, було недооцінювання діалектних особливостей, аби не 
"роздробляти без потреби єдину мову…", що зазначив сам упорядник [1: 2: 17]. 

Збірник Я. Головацького "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" був найвизначнішою в ХІХ 
столітті публікацією різножанрового пісенного матеріалу з Лемківщини.  

Ще одним дослідником, який цікавився фольклором південних лемків (Пряшівщина), був відомий 
український фольклорист Володимир Гнатюк. В. Гнатюка вважають "справжнім піонером збирання і 
дослідження народної творчості українців Пряшівщини" [2: 79]. 

За М. Мушинкою, ще будучи студентом Львівського університету, В. Гнатюк поставив собі за мету 
особисто відвідати всі західноукраїнські землі й дослідити їх мову і народну творчість. З надзвичайним 
ентузіазмом і енергією приступив він до здійснення цієї благородної мети. Вперше В. Гнатюк відвідав 
територію Пряшівщини у 1896 році. Упродовж кількох тижнів він досліджував народну прозу шістьох 
сіл колишнього Снинського повіту. У 1897 р. відвідав українські поселення в Бачці, де ґрунтовно 
дослідив мову і культуру тих українських переселенців зі Східної Словаччини, які понад 200 років жили 
в чужому середовищі [2: 79]. 

Відвідавши колишню так звану "Угорську Русь" шість разів (1895-1903), В. Гнатюк зібрав тут 
колосальний матеріал, опублікований у шести томах "Етнографічних матеріалів з Угорської Русі" та в 
низці інших праць (їх налічується понад сто). Ці матеріали ще й досі є неперевершеним джерелом 
пізнання українського фольклору Закарпатської України, Пряшівщини, Бачки й Банату [5: 9]. 

З-поміж шести експедицій на "Угорську Русь" найпліднішою була його подорож у Бачку 1897 року у села 
Руський Керестур та Коцур. Бачванські українці переселилися туди в XVIII ст., головним чином з території 
Пряшівщини, а це, як відомо, батьківщина лемків. За два з половиною місяці дослідник записав майже 
половину всіх своїх угро-руських матеріалів: 430 пісень, 220 прозових творів, детальний опис керестурського 
весілля. "На підставі зібраного матеріалу В. Гнатюк написав цілу низку наукових та науково-популярних 
статей, у яких незаперечно довів українське походження бачківських колоністів" [5: 9]. 

Однією із таких визначних фольклористичних праць В. Гнатюка була опублікована в 1908 році – 
"Весілля в Керестурі" [6]. Розвідка має велике значення у фольклористиці, насамперед, тому, що "вона є 
першим і досі єдиним описом весільної обрядовості русинів Бачки" [5: 54]. В. Гнатюк зробив цей опис 
ретроспективно: під час запису весільний обряд у такій формі вже не існував, дослідник реконструював 
його зі спогадів молодих літ своїх оповідачів. 

На думку М. Мушинки, "весільний обряд русинів Бачки зберіг майже всі елементи, привезені з їх 
первісної батьківщини – Східної Словаччини" [5: 56]. 

У своїх записах В. Гнатюк велику увагу приділяв точності запису, передаючи найтонші особливості 
народної мови. Досить широко дослідник торкався питань взаємозв’язків і взаємовпливів українців із 
сусідніми народами, приділяючи увагу їх побуту і культурі. Особливу вагу мають Гнатюкові праці для 
вивчення українсько-словацьких етнокультурних та історичних зв’язків. Таким чином, його записи 
входять у загальнослов’янський етнокультурний контекст. Це й дає право вважати В. Гнатюка 
найвизначнішим професійним збирачем й дослідником фольклору Закарпаття у міжетнічному 
середовищі. Іншою особливістю його записів було те, що він, крім своїх записів, подавав також 
паралельні зразки з інших джерел. Так, у вищезгаданій праці дослідник до десяти весільних пісень 
наводить паралелі з піснями, поданими у збірнику "Етнографічні матеріали з Угорської Русі", Т. III [7] та 
в збірнику Якова Головацького "Народные песни Галицкой и Угорской Руси", Т. ІІ [3]. 
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Одночасно з подорожами по Закарпатті В. Гнатюк продовжував у 1895-1903 роках збирацьку роботу 
в Галичині. На думку відомого дослідника його творчості М. Яценка, "цей період був не тільки найбільш 
плідним, а й основним у діяльності Гнатюка – збирача народної творчості" [8: 122]. Основними пунктами 
збирацької роботи були села теперішніх Стрийського, Старосамбірського районів Львівської області та 
Монастириського району Тернопільської області. Увага дослідника до цих сіл не була випадковою. Саме 
у них йому пощастило знайти феноменальних оповідачів – Касю Семінську та Гриця Оліщака 
Терлецького [8: 122]. На основі зібраних записів В. Гнатюк опублікував працю "Бойківське весілля в 
Мшанці (Старосамбірського повіту)" [9]. 

Та найбільшим внеском у дослідження весільних обрядів і пісень у фольклористичній спадщині 
вченого є збірник "Українські весільні обряди і звичаї" [10], який, крім вступної статті упорядника, 
містить десять описів весілля з різних сіл України, насамперед, Західної. Перед кожним з цих описів 
дослідник вказував дату і місце запису, ім’я та прізвище оповідача. 

На жаль, як вважають дослідники творчості В. Гнатюка, це були лише часткові описи родинно-
побутової обрядовості регіонального характеру. Учений мріяв видати цілі корпуси цього звичаєво-
обрядового матеріалу подібно до того, як видав збірники колядок, гаївок, коломийок та інших 
фольклорних жанрів. "Однак видавничі можливості не дозволили йому здійснити цей намір" [11: 83]. 

Як зазначив М. Мушинка, "у ряді статей та рецензій В. Гнатюк подав свій погляд на питання еволюції 
народних обрядів, причому питання походження обряду ніколи не стояло в центрі його уваги. Значно 
більше уваги приділяв питанням історичного розвитку та поширення обрядів на певній конкретній 
території" [11: 83]. 

Значимість Гнатюка-фольклориста полягає ще й в тому, що разом з рідним, він цікавився й чужим, 
сусідським слов’янським і західноєвропейським фольклором, завжди брав його для порівняння при 
дослідженнях рідного [8: 273]. Таким чином, засобами порівняльного методу дослідник уводив український 
фольклор у міжнародний контекст, показав його генетичні корені, змістовне та естетичне багатство, 
етнокультурну вагу, національну своєрідність. В. Гнатюк став у шеренгу тих українських народознавців 
(М. Драгоманов, Ф. Вовк, І. Франко та ін.), з якими рахувався міжнаціональний науковий світ. 

Підвалини до вивчення музичного фольклору українського населення Карпат заклав у своїх працях 
видатний український вчений Філарет Колесса. Найвизначніший з цього погляду є збірник "Народні 
пісні з Галицької Лемківщини – тексти й мелодії" [12]. Заслуговує на увагу вступна стаття до цього 
видання "Порядкування й характерні признаки лемківських пісенних мелодій", де автор проаналізував 
окремі мелодії лемківських пісень. "Народні пісні з Галицької Лемківщини" – це величезна збірка пісень, 
яка нараховує понад 800 мелодій з численними паралелями до інших слов’янських мелодій. Майже увесь 
зібраний матеріал у цій праці дослідник записав під час трьох поїздок на Лемківщину. Під час цієї 
експедиції Ф. Колесса зібрав 269 пісень. 

У праці Ф. Колесси вперше виступає галицька Лемківщина зі своїм величезним багатством пісень. Та 
все ж таки, як і у двох попередніх збірниках Головацького і Верхратського, у цій праці не повністю 
висвітлена вся пісенна краса цього чудового краю. 

Цінною є думка Ф. Колесси про те, що, незважаючи на спільну генетичну спорідненість Лемківщини 
з іншими частинами української батьківщини, лемківські народні пісні виявляють багато локальних 
особливостей не лише в мелодіях, але й у текстах. 

Але, незважаючи на особливості, якими відзначаються лемківські мелодії, лемківський музичний 
діалект, підкреслив Ф. Колесса, "виявляє в своїх основах і типових формах безсумнівну приналежність 
до українського матірного пня й нерозривну спільність з іншими українськими діялектами музичними, 
відбігаючи від них головно лиш у своїй надбудові, у новіших верствах пісенних, які носять на собі 
помітні признаки впливу західних і південних сусідів" [13: LV]. 

У збірнику Ф. Колесси є й весільні пісні. Учений наголосив, що з усіх обрядових пісень весільні ще й 
досі найбільше збереглися на Лемківщині, але лише мала їх частина є подібною за формою вірша й 
мелодією до загальноукраїнських весільних пісень. Лемківські весільні пісні, на думку дослідника, 
творять окремий тип. Він також вказав на те, що під час весілля лемки співають багато пісень (переважно 
жартівливих), які не виявляють тісного зв’язку з окремими актами весільного обряду і навіть своїми 
мелодіями відрізняються від весільних пісень. Ф. Колесса подав паралелі до окремих весільних пісень. 
Зокрема, зазначив, що від поляків лемки перейняли до весільного репертуару пісню "Ой хмелю, хмелю". 
Польська весільна пісня "Oj przyjechali żołnierze z obozu" на лемківському ґрунті втратила зв’язок з 
весільним обрядом. Дослідник вважав, що в лемківських обрядових піснях взагалі мало знаходимо 
паралелей з піснями західних сусідів. Цінною є думка про те, що весільні пісні лемків є неподібними ні 
на польські, ні на словацькі, а є загальноукраїнськими з певними локальними особливостями.  

У цей же період (1911 р.) Ф. Колесса відвідав і територію Пряшівщини. Він був першим 
фольклористом, який зацікавився мелодіями народних пісень цього регіону. У двох селах – Цигелка і 
Творожець – учений записав 55 пісень з мелодіями, головним чином ліричних [2: 83]. Ці пісні увійшли в 
його збірник "Народні пісні з Південного Підкарпаття" [14]. Доповнюють цю працю зібрані вченим 



Т. В. Саварин. Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця ХIX – початку XX століття 

195 

матеріали на закарпатській Лемківщині, що ввійшли до його публікації "Народні пісні з Підкарпатської 
Русі" (Ужгород, 1938) та дослідницька розвідка "Старовинні мелодії українських обрядових пісень 
(весільних і колядок) на Закарпатті" [15]. За трактуванням М. Мушинки, сам Ф. Колесса вважав ці записи 
лише початком зацікавлення народною музикою Пряшівщини. Вони вразили його багатством мелодій, 
впливами сусідніх народів, своєрідним карпатським колоритом, що бере свій початок у далекому 
минулому [2: 83]. 

Праці Ф. Колесси особливо знамениті тим, що в них уперше подана на основі глибокого фахового 
аналізу обширного народнопісенного матеріалу наукова характеристика музичного діалекту лемків. 
Цінність становлять і подані в книзі науково зафіксовані і опрацьовані словесні тексти пісень, зокрема 
весільних. 

Продовжуючи опрацювання зв’язків української народної пісенності з піснями інших слов’янських 
народів, Ф. Колесса написав невеличку, але дуже важливу працю – "Карпатський цикл народних пісень, 
спільних українцям, словакам, чехам і полякам" [2]. У цій книзі Ф. Колесса показав образ убогого 
кам’янистого лемківського краю, населення якого в той час мусило мандрувати по Чехословаччині, 
Польщі й інших краях у пошуках заробітку. Цими ж шляхами мандрували в обох напрямках і мотиви 
численних пісень та балад, які переносили лемківські заробітчани з одного краю в інший. Тут же 
наведено паралелі до окремих весільних пісень.  

Хоч записів Колесси й небагато, але вони дуже цінні, бо стали фундаментом для ґрунтовного 
дослідження музичного фольклору Пряшівщини, яке почалось після Другої світової війни [2: 83]. 

Отож, довготривалий процес вивчення фольклору Лемківщини характерний, насамперед, працями 
емпіричного змісту з принагідними теоретичними міркуваннями і висновками, зокрема в працях 
Я. Головацького, В. Гнатюка, Ф. Колесси та ін. Наукові розвідки цих дослідників стали міцним 
підґрунтям для подальшого дослідження лемківського фольклору. У ХХІ столітті все більш відчутною в 
українській фольклористиці стає потреба в дослідженнях українського регіоналізму не тільки 
емпіричного рівня, а й теоретичного. Тому можна без перебільшення сказати, що вихід у світ праці 
Романа Кирчіва "Із фольклорних регіонів України" [17] є новим етапом теоретичного осмислення 
українського фольклорного регіоналізму, в тому числі стосовно Лемківщини. 
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Саварин Т. В. Самые выдающиеся исследователи лемковского свадебного фольклора  
конца XIX – начала XX столетия. 

В статье отмечены заслуги Якова Головацкого, Филарета Колессы и Владимира Гнатюка в изучении 
лемковского свадебного фольклора, инициирование учеными сравнительного подхода. Детально 

проанализированы труды исследователей, в частности "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" 
Я. Головацкого. Большую ценность для исследования юголемковского фольклора имели труды 

В. Гнатюка, в частности "Свадьба в Керестуре". В трудах Ф. Колессы впервые представлена научная 
характеристика музыкального диалекта лемков. 

Savaryn T. V. The Most Outstanding Researchers of the Lemkiv Wedding Folklore  
at the End of the XIX – the Beginning of the XX Century. 

James Golovatskiy, Filaret Kolessa and Volodymyr Hnatiuk’s merits are noted in the article, especially in the 
study of the lemkiv wedding folklore, initiated by the scientists of comparative approach. The researchers’ works 

were analyzed in details, including "Folk Songs of Galician and Ugrian Rus" by J. Golovatskiy. The works by 
V. Hnatiuk were valuable in the research of the south lemkiv folklore, mainly "Wedding in Keresturi". In 

discoverings by F. Kolessa the scientific characteristic of lemkiv musical dialect was provided for the first time. 
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ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ДО ПРОБЛЕМИ БІНАРНОСТІ ТЕКСТІВ 

У статті проаналізовано й узагальнено погляди вітчизняних та зарубіжних літературознавців на 
феномен дитячої літератури, особливості її поетики. Вивчено теоретичні напрацювання в 

контексті взаємозв'язку дитячої та дорослої літератури. Розглянуто риси сучасних постмодерних 
дитячих творів. Виявлено, що дитяча література стає частиною масової культури і літературно-

критичного процесу. 

Маргінальна за своєю суттю дитяча та юнацька література починає активно розглядатись у 
літературознавчому дискурсі ХХ-ХХІ століття. Науковці акцентують увагу, передусім, на теоретичних 
проблемах дитячої літератури (далі ДЛ), критеріях її виділення, генезисі та особливостях функціонування. 
Свій внесок у дослідження ДЛ зробили Г. - Г. Еверс (Німеччина), М. Ніколаєва (Великобританія), 
Дж. Штефенс (Австралія) та інші. При цьому, звісно, варто переглянути здобутки вітчизняних 
літературознавців: І. Є. Бойцун, Я. П. Гоян, А. І. Гурбанська, В. Г. Дончик, М. Г. Жулинський, С. С. Іванюк, 
А. Г. Костецький, Б. Б. Шалагінов, Л. М. Овдійчук, М. Т. Славова, Е. І. Огар, Р. Є. Стаднійчук, 
О. М. Папуша та інші. У процесі студіювання ДЛ у топосі сьогодення має місце методологічний плюралізм, 
оскільки залучаються нові принципи для вивчення цього поліінтерпретаційного феномену. Так, історико-
літературний та порівняльно-типологічний культурологічний, біографічний, структурно-функціональний та 
інші принципи актуальні при дослідженні як дитячої, так і літератури загалом. Сучасні підходи до 
опрацювання наратології дорослої літератури поширюються і на ДЛ. Відтак, питання про художність ДЛ, 
поетику, специфіку її взаємодії із "дорослою літературою" залишаються малодослідженими й актуальними. 

Мета статті – окреслити особливості функціонування дефініції "дитяча література" на основі 
розвідок вітчизняних та зарубіжних учених та виокремити деякі риси класичної літератури, які перейшли 
у царину дитячої на сучасному етапі її розвитку. 

Термін "дитяча література" в сучасних літературознавчих словниках та довідниках інтерпретується 
як: набір текстів, навчальна дисципліна, міжнародна сфера бізнесу, засіб образного пізнання світу, 
культурний феномен. Ю. І. Ковалів у першому томі "Літературознавчої енциклопедії" розрізняє "дитячу 
літературу" і "літературу для дітей" та подає таке трактування: "Дитяча література – усна і писемна 
словесність, творена дітьми. До неї належать безпосередньо пов’язані з грою різні жанри фольклору… 
ДЛ має синкретичний характер, специфічну художню форму з тяжінням до ритмізованого мовлення, 
словотворчості, розкутого фантазування. Поняття "дитяча література" охоплює також перші спроби пера 
юних початківців (поезія, проза тощо), опубліковані в періодиці для дітей" [1: 285]. У "Лексиконі 
загального та порівняльного літературознавства" Людмила Сердюк подає інше тлумачення, вважаючи, 
що "дитяча література – це художні, наукові, науково-популярні твори, які написані для дітей. 
Найчастіше в це поняття включаються твори "дорослої" літератури, що назавжди ввійшли в коло 
дитячого читання" [2: 149]. Дослідниця У. Вовк "Поняття дитячої літератури та її художня специфіка" 
відзначає такі конкретні риси: "…це художня література, в основу якої закладений ігровий, 
пригодницький, пізнавальний та дидактичний принципи, коли реальне та фантастичне взаємопов'язані і 
взаємодіючі…Специфіка ДЛ полягає у хисті митця відобразити і навіть зробити видимою для реципієнта 
будь-якої вікової категорії саму природу дитини , а через неї вказати на помилки та недоліки дорослого 
світу" [3: 73]. Отже, твори написані для дітей, мають подвійну спрямованість, що і привертає особливу 
увагу літературознавців до вивчення цього сегмента літератури. 

Проблему комунікативної структури ДЛ висвітлює у дисертаційній роботі та низці статей 
О. М. Папуша. Дослідниця зазначає, що "…це є специфічна модель літературної комунікації… , яка 
потребує адекватної теоретико-літературної мови опису… і є повноцінним об’єктом українського 
літературознавства" [4: 1-2]. Д. Роджер у розвідці "Children's Literature, Pure and Applied" досліджує ДЛ у 
культурах різних країн. Він аналізує, з однієї сторони, зміст та літературні форми (the "pure side"), а з 
іншої – потенційні соціальні функції (the "applied" side) [5: 3]. На думку Марка Соріано, "…література 
для молоді завжди педагогічна у найбільш широкому значенні цього слова" [6: 7]. Дослідник визначає 
ДЛ як "історичну комунікацію між дорослим, який говорить чи пише та реципієнтом-дитиною…" [6: 10]. 

Таким чином, ДЛ дослідники розглядають як складову загальної літератури, адресовану певній 
категорії реципієнтів. Ця частина полілітературної системи не лише існує в опозиції з дорослим, 
класичним чтивом, але є самобутнім літературним феноменом, із власним змістовим, жанрово-
тематичним репертуаром, канонічними наративними технологіями. 

Аналіз художньої систем ДЛ дає змогу зрозуміти деякі із причин її популярності: зв’язок із фольклором; 
запозичення цікавих сюжетів, образів; казково-міфологічна модель часопростору; оперування багатьма 
часовими рівнями; інтертекстуальність; врахування рис цільової аудиторії; актуалізація як національних, 
так й інтернаціональних ідей; присутність гумору, який має соціальну функцію; інноваційність; естетичне 
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оформлення мови; фантазійність. Сучасна ДЛ фактично позбавлена тематичних кордонів. Тому успішними 
є також ті твори, комуніканти яких не є чітко окресленими. У цьому і полягає складність творення, коли 
твір перебуває в колі сприйняття різновікового читача. "Література, первинно створена для дитячого 
читача, ініціює рефлексивне поле для самоідентифікації саме дитиною чи підлітком, а для дорослого – 
лише пропонує моделі спілкування з ним залежно від актуальних проблем та потреб…" [7: 33]. 

Говорячи про зміни, які відбулися у ДЛ, потрібно враховувати суспільні, економічні, технічні 
аспекти. Діти з раннього віку мають багато запитань, на які хочуть отримувати відповіді. Вони швидко 
прилучаються до світу дорослих. Як результат, до книг дитячої літератури ставляться вищі вимоги. 
Сучасні технології, комп’ютеризація уможливлюють створення екранізацій, серіалів, ігор, що, у свою 
чергу, сприяє активнішому залученню молодого покоління до сучасної культури. 

У мікромасиві цієї літературної моделі є тексти, створені дітьми (лічилки, співанки, загадки), та 
твори, які однаково належать "дорослому" і "дитячому" читачеві. До цього кола з подвійною адресацією 
можна віднести англійські та шотландські балади, особливо рицарської тематики, поезії У. Блейка, 
Р. Бернса, Ч. Діккенса ("Різдвяна пісня у прозі"), казки Г. -К. Андерсена, повісті та романи О. Дюма 
("Три мушкетери"), Р. Кіплінга ("Книга Джунглів"), В. Голдінга ("Володар мух"), К. Нестлінгер 
("Рудоволоса Фредеріка"), П. Л. Треверса ("Мері Попінс"), Р. Стівенсона ("Острів скарбів"), Ж. Верна 
("Діти капітана Гранта"), Л. Керрола ("Пригоди Аліси у Дивокраї" та продовження "Аліса в 
задзеркаллі"), Дж. Р. Р. Толкіна ("Володар кілець"), Дж Ролінг ("Гаррі Поттер"), К. Л. Льюїса ("Хроніки 
Нарнії"). До проміжної "дитячо-дорослої" групи належать твори й українських письменників, як от: Лесі 
Українки ("Лісова пісня"), М. Вовчка ("Інститутка"), М. Коцюбинського ("Тіні забутих предків"), 
І. Франка ("Перехресні стежки"), А. Головка ("Бур’ян"), Ю. Яновського ("Вершники"), П. Воронька 
("Казка про Чугайстра") та інших. Проте серед найбільш популярних творів, які поєднали риси двох 
різних поколінь, найбільшої уваги заслуговують романи Дж. Ролінг про Гаррі Поттера. Динамічний 
розвиток сюжету, запозичення міфологічних, біблійних мотивів, казково-фантастичний часопростір, 
своєрідний англійський гумор, цікаво вималювані характери персонажів, яскраві екранізації – усі ці 
особливості забезпечують читацький та комерційний успіх. І чого б не говорили опоненти "поттеріани" – 
поки вони не створили нічого кращого. 

Будучи стратегічно адресованими дітям, такі твори мають своє прочитання серед дорослої аудиторії. 
Породжується інтерпретаційний конфлікт: різна проекція тексту у сприйнятті дитини та дорослого. Дитині 
притаманні власні елементи горизонту: важливими є магія, чарівництво, візуальна атрибутика, подія та її 
результат. Для ДЛ важливими складовими є емоційність, експресивність, образність, ліризм розповіді, 
відповідне поліграфічне оформлення. Для дорослого, у свою чергу, визначальним є зміст, причини і спосіб 
розгортання, мотивація подій, причинно-наслідкові зв’язки. Дорослі входять у цей дискурс, пишучи або 
читаючи твори для дітей. Проте на цьому їхня роль не завершується, адже вони вибирають із існуючого 
масиву класики твори, які підійдуть адресату з обмеженим особистим досвідом. На думку Людмили 
Сердюк, "…дитяча література систематично поповнюється творами для дорослих (повними чи 
адаптованими), починаючи від "Дон Кіхота" М. де Сервантеса [2: 149]. Так, міфи стародавніх народів, 
зокрема Греції, балади про Робіна Гуда, роботи Дж. Свіфта ("Мандри до деяких віддалених країн світу в 
чотирьох частинах: Твір Лемюеля Гулівера, спочатку хірурга, а потім капітана кількох кораблів" із 
скороченою назвою "Мандри Гулівера"), Д. Дефо ("Робінзон Крузо"), Т. М. Ріда ("Вершник без голови") 
А. -К. Дойля ("Пригоди Шерлока Холмса"), В. Скота ("Айвенго"), В. Гюго ("Собор Паризької Богоматері"), 
О. Уайльда ("Портрет Доріана Грея"), фантастика Г. Уельса ("Машина часу", "Людина-невидимка") посіли 
з часом законне місце у всесвітній літературі для дітей. Як зазначає О. М. Папуша, "ДЛ не завжди створена 
чи відібрана дітьми категорія текстів для читання. Це скоріше вибір дорослого" [8: 179]. Схожих поглядів 
дотримується Жаклін Роуз, яка у розвідці "The Case of Peter Pen, or The impossibility of Children’s Fiction" 
пише, що "… дитяче читання спрямоване на їх соціалізацію", а дорослий є "посередником в дитячому 
читанні… , який пише та оцінює те, що саме мають вивчати діти…" [6: 6]. 

Для текстів ДЛ, як і масової загалом, притаманний швидкий, цікавий розвиток фабули, базований на 
розгадуванні якоїсь таємниці, подоланні перепон. Цим можна пояснити популярність книг сучасної 
британської письменниці Дж. Ролінг, що здобули визнання та стали бестселерами, породили тексти-
клони ("Таня Гроттер"), які разом із детективами ("Персі Джексон і викрадач блискавок"), повістями для 
дівчат ("Муні Вітчер") становлять основний масив дитячої літератури початку ХХІ століття. 
Характерними рисами таких творів є: 

– запозичення сюжетів, образів;  
– сталість світобудови та правил гри; 
– казково-міфологічна модель часопростору; 
– використання екзотичного, історичного матеріалу; 
– система персонажів із чіткими позитивними чи негативними рисами; 
– художня реальність позбавлена ідилій; 
– подвійна адресація. 
Педагогічні, моралізаторські мотиви, які вважались донедавна домінуючими у цьому пласті літератури, 

можуть бути прихованими. Проголошується чітка система цінностей: добро, яке перемагає зло. 
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Відчутним стає вплив постмодернізму, естетика якого сприяє злиттю "високого" із "низьким", 
"елітарного" та "масового". "Процес відкриття нового понятійного простору, як і уточнення понятійного 
апарату, демонструють настанову на постмодерну чутливість літературної теорії до багатомірності 
літературної реальності" [8: 180]. Постмодерн орієнтує автора на використання уже існуючих зразків, 
цитат, породжуючи інтертекстуальність. Фольклор як одне з основних джерел літератури посідає 
важливе місце у творах ДЛ, яка копіює систему масових жанрів для дорослих: вірш, повість, 
пригодницький роман з елементами детективу та психологізму, фентезі тощо. Таким чином, 
спостерігаємо "комбінацію або синтез ряду специфічних культурних штампів та більш універсальних 
розповідних форм чи архетипів" [9: 35], що є характерним для класичної літератури загалом. 

Безсумнівним, на наш погляд, є факт взаємодії ДЛ із класичною. Розвиток жанрової системи, 
гібридизація існуючих жанрів, використання фольклору, розширення тематичного кола (від релігійності, 
моралізаторства, дидактизму до історизму, психологізму), інтертекстуальність яскраво демонструють 
лінії сходження з моделями побудови дорослої, класичної літератури. Такі лінії сходження можна 
пояснити тим, що ДЛ зазнає впливу тих самих історичних умов, що й класична. Попри всю жанрову, 
тематичну різноманітність масова література для дітей та підлітків охоплює важливі суспільні, моральні 
цінності, організована відповідно до певних канонів, базованих на успішних зразках попередників. 
Очевидним є факт, що ДЛ стає частиною масової культури і літературно-критичного процесу загалом. 

Попри те, що твори ДЛ мають свої специфічні особливості (багатство, точність та емоційність мови, 
цікавий, динамічний сюжет, ліризм розповіді, присутність чарівної атрибутики, казково-міфологічна 
модель часопростору), подвійність адресації, естетика постмодернізму впливає на її жанрово-текстову 
структуру. Тому ДЛ потребує подальшого науково-критичного переосмислення з позицій 
літературознавства, психології, педагогіки, культурології. Вона повинна розглядатись не лише через 
призму педагогічно-виховних функцій чи у протиставленні з дорослою, але і як самодостатній пласт 
літератури із власними особливостями. Отже, ДЛ постає малодослідженим феноменом, до вивчення якого 
потрібно застосовувати нові аспекти, що відповідатимуть сучасним підходам до художньої творчості. 
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Выннык В. М. Детская литература: к проблеме бинарности текстов. 

В статье проанализированы и обобщены взгляды отечественных и зарубежных литературоведов на 
феномен детской литературы, ее поэтичные особенности. Изучены теоретические наработки в 
контексте взаимосвязи детской и взрослой литературы. Рассмотрены особенности современных 
постмодернистских детских произведений. Выявлено, что детская литература стает частью 

массовой культуры и литературно-критического процесса. 

Vynnyk V. M. Children's Literature: the Problem of Binary Texts. 

The article analyzes and summarizes the views of native and foreign literary critics on the phenomenon of children's 
literature, its poetical features. The theoretical results in the context of the relationship between children and adult’s 

literature are studied. The characteristics of the postmodern contemporary children's work are considered. It has been 
discovered that the children’s literature becomes the part of the mass culture and the literary critical process. 
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ТЕОРІЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто особливості теорії валентності, яка вивчає сполучуваність мовних одиниць різних 
рівнів. Систематизовано наукові погляди мовознавців щодо тлумачення поняття валентності у 

вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці та приділено увагу головному і другорядним носіям валентності в 
системі сучасної німецької мови. Виявлено, що поняття валентності є визначальним фактором у 

дослідженні мовної системи на сучасному етапі. 

Однією з актуальних напрямків сучасної лінгвістики є дослідження сполучуваної здатності одиниць 
мовної системи різних рівнів. Вивченням сполучуваності мовних одиниць займається теорія валентності, 
яка виникла у мовознавстві в 40-х роках ХХ століття завдяки введенню відомим французьким 
структуралістом Л. Теньєром терміну "валентність", який він запозичив із хімії. Даному питанню 
присвячено низку наукових праць як вітчизняних (Г. В. Адмоні, О. І. Москальської, М. Д. Степанової, 
М. П. Кочергана, І. Р. Вихованця та ін.), так і зарубіжних (Л. Теньєра, Ґ. Гельбіха, У. Енгеля, І. Ербена, 
Х. Брінкмана, В. Шенкеля, Ч. Філмора та ін.) дослідників. 

Пропонована робота має на меті розглянути особливості теорії валентності від історії її виникнення 
та розвиток трактувань поняття валентності провідними лінгвістами задля кращого розуміння проблем 
даної теорії на сучасному етапі її розвитку.  

Перший внесок у теорію валентності здійснив французький лінгвіст Л. Теньєр, обґрунтувавши на 
матеріалі французької мови поняття валентності, яке він подає як здатність дієслова сполучатися з 
певною кількістю актантів (діючих членів) та сирконстантів (обставинних членів речення) при побудові 
висловлювання. Під цим терміном він розумів здатність дієслова відкривати в реченні "вакантні", здатні 
до заміщення іншими класами слів, місця [1: 117]. Залежно від виконуваної функції мовознавець виділив 
три учасники ситуації: prime actant ("перший актант"), sekond actant ("другий актант"), tiers actant ("третій 
актант"). За Л. Теньєром, той, хто здійснює дію, є "першим учасником"; той, що відчуває на собі дію, 
відповідно, − "другим"; компонент, якому адресовано певний процес, – "третім" [1: 265]. 

Поняття валентності дослідник співвідносив лише із дієсловом і розрізняв авалентні (безособові), 
одновалентні (перехідні), двовалентні (перехідні) і тривалентні дієслова, залежно від кількості елементів, 
які вони приєднують [1: 124]. Його теорія виявляється вербоцентричною, оскільки мова йде про 
дієслівне ядро речення, яке знаходиться в центрі більшості європейських мов, серед яких і німецька мова 
також. Проте, погляди Л. Теньєра ґрунтуються на думці про автономність синтаксису, заперечуючи 
традиційну дихотомію суб’єкта та предиката [2: 108]. 

Теорія валентності в подальшому стала розроблятися багатьма іншими науковцями. Основні ідеї 
Л. Теньєра впливали протягом певного періоду на одностороннє тлумачення поняття "валентність" у 
західноєвропейському мовознавстві, адже воно пов’язувалося лише з дієсловом, яке є ядром речення.  

У німецькому мовознавстві при описі моделей речення застосовували вербоцентричну теорію. 
Х. Брінкман вважає, що дієслово визначає стільки позицій в реченні, які повинні або можуть бути зайняті 
[3]. Він включає в поняття валентності лише актанти, але не обставинні слова. 

Інший німецький дослідник І. Ербен також розуміє, що від валентності дієслова залежить характер і 
число слів, які доповнюються і з’являються в позиції до і після дієслова, формуючи схему речення [4]. 
Учений розробляє на основі цієї валентності основні моделі німецького речення і у валентні відношення 
в якості доповнень включає також предикативи і необхідні обставинні слова. 

У радянському мовознавстві широке застосування поняття валентності пов’язують з ім’ям відомого 
лінгвіста С. Д. Кацнельсона. Він розуміє під валентністю "здатність слова певним чином реалізуватися в 
реченні і вступати у визначені комбінації з іншими словами" [5: 132]. Він подає класифікацію дієслова не 
лише з урахуванням числа, але й від виду актантів, розрізняючи кілька типів валентності: загальний тип 
валентності, в якому виділяється активна валентність (здатність слова приєднувати залежний елемент); і 
пасивна валентність (здатність приєднуватися до панівного компоненту сполучення). Крім того, учений 
починає розробляти ідею про те, що валентними характеристиками володіють багато частин мови, а не 
лише дієслово. 

Російський дослідник розрізняє формальну та змістову валентність. Змістова валентність вимірюється 
кількістю місць, що відкриває предикат, тобто дієслово, а формальна валентність зумовлена елементами 
синтаксичної морфології у конкретній мові. На думку С. Д. Кацнельсона, валентність не перевищує двох-
трьох місць [5: 20-25], залежно від кількості поширювачів окремого дієслова. 

Поступово погляди щодо валентності розглядаються не лише по відношенню до дієслова, але й до 
інших частин мови. Найширше валентність презентує В. Г. Адмоні. Він називає її "потенційною 
сполучуваністю" і вважає, що вона "властива кожній частині мови" [6: 82]. Учений розрізняє обов’язкову 
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та факультативну здатність слова сполучатися. Як приклад обов’язкової сполучуваності, він наводить 
відношення атрибутивного ад’єктива до іменника. Перший не може у реченні існувати без другого. 
Відношення ж іменника до атрибутивного прикметника є факультативним. 

У радянській лінгвістиці валентність досліджував також В. А. Абрамов, який розглядає 
сполучувальну потенцію як "властивість всіх частин мови, розрізнюючи при цьому доцентрову потенцію 
(здатність приєднуватися до домінуючого слова) і відцентрову потенцію (здатність доповнюватися 
іншими словами); дієслово володіє (завдяки здатності конструювати речення) лише відцентровою 
потенцією, у той час як інші частини мови характеризуються як відцентровою потенцією, так і 
доцентровою потенцією" [7: 143]. 

Теорія валентності Ґ. Гельбіга, В. Шенкеля, В. Бондціо, К.-Е. Зоммерфельдта і Г. Шрайбера 
ґрунтувалася в основному на дослідженнях, які були орієнтовані з ідеологічних міркувань на російську 
науку. Ґ. Гельбіг і В. Шенкель під валентністю розуміють "здатність дієслова (або іншої частини мови) 
відкривати навколо себе визначені вільні місця, які повинні бути зайняті облігаторними чи 
факультативними співучасниками" [8]. К.-Е. Зоммерфельдт і Г. Шрайбер поширюють поняття 
"валентність" і на інші частини мови. "Якщо валентність залежить від лексичного і абстрактного 
значення, то її не можна обмежувати лише дієсловом" [9: 12]. В. Бондціо визначає поняття валентності як 
"властивість значення мати при собі відкриті позиції" [10: 89]. Німецькі лінгвісти вважають, що 
валентність притаманна лише лексико-семантичним групам. 

На думку авторів "Duden Grammatik", валентність конкретного дієслова залежить від синтаксичної 
реалізації його семантичних ролей [11: 396], тобто коли дієслово вживається в реченні у функції 
предиката, воно має здатність відкривати синтаксично вільні місця залежно від свого значення в 
конкретному випадку застосування. Крім того, вони не обмежуються розглядом лише валентності 
дієслова, а й валентності такої частини мови як прикметник.  

У синтаксичних дослідженнях останніх років проблемам, пов’язаним з валентністю предиката, 
приділено значну увагу. І. Р. Вихованець слушно зауважує, що типи семантико-синтаксичної структури 
речення визначає саме валентність предиката, оскільки відбиває його семантично зумовлену 
сполучуваність з іншими непредикатними компонентами [12: 110]. 

Сучасна українська вчена О. О. Селіванова узагальнює, що під "валентністю" варто розуміти 
"потенціал семантико-синтаксичної сполучуваності лексичних одиниць, що є виявом системно-мовної 
синтагматики" [13: 57], відносячи цей термін і до семантики, і до синтаксису.  

На сучасному етапі дослідження виділяють три рівні валентності: логічну, семантичну і синтаксичну. 
Логічна валентність – це універсальна, а тому й екстралінгвістична. Вона відображає той факт, що 
ситуація дійсності формулюється як структура висловлення, тобто як предикати з певною кількістю 
місць, які заповнюються відповідними аргументами. Отже, на рівні логічної валентності вирішальним є 
наявність логічного предиката з одним або декількома аргументами [14: 4]. 

Логічні відношення репрезентуються в структурі речення семантичними відношеннями. Під 
семантичною валентністю розуміється той факт, що "слова (в якості носіїв валентності) потребують 
певних контекстних партнерів з певними семантичними ознаками і виключають інших контекстних 
партнерів з іншими семантичними ознаками. Вона регулює заповнення відкритих позицій класами 
партнерів, відібраних за певними семантичними ознаками" [15: 155]. 

На відміну від логічної і семантичної валентності, синтаксична валентність розглядає обов’язкове або 
факультативне заповнення відкритих позицій, які визначаються кількісно і якісно носіями валентності. 
"Вона регулює заповнення наявних логіко-семантичних відкритих позицій облігаторними або 
факультативними актантами і їх синтаксично-морфологічну репрезентацію частинами мови в певних 
відмінках або поверхневими членами речення" [15: 157]. Синтаксична валентність визначає синтаксичну 
роль, морфологічну форму і приналежність актантів дієслова до мінімуму речення [16]. 

Таким чином, між синтаксичною і семантичною валентністю існує залежність, тому семантичну 
валентність розглядають як зміст, а синтаксичну – як форму вираження семантичної валентності [15: 148]. 

Як випливає з попередніх тверджень, дієслово виступає головним носієм валентності в реченні. 
Згідно вербоцентричної теорії речення дієслово в функції предиката визначає всю структуру речення. 
Властивість предиката визначати кількість компонентів непредикатної природи, які заповнюють відкриті 
ним позиції, є семантико-синтаксичною валентністю предиката, яка ґрунтується на сумісності 
семантичних характеристик поєднуваних компонентів [17].  

Як зауважує М. В. Мірченко [18], валентність дієслова, насамперед, пов’язана з його первинною 
синтаксичною функцією бути домінуючим словом, тобто предикатом. Дієслово-предикат визначає склад 
речення, від нього залежить, які валентні партнери його будуть супроводжати. Реалізація валентних 
зв’язків предикатів спричиняє до появи в структурі речення другорядних членів. На основі дієслова і 
валентно пов’язаних із ним одиниць формуються різні типи семантико-синтаксичної структури речень. 
Синтаксична структура речення визначається в основному граматичними властивостями слів, які до 
нього входять, а саме їхніми сполучувальними ознаками, які включають його синтаксичні й семантичні 
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валентності. Синтаксичні валентності слова утворюють ті мовні одиниці, які можуть вступати з ним у 
стосунки безпосередньої синтаксичної залежності. 

При синтаксичному підході до валентності необхідно розрізняти облігаторні та факультативні 
актанти, а також "вільні поширювачі" висловлювання. У реальному реченні як поверхневій одиниці всі 
його компоненти діляться на обов’язкові, тобто ті, що йдуть від глибинної структури, й факультативні, 
які пов’язані тільки з поверхневою будовою речення. Різниця між облігаторними та факультативними 
актантами зумовлена, насамперед, структурою речення й залежить від контексту [18]. Вони відносяться 
до необхідних членів речення і пов’язані з дієсловом валентністю і тому їх число і характер можна 
визначити. "Вільні поширювачі" з дієсловом не пов’язані, кількісно необмежені, і тому можуть у 
синтаксичній структурі кожного речення вільно опускатися або додаватися.  

Німецькі лінгвісти Ґ. Гельбіг та Й. Буша для розрізнення актантів та "вільних поширювачів" 
використовують низку критеріїв: прийоми елімінації та субституції, розширення елемента в реченні, 
зміна порядку слів, виділення елемента з речення та інші [19: 620]. Основним критерієм, який дозволяє 
розрізняти актанти та "вільні поширювачі", є можливість розширення елемента в окреме речення, 
наприклад, у підрядне речення (Er arbeitet in Dresden → Er arbeitete, als er in Dresden war) або 
відсутність такої можливості (Er legt das Buch auf den Tisch не можна замінити на Er legt das Buch, als er 
auf dem Tisch war). 

За здатністю до елімінації розрізняються обов’язкові та факультативні актанти. Опускаючи той чи 
інший член речення, визначають, чи є частина речення, яка залишилася, граматично правильною. Якщо 
ні, то елімінований член речення є синтаксично облігаторним (Er legt das Buch auf den Tisch → *Er legt 
das Buch); якщо частина речення, яка залишилася граматично правильною, то – факультативним (Er 
steigt in die Straßenbahn ein → Er steigt ein) [19: 620-621]. 

Актантами дієслова вважають підмет, іменну частину складеного присудка, додатки та деякі 
обставини, підрядні речення, інфінітиви тощо. При цьому підмет та іменна частина складеного присудка, 
як правило, обов’язкові актанти, а додатки або обов’язкові, або факультативні актанти. Обставини в 
більшості випадків є "вільними поширювачами", проте деякі з них можуть бути обов’язковими або 
факультативними актантами. "Вільними поширювачами" завжди є другорядні члени речення 
(предикативне означення, присвійний давальний відмінок тощо).  

Тому саме валентність стає базовим поняттям для моделювання речення. На її кількісних критеріях 
базуються синтаксичні моделі, а логіко-семантична валентність створює передумови для семантичного 
моделювання речення, для моделей речення, які виявляються через загальне ядро речення, яке 
складається із предиката та відповідного числа аргументів (семантичних відмінків) [20]. 

Такі лінгвісти як Ґ. Гельбіг, Й. Буша та інші виділяють на основі синтаксичної валентності дієслова 
такі моделі речення: 

1. Моделі без актантів (Es blitzt). 
2. Моделі з одним актантом (Mich friert). 
3. Моделі з двома актантами (Die Mutter kauft Milch ein). 
4. Моделі з трьома актантами (Der Lehrer dankt dem Schüler für die Hilfe) 
5. Моделі з чотирма актантами (Der Schriftsteller übersetzt das Buch aus dem Englischen in das Deutsche) 

[19: 625-627]. 
Учені виділяють також дієслова, які можуть відноситися до різних моделей, тобто можуть мати 

більше ніж одну валентність у реченні: Die Suppe kocht (модель з одним актантом) та Die Mutter kocht die 
Suppe (модель з двома актантами) [19: 622]. 

У своїх роботах O. I. Москальська визнає, що будь-яка модель, взята за основу за синтаксичною 
ознакою, розпадається на кілька моделей залежно від того, які семантичні особливості ця модель у себе 
включає. Вона підкреслює, що одиницею моделювання повинна стати не структурна схема речення, а 
структура змісту речення [21]. 

Дієслова, як відомо, мають найбільш складні й різнобічні поєднувальні потенції. Здатність бути 
центром різних синтаксичних структур, спроможність поєднуватися з різними типами додатків і 
обставин, які мають свої семантичні особливості, створюють для слів цього лексико-граматичного 
розряду умови для появи семантичних варіантів, що дозволяє розширити коло лексем, які поєднуються з 
дієсловом [5]. 

Прийняття теорії валентності дієслова обумовлює визнання вербоцентричності дієслівного речення 
не тільки в плані вираження на його глибинному структурному рівні, але і в плані змісту на рівні 
поверхневої структури. 

Дієслово виступає в німецькому реченні головним носієм валентності, оскільки виступає його 
синтаксичним ядром. Проте валентність мають також і такі частини мови, як іменник та прикметник. 
Вони виступають другорядними носіями валентності. 

Подібно до дієслів, у прикметників розрізняють обов’язкові та факультативні доповнення. 
Обов’язкові доповнення є валентно залежними і не можуть бути вилучені, інакше речення буде 
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граматично неправильним (Sein Bruder ist ihm im Charakter ähnlich) [19: 318], на відміну від 
факультативних (Alle waren des Streits überdrüssig) [19: 320]. 

Незалежно від речення виділяють на основі облігаторності такі групи прикметників: без актантів 
(neblig), з одним актантом (dem Jungen ist schwindlig), з двома актантами (der Schüler ist als faul bekannt) 
та з трьома актантами (Er ist seinen Kollegen eine Antwort schuldig) [19: 629-631].  

Відповідно до синтаксичної комбінаторики прикметники вживаються найчастіше атрибутивно та 
предикативно. Як у предикативній, так і в атрибутивній функції вони мають однакову семантичну 
валентність: die runde Schachtel – Die Schаchtel ist rund [11: 367]. 

Виділяють також прикметники, які не виявляють валентності і вживаються лише у функції означення. 
Вони завжди виникають у флективній формі. До них відносяться прикметники, які позначають часові та 
просторові відношення: die heutige Zeitung, der dortige Einwohner [19: 631]. 

Крім дієслів та прикметників, які мають різноманітну здатність сполучуватися, до цієї групи 
валентних слів відносять також іменники, актанти яких є, як правило, факультативними, тобто 
виникають при кожному іменнику. Проте, існують іменники, значення яких залежить від їх валентності, 
тобто мають облігаторну валентність. Незалежно від речення виділяють іменники без актантів (das 
Schneien), з одним актантом (das Spiel des Jungen, seine Reise nach Paris), з двома актантами (die Reise der 
Delegation nach Moskau) та з трьома актантами (die Überreichung der Zeugnisse an die Abiturienten durch 
den Direktor) [19: 632]. 

Отже, розвиток наукових поглядів щодо поняття валентності складає частину теорії мовних 
досягнень та є визначальним фактором у дослідженні мовної системи на сучасному етапі. Важливе місце 
в лінгвістичних студіях займає вивчення першочергової ролі дієслова як головного домінуючого 
елемента в реченні. Однією із синтаксичних особливостей дієслова є те, що в реченні воно виступає не 
ізольовано, а у сполученні з іншими словами, які знаходяться в безпосередньому синтаксичному зв’язку 
з ним. Здатність сполучуватися мають також іменник та прикметник, які виступають другорядними 
носіями валентності. 

В останні десятиліття теорія валентності інтенсивно розвивається та доповнюється, певних результатів 
досягнуто в розробці поняттєвого апарату цієї теорії. Перспективами подальших досліджень може бути 
вивчення валентних здатностей частин мови в конкретній мовній комунікації, у моделюванні речення тощо.  
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Матеріал надійшов до редакції 24.10. 2011 р. 

Декало О. А. Теория валентности в современном немецком языке. 

В статье рассмотрены особенности теории валентности, которая изучает сочетаемость языковых 
единиц разных уровней. Систематизированы научные взгляды языковедов относительно толкования 
понятия валентности в отечественной и зарубежной лингвистике и уделено внимание главному и 

второстепенным носителям валентности в системе современного немецкого языка. Определено, что 
понятие валентности является определяющим фактором в исследовании языковой системы на 

современном этапе. 

Dekalo O. O. Valency Theory in the  Modern German Language. 

In the article the peculiarities of valency theory which deals with the combinative power of language units of 
different levels is under consideration. The linguists' scientific points of view according to the definition of 

valency in linguistics of our country and in foreign linguistics are systematized and attention is given to the main 
and secondary carriers of valency in the system of the modern German language. It is revealed that the valency 

theory is the determining factor in the discoveries of the language system. 
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АДАПТАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПИ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

У статті розглянуто особливості адаптації юридичних термінів законодавства країн Євросоюзу до 
законодавства України. Зроблено аналіз особливостей перекладу юридичних термінів на прикладі 
Європейської "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (1950 р.). Визначено, що 

забезпечення автентичності тексту нормативно-правових актів та "Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод", при перекладі юридичних термінів є одним із практичних кроків до 

утвердження в Україні верховенства права. 

Україна є самостійним суб'єктом права міжнародних відносин. 
Створивши національну систему законодавства, Україна поставила перед собою завдання у 

найкоротші строки увійти до міжнародної правової системи. Одним із головних завдань, що постали 
перед державою, було завдання використати найсучасніші цивілізаційні напрацювання у системі 
міжнародного права, що дозволили б зблизити законодавство України із законодавством розвинутих 
демократичних країн, насамперед, країн Європейського Союзу. 

Інтеграцію України до Європейського Союзу проголошено пріоритетним напрямом 
зовнішньополітичного курсу держави. Основи зовнішньої політики України, механізм і тактику втілення 
її європейського вектору визначає низка документів, зокрема: Конституція України (ст. 18); Постанова 
Верховної Ради України "Про основні напрями зовнішньої політики України" від 2 липня 1993 р., яка 
підкреслює, що "перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в 
Європейських Співтовариствах" [1]; Стратегія інтеграції України до ЄС, затверджена Указом Президента 
України від 11 червня 1998 р. №615 / 98; Програма інтеграції України до ЄС, затверджена Указом 
Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072 / 2000 та ін. 

Ключовим елементом успішної євроінтеграції України є досягнення певного рівня узгодженості 
українського законодавства із правовими нормами ЄС. Зближення законодавства України із сучасною 
європейською системою права забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної 
активності громадян України, економічний розвиток держави в межах Євросоюзу і сприятиме 
поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у державах-членах 
ЄС, а також створить необхідні передумови для отримання Україною статусу асоційованого члена ЄС, 
що є її головним зовнішньополітичним пріоритетом у середньостроковому вимірі. 

У статті проаналізовано українську практика адаптації законодавства до норм і стандартів ЄС щодо 
перекладу офіційних документів на українську мову. 

Україна та ЄС визнали, що "важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та 
Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України із законодавством 
Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було 
приведене у відповідність до законодавства Співтовариства". На цей час визначено ті галузі, в яких 
матиме місце приблизна адекватність законів: "закон про митницю, закон про компанії, закон про 
банківську справу, бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальна власність, охорона праці, 
фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупки, охорона здоров'я та життя людей, тварин і 
рослин, навколишнє середовище, захист прав споживачів, непряме оподаткування, технічні правила і 
стандарти, закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт". 

Враховуючи наведене вище, керівництвом держави розпочато роботу з метою систематизації заходів 
щодо інтеграції України в європейський правовий простір та поліпшення якості перекладу базових 
європейських документів. 

Прагнення України приєднатися до сім'ї демократичних країн Європи, бажання налагоджувати та 
підтримувати на належному рівні міждержавні відносини, співпрацю у різних сферах життєдіяльності, у 
тому числі у царині права, вимагає адаптації законодавства України до законодавства країн 
Європейського Союзу та, у підсумку, його гармонізації з останнім. 

Прийняття Верховною Радою України 23 лютого 2006 року Закону України "Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини" [2] поставило остаточну крапку у 
багаторічній дискусії щодо того, чи можуть (або ж не можуть) національні суди застосовувати практику 
Європейського суду – з огляду на те, що саме вона є інструментом тлумачення Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. 

Мета роботи – проаналізувати особливості перекладу юридичних термінів базових Європейських 
документів для адаптації їх до законодавства України. У статті 17 закону України чітко й недвозначно 
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визначено: "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права" [3]. Таким 
чином, із площини теоретичної дискусії на предмет "можуть чи не можуть" питання перейшло у площину 
практичного завдання, вирішення якого випливає з нової, встановленої законом формули – "зобов'язані". 

Безумовно, нові вимоги потребують клопіткої праці у сфері не тільки методичного, а й передусім, 
методологічного, світоглядного реформування вимог до фахової підготовки правників, загалом 
переосмислення всієї ідеології сучасної юридичної освіти в Україні. Однак першим, здавалося б, технічним 
кроком на цьому шляху має стати забезпечення якісними першоджерелами українською мовою. 

Природно, що найбільш важливими серед них є власне текст Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а точніше його офіційний переклад. Ця Конвенція була прийнята 1950 р. 

Переклад на українську мову був зумовлений нагальною потребою української правничої практики. 
Так, офіційний переклад Конвенції, на недосконалість якого багато разів звертали увагу й українські 

правники, і працівники Секретаріату Європейського суду з прав людини, було надруковано в "Офіційному 
віснику України" від 16 квітня 1998 року № 13 [4: 24]. Помилки у цьому тексті часто грубо викривлювали 
його зміст – причому, як правило, убік звуження закріплених у Конвенції прав. Наприклад, визначення 
носія конвенційних прав та свобод, що в автентичних текстах англійською та французькою мовами 
передається, відповідно, як everyone та toute persorme – тобто кожен у зазначеному перекладі було подано 
як кожна людина. Фактично, одним розчерком пера некваліфікований перекладач виключив із числа 
суб'єктів цілої низки прав і основоположних свобод групу осіб та неурядову організацію. 

Офіційний переклад, який було опубліковано у газеті "Голос України" № 3 (2503) від 10 січня 2001 
року [5: 3], вже мав переважну більшість недоліків попереднього перекладу і тому перші кілька років 
загалом задовольняв потреби українських правників – передусім, науковців, а також нечисленних 
практиків, що вели справи в Європейському суді з прав людини. 

Однак із плином часу, під тиском зростання кількості констатованих Судом порушень у справах 
проти України та з усвідомленням реальної ефективності нового інструменту захисту прав людини на 
Конвенцію та відповідну практику Суду дедалі частіше почали посилатися під час розгляду справ у 
національних судах – спочатку адвокати, а згодом, не без їхнього впливу й судді. 

Природно, що у процесі інтенсивної апробації у межах реальної правничої практики в Україні, 
передусім, у змагальному судовому процесі, актуалізувалися й нові вимоги до тексту офіційного 
перекладу Конвенції – вже не тільки і не стільки технічного чи мовного характеру, скільки 
методологічного. 

Таким чином, питання автентичності перекладу під час його підготовки почали не лише пов'язувати з 
його мовною природою, а й розглядати у контексті практики Європейського суду з прав людини, 
динаміки і тенденцій розвитку "живого права" Конвенції. 

Саме тому при підготовці цього третього офіційного перекладу робота велася паралельно з обома 
оригінальними текстами – англійською і французькою мовами, а до її виконання було залучено не тільки 
перекладачів, а й правників – знавців практики Європейського суду з прав людини, а також мовних 
редакторів. 

Про те, що йдеться не лише про мовне вдосконалення, а й про відтворення самої ідеології цього 
засадничого міжнародно-правного документа з прав людини, свідчить навіть зміна перекладу його назви, 
а саме – її складника fundamental freedoms (англ.) та liberies fondamentales (франц.). Тепер це термін, що 
позначає одне із засадничих юридичних понять, звучить як основоположні свободи, тобто свободи, які 
становлять основу, базу, підґрунтя, розвиваються в інші свободи і за самою своєю природою не є 
вичерпними – на відміну від колишнього основні свободи, яке за своїм значенням передбачає наявність 
якихось "неосновних", тобто другорядних свобод. 

Окремо варто сказати про явища міжмовної омонімії, що спричинює калькування англійських слів і 
передачу їх фонетичними відповідниками української мови. Саме тому часто зустрічаються у текстах 
міжнародних документів вирази: приймати участь (to take part) замість брати участь;  прийняти міри (to 
take measures) замість вживати заходи; повістка денна (agenda) замість порядок денний та багато інших, 
які не лише засмічують українську мову, а й призводять до неточностей і незрозумілостей, скажімо для 
тих, хто не володіє вільною англійською мовою [5: 116]. 

Необхідно зазначити, що у деяких випадках існує різниця між французьким та англійським 
варіантами текстів Конвенції. На відміну від практики міжнародного публічного права, у разі 
розбіжностей між цими двома текстами Суд розглядає предмет та ціль положення з метою вирішення, 
якій версії надати перевагу. Намагаючись узгодити обидві версії, Суд визначає спосіб тлумачення, який 
би найкраще сприяв досягненню цілей та реалізації завдань даного положення. Наприклад, значення 
терміна "promptly" у статті 5 § 3 в англійському тексті ширше, ніж значення його еквівалента "aussitdt" у 
французькому тексті. Суд вважає, що значення французького терміна краще відповідає цілям та 
завданням цієї статті, в якій йдеться про права осіб, що були затримані або заарештовані. У випадку зі 
статтею 6 § 3, яка гарантує три права особі, обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення, 
суд, стосовно вживання розділового сполучника "or" (англ.) та сурядного сполучника "et" (франц.), 



Т. С. Жукова. Адаптація юридичних термінів із законодавства країн Європи до законодавства України 

207 

зазначає, що при тлумаченні даної статті у французькому варіанті більш повно враховуються "предмет та 
мета положень, які мають ефективно забезпечити дотримання права на захист". 

Таким же чином суд надав тлумачення терміну "domicile" у справі про обшук у кабінеті адвоката. Чи 
можна розцінювати такий кабінет як "domicile" (житло) відносно статті 8 Конвенції? На думку Суду, 
значення слова "home" (домівка, оселя) в англійському тексті не поширюється на робочі місця, тоді як 
смислові відтінки терміна "domicile" у французькому варіанті дозволяють припустити, що робочий 
кабінет представника вільної професії також може бути розцінено як житло ("domicile"). Коли б ці 
поняття використовувалися у вузькому розумінні, то тлумачення поняття "приватне життя" ("vie privee") 
було б також неадекватним його змісту (§ 30). При здійсненні тлумачення у поняття "приватне життя" 
("vie privee") та "житло" ("domicile") необхідно включати певні місця, де здійснюється професійна та 
комерційна діяльність. Тільки подібне тлумачення "відповідатиме основним цілям та завданням статті 8: 
захисту приватного життя особи від втручання збоку органів державної влади" (§ 31). Обшук, 
необхідність якого викликає сумніви у даній справі, розцінюється, таким чином, як порушення права на 
недоторканість житла. Таке тлумачення означає бажання Суду якнайкраще забезпечити захист прав, 
закріплених у статті 8; коли б представники влади могли вільно проникати у приміщення, подібні до 
того, що згадуються у наведеній вище справі, реалізація мети цієї статті була б неможливою. 

Можна зробити висновки, що забезпечення автентичності тексту нормативно-правових актів взагалі 
та "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" зокрема, при перекладі юридичних 
термінів є одним із практичних кроків до утвердження в Україні верховенства права. Перспективою 
подальшого дослідження є вдосконалення перекладу. 
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Жукова Т. С. Адаптация юридических терминов из законодательства стран Европы с 
законодательством Украины. 

В статье рассматриваются особенности адаптации юридических терминов законодательства стран 
Евросоюза с законодательством Украины. Сделан анализ особенностей перевода юридических 

терминов на примере Европейской "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (1950 г.). 
Определено, что обеспечение аутентичности текста нормативно-правовых актов и "Конвенции о 

защите прав человека и основоположных свобод", при переводе юридических терминов является одним 
из практических шагов к утверждению в Украине верховенства права. 

Zhukova T. S. The Adaptation of the Legal Terms from the European Countries' Legislation to the 
Ukraine's Legislation. 

The article considers the adaptation peculiarities of the legal terms from the European countries' legislation to 
the Ukraine's legislation. The translation peculiarities of the legal terms are analyzed on the example of the 

"European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" (1950). It is determined 
that the assurance of the text authenticity of the regulatory legal acts and the "Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms" while translating legal terms is one of the practical steps towards 

the confirmation of the supremacy of law in Ukraine. 
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТОНІМІВ 

Статтю присвячено дослідженню антонімічних одиниць з точки зору їх прагматичних характеристик. 
Проаналізовано механізм формування прагматичного значення слів-антонімів, окреслено типові схеми, 
за допомогою яких дане значення реалізується у мовленні. Виявлено, що смисл, який утворюється в 

результаті вживання у мовленні одиниць з протилежною семантикою, можна вважати прагматичним 
значенням антонімів. 

Функціональний підхід до вивчення прагматичної сторони мовних знаків передбачає відповіді на 
питання "навіщо?" та "як?": навіщо, для чого, для отримання якого результату використовуються ті чи інші 
елементи, та як вони виконують задачу, для реалізації якої існують, які властивості при цьому проявляють. 

"Прагматика займається особливими, тільки їй притаманними питаннями, якими не займаються 
синтактика та семантика: вибір мовних засобів із наявного репертуару для найкращого вираження своєї 
думки чи свого почуття, вираження найбільш точного, або найбільш красивого, або такого, що 
найбільшим чином відповідає обставинам, для найкращого впливу на слухача або читача – з метою 
запевнити його, чи схвилювати і розчулити, насмішити, чи ввести в оману і т. д. і т. п." [1: 325-326]. 

Метою нашого дослідження є вивчення прагматичної сторони антонімів та дослідження механізму 
формування прагматичного значення слів-антонімів. 

Об’єктом представленого дослідження є прагматичний аспект антонімів сучасної німецької мови, а 
предметом вивчення – типові механізми та схеми, за допомогою яких прагматичний потенціал 
реалізується у мовленні. 

На думку деяких авторів, прагматичним потенціалом можуть бути наділені лише висловлювання, а не 
окремі слова [2: 8]. Проте, як відомо, лексичні одиниці, що отримують прагматичну характеристику, 
невіддільні від лексичного наповнення, і всі можливі комунікативні типи та модальні їх модифікації 
базуються, передусім, на номінаціях, які характеризуються автономністю та системною прикріпленістю. 
Окрім цього, слово характеризується багатоаспектністю, акумулює у собі інформацію як денотативного, 
так і позаденотативного (сигнифікативного, суто поняттєво-семантичного та прагматичного) планів, а 
одним із компонентів лексичного значення мовних одиниць є прагматичний компонент. Таким чином, є 
усі підстави вважати за доцільне вивчення антонімів з точки зору їх прагматичних характеристик, у тому 
числі їх прагматичного потенціалу. 

Прагматичність номінативних одиниць доводить у своєму вченні А. А. Потебня: "Уже сама 
внутрішня форма слова передбачає діалогічність, так як через неї слово, будучи вимовленим, задає 
напрямок думці слухача, не позначаючи меж його розуміння слова" [3: 27]. 

Неможливо відривати номінацію від комунікації так само, як неможливо розглядати номінативну та 
комунікативну діяльність людини поза її пізнавальною діяльністю. "Будь-яка матеріалізація результатів 
мислення, передусім, орієнтована на повідомлення, тому неповним виявляється уявлення про номінацію 
як про незмінний та самодостатній компонент мови, а про номінативну діяльність лише як про 
створення, пошук, вибір та просте відтворення імен" [1: 8]. 

Що стосується антонімів, то вони по відношенню до предмета номінації виступають як номінативні 
одиниці, а по відношенню до комунікативного акту – як комунікативні. Обидва вище згадані аспекти 
безпосередньо пов’язані зі значенням словесної одиниці. 

Аналіз змісту слів-антонімів у термінах теорії мовленнєвих актів дозволяє виявити типи ілокутивної 
сили даних одиниць у системі мови, тобто їх здатність диктувати можливості вживання у мовленнєвих 
актах того чи іншого типу. Особливо придатними для прагматичної інформації виявляються слова 
марковані, тобто такі, які чимось виділяються з числа інших слів. Так, наприклад, можна передбачити, 
що антоніми з яскраво вираженим емотивно-оцінним компонентом типу: der Weltenbummler – der 
Stubenhocker; der Berufspolitiker – der Bierbankpolitiker; der Schönfärber – der Schwarzfärber; der Herkules 
– der Jammerlappen; der Kenner – der Nichtskenner і т. п. будуть служити реалізації у процесі комунікації 
функції передачі оцінного ставлення індивіда до фактів та явищ об’єктивної дійсності. 

Антонімічні утворення, формальні структури яких включають маркери негації, можуть виражати, чи 
то 1) заперечення певного твердження або думки: die Freiheit – die Unfreiheit; der Tanzer – der Nichttanzer, 
der Faschist – der Antifaschist; чи то 2) перебільшення міри прояву певної кількості чогось, що служить 
причиною переходу в іншу якість позначуваного даною лексичною одиницею предмета чи явища 
об'єктивної дійсності: die Menge – die Unmenge; der Kenner – der Nichtskenner; die Zahl – die Unzahl, der 
Mensch – der Unmensch та ін. Якщо у першому випадку у формуванні антонімічних зв’язків між словами 
основну роль відіграють денотативно-сигнифікативні (логіко-предметні) компоненти значень, то у 
другому випадку таке завдання беруть на себе конотативні (емотивні) семи. 
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Проте антоніми, як і будь-яка мовна одиниця, характеризуються не лише реальною, а й потенційною 
ілокутивною силою, тобто є потенційними мовленнєвими одиницями. У даному разі інформація про 
передбачувану взаємодію між співрозмовниками у процесі комунікації представлена потенційно. 
Реальною ж одиницею спілкування антоніми становляться лише в акті комунікації з конкретною особою, 
якій притаманний відповідний набір соціальних та психологічних характеристик. Досить часто 
комунікант у процесі мовлення вживає антоніми не завжди з метою передачі фактичної інформації, а й з 
метою апелювання до розуму та почуттів слухача. Завдяки певним особливостям своєї семантичної 
структури та можливим способам комбінування з іншими мовними одиницями у потоці мовлення, 
антоніми допомагають мовцю найефективнішим чином вплинути на адресата, стимулюючи появу у його 
думках чи поведінці певної реакції. 

Прагматичні характеристики антонімів повинні бути досліджені спочатку в узуальній, а потім в 
оказіональній формі, що повинно відповідати виявленню особливостей функціонування антонімів у 
сфері мови та мовлення. При цьому вважається, що антонімічне значення, яке об’єднує дихотомічним 
зв’язком у рамках парадигматики опозиції слів з протилежною семантикою, реалізується у реальній 
ситуації вживання у мовленні і утворює тим самим певний смисл. Такий смисл відрізняється творчим та 
індивідуальним характером, конкретизує словникове значення мовних одиниць і має прагматичну 
спрямованість. Ми визначаємо прагматичне значення як відношення між мовним знаком і людиною, яка 
вживає цей знак і неоднозначно реагує на ті та інші мовні одиниці, а через них і на референти та 
денотати. Таке суб’єктивне відношення людей до одиниці мови і за її допомогою до предметів і понять 
входить як постійний компонент в семантичну структуру слова і стає тим, що називається прагматичним 
значенням мовного знаку. 

Прагматичне значення антонімів може формуватися на базі їх системного значення, формальної 
інваріантності, семантичної варіативності і прагматичного функціонування у різних комунікативних 
ситуаціях. Так, антонімічна моносемна пара der Tag – die Nacht у різних ситуаціях вживання 
наповнюється різним змістом: 

1) Das heisst: Fifine wird Kundschaft finden, denn in der Nacht sind alle Katzen grau. Kapierst du nun 
endlich, warum es Tag wird? [4: 184]. 

2) Bessere Bilder, dachte er, wurde er nicht mehr malen, selbst wenn er Tag und Nacht zum Malen Zeit 
haben würde [5: 165]. 

3) Heute scheinen wir keine stärkere, schmerzlichere Sehnsucht zu kennen als die, die Tage und Nächte 
jenes Sommers in uns lebendig zu erhalten [5: 9]. 

У кожному окремому випадку вживання антонімів der Tag – die Nacht має місце конкретизація 
системного значення кожного із цих слів шляхом актуалізації у складі семантичної структури 
комунікативно релевантних сем. "Будь-яка актуалізація значення, у зв’язку зі сказаним вище, буде 
представляти собою комунікативне варіювання значення – його семантичне варіювання за складом 
компонентів" [6: 102]. 

Як бачимо, у першій ситуації прагматичне значення слів der Tag – die Nacht реалізується за рахунок 
того, що комунікативно релевантними виявилися семи "світла / темна пора доби". У другому прикладі 
автор акцентує увагу на фактові безперервності, тривалості процесу, що спричиняє актуалізацію у вище 
згаданих антонімів відповідних сем. Третій випадок вживання антонімічної опозиції der Tag – die Nacht 
підкреслює важливість подій, що мали місце у моменти, які позначаються словами Tage та Nächte. 

Залишаючись узуальними за формою, антоніми у різних ситуаціях вживання набувають нового 
смислу, що формується на базі їх значення у системі мови, а отже йдеться про прагматичну варіативність 
антонімів: 

1) In stolzem Zug, je eines der Eltern an Anfang und Ende, die fünf Jungen in genau gleichem Abstand 
aufgereiht, verschwand die Familie eilig hinter wildüberwuchterten Insel…[5: 23]. 

2) Wenn es Leute gibt, denen solche Experimenten einfallen,.. und wenn es unter der Bezeichnung 
Wissenschaft läuft – das wäre Anfang vom Ende [5: 163]. 

Як бачимо смислове наповнення одних і тих самих лексем (Anfang та Ende) у різних контекстах може 
бути абсолютно різним. У першому прикладі вони відтворюють поняття певного просторового відрізку, 
а у другому випадку утворюють нове поняття "початок кінця". Смиcлова трансформація такого роду 
відбувається за рахунок перерозподілу сем у складі значень слів Anfang та Ende. У результаті 
перерозподілу сем значення одного із слів виступає більш яскравим за значення іншого слова. Так, 
семантика слова Ende пересилює значення слова Anfang (акцентується слово Ende). Таким чином, 
завдяки структурній спаяності подібних конструкцій та семантичним процесам підсилення одних та 
послаблення інших сем у їх складі відбувається свого роду оновлення значень лексичних одиниць, що 
веде до нового, неочікуваного сприйняття їх змісту. 

Можна стверджувати, що за узуальною формою антоніма у мовленні стоїть значно ширший 
порівняно з антонімом у системі мови об’єм інформації. Даний факт визначається як прагматичними 
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намірами мовця, так і внутрішньомовними чинниками: смисл сказаного буде залежати від того, в якому 
контексті та у складі якої синтагматичної моделі вживається та чи інша антонімічна пара: 

1) Ich hatte einfach von Geld anfangen, mit ihm darüber sprechen sollen, über das tote, abstrakte, an die 
Kette gelegte Geld, das für viele Menschen Leben oder Tod bedeutete [7: 215] – альтернативне 
протиставлення. 

2) Mutter machte tatsächlich einen Versuch zu essen, sicher wollte das bedeuten: das Leben geht weiter oder 
etwas ähnliches, aber ich wußte genau: es stimmte nicht, nicht das Leben geht weiter, sondern der Tod [7: 283] 
– категоричне протиставлення понять. 

3) Er ist blass geworden, als ich ihm die Möglichkeit eines Kampfes auf Leben und Tod andeutete [8: 316] – 
значення вичерпної множинності, базою якого служить дихотомічний принцип побудови антонімічних 
зв’язків, що вказують на єдине ціле. 

Виникнення оказіональних антонімів – це попарне вживання слів, які офіційно не є антонімами, але 
можуть вважатися такими у новій, незвичній, оказіональній ситуації. Базою виникнення антонімічних 
одиниць оказіонального характеру служить факт співіснування у структурі значення слова інформації 
логічного та експресивного характеру. Оскільки почуття та емоції є формою відображення дійсності та 
тісно пов’язані з мисленнєвою діяльністю людини, то вони не можуть не відігравати важливої ролі у 
зміні значень слів [9: 319]. 

Аналізуючи механізм зміни значень слів, можна відзначити, що головною рушійною силою даного 
процесу є "емоційний тон" (Gefühlston у К. О. Ердмана). Емоційний заряд зумовлює свого роду 
виштовхування слова із однієї сфери уявлень в іншу [10: 47]. 

Аналіз семантичних процесів утворення оказіональних антонімів доводить те ж саме. Утворення 
антонімів, які не носять системного характеру, та не підлягають регулярній відтворюваності в актах 
мовлення, відбувається завдяки комунікативному внесенню до складу їх системного значення 
потенційних конотативних сем. При цьому вибір мовних одиниць, які могли б корелювати в якості 
оказіональних антонімів, диктується асоціаціями особливого характеру "асоціаціями компонентів 
мовних одиниць" [11: 16]. 

Такі асоціації можуть відрізнятися рівнем інтенсивності та стабільності. Вони можуть бути 
постійними, і тоді одне уявлення моментально викликає інше, єдине (у нашому випадку буде йтися про 
узуальну форму антонімічних зв'язків). А іноді асоціації бувають нестійкими і, навіть, самими 
неочікуваними [12: 55]: Саме такі асоціації і створюють умови для виникнення антонімії оказіонального 
характеру. 

1) …Gehe ich vom Sein des Hundes in das Sein der Katze... [5: 60]. 
До семантичної структури таких лексем, як der Hund та die Katze вносяться потенційні семи 

"конфронтація", "ворожість", "сильніший", "слабкіший", адже собака та кіт зазвичай осмислюються як 
ворожі, непримиримі істоти. Інформація конотативного плану, закодована у семантиці даних лексичних 
одиниць, дає можливість образного сприйняття понять, що ними позначаються. 

2) "Sie mochte starke Gewürze nicht, er dagegen mochte alles stark gewürzt…; schon als Junge war er im 
Dorf dafür bekannt, dass man ihm eher mit einer eingelegten Gurke als mit einem Stück Kuchen eine Freude 
machen konnte" [13: 63]. 

У семантичних структурах слів Gurke та Kuchen наводяться семи, що протиставляються за принципом 
"гострий, пряний – солодкий смак". Адекватність сприйняття даної опозиції як антонімічної 
підкріплюється контекстом, а її вживання має за мету доповнити характеристику особистості, про яку 
йдеться, та викликати у читача відповідну емоційну реакцію. 

Таким чином, як узуальні, так і оказіональні зміни у структурі антонімів завжди мотивовані: вони 
пристосовують традиційну форму та значення до конкретної ситуації спілкування. При цьому при 
оказіональному вживанні антонімів завжди зберігається зв’язок із узуальним прототипом, інакше, могло 
б виникнути повне нерозуміння модифікованого антоніма учасником комунікації. 

Керуючись принципом функціоналізму у нашому дослідженні, ми дійшли висновку, що антоніми 
характеризуються певним прагматичним потенціалом. Смисл, який утворюється в результаті вживання у 
мовленні одиниць з протилежною семантикою, можна вважати прагматичним значенням антонімів. 
Даний феномен носить індивідуальний та творчий характер. Оптимальність вибору ономасіологічної 
структури антонімічних одиниць повинна сприяти ефективності та гармонійності у сприйнятті сказаного. 
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Мовчан Д. В. Прагматический потенциал антонимов. 

Статья посвящена исследованию антонимических единиц с точки зрения их прагматических 
характеристик. Проанализированы механизмы формирования прагматического значения слов-
антонимов, очерчены типичные схемы, с помощью которых данное значение реализуется в речи. 

Выявлено, что смысл, который образуется в результате употребления в речи единиц с 
противоположной семантикой, можно считать прагматичным значение антонимов. 

Movchan D. V. The Pragmatic Potential of Antonyms. 

The article is devoted to the research of antonyms in the context of their pragmatic characteristics. The 
mechanisms of forming the pragmatic meaning of antonyms are analyzed, the typical schemes by means of which 
the present meaning is realized in the speech are revealed. It is discovered that the meaning that appears in the 
result of using the language units with the opposite semantics in the speech can be considered as the pragmatic 

meaning of antonyms. 
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"ФРАНКЕНШТЕЙН" МЕРІ ШЕЛЛІ: ВЗАЄМОДІЯ ГОТИЧНОГО І РОМАНТИЧНОГО В РОМАНІ 

У статті розглянуто особливості взаємодії "готичного" та "романтичного" в романі Мері Шеллі 
"Франкенштейн". Автор статті робить спробу проаналізувати передромантичні та романтичні риси, 

притаманні даному твору, враховуючи передумови його створення та жанрову своєрідність, і 
приходить до висновку, що "готичний" за своєю формою роман відображає естетичні принципи 

романтизму, близькі англійській письменниці. 

Англійська література початку XIX сторіччя характеризується значною жанрово-стильовою 
варіативністю, історично детермінованим перехідним періодом у розвитку європейської цивілізації 
(рубіж XVIII – XIX століть: буржуазна революція у Франції, наполеонівські війни). Важливість вивчення 
літературного процесу в епоху, таку нестабільну в політичному і культурному відношенні, підкреслює 
видатний знавець історії літератури Н. А. Соловйова, яка вказує на необхідність не тільки уявити собі 
специфіку явищ і феноменів минулого, але і "побачити їх в загальній перспективі, глибше відчути зв'язок 
епох, ліквідувати іноді навмисно огрублені переходи від одного літературного напряму до іншого" [1: 
113], що обумовлює актуальність вибраної теми. 

У плані жанрової різноманітності показовою є творчість Мері Шеллі, де знайшли своє віддзеркалення 
процеси переходу від передромантизму (готичного роману) до романтизму. 

Мета даної статті – простежити динаміку взаємодії готичного і романтичного в знаменитому творі 
англійської письменниці, романі "Франкенштейн". 

У зарубіжному літературознавстві творча спадщина Мері Шеллі вивчена достатньо широко. Серед 
дослідників, що зверталися до неї, потрібно назвати К. Смолла [2], У. А. Уоллея, Г. Блума, Л. Родвея, 
Ф. Робертсон [3] та інших. Але багато хто з критиків "Франкенштейна" фокусував увагу на окремих 
аспектах роману, нехтуючи цілісністю твору (К. Смолл), інші лише відзначали тематичне співзвуччя з 
Годвіном (У. А. Уоллей і Г. Блум), а Ф. Робертсон вивчала творчість М. Шеллі в контексті "жіночої 
прози" кінця XVIII – початку XIX століть. 

Більшість радянських дослідників розглядали твори Мері Шеллі "як маргінальне явище англійської 
романтичної спадщини" [4: 8], але роботи сучасних літературознавців Т. Г. Струкової, Т. Н. Потніцевої 
[5], З. Ю. Воронової [4] та інших свідчать про появу нових значних підходів до творчості автора 
"Франкенштейна". 

Життєвий шлях Мері Шеллі не був легким: боротьба і страждання переплелися зі щирою любов'ю і 
митями справжнього щастя. У шістнадцять років Мері Годвін втекла з дому, одружилася з Персі Б. Шеллі, 
пережила сварку з близькими і смерть маленької дочки. У дев'ятнадцять вона створила свій перший і 
найвідоміший роман "Франкенштейн, або сучасний Прометей" (Frankenstein, or Modern Prometheus, 1818). 

Задум "Франкенштейна" виник під час перебування сім'ї Шеллі у Швейцарії, на віллі Діодатті, де у 
той час бував лорд Байрон. Молоді люди розважалися, читаючи вечорами історії про привидів, в 
перекладі з німецької мови на французьку. Було вирішено створити власні "страшні розповіді". Тільки 
Дж. У. Полідорі, лікар Байрона, і Мері Шеллі довели справу до кінця. 

Не випадково, що увагу письменниці привернули саме готичні романи. До 1818 року майже всі 
видатні твори цього стилю вже були створені (Хорес Уолпол, "Замок Отранто", 1764; Клара Рів, "Старий 
англійський барон", 1777; Анна Радкліф, "Удольфські таємниці", "Італієць"; Метью Грегорі Льюїс, 
"Чернець", 1794, та інші) і знаходилися на піку популярності серед широкої публіки. Проте, 
"Франкенштейн" не можна повною мірою відносити до готичного жанру (Gothic Fiction), оскільки роман 
Мері Шеллі значно відрізняється від "класичного" готичного роману. 

Що стосується романтичної течії, у 1818 році вона вже розвивалася, поглинаючи "готику", поступово 
перетворюючи надприродне на ідеалізм, а атмосферу страху і переживання на психологізм, якими 
відрізняються твори романтиків. 

Філософська основа епохи Просвітництва, яка зазнала змін, також відобразилася у їх творчості. 
У романі "Франкенштейн" не залишені без уваги ні успіхи англійської науки – хімії і 

природознавства, ні пристрасть людини до відкриття і перетворення світу. Але для Мері Шеллі ці 
прагнення означали, передусім, відповідальність вченого за його створіння, і нещастя, які спричиняє 
наука заради науки, без морального змісту. 

Учений Франкенштейн створює монстра, який стає незалежним і, звернувшись до зла, доводить свого 
творця до загибелі. 

Таким чином, "Франкенштейн", на перший погляд схожий на раціоналістичну розповідь, що 
прославляє людину та науку, вражає безрадісним фіналом і песимістичним висновком: Прометея 
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приковують до кавказької скелі. Втручання в промисел Творця несе не добро, а зло, а нещасна істота, 
покликана до життя проти волі, добровільно приймає смерть. 

Для того, щоб виявити риси готичного і романтичного в романі "Франкенштейн" і проаналізувати їх 
взаємодію, важливо заздалегідь категоріально диференціювати зміст понять "готичне" і "романтичне" в 
культурному контексті. 

Для людини епохи Просвітництва слово "готичний" було синонімом варварського. Але для 
англійських авторів другої половини XVIII століття готика означала не тільки Середньовіччя, 
марновірство і страхи, але і уяву, фантазію, яку просвітники наполегливо приписували розуму, 
виключаючи ірраціональне в творчості. Ці "пригнічені", в термінах віденської школи, нез'ясовані 
імпульси людської душі, шукали виходу, що частково пояснює готичний бум кінця XVIII століття. 

Просвітники, чиї естетичні погляди сформувалися під впливом гуманізму Дж. Бруно, 
Е. Роттердамського, а також матеріалістичної філософії М. Монтеня, не визнавали людську 
безпорадність перед нез'ясовними силами. Для них людина була творцем, центром Всесвіту і 
повноправним володарем світу. У Руссо природна людина, яка розвивається на лоні природи, стає 
непереможною. У Д. Дефо Робінзон цивілізує ненаселений острів і "освічує" своїх супутників. 

Автори готичних романів епохи передромантизму, навпаки, бачили слабкість людини, його крихку 
душу (яку деякі просвітники, наприклад Гольбах, заперечували) зі всіма переживаннями, страхами і 
відчаєм. Як наслідок, в романах фігурують примари, демони і присутня магія, що є символом 
розчарування у всемогутності людини і в його праві на панування світом. 

Наступав новий час – час розквіту буржуазії і занепаду дворянства, тому представники останнього 
шукали втіхи в пам'яті про давнину: звідси готичний, середньовічний фон творів. Дія романів 
розвертається або в замку, або в покинутому маєтку, пов'язаному з якоюсь таємною подією, як в "Замку 
Отранто" Уолпола або в "Старому англійському бароні" К. Рів. Часто в сюжеті присутній монастир або 
ченці, що відійшли від віри, наприклад, "Італієць" А. Радкліф і "Чернець" Льюїса. Це свідчить про кризу 
католицької церкви, згасання віри, підірваної атеїзмом. 

Таким чином, однією із характерних особливостей готичних романів є туга за "загубленим раєм" 
Середньовіччя, з його відчуттям таємниці та сили віри, і презирство до сучасного раціоналізму. Тому 
поняття "готичне" включає поняття старовинного (середньовічного) і магічного (надприродного). 

З іншого боку, в двадцяті роки минулого сторіччя, містик Фулканеллі указував на невипадковий 
характер схожості між словами "готичний" (gothique) і "магічний" (goetique). Словосполучення "готичне 
мистецтво" – art gothique він тлумачив згідно його співзвуччю із словом argotique, тобто "жаргонний", в 
значенні "таємний, прихований" [6]. 

Це значить, що авторів готичних романів, у тому числі М. Шеллі, можна вважати спадкоємцями 
європейських містиків минулого, таких як Парацельс, Раймонд Луллій, Іоганн Екхарт і Якоб Беме. Дух 
нез'ясовного, за пізнання якого доводиться платити ціну, часто більш високу, ніж власне життя, 
присутній в романах "таємниці і жаху" так само явно, як і в працях теософів. 

У тексті роману Мері Шеллі можна знайти докази того, що автор відчувала на собі вплив окультних 
ідей свого часу, зокрема, масонства. Назву романа "Франкенштейн" можна розглянути як натяк на 
масонів: franke по-німецьки значить "вільно", Stein – "камінь", франкмасони – вільні каменярі. Герой 
романа Віктор Франкенштейн захоплювався читанням праць алхіміків: Корнеліуса Агріппи, Парацельса і 
Альберта Великого. Можливо, що сама Мері Шеллі знала про ці твори не з чуток. У романі 
Франкенштейн оживляє монстра за допомогою науки, але читач, знайомий з ідеєю гомункула, штучної 
людини, створити яку прагнули алхіміки (про це згадує, зокрема, Гете в "Фаусті"), замислюється, яка 
саме наука допомогла учню Агріппи і Парацельса оживити своє творіння. 

Якщо брати до уваги можливість містичного тлумачення поняття "готичне", романи "таємниці і 
жаху", як і "Франкенштейн", можуть претендувати на більш важливе місце в історії культури, ніж 
популярна масова література того часу, яку пародіювали Т. Л. Пікок, Дж. Остін і О. Уайльд. 

Готичне в літературі епохи передромантизму було обумовлено розчаруванням в ідеях просвітників, 
посиленням ролі буржуазії в суспільстві і занепадом дворянства, втратою лицарських ідеалів честі, 
шляхетності й істинної віри, з одного боку, і спробою повернутися до традицій Середньовіччя, похмурих 
і повних містики, але в той же час, таких, що дарують надію перед обличчям безжального прогресу. 

Поняття "романтичне", "романтизм", на думку дослідниці Н. Дьяконової, "належить до числа 
найбільш розпливчатих загальних понять, що існують в історико-літературній науці" [7: 4]. 

Ця неясність, на її думку, посилюється через ототожнення романтизму з романтикою, що "в 
абстрактно-психологічному значенні розуміється як синонім героїчної мрії про подвиг в ім'я 
майбутнього, вічного пориву до досконалості" [7: 4]. 

Проте літературознавці виділяють деякі специфічні риси романтизму як руху, пов'язаного з 
історичними реаліями своєї епохи. Важливо відзначити критичне ставлення романтиків до раціоналізму і 
оптимізму епохи Просвітництва, також їх пильну увагу до духовного життя людини, його внутрішньої 
боротьби, не "детермінованої простими матеріальними чинниками" [7: 4]. Водночас, від просвітників до 
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романтиків перейшли наступні погляди: природа як "велике благе начало" (порушення гармонії у ній 
розглядалося як зло) і прагнення справедливості. 

Рух романтизму кінця XVIII – початку XIX століть взагалі характеризується критичним відношенням 
як до філософських і соціально-політичних ідей просвітників, так і до сучасної йому реакційної 
суспільної дійсності. 

Романтизм, представники якого опинилися по різні сторони барикад, не є індивідуально-однорідним 
рухом. Як помічає Н. Дьяконова, у письменників-романтиків сприйняття життя як безперервної боротьби 
і відчуття причетності до світових процесів, які ірраціональні за своєю суттю, "вступає в складні 
поєднання з конкретними, індивідуальними їх особливостями" [7: 5]. 

Стилістично тексти представників романтизму відрізняються живою і пластичною образністю, 
ліричним і героїчним пафосом, хвилюючими описами природи і персонажів, новими жанровими 
формами елегії, балади, поеми. Прозаїчні твори характеризуються психологізмом. 

Змістовна сторона творів романтиків цікава новим типом героя і конфлікту. Герой-романтик – 
чутлива молода людина, що не знаходить себе в суспільстві неправдивості. Конфлікт – внутрішній і 
зовнішній, відображається в мотивах внутрішньої боротьби і двобічності. Також часто присутні мотиви 
нещасної любові, розчарування, пересичення життям, подорожі. 

Філософія ідеалізму визначає зміст романних текстів, що виявляється в деякому презирстві до 
матерії, дійсності, суспільства, в їх незначності порівняно з відчуттями, переживаннями і внутрішніми 
суперечностями душі людини, об'єктивації духовної сторони її буття. 

Таким чином, риси "готичного" в творчості романтиків витісняються на периферію – туга романтиків 
по минулому виявляється у виникненні жанру історичного роману, де замки, битви і лицарі стають 
фоном для розгляду характеру героя. У готичному романі персонажі є швидше об'єктами, іграшками 
темних сил, їх характери розмиті і часто недостатньо глибоко виписані, в чому, наприклад, В. Скотт 
дорікав Уолполу і Радкліф [8: 232]. У прозі романтиків, навпаки, герой – суб'єкт, який протистоїть 
навколишній дійсності, чий внутрішній світ глибокий і суперечливий. Таким чином, виникає мотив 
двійництва як прояв внутрішнього розколу особистості (це можна простежити у Гофмана в "Еліксирі 
сатани" і у М. Шеллі у "Франкенштейні"). Надприродне "готики" – примари і божевільні, що приводили 
до жаху крихких добродійних героїв, бліднуть перед драмою, що вибухнула в душі романтичного героя. 

Таким чином, розглянувши особливості понять готичного і романтичного, можна зробити наступні 
висновки. Поняття готичного включає присутність різних темних таємних сил, (наприклад, міфологічні 
елементи: вампіри, привиди, демони), готичним є пейзаж (похмурі, освітлені місяцем замки, покинуті 
маєтки, абатства, склепи і підземелля). Персонажі не самостійні, а цілком залежать від волі автора, вони 
не суб'єкти. Поняття романтичного характеризується гострою внутрішньою боротьбою героя, 
незадоволеного суспільством і повернутого, як правило, до минулого. Готичний фон додає загадковий 
середньовічний колорит романтичному герою, як, наприклад, в історичних романах Скотта. Тут 
"готичне" і "романтичне" перетинаються. 

Для об'єктивного аналізу твору М. Шеллі необхідно розглянути найважливіші літературні і 
міфологічні джерела роману, для того, щоб з'ясувати його новизну. 

Передусім, привертає увагу назва роману – "Франкенштейн, або сучасний Прометей" (Frankenstein, or 
Modern Prometheus), що відсилає нас до античної міфології, до якої апелювали автори всіх часів. Міф про 
Прометея, який виліпив людей із землі і води [9: 624], цікавив багатьох письменників, у тому числі і 
чоловіка Мері, П. Б. Шеллі, автора поеми "Звільнений Прометей". 

Франкенштейн, дійсно, уподібнюється творцю людства, з тією лише різницею, що він злякався свого 
створіння і відкинув його. Крім того, Прометей був чоловіком Пандори, сумно відомої відкриттям 
скриньки з нещастями людства. Франкенштейн теж трохи не створив подругу своєму монстру: "Тоді я 
ледь не створив ще одну істоту, яка могла б стати в десятки тисяч разів зліша за свого чоловіка, і 
отримувала б насолоду від вбивства та нещасть" [10: 224], але утримався від цього кроку і заплатив за це 
життями близьких. Автор підводить читача до думки, що акт творіння (від створення витворів мистецтва 
до людини) повинен робитися з повною відповідальністю, інакше від нього потрібно відмовитися, що 
Франкенштейн і робить, знищуючи незавершену істоту. 

Сучасникам Мері Шеллі суспільство здавалося загрузлим у злі, і можливість корінних змін самої 
природи людської свідомості, і як наслідок, соціуму, гаряче віталася. Історично це виявилося в наростанні 
національно-визвольних рухів в Європі, але трагічні наслідки французької революції підірвали віру в її 
ідеологічну опору – в ідеї просвітників. Так і в романі Шеллі, новий Прометей відчуває страх і огиду до 
свого дітища. "Він наблизився. Проте я цього майже не помітив, гнів та ненависть змусили мене оніміти, 
коли я знову опанував себе, я не знайшов інших слів, ніж слова ярої відрази та презирства" [10: 147]. 

Таким чином, очевидним є песимістичне ставлення Мері Шеллі до сучасної їй людини, яка вихована 
у дусі ідей освіти, але морально не готова до відповідальності за свої дії, яка страждає через це і 
приносить страждання іншим. 
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Крім античної міфології, джерелом сюжету "Франкенштейна" можна вважати єврейську легенду про 
Голема, людиноподібну істоту, яка була створена з глини, за допомогою магічного акту. Згідно легенді, 
Голема можна було вбити будь-якому іудею, оскільки він не володіє душею, позбавлений дару мови і 
статевого потягу. Його виготовлення вважалося дуже небезпечним і дозволялося тільки досвідченому 
кабалісту (вважається, що раббі Йегуда Льові бен Бецалель (1523 – 1609) створив глиняного велетня для 
робіт в синагозі, а потім знищив його) [11]. Віктор Франкенштейн задумав створити людську істоту, 
подібну до міфічного Голема – яка б була позбавлена душі і свідомості – з особистої пихатості, в доказ 
своїм здібностям в науці. Але його створіння володіло духовним світом, що не поступався його 
власному, воно існувало і розвивалося незалежно від свого творця. Істота, яку він створив, прагнула 
добра, але внаслідок людської жорстокості, вона стала знаряддям зла. 

Тобто, Мері Шеллі значно змінює зміст середньовічної легенди: монстр мислить і відчуває, і він, на 
відміну від Франкенштейна, наділений глибоким поняттям відповідальності – його лиходійства ранять 
його, мабуть, сильніше, ніж його жертву. 

Сама Шеллі серед творів, що вплинули на ідею роману, називає "Втрачений рай" Дж. Мільтона і 
"Бурю" В. Шекспіра. 

Джон Мільтон був свого часу одним із мешканців вілли Діодатті, де створювався "Франкенштейн", в 
одній із кімнат висів його великий портрет. Проводячи паралелі між романом Шеллі і "Втраченим раєм", 
Віктора Франкенштейна можна уподібнити Творцю, а монстра – Адаму, але при цьому порівняння 
набуває карикатурного характеру, оскільки "вони протиставляються один одному як абсолютно чужі 
істоти" [7: 113]. Сам монстр згадує про цю схожість: "Згадай, що я – твоє створіння, мені б належало 
стати твоїм Адамом, але я скоріше Люцифер, якого ти позбавив радості" [10: 149], і сам визнає його 
неточність, оскільки Франкенштейн бачить в ньому швидше сатану, ніж Адама. 

Монстра також можна порівняти з Калібаном, чудовиськом із шекспірівської "Бурі", що втілює 
руйнівне і потворне начало. Але персонаж роману Мері Шеллі набагато глибше продуманий – він 
одночасно кат і жертва; у Шекспіра подібній діалектиці не приділяється багато уваги. 

Таким чином, проаналізувавши найзначніші джерела роману, а саме: міфи про Прометея і Голема, 
твори Мільтона і Шекспіра, можна сказати, що Мері Шеллі привнесла дещо нове в попередні 
трактування образів творця і його створіння. Вони не просто протиставляються один одному, але 
існують у взаємозв'язку як дві сторони одного цілого. 

У романі "Франкенштейн" взаємодія готичного і романтичного відбувається на всіх рівнях тексту. 
Логічним уявляється подальший порівняльний аналіз запропонованої проблеми, з погляду змісту і 
значення твору. 

Стилістика роману Мері Шеллі, поза сумнівом, видає в ній представника романтизму. Про це 
свідчать як цікаві, барвисті описи і пафосні внутрішні монологи героїв, так і жива уява автора, яка 
виявляється в яскравій образності тексту. 

З готичними романами роман "Франкенштейн" ріднить стиль звернення Віктора до монстра: "devil – 
диявол", "wretched – нещасний", "vile insect – зловісна комаха", "abhorred monster – жахливий монстр" і 
"fiend, daemon – демон". 

Композиційно роман є листами дослідника крайньої Півночі, капітана Уолтона, до своєї сестри. У них 
розповідається про Віктора Франкенштейна, якого його корабель підібрав в льодах. Усередині розповіді 
Франкенштейна деяку частину займає розповідь монстра (розділи 10-16). Твір завершується смертю 
Франкенштейна і зустріччю Уолтона з істотою, що описується в останньому листі. 

Сама по собі форма листа є характерною для літератури епохи Просвітництва, достатньо згадати "Нову 
Елоїзу" Руссо або "Страждання юного Вертера" Гете. Але якщо для просвітників лист служив для 
безпосередньої передачі думок і відчуттів героя, то у Мері Шеллі листи Роберта Уолтона є "оправою" для 
основної сюжетної лінії роману, причому образ думок Уолтона, його жадання відкриття і прагнення до 
слави збігаються з настроями Франкенштейна, коли він задумав оживити штучну людину. Саме проти 
подібного мислення він застерігає капітана: "Нещасний! Чи ти поділяєш мої безумства?" [10: 112]. Це 
значить, що просвітницькі ідеї, загальні для Уолтона і Франкенштейна: велич людини і його панування над 
природою терплять крах. Франкенштейн і його створіння гинуть, а дослідник повертає назад, на південь. 

Листи носять не сентиментальний, а романтичний характер, розкривають тонкі грані людської 
психіки, поступово вимальовують чіткі контури духовного світу героїв. Листи служать більшою мірою 
не для прямої характеристики їх автора, а канвою, в яку вплітається основна сюжетна лінія. 

Це новий прийом (згодом ним скористався Стокер для створення "Дракули"), який можна розцінити 
як постмодерністський – автор приховує себе в листах Уолтона, який передає розповідь Франкенштейна, 
куди, у свою чергу, вставлена історія монстра. 

Готичне виявляється в композиції роману лише побічно: нещасний мандрівник, якого підібрали 
моряки, після деяких коливань, вирішує повідати свою історію, щоб застерегти рятівника від своїх 
помилок. Ця розповідь пов'язана з жахливими подіями в житті оповідача. Подібна побудова сюжету 
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присутня в романі Ж. Казота "Закоханий диявол", а також в казках "Тисячі і однієї ночі", що вказує на 
інтерес до орієнталістської традиції, властивий романтикам. 

Таким чином, проаналізувавши особливості побудови роману, можна сказати, що принцип його 
композиції ближче до романтичного, готичне присутнє формально як фон. 

Що стосується мотивів у цьому творі, до романтичних відносяться: мотиви подорожі. Відсутні типові 
для готичного роману мотиви фантастичного, надприродного, і спільним є мотив злочину і відплати. 

Мотив подорожі поширений у літературі романтизму. До нього зверталися Кольрідж, Вордсворт, 
Байрон і Шеллі, Гофман, молодий Гейне, Пушкін, Лермонтов і багато інших. 

У Мері Шеллі подорож стає відправною крапкою для розвитку дії: поїздка Франкенштейна по Європі, 
мандри монстра у пошуках притулку – все це відображає певний період становлення героїв. 

Капітан Уолтон відправляється досліджувати Північ, але, врешті-решт, не досягає мети: в його 
випадку подорож є символом розчарування в ідеях раціоналістів, звернення до песимістичного 
сприйняття світу. 

Франкенштейн залишає рідний дім у пошуках знань – це приводить до розвитку в ньому тяги до 
пізнання і пихатості, внаслідок чого він створює і оживляє людську істоту. Нещастя обрушуються на 
нього одне за іншим, він їде до Англії, знову ж таки за новими знаннями, як створити подругу своєму 
дітищу, але він утримується від цього кроку, жертвуючи життями своїх ближніх. 

Монстр, створений штучно, мандрує у пошуках співчуття і любові, але знаходить лише ненависть. 
Він втрачає себе, стає мстивим і жорстоким, але розкаяння не дає йому спокою. Можна сказати, що 
монстр – пародія на природну людину, яка не може не стати чудовиськом у жахливому світі 
несправедливості. 

Фінальна гонитва Франкенштейна за своїм створінням, яка приводить їх в льоди Арктики, 
підтверджує нерозривний зв'язок між ними – творець і створіння, вони не можуть бути відокремлені 
один від одного – їх зв'язують страждання. Крайня Північ фігурально є царством мертвих, де істота, 
оживлена проти волі, відчуває себе впевненіше, ніж його творець, і, при аналізі з позицій психологічного 
підходу бездонними глибинами людської психіки, дві половинки, свідомість і підсвідомість 
перетинаються. 

Тому, трактування романтичного мотиву подорожі дуже важливе для розуміння значення твору. 
Важливу роль відіграє пейзаж. У готичних романах він зображується, головним чином, у вигляді опису 

похмурих замків і монастирів, лісу або кладовища. Але у "Франкенштейні" авторка не слідує заданим 
канонам, її уява переносить найтривожніші сцени в крижану пустелю (в горах і на півночі), що викликає 
асоціації із замерзлим озером у дантівському пеклі. Тому звичний буржуазному читачу "готичний" пейзаж 
відсутній, а замість нього Мері Шеллі малює фантастичні картини недосліджених земель. 

Для романтиків природа є благом, а порушення гармонії у ній приводить до зла. Пейзаж у творах 
романтиків викликає відчуття захоплення природою, її таємницями, її могутністю. У цьому значенні 
пейзаж у романі відноситься до романтичного. 

Мотив двійництва також присутній у творчості романтиків, прикладом чого є роман Гофмана 
"Еліксир сатани", в якому чернець брат Медард відчуває втручання в свою долю якогось злого генія, 
схожого на нього як дві краплі води. В якийсь момент вони міняються місцями, і брат Медард 
усвідомлює себе, як його. В готичних романах теж діє "злий геній", часто демонічного походження 
(спокусник, як у "Закоханому дияволі" і у "Ченці"). 

Але у М. Шеллі зв'язок між Франкенштейном і його створінням іншого роду, він носить діалектичний 
характер. Монстр відображає темну сторону свого творця, коли той є позитивним персонажем. Але в 
моменти, коли монстр розповідає свою сповідь, він отримає позитивні риси, а у Франкенштейні 
виявляється жорстокість, безвідповідальність і пихатість. Франкенштейн знищує незавершену 
супутницю свого створіння, а чудовисько мстить своєму творцю, вбиваючи його брата, друга і кохану. 
Він відчуває муки совісті, караючи безневинних, і оплакує смерть Франкенштейна – без нього він не 
може існувати, і вибирає загибель. Якоюсь мірою це елемент шизофренії, з якого Р. Л. Стівенсон створив 
своїх Джекіла і Хайда; винести подібне розщеплювання не можна, а позбавитись від нього можна тільки 
за допомогою смерті. 

Таким чином, творець і його створіння – не просто антиподи, а дві сторони одного Я, нерозривно зв'язані. 
Мотив злочину і відплати є основним для готичного роману. В творах Уолпола, Льюїса та інших 

примари вбитих волають до живих, з метою помсти або відновлення справедливості. 
У романтиків злочин розуміється як наслідок ганебного суспільного устрою, соціальної 

несправедливості (ідея У. Годвіна, батька М. Шеллі). Відплата, якщо вона здійснюється на землі, не 
може змінити зла і не виліковує душу месника. Щасливі фінали більшості готичних романів здаються 
натягнутими і смішними, оскільки заподіяне зло позбавляє героїв можливості подальшого безтурботного 
щастя. Це песимістичний висновок, але саме він напрошується по прочитанні "Франкенштейна", 
оскільки смерть монстра не поверне до життя ні Віктора, ні інших його жертв. Ця, здавалося б, 
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заслужена доля чудовиська, залишає в душі читача відчуття несправедливості – за всі страждання, 
перенесені творцем і створінням. 

Таким чином, взаємодія готичного і романтичного в романі Мері Шеллі "Франкенштейн" полягає в 
тому, що письменниця бере "готичну" форму, і переробляє її відповідно до близьких їй естетичних 
принципів романтизму. Значення цього твору не втратило своєї актуальності у наш час. Людина 
зобов'язана брати на себе відповідальність за свої вчинки, а також за свої створіння (цей висновок Шеллі 
робить задовго до філософії екзистенціалізму і Сент-Екзюпері). Наука повинна бути націлена на благо, а 
не на зло; за пізнання таємниць Всесвіту необхідно платити високу ціну. Філософське значення 
"Франкенштейна" приголомшує своєю глибиною – йдеться про можливість людської свободи, у тому 
числі від самого себе. Віктор Франкенштейн не вільний навіть в своїй смерті, тому що він йде, 
залишаючи в світі своє створіння, від якого він відрікся. Монстр залишається на одинці із самого 
початку, але ця свобода природної людини є примарною, оскільки йому доводиться існувати в світі 
людей, усвідомлювати свою нескінченну самотність і не мати нагоди її виправити. Із смертю 
Франкенштейна його створіння втрачає останнього, хто пов'язував би його з життям. Монстр вибирає 
небуття, з якого був створений, де і знайде можливий спокій. 
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Оксень Н. А. "Франкенштейн" Мэри Шелли: взаимодействие готического и романтического в романе. 

В статье рассматриваются особенности взаимодействия "готического" и "романтического" в романе 
Мэри Шелли "Франкенштейн". Автор статьи предпринимает попытку проанализировать 

предромантические и романтические черты, присущие данному произведению, учитывая предпосылки 
его создания и жанровое своеобразие, и приходит к выводу, что роман, "готический" по форме, 

отображает эстетические принципы романтизма, близкие английской писательнице. 

Oksen N. A. The Interaction of Gothic and Romantic in the Mary Shelley’s Novel "Frankenstein". 

In the article the peculiarities of the interaction between Gothic and Romantic in the Mary Shelley's novel 
"Frankenstein" are considered. The author takes an attempt to regard the pre-romantic and romantic tendencies 
in this novel, taking into account its background and genre, and comes to the conclusion that the Gothic form of 

this novel reflects the esthetic principles of Romanticism, imminent to the English writer. 
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ПОНЯТТЯ ПАРАТЕКСТУ ТА ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ  
СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

У статті теоретично осмислено поняття паратексту та його особливості у сучасному 
літературознавстві. Також зроблено спробу окреслити проблему дослідження паратекстуальності як 

фундаментальної складової тексту, що й визначає його художню значимість у творі. У сучасній 
практиці аналізу художнього тексту часто доводиться звертатися до теорії паратекстуальності, 

започаткованої Ж. Женеттом. Адже, концепція паратекстуальності розширяє межі розуміння тексту, 
дозволяє простежити вплив різноманітних конституентів паратексту, а також розкрити нові 

контексти твору. 

Дискутувати про символічне, метафоричне, алегоричне наповнення складових книги сьогодні стало 
характерною рисою будь-якого літературознавчого аналізу. Зацікавленість різноманітними текстовими 
елементами зумовлена певною тенденцією у розвитку сучасного літературознавства, генетично 
пов’язаного з роздумами вітчизняних "формалістів" про суть "літературності", коли структуралістична 
ціль полягає у "вивченні диференційних стосунків між компонентами тієї чи іншої системи, де кожен із 
цих елементів визначається через залежності, які пов’язують його з іншими елементами цієї системи" [1: 
46]. Зазначимо, що внаслідок цього у літературі увага дослідників перефокусовується на ті складові 
діалогу автора з читачем, які раніше вважались маргінальними, неосновними за своєю ідейно-художньою 
значимістю. Загальновідома концепція інтертекстуальності, розроблена в кінці 1960-х років 
Ю. Крістевою на основі переосмислених ідей М. М. Бахтіна, дала поштовх подальшим дослідженням у 
сфері взаємодії текстів. Показовим прикладом цього є трилогія транстекстуальності французького 
літературознавця Жерара Женетта: "Архітекст" (1979), "Палімпсести" (1972) та "Паратексти: пороги 
інтерпретації" (1987). Як зазначає С. Вандербор, "із властивою структуралісту палкістю до таксономій та 
каталогізації прийомів, але і переборюючи водночас властиве структуралізму поклоніння перед "ідолом 
замкнутого тексту" [2: 145]. До того ж, Ж. Женетт у 1979 р. зауважив, що для нього тексти цікаві, 
передусім, своєю транстекстуальністю, тобто властивістю виходити за власні межі, вступати у явний чи 
прихований діалог з іншими текстами [3: 81]. У праці "Палімпсести" він пропонує п’ятичленну 
класифікацію типів взаємодії текстів: інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, 
гіпертекстуальність, архітекстуальність [4: 13]. Запропонована класифікація та її розвиток у книзі 
"Паратексти: пороги інтерпретації" важлива тим, що дослідник вводить у літературознавчий обіг 
спеціальний термін – "паратекст" для позначення позатекстових елементів, які, займаючи порогове, 
граничне місце, значною мірою впливають на складну природу відношень між книгою, автором і 
читачем. Зрештою, у світлі сучасних аналітичних практик наратології, герменевтики, рецептивної 
естетики погляд на паратекст дещо модифікується, оскільки провідною стає його роль у 
літературознавчому процесі і загальному процесі читацького сприйняття зокрема. Беручи до уваги всі 
складники паратексту, Ж. Женетт поєднав семіотичний та структуралістичний підходи, вперше детально 
дослідив це явище і запропонував для його пояснення термін "паратекст". Згідно теорії дослідника, текст 
твору ніколи не подається аудиторії без супроводу відповідної кількості вербальних чи інших елементів, 
насамперед, таких як: ім’я автора, заголовок, передмова, коментарі та ін. Звідси робимо висновок, що 
паратекст – це особлива зона між текстовою і позатекстовою реальністю, яка немов спеціально 
призначена для безпосереднього впливу на читача. 

Т. В. Шмелева вважає, що поняття паратекстуальності співвідноситься з авторським началом тексту. 
Саме у паратексті "сконцентрований комплекс авторських рефлексій та оцінок, у тому числі й 
самооцінок. Презентація автора – першоелемент авторського начала, вона може увійти і в текст, що 
найчастіше трапляється у паратексті" [5: 579]. 

Паратекстуальність, за визначенням Ж. Женетта, – це "відношення тексту до його найближчого 
навколотекстового середовища, адже саме елементи паратексту межують із текстом, а також 
контролюють, скеровують читача на сприйняття твору" [3: 109]. Можна вважати, що поява паратексту 
зумовлена діалогічною природою тексту, оцінним та критичним осмисленням основного тексту твору. 
Діалогічний характер паратекстуальних складників полягає у тому, що паратекст у явній чи імпліцитній 
формі впливає на читача, водночас формуючи та змінюючи оцінку тексту до або ж після його активного 
прочитання. І. Р. Гальперін зазначає, що складовим паратексту властива деяка незалежність від 
основного тексту, але водночас ці елементи досить тісно пов’язані з ним [6: 75].  

Як уже зазначалось, саме Ж. Женетт вперше вжив термін "паратекст" стосовно "транстекстуальних 
взаємин" у "Палімпсестах" (1982). Описуючи паратексти як "супровідні ланки", що пов’язують твір із 
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читачем, дослідник також називає різноманітні складові книги паратекстами, як-от: заголовок, 
підзаголовок, передмова, післямова, коментарі, примітки; епіграфи, ілюстрації, реклами та інші види 
вторинних компонентів. Ми можемо ідентифікувати як мінімум чотири рамки, що сприяють 
функціонуванню паратексту. Як зазначає Іан Реід у статті "Хиткі рамки повісті" ("Destabilizing Frames for 
Story"): "Ці рамки включають текстуальне оточення, інтратекст, інтертекст й екстратекст. Адже 
текстуальне оточення містить деталі "фізичного формату, обкладинку та вступну інформацію, заголовок 
тощо", інтратекст – "невеличкий епізод, зображення або ситуацію" чи "розповіді у межах розповідей", які 
безумовно забезпечують "модель читання вставки" [7: 302]. Інтертекст в основному містить посилання 
на інші тексти, а от екстратекст включає "діапазон знань та сподівань на те, що подібний вид тексту 
забезпечить правильну інтерпретацію специфічного твору читачем" [7: 302-307]. 

Паратекстуальність стає все більш важливим компонентом книги, тому що зазвичай сучасні 
літературознавці "стирають" межу між текстом і екстратекстом. Наприклад, візьмемо складові твору 
(передмова, заголовок, примітки тощо), кожна з яких має свою історію, творця (або творців), а також 
властиву їй певну характеристику. Вивчення паратекстуальності визнає, що складники, які оточують 
твір, можуть бути настільки ж важливими, як і сама книга, а тому це поняття функціонує у процесі 
інтерпретації. Природа паратексту текстова, звідси завдання його – "слугувати тексту". Ми 
використовуємо термін "паратекст" з метою зрозуміти літературні твори, фокусуючись на різноманітних 
особливостях книги, які допомагають літературознавцям інтерпретувати її. Передусім, паратекст – 
літературна структура, що супроводжується участю ілюстратора, автора, видавця, критика тощо, яка 
визначає рівень культурно розкодованих та культурно очікуваних відповідей стосовно основного тексту 
твору. Хоча ми не завжди знаємо, чи варто розуміти ці паратексти, як ті, що належать до тексту, адже 
вони оточують і розширюють його не лише для того, щоб представити його у традиційному тлумаченні, 
але й в дещо іншому ракурсі – визначити наявність та гарантувати текстову присутність у світі його 
"рецепції", що вживається у межах книги. Відповідно, у нашому розумінні, паратекст – те, що надає 
можливість тексту стати книгою, що пропонується як така його читачам і суспільству 
зокрема. Ж. Женетт стверджує: "паратекст – це певна складова, що забезпечує матеріальність і гласність 
тексту та книги, в якій це втілюється" [3: 5].  

Досліджуючи феномен паратексту, Т. В. Шмелева зазначає, що "цей термін утворений від слова "text" 
за допомогою грецького префікса "para", який водночас означає і близькість до будь-чого, і 
протилежність йому. Отже, паратекст – це все те, що оточує текст, а також передує йому, слідує за ним, а 
іноді вплітається у його тканину" [5: 9]. 

Функціональний аспект паратексту, на нашу думку, є одним із найголовніших пунктів у розумінні 
такого поняття як паратекстуальність. Оскільки паратекст, насамперед, – "це дискурс, гетерономний, 
допоміжний і присвячений певній особі", то звідси функціональний аспект полягає у 
поліфункціональності одного елемента паратексту з іншим у межах певної книги, і ця взаємодія істотно 
впливає на сам текст твору. Наприклад, функція специфічного заголовка твору не може бути визначена 
або проаналізована згідно узагальненого виду заголовків, адже назва пов’язана зазвичай лише з одним 
єдиним текстом, якого він стосується. Так, Ж. Женетт звертає виняткову увагу, передусім, на ті 
паратексти, які оточують твір. У такий спосіб він підкреслює важливість значення матеріальності тексту, 
а також його роль у читанні й інтерпретації. З огляду на це, ми вважаємо, що твір і книга не можуть 
існувати без різних паратекстів і що саме вони репрезентують поріг інтерпретації художнього твору.  

Канадська дослідниця Мота Мігель визначає провідну функцію паратексту – "оточувати і 
наповнювати текст, з метою презентувати присутність твору в царині літератури та його "рецепцію" у 
формі книги" [8: 419]. Принагідно зауважимо, що паратекст – це повний спектр лінгвістичних і 
нелінгвістичних супровідних апаратів літературного тексту, поданих суспільству. Недаремно М. Мігель 
акцентує на тому, що "паратекст запрошує, але він може також і викликати ворожість, адже зона 
текстуальності полягає у привабленні читачів, проте внутрішній текст твору написаний з метою подати 
зміст, пояснити можливі запитання і загалом доповнити центральний текст" [8: 414]. Здатність цього 
явища відображати дуальні напрямки ілюструє комплексне походження. Іншими словами, ми як читачі 
сподіваємося, що літературний текст "одягнений" – "одягнений для споживання", адже, можливо, ніхто б 
навіть не поглянув на "голий" текст, зустрівши його у сучасній літературі. 

Видатний текстовий критик і автор праці "Властивість тексту" ("The Textual Condition") Жером 
Макган вивчав поняття паратексту на рівні з Ж. Женеттом, проте він змальовує "становище" тексту як: 
"шнуровану сітку лінгвістичних і бібліографічних кодів" [9: 13]. Хоча для нього також важливим є той 
факт, що читачі повинні осмислювати твір, інтерпретувати всю систему сигналів. На відміну від 
Ж. Женетта, який в основному акцентує на лінгвістичних функціях тексту, Макган схиляє нас до 
важливості "семіотичної функції бібліографічних матеріалів", адже науковець вважає, що тексти 
"матеріалізовані" та "наповнені звуками" (дослідник подає чудовий опис тілесних якостей тексту). 
Г. Плумпе, вслід за Ж. Женеттом, аналізуючи феномен паратексту, повідомляє, що паратексти, 
передусім, виконують медіальну функцію, тобто роблять текст книгою [10: 36]. "Паратекст, – читаємо у 
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Ж. Женетта, – це такий аксесуар, завдяки якому текст стає книгою і як такий постає перед читачем. При 
цьому мова йде не стільки про бар’єр чи непроникний кордон, скільки про поріг, про деяку "невизначену 
зону" між внутрішнім і зовнішнім текстом, у якої знову ж таки немає чіткої межі із середини, з боку 
тексту, ані ззовні, з боку дискурсу про текст" [3: 78]. Отже, літературний текст набуває форми книги з 
метою створення необхідної комунікативної ситуації: "…паратекст як поріг тексту цікавить Ж. Женетта 
найбільше завдяки його функції; йому властива прагматика, яка керує процесом читання, а також 
дозволяє йому виступати в ролі "гетерономних допоміжних дискурсів" [11: 420]. Таким чином, 
визначальна ідея паратексту – це не абстрактне поняття, яке б могло інтерпретуватися поза участю у 
ньому людини, тому що будь-якому тексту, передусім, властива фізична трансакція, де він виступає уже 
як "матеріалізований" та соціальний документ. 

До паратекстуальних елементів – проміжних текстових інстанцій між текстом і реальністю, які 
графічно відмежовані від тексту, та водночас семантично з ним пов’язані, вслід за Ж. Женеттом, 
відносимо заголовок та його еквіваленти (підзаголовок, епіграф тощо), передмови та післямови, які 
обрамляють власне твір. Проте, особливої значущості набувають такі елементи паратексту, як заголовок 
та епіграф (у деяких випадках – передмова), які, на відміну від самого тексту з властивим для нього 
"голосом наратора", репрезентують "голос автора", що зумовлено складною взаємодією категорій 
художньої події, художнього хронотопу та антропоцентричності. Адже найважливіші риси архітектоніки 
проявляються в особливостях семантики та функціонування паратекстуальних елементів, які, з одного 
боку, віддзеркалюють формальний бік художнього твору, а з іншого – отримують свою 
гіперсемантизацію у межах тексту. 

Торкаючись цього поняття, рецензент книги Ж. Женетта Д. Ерібон зауважив, що "на відміну від 
теоретиків, які розглядають текст з точки зору домінування автора, лише Ж. Женетт демонструє широке 
розповсюдження маргінальних щодо власне твору "паратекстів", які вказують, як варто читати твір. Це 
означає, що автор не лише існує, а й прагне донести цей факт до нас" [3: 12]. З огляду на особливості 
паратексту, зауважимо, що основна функція явища – це, насамперед, встановити чіткі правила читання 
твору, а також визначити його авторську інтерпретацію.  

Очевидно, що для її реалізації варто зважити на твердження Ю. М. Лотмана про необхідність 
соціальної інституціалізації відмінності мистецтва та не мистецтва з метою розпізнати артефакти як 
твори мистецтва, а також на думку М. МакКлін, яка досліджувала форми кодування соціальних 
комунікативних систем, що визначають можливості ідентифікації художніх творів як таких [12: 273]. 
Цікавим моментом є те, що літературознавець Г. Плумпе, обираючи такий напрямок у вирішенні 
проблеми зауважує, що паратексти, передусім, виконують "медіальну функцію, а саме перетворюють 
текст у книгу" [10: 30]. Отже, літературний текст набуває форми книги з метою створення необхідної 
комунікативної ситуації.  

Цілком поділяємо думку дослідниці Марі МакКлін про те, що паратекстуальність – "ефективний засіб 
реалізації індексальних зв’язків таких частин твору як, заголовок, післямова і примітки, що формують 
мережу численних перетинів на рівні підвалин відповідно з фрактичною моделлю різоми. Складники 
паратексту утворюють складне багатомірне утворення індексально-метонімічного характеру, де 
паратекст репрезентує основний текст як частину цілого" [12: 274].  

Проте не можна не помітити, що це поняття слугує засобом реалізації індексальних зв’язків у 
навколотекстовому рамковому просторі, адже у нашому випадку рамка складається із початку та кінця 
твору. Початок тексту може включати такі складові: ім’я автора, заголовок, підзаголовок, зміст, епіграф, 
передмову. Кінець тексту містить післямову, примітки, коментарі. Отже, з одного боку, основний текст і 
компоненти паратексту варто розглядати як єдине ціле – твір зі спільним цільовим призначенням, якому 
підпорядковуються одиниці паратексту, що виступає єдиною структурною та семантичною організацією. 
З іншого боку, ці самостійні тексти розташовані на різних рівнях ієрархії "текст – паратекст". Як 
справедливо зауважила Н. С. Олизько, "рамка художнього твору – найкоротший когнітивний шлях 
адресата для розуміння тексту. Виконуючи функцію переконання й оцінки, паратекст у явній чи 
імпліцитній формі впливає на читача, формуючи та змінюючи оцінку тексту до або ж після його 
активного прочитання" [13: 78]. Беручи до уваги семіотичний і синергетичний підходи, можна 
стверджувати, що реалізація паратекстуальних відносин досягається завдяки фрактальній моделі 
"різома", яка є розвинененою багаторівневою структурою, побудованою на єдиному алгоритмі, що 
знаходиться у стані динамічної зміни і в явній чи імпліцитній формі впливає на адресата, до того ж 
сприяє адекватному розумінню твору. 

Узагальнюючи розглянуте зазначаємо, що саме паратекст є тією контактною зоною, де вперше 
перетинаються свідомість читача (з усім комплексом його емоційного, культурного та соціального 
досвіду) із свідомістю автора, який створив текст. О. В. Дубініна з цього приводу зауважує, що "від того, 
наскільки плідною буде ця перша зустріч двох "горизонтів", залежить, чи відбудеться взагалі подальший 
діалог читач – автор, а також у якому напрямку буде рухатися читацьке сприйняття та наскільки воно 
буде співпадати з авторськими інтенціями" [14: 70]. Детальний аналіз паратексту як зони контакту автора 
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та читача дає змогу наголосити на визначальній ролі, яку він відіграє у процесі творення змісту та впливу 
на реципієнта. Дослідження функцій паратексту в загальній структурі твору може виявитися плідним для 
з’ясування прихованих художніх потенцій тексту, а також для аналітичного прочитання з позицій 
герменевтики і рецептивної естетики.  
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Сокол М. О. Понятия паратекста и паратекстуальности в системе  
современного литературоведения. 

В статье теоретически осмыслено понятие паратекста и его особенности в современном 
литературоведении. Также сделана попытка очертить проблему исследования паратекстуальности 

как фундаментальной единицы текста, что и определяет его художественную значимость в 
произведении. В современной практике анализа художественного текста часто приходится 
обращаться к теории паратекстуальности, начатой Ж. Женнетом. Поскольку, концепция 

паратекстуальности расширяет границы понимания текста, позволяет проследить влияния разных 
конституентов паратекста, а также раскрыть новые контексты произведения. 

Sokol M. O. The Notions of Paratext and Paratextuality in the System  
of the Modern Literary Studies. 

The notion of the paratext and its peculiarities are theoretically noted in the article. Also, an attempt was made 
to circulate the investigation problem of paratextuality as a fundamental text element that defines its literary 

importance in the text. The theory of paratextuality, investigated by G. Genette, is very often used in the modern 
practice of literary text. So, the paratextual concept widens the borders of text understanding, permits to follow 

the influence of different paratext constituents and also opens the new text contexts. 
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МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНОМУ НОВИННОМУ МЕДІАТЕКСТІ 

У статті розглянуто явище мовної гри, прийоми і засоби його макротекстової репрезентації та 
особливості функціонування в англомовному новинному медіатексті. Виявлено, що найбільш 

розповсюдженими різновидами мовної гри є  ігрові мікроформи та ігрові композиційні блоки. Також 
встановлено, що явище мовної гри широко використовується в текстах англомовних новин і є дієвим 

засобом впливу на читача. 

Лінгвістичні розвідки останніх років свідчать про формування в сучасній лінгвістиці окремої науки 
про мовленнєвий вплив, метою якої є дослідити засоби й механізми здійснення впливу на адресата за 
допомогою вербальних ресурсів. У межах цього напрямку існує низка досліджень, предметом розгляду 
яких є мовна гра. 

Вперше в історії мовознавства термін мовна гра (нім. Sprachspiel) було введено Людвігом 
Вітгенштейном [1] для визначення мови як системи конвенційних правил. Мова за Вітгенштейном – це 
сукупність мовних ігор, форма життя. Такі погляди закладають фундамент сучасного повороту в бік 
прагматики, переходу від Сосюрівського підходу до розуміння мови як системи знаків, яка існує "сама 
по собі і для себе" до орієнтації на адресата і реальної мовленнєвої ситуації. 

У сучасному мовознавстві термін увійшов у широкий загал після виходу роботи О. А. Земської, 
М. В. Китайгородської, Н. М. Розанової "Мовна гра". Мовна гра визначається цими авторами як "ті 
явища, коли мовець "грає" з формой мовлення, коли вільне відношення до форми мовлення отримує 
естетичне завдання, нехай навіть найскромніше. Це може бути і невитіюватий жарт, та більш-менш вдала 
гострота, і каламбур, і різні види тропів (порівняння, метафори, перифрази і т. д.)" [2: 172-274]. 
Дослідники вивчають мовну гру у розмовній мові й вважають, що мовну гру варто розглядати як 
реалізацію поетичної функції мови. 

В інших дослідженнях під мовною грою розуміють лише гру слів. Дійсно, гра слів, яка базується на 
багатозначності лексичної одиниці або омонімії, є найбільш розповсюдженим різновидом мовної гри. 
Проте, варто зазначити, що для мовної гри використовуються, хоч і не однаковою мірою, всі рівні мови: 
фонетичний, морфологічний, синтаксичний, стилістичний. 

Дещо в іншому ракурсі явище мовної гри досліджує доктор філологічних наук В. З. Санніков, який 
розглядає мовну гру як лінгвістичний експеримент. Мовна гра, за В. З. Санніковим, − визначається як 
"негативний мовний матеріал, який проникає в природу самого кокону, а через нього і в природу речей". 
Мовна гра, за В. З. Санніковим, вже успішно виконаний мовний експеримент, а дослідження варто 
спрямувати на виявлення лінгвістично змістовних висновків [3: 32-36]. 

Варто зазначити, що мовна гра в сучасній лінгвістиці вивчається давно й успішно. Лінгвісти 
описують, головним чином, арсенал мовних засобів, які використовуються в мовній грі. Що стосується 
вивчення даного явища в англомовній традиції, то найбільш ґрунтовними є дослідження в галузі реклами 
й використання явища мовної гри при написанні газетних заголовків (С. В. Ільїшина, Л. П. Амірі, 
Т. Д. Карденахлішвілі). 

Однак, такі аспекти, як використання мовної гри в текстах новин і вплив на читача за її допомогою, 
досі залишаються поза увагою дослідників. Структура і мова новинних текстів є досить прозорою і не 
передбачає використання такого явища, як мовна гра, більш притаманного художньому твору. Спроба 
вивчити мовну гру як засіб впливу в новинному медіатексті становить актуальність нашого 
дослідження. 

Метою статті є спроба дослідити явище мовної гри, встановити прийоми й засоби репрезентації 
мовної гри в тексті взагалі, визначити особливості функціонування в новинному, зокрема в 
англомовному, медіатексті. 

У нашій роботі ми керуємось класифікацією мовної гри, запропонованою А. О. Нєгришевим [4: 66-
79]. Він виділяє три основні засоби макротекстової реалізації ігрових стратегій: 

– ігрові мікроформи; 
– ігрові композиційні блоки; 
– ігрові сюжетні трансформації. 
Ігрові мікроформи. Під терміном "мікроформа" в теорії тексту розуміють один із засобів включення 

неособисто-прямої мови, при якому протяжність лексико-синтаксичних одиниць не досягає розміру 
самостійного речення, наприклад, окремі емоційні вигуки героїв, модальні слова тощо. Відповідно, під 
ігровою мікроформою будемо мати на увазі ті мовні засоби, які належать до структурно-текстових 
рівнів, які не перевищують рівня речення: фонетико-графічні, лексико-семантичні, словотвірні, 
синтаксичні (на рівні словосполучення), наприклад: 



І. В. Біляк. Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті 

223 

"When the door of presidential nominations opens, I intend to nominate myself," the Nobel laureate and 
former head of the UN nuclear watchdog told Egypt's ONTV television. (BBC NEWS) 

У наведеному прикладі метафоричне вживання лексичної одиниці "door" є випадком мовної гри на 
лексико-семантичному рівні. Іншим прикладом мовної гри на лексико-семантичному рівні є вжита в 
переносному значенні лексична одиниця "watchdog", яка виражає негативне ставлення автора до 
підрозділу ООН з ядерної енергії та її колишнього очільника. 

"The anti-apartheid icon spent 27 years in prison before becoming South Africa's first black president in 
1994". (BBC NEWS) 

Комічний ефект у цьому прикладі на рівні словосполучення досягається за допомогою поєднання 
спеціальної лексики, запозиченої з різних сфер людської діяльності (політики й моди). 

"She has denied the allegations, saying she is being targeted for standing up to President Viktor 
Yanukovych... 

The motion was tabled in parliament a month after she lost narrowly to Mr. Yanukovych in the presidential 
run-off." (BBC NEWS) 

Навмисне використання стилістично зниженої лексики в даному прикладі створює атмосферу 
буденності, "з’ясування кухонних стосунків", а не виважених вчинків політиків і, відповідно, формує 
негативне ставлення до вчинків опонента. 

Цікавим є той факт, що різні видання більшою мірою ніж інші використовують розмовні одиниці, 
формуючи таким чином думку читача про ті чи інші події. Одна новина може по-різному висвітлюватися 
в різних виданнях: подаватися як нейтральна в одному виданні й негативна в іншому, наприклад: 

"Citizens must be alerted to the dangers they face as a result of these plantations, and if they become aware 
of any suspect situations they must report them…" (BBC NEWS) 

Перше інтернет-видання (BBC NEWS) подає новину нейтрально, не виражаючи свого ставлення і не 
акцентуючи увагу читача на окремих деталях, на відміну від іншого видання (Yahoo! News UK): 

"Dutch authorities started handling cards…to alert citizens to what their neighbours may be up to." (Yahoo! 
News UK) 

У наведеному прикладі бачимо, як використання розмовної лексики забарвлює повідомлення, викликаючи 
тим самим гумористичний ефект і формуючи в читача несерйозне й критичне ставлення до дій поліції. 

Подібне суб'єктивне висвітлення однієї й тієї ж події спостерігаємо й у наступному прикладі: 
"Manouchehr Mottaki fired from Iran foreign minister job." (BBC NEWS) 
"Iran’s foreign minister is sacked." (Yahoo! News UK) 
Нейтральну одиницю fired замінено на стилістично знижену sacked, що привертає увагу читача й 

акцентує увагу на несподіваному звільненні політика. Розвиток цієї думки знаходимо й у самому тексті 
статті: 

"Iranian President Machmoud Ahmadinejad has fired Foreign Minister Manouchehr Mottaki, Iran's official 
Irna news agency news reports. 

Initial reports gave no reason for the decision. 
There had been no indication that Mr. Mottaki, a key figure in Iran's nuclear negotiations with the West, was 

about to lose his job…" 
У наступній парі прикладів йдеться про шпигунський конфлікт між двома країнами й відкликання 

дипломатів з обох сторін: 
"Russia then made a similar request about a UK diplomat six days later. 
Its foreign ministry has now said it was forced to respond in the same way." (BBC NEWS) 
"Russia hit back at Britain on Wednesday for expelling a diplomat…" (Yahoo! News UK) 
"Russia on Wednesday blamed "unfriendly" behaviour by Britain for sparkling the tit-for-tat expulsion of a 

diplomat…" (Mail & Guardian Online) 
Як бачимо, перше видання (BBC NEWS) подає інформацію найбільш сухо й об'єктивно. Що 

стосується двох інших видань (Yahoo News UK і Mail & Guardian Online), бачимо, що інформація 
передається у стислому вигляді, за допомогою розмовних виразів, відразу формуючи ставлення читача 
до новини, яка повідомляється. 

Іншим прийомом мовної гри на рівні мікроформ є використання графічних засобів, наприклад: 
"Sarah Palin removed a 'target list' of Democratic politicians from her website after she was accused of 

using violent imagery to whip up the poisonous political atmosphere blamed by some for the Arizona massacre. 
The former Republican vice president contender posted a 'target map' on her Facebook page last March, 

telling voters in the forthcoming midterm elections: 'It's time to take a stand.'" (BBC NEWS) 
Вирази в лапках привертають увагу читача до некоректних дій політика і таким чином формують 

негативне ставлення до нього. 
Ігрові сюжетні трансформації. Ці засоби реалізації ігрових стратегій використовують експліцитні 

інваріантні / варіантні схеми побудови тексту того чи іншого типу дискурсу. В галузі новинного 
дискурсу одну з перших спроб моделювання макроструктури новин було зроблено Т. ван Дейком, який 
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звернув увагу на таку побудову сюжету в новинах, де верхнє положення займає повідомлення основного 
факту, а подальше розгортання матеріалу складається з опису його деталей і обставин. Якщо в новині 
має місце порушення цієї послідовності, або повне "запозичення" структури сюжету з інших мовних 
жанрів, то маємо підстави говорити про трансформацію сюжету, в тому числі й ігрову [5: 226-267]. 

Is Haiti election set for new twist thanks to Aristide? 
On Sunday, a grandmother takes on a pop star for the right to run a country. 
It is said to be the strange end to what has been no ordinary election in an extraordinary year-and-a-bit for Haiti. 
And there could be a further twist to the tale amid speculation that the country’s former president, Jean-

Bertrand Aristide, is set to return from exile in the coming days. 
Mirlande Manigat, a 71-year-old grandmother of three and a wife of a former president, and Michel Martelly, 

a 50-year-old singer known to his fans as "Sweet Micky", are the two left standing after an election process with 
all the intrigue of a soap opera. 

Mrs. Manigat and Mr. Martelly have been cast in very different roles. (BBC NEWS) 
Як бачимо, стаття розпочинається як цікава історія, зміст якої не відповідає заявленому заголовку. 

Згідно заголовку, статтю присвячено особі Арістіда (колишнього президента Гаїті) і його можливого 
впливу на перебіг президентських виборів у Гаїті. Водночас, висвітлення ймовірних наслідків його 
повернення з вигнання знаходимо лише в другій половині статті: "His return would likely be followed by large 
demonstrations, complaints that he is not on ballot and civil unrest large enough to potentially derail the election". 

Таким чином, трансформація сюжету відбувається за допомогою відбору з реальної події найбільш 
кумедних фактів і сюжетних ліній і конструювання з них сюжету. Ігрова побудова сюжету знижує 
значимість і дискредитує імідж політиків. Крім того, використання в наведеному прикладі ігрових 
мікроформ (take on – обійти, a twist to the tale – крутий поворот у сюжеті казки, the intrigue of a soap opera 
–інтрига мильної опери) посилює ефект дискредитації. 

Ігрові композиційні блоки. Такі блоки, на відміну від мікроформ, також існують на 
макротекстовому рівні, де мовні одиниці об’єднані у надфразові єдності. По відношенню до тексту новин 
доречним є говорити про ігрові композиційні блоки, з яких складається його загальна формально-
сюжетна структура (подія, час, місце, обставини й т. д.). Тут необхідно зазначити, що прототипова 
структура новинного повідомлення, на відміну від текстів інших інформаційних жанрів (огляд, коментар, 
репортаж й т. д.), передбачає акцентування таких компонентів, як дія та її агенс. Іншими словами, з п’яти 
пунктів Хто? Де? Коли? Що робить? Що за цим слідує? головним для змістової структури новин є Хто? і 
Що робить? Присутність інших компонентів у тексті дає можливість розширити обсяг інформації і 
конкретизувати її зміст, але таким чином збільшується інтерпретаційний потенціал новини, яка має на 
меті, як відомо, повідомляти факт, а не аналізувати його. 

Розглянемо функціонування ігрових композиційних блоків на прикладі наведеної вище статі під 
назвою "Is Haiti election set for new twist thanks to Aristide?". У згаданій статті йдеться про президентські 
вибори в Гаїті та їх учасників. Опис одного з них, на нашу думку, містить надлишкову інформацію: 
"Sweet Micky is a star performer of kompa (Haitian dance music) who likes to drop his trousers on stage". 
Результатом використання такої надмірної інформації є дискредитація іміджу політика. 

В іншому повідомленні, де йдеться про візит президента США до Індонезії, після нейтрального й 
послідовного викладення матеріалу фіксуємо надлишкову інформацію в останньому реченні: 

"He has been forced to leave Indonesia …so his flight can outrun the volcanic ash cloud thrown up by the 
recent deadly eruption of Mount Merapi." (BBC NEWS) 

Використання надлишкової інформації виконує різні функції в повідомленні. У наступному випадку 
надлишкова інформація створює комічний ефект: 

"A door panel fell off a passenger plane and damaged a wing as the aircraft was taking off from Southampton 
Airport, a report has revealed… 

The report said the Exeter-based airline had launched a safety campaign to highlight the importance 
of securing and checking engine access doors on all its aircrafts." (BBC NEWS) 

У новині, в якій повідомляється про незвичайну несправність літака та її причини, неочікувано 
повідомляється про попередньо створену комісію для перевірки стану дверей моторів літаків, що 
викликає посмішку. 

Вирішуючи питання щодо функцій мовної гри та їх ієрархію, варто зазначити, що домінуючою 
визнається естетична функція [4: 66-79]. Такий підхід заснований на розумінні гри як "непродуктивної 
діяльності, мотив якої полягає не в результатах, а в самому процесі". Але, крім естетичної, виділяють 
також інші функції мовної гри. Наприклад, В. З. Санніков говорить про навчальну, маскувальну, 
психотерапевтичну функції та функцію зниження [6: 26-30]. О. А. Земська розглядає мовну гру як 
реалізацію емотивної (експресивної) функції мови. 

Якщо говорити про функції мовної гри в ЗМІ, то більш доречним є виділення функції впливу, яку 
виділяє Н. І. Клушина [6: 269-289]. Вона говорить про мовну гру як про "потужний оцінний механізм, 
який керує суспільною думкою". Варто пам’ятати, що головною рисою новинного тексту є його 
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опосередкованість, що не передбачає реалізації таких функцій, як естетична та інших. Вони є лише 
додатковими стосовно функції впливу. 

Проведений нами аналіз мовної гри в текстах англомовних новин дозволяє зробити висновок про те, 
що найбільш розповсюдженими різновидами мовної гри є використання мікроформ та ігрових 
композиційних блоків. На рівні мікроформ найбільш вживаним є використання лексично знижених форм 
(розмовної лексики), що надає новинному повідомленню негативного, а іноді й іронічного відтінку. 
Аналіз ілюстративного матеріалу доводить, що академічні видання використовують мовну гру на рівні 
ігрових композиційних блоків для впливу на читача й формування його думки. Найбільш 
розповсюдженим прийомом є надання надлишкової інформації (уточнюючої або суперечливої). 

Таким чином, результати проведеного дослідження доводять, що явище мовної гри широко 
використовується в текстах англомовних новин і є дієвим засобом впливу на читача та створення 
комічного ефекту. Подальші перспективи дослідження вбачаємо в більш детальному аналізі 
функціонування мовної гри на рівні мікроформ, ігрових композиційних блоків і на рівні ігрових 
сюжетних трансформацій. 
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Биляк И. В. Языковая игра как способ воздействия в англоязычном новостном медиатексте. 

В статье рассматрено явление языковой игры, приемы и способы его макротекстовой репрезентации и 
особенности функционирования в англоязычном новостном медиатексте. Установлено, что наиболее 
распространенными видами языковой игры являются игровые микроформы и игровые композиционные 
блоки. Выявлено также, что явление языковой игры широко используется в текстах англоязычных 

новостей и является действенным способом воздействия на читателя. 

Biliak I. V. The Language Game as a Means of Influence in the English News Mediatext. 

The article deals with the problem of the language game, the means and methods of its macrotext representation 
and peculiarities of its functioning in the English news mediatext. It claims that the most widespread types of the 
language game are microforms and composition blocks. The article proves that the language game is commonly 

used in the English news mediatext and is an effective means of influence upon the reader. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ТЕМАТИЧНОМУ СЛОВНИКУ 
НАВЧАЛЬНОГО ТИПУ 

У статті розглянуто проблему відображення мовної картини світу у тематичному словнику 
навчального типу як одного із видів ідеографічного словника. Наведено приклад визначення 
інваріантного стержня класифікаційних схем тематичних словників, які є одним із способів 

представлення та "унаочнення" структури мовної картини світу. 

У руслі сучасних мовознавчих студій одним із важливих питань є інтерпретація поняття картини 
світу як смислового моделювання світу відповідно до логіки світорозуміння та світоуявлення. Сучасні 
наукові дослідження дають змогу розглядати різні прояви картини світу – фізичний, науковий, 
концептуальний, наївний, мовний, релігійний тощо. 

Можливість реконструкції уявлень про світ на основі мовних факторів, тобто реконструкції мовної 
картини світу, визнана в сучасному мовознавстві багатьма ученими. Вивчення національної мовної 
картини світу допомагає виявити особливості сприйняття оточуючої дійсності та її відтворення мовною 
спільнотою у лексичній семантиці як системі. Ця проблема висвітлюється в роботах Ю. Д. Апресяна, 
Р. А. Брутяна, Т. В. Булигіної, Ю. М. Караулова, О. С. Кубрякової, Н. В. Лобур, В. І. Постовалової, 
Б. О. Серебреникова, В. М. Телії, Н. В. Уфімцевої, Н. Ю. Шведової, О. Д. Шмельова. 

Наукова література інтерпретує мовну картину світу як засіб пояснення знань про світ, представлення 
предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв 
поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення [1: 85]. Це специфічно оформлена 
систематизація плану змісту мови, у процесі якої відбувається фіксація і збереження всього комплексу 
знань і уявлень конкретного мовного суспільства про світ, що зафіксовано, передусім, у лексичному та 
фразеологічному складі мови. 

Дослідження мовної картини світу здійснюється у двох напрямках. З одного боку, на основі 
системного семантичного аналізу лексики певної мови проводиться реконструкція цілісної системи 
уявлень, відображеної у певній мові. З іншого боку, досліджуються окремі, характерні для певної мови 
(лінгвоспецифічні) поняття, які є ключовими для даної культури, тобто дають ключ до її розуміння [2]. 
На думку Н. Уфімцевої, картина світу завжди містить у собі національно-культурний відбиток та є 
сумою найзагальніших національно-культурних уявлень про світ [3: 59]. 

Отже, мовну картину світу тлумачать, передусім, як: 
1) зафіксовану в мові схему сприйняття дійсності, яка є специфічною для певного мовного колективу; 
2) відображення в мові уявлень про світ, здійснюване людським менталітетом даного мовного соціуму. 
Визначити шляхи взаємодії мови та людської свідомості, мислення і пізнання допомагає когнітивний 

підхід до мовних явищ. Завдяки наявності в мові одиниць, що називають конкретні або абстрактні 
поняття, мова фіксує і певним чином організовує знання людини про об’єктивний світ і закріплює їх у 
людській свідомості. Однією із пізнавальних форм мислення людини, що є основою для здійснення 
класифікації, вважається категоризація, яка віддзеркалює в мові об’єктивну дійсність за допомогою 
словникових дефініцій [4]. Ця форма безпосередньо пов’язана з мовною картиною світу, що відображає 
об’єктивну дійсність, і служить механізмом побудови картини світу. Кожна природна мова відбиває 
певний спосіб сприйняття та організації світу. Наведені у ній значення складаються у єдину систему 
поглядів, так звану спільну філософію, яка стає обов’язковою для всіх носіїв мови. Притаманний мові 
спосіб категоризації дійсності, з одного боку, є універсальним та задовольняє комунікативні потреби 
спільноти, з іншого – є національно забарвленим. 

Поняття мовної картини світу тісно пов'язане з проблемою представлення та тлумачення результатів 
практичної роботи із структурування семантичних полів мови, а також із проблемами укладання 
ідеографічних словників [5]. Словники ідеографічного типу є найбільш наочним і безпосереднім 
відображенням запасу смислів, накопичених мовою та її носіями впродовж віків, саме тому вони 
справедливо вважаються моделлю закріпленої у мові картини світу. 

Особливу увагу у цьому плані варто приділити представленню мовної картини світу у тематичному 
словнику як одному із видів ідеографічного словника1 з урахуванням його навчального спрямування. 
Задаючи основні напрями поняттєвого структурування лексики, яке співвідноситься з організацією 
понять реального світу, класифікаційна схема тематичного словника є одним із способів представлення 

                                                           
1 Виділяють три види ідеографічного словника: тезаурус, аналогічний словник, тематичний словник навчального 

типу (див. : Морковкин В. В. "Идеографические словари"). 
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та "унаочнення" структури мовної картини світу. Лексика виступає безпосереднім відображенням складу 
і змін у світі речей та явищ, тому виникає необхідність вивчення цілого тематичного комплексу слів і 
реалій, які стоять за ними. А це можливо лише за тематичним словником, у якому слова об’єднуються у 
певні тематичні групи на основі спільності явищ дійсності, які вони позначають. 

Отже, при укладанні словника першочерговим завданням авторів є визначення та раціональний відбір 
тем, які у подальшому піддаються детальному тематичному членуванню. Відбір тем для кожного окремого 
тематичного словника є індивідуальною справою укладача чи колективу укладачів. Але вважаємо, що цей 
етап є найважливішим і визначає можливість наступного успішного використання посібника. 

Для визначення кількості обраних тем, які повинні бути безпосереднім вираженням структури мовної 
картини світу у тематичному словнику, єдино правильним шляхом є їх зіставлення з інваріантною 
схемою логічної моделі світу, яку можна отримати в результаті зіставлення класифікаційних схем 
ідеографічних словників різних мов. Для цього було обрано праці на матеріалі англійської мови – 
"Thesaurus" ("Тезаурус") П. М. Роже [6], німецької мови – "Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen" 
("Ситуативно-тематичний словник") Ф. Дорнзайфа [7], болгарської – "Тематичен руско-български 
речник" ("Тематичний російсько-болгарський словник") К. Бабова та А. Виргулєва [8], російської – 
"Лексическая основа русского языка" В. Морковкіна [9], та української – "Картина світу та ієрархія сем" 
Ж. Соколовської [10]. Метою нашого зіставлення є виділення "стержня" тематичної класифікації, 
наявність якого у навчальних тематичних словниках є обов’язковою. 

У "Тезаурусі" П. М. Роже уся лексика англійської мови згрупована у вісім рівнозначних між собою груп: 
І. Абстрактні 1. Існування. ІІ. Простір 1. Простір загалом. 
відношення 2. Відношення.  2. Міра. 
 3. Кількість.  3. Структура, форма. 
 4. Порядок.  4. Рух. 
 5. Число. 
 6. Час. 
 7. Зміна. 
 8. Можливість. 
 9. Причинність. 
 10. Сила. 
 
ІІІ. Фізика  1.Фізика. IV. Матерія 1. Матерія взагалі. 
 2. Теплота.  2. Неорганічна матерія 
 3. Світло.  3. Органічна матерія. 
 4. Електрика та електроніка. 
 5. Механіка. 
 6. Фізичні властивості. 
 7. Колір. 
 
V. Зовнішні  1.Зовнішні відчуття взагалі  VI. Розум 1. Розумові можливості. 
 відчуття 2. Смак.  2. Стан розуму. 
 3. Нюх.  3. Зв’язок понять. 
 4. Зір. 
 5.Слух. 
 
VII. Воля 1. Воля взагалі. VIII. Почуття 1. Індивідуальні. 
 2. Стан людини.   2. Взаємодія емоцій. 
 3. Свідомі вчинки.  3. Мораль. 
 4. Влада; керівництво.   4. Релігія. 
 5. Співпраця і опозиція. 
 6. Відносини власності [6]. 
Ф. Дорнзайф поділив усю лексику німецької мови на 20 класів: 
І. Неорганічний світ. Речовини. 
ІІ. Рослинний і тваринний світ. Людина (фізична суть). 
ІІІ. Простір. Положення в просторі. Форма. 
ІV. Величина. Маса. Кількість. Ступінь. 
V. Існування. Відношення. Причинність. 
VІ. Час. 
VІІ. Світло. Колір. Звук. Температура. Вага. Стан. Нюх. Смак. 
VІІІ. Рух. 
ІХ. Бажання і поступки. 
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Х. Відчуття. 
ХІ. Почуття. 
ХІІ. Мислення. 
ХІІІ. Знак. Повідомлення. Мова. 
ХІV. Писемність. Знання (наука). 
ХV. Мистецтво. 
ХVІ. Суспільство. 
ХVІІ. Житло. 
ХVІІІ. Господарство. 
ХІХ. Право. Етика. 
ХХ. Релігія. Паранормальне [7]. 
Кожен із 20 класів деталізується певною кількістю тематичних груп. 
К. Бабов і А. Виргулєв, автори "Тематичного російсько-болгарського словника", весь лексичний 

матеріал згрупували навколо восьми тем:  
– Людське суспільство. 
– Людина. 
– Житло. 
– Турбота про людину. 
– Економіка. 
– Просвіта і культура. 
– Фізкультура і спорт. 
– Природа [8]. 
Кожна тема розпадається на більшу чи меншу кількість тематичних груп залежно від того, які 

підтеми представлені в межах даної загальної теми.  
В. Морковкін запропонував ланцюжок членування лексики російської мови, в основі якого лежать 

такі концептуальні сфери: 
– Всесвіт → нежива природа, жива природа, абстрактні відношення і поняття; 
– жива природа → світ рослин і світ живих істот; 
– світ живих істот → істоти, не наділені розумом, і homo sapiens; 
– homo sapiens → людина як жива істота, людина як розумна істота, людина як суспільна істота; 
– людина як розумна істота → емоційне життя людини, інтелектуальне життя людини, прояви 

людської волі [9]. 
Українська дослідниця Ж. Соколовська побудувала універсальну схему, придатну, на її думку, для 

будь-якої мови, відповідно до гносеологічних та онтологічних параметрів [10: 87]. Гносеологічні поняття 
такі, як існування, простір, час, рух, кількість, якість, відношення, розташовані по вертикалі, а 
онтологічні поняття, такі як природа, людина та суспільство, розташовані по горизонталі. На перетині 
ліній цього смислового каркасу розташовується уся лексика. 

У результаті порівняння п’яти синоптичних схем було виявлено їхній спільний стержень, який, 
незважаючи на певні розбіжності, виявився достатньо оформленим та стійким. Таким чином, в основі 
інваріантної схеми логічної моделі світу можна виділити такі загальні теми: 

– Природа (неорганічний і органічний світ). 
– Людина (тіло і розумові характеристики). 
– Людські відносини. 
– Суспільство. 
– Релігія. 
– Абстрактні категорії (існування, почуття, простір, час, рух, кількість, якість). 
У переважній більшості розглянутих нами тематичних словників2 класифікаційні схеми в своїй основі 

містять визначений інваріантний стержень, який у кожному окремому випадку може деталізуватися, але 
загалом залишається незмінним [11]. 

Наступний крок у процесі відображення мовної картини світу у тематичному словнику полягає у розподілі 
вибраного для класифікації лексичного матеріалу, який для детального та системного опису потрібно 
розподілити за групами, що характеризуються спільністю семантичних ознак. Це відображається у створенні 
достатньо розгалуженої класифікаційної сітки, яка повинна виконувати роль чіткого "маршрутизатора" у 
словнику. За наявності такої сітки цілком виправданим є якнайдетальніше низхідне тематичне членування: 
тематичний розділ → тематичний підрозділ → тематична група → тематична підгрупа.  

Для прикладу наводимо умовний фрагмент класифікаційної сітки та подальшого членування 
тематичної групи на позначення моральних якостей людини:  

1) Тематичний розділ – Людина. 

                                                           
2 Дослідження здійснене на матеріалі сучасних болгарських тематичних словників. 
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2) Тематичний підрозділ – Моральні якості людини. 
3) Тематична група – Позитивні моральні якості. 
4) Тематична підгрупа – Назви позитивних моральних якостей. 

 – Назви ознак за моральними якостями. 
 – Назви осіб, носіїв цих якостей. 
 – Назви дій, що характеризують прояв якостей. 
 – Назви ознак дій. 

Аналіз тематичних словників виявив можливість ще більшої деталізації класифікаційної схеми – до 
шести рівнів – як, наприклад, у "Тематичен френско-български речник": 

1)  ЛЮДИНА 
2)    Спорт 
3)      2. Літні види спорту 
4)        І. Індивідуальні види спорту 
5)          С. Водні види спорту 
6)            1. Плавання 
                  2. Стрибки у воду 
                    3. Інші види [12]. 
Подібним чином викристалізовується решта тематичних груп, що об’єднують слова різних частин мови 

на позначення людини, її тіла, мисленнєвих характеристик і розуму, її роботи, особистісних стосунків і 
ставлення, соціальних інституцій, живої і неживої природи, загальних категорій таких, як час, простір, 
існування, кількість, якість та інші. Найважливішим з погляду представлення усіх сторін мовної картини 
світу є саме найнижчі ланки тематичної класифікації, які є реальним лексичним наповненням словника. 

Кожна із тематичних частин словника розкривається за допомогою набору лексичних засобів, 
формування якого є важливим етапом процесу укладання словника. Лексичний набір може бути 
сформований за принципом зручності для дослідника (наявності лексикографічних джерел, можливості 
роботи з інформантами, спеціалістами з певних мов, використання результатів різноманітних тестів) та 
принципом вірогідності (сприяє об’єктивності зроблених висновків). Проте, насамперед, опис 
тематичної групи лексики повинен базуватися на авторитетних та адекватних одне одному за обсягом 
одномовних тлумачних та двомовних перекладних словниках мов набору. Серед лексикографічних 
джерел відповідно до мети дослідження можуть бути використані словники певного функціонального 
стилю мови, діахронічні лексикографічні джерела, атласи мов. 

Дотримання конкретних критеріїв відбору лексичного матеріалу дасть можливість уникнути 
недоліків, характерних для багатьох вже виданих словників такого типу: неповного відтворення мовної 
картини світу у класифікаційній схемі, переобтяження словника зайвим лексичним матеріалом, 
відсутності комунікативного матеріалу, стилістичних позначень. Саме тому при мовній вибірці 
укладачам необхідно згідно із задумом, обсягом та призначенням тематичного словника розробити точні 
критерії включення та обмеження лексичного матеріалу. 

Заключним моментом формування певної тематичної групи лексики повинно бути виведення 
типологічних узагальнень: потрібно визначити, які типи семантичних відношень (полісемії, синонімії, 
антонімії, тощо) є панівними та виразити їх відповідними лексичними засобами. Послідовне 
відображення таких семантичних відношень може стати одним із варіантів внутрішнього впорядкування 
всього обсягу тематичної групи. 

Необхідним етапом формування вибірки для тематичного словника є складання переліку 
інтерлінгвальних відповідників. Кількість одиниць у мовах набору може відрізнятися за рахунок 
виникнення лакунарності, наявності дублетів тощо, проте вона повинна бути приблизно однаковою для 
можливості об’єктивного зіставлення лексичних систем. Пошук еквівалентних лексичних одиниць 
повинен базуватися на даних перекладних та тлумачних словників – у результаті варто використовувати 
загальновживані, поширені варіанти лексичних одиниць, еквівалентні за стилістичною маркованістю та 
сферою вживання, частиномовним уналежненням. 

У кожній мові наявна безеквівалентна (екзотична) лексика, до якої належать слова, що співвідносяться з 
реаліями, специфічними тільки для окремої культури або для окремого етнокультурного ареалу та фіксують 
своєрідність світосприйняття окремого національно-культурного колективу і не мають однослівного 
перекладу іншою мовою. Наприклад: укр. плахта (жіночий одяг замість спідниці з шерстяної тканини); болг. 
дънест (широкі селянські штани особливого покрою). Такі лінгвоспецифічні одиниці, які мають 
найважливіше значення для певної культури, мовознавці називають ключовими словами культури [13: 18]. Їх 
основним завданням є відображення свідомості людини певної національності, її ментальності. Адже 
неповторність, своєрідність і національний характер тієї чи іншої культури відбивається, насамперед, у 
лексичному значенні слова, яке виступає як історично закріплена у свідомості людей співвіднесеність слова з 
певним явищем дійсності. На думку А. Вежбицької, значення слів відображають і передають спосіб життя та 
спосіб мислення, характерні для певного суспільства (чи мовної спільноти), вони являють собою безцінні 
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ключі до розуміння культури [13: 18-19]. На основі аналізу таких лінгвокультурологічних одиниць дослідники 
вивчають мовну картину світу, яка виявляється у певній мові і яку можна порівняти з відповідною мовною 
картиною світу іншої мови [10]. 

Ідея розуміння культур за допомогою ключових слів є, безумовно, плідною для вивчення мов, 
зокрема для наповнення народознавчого змісту мовних курсів, глибшого занурення у національний 
колорит, розуміння специфіки поведінки та сприйняття світу носіями мови, що вивчається. Передусім, 
виникає необхідність дібрати та проаналізувати такі лінгвоспецифічні слова, які є в одній мові, але яких 
немає в іншій, або вони істотно відрізняються за значенням.  

Для виділення національно-культурного компонента із мови, як правило, у ролі індикатора потрібна 
інша мова. Бо хоч понятійний світ різних національних спільнот майже однаковий, але мовна система 
кожного етнічного об’єднання кодує одні й ті самі поняття по-своєму, на основі власного досвіду. А 
розбіжності між мовами найчастіше виявляються при їх зіставному вивченні і зводяться до відмінностей 
у лексиці й фразеології, до типологічних особливостей літературних мов, до своєрідності самого процесу 
спілкування в різних культурах. 

На стадії введення до словника лінгвоспецифічних понять укладачам тематичного словника потрібно 
визначитися щодо кількості, місця розташування і способу їх пояснення у мові перекладу (транслітерації, 
описового способу). Вважаємо, для повного розуміння безеквівалентної лексики є доцільним комплексне 
використання і транслітерації, і описового методу. Щодо її кількості, то, зважаючи на обсяг тематичного 
словника, вона повинна обмежитися лише частотними прикладами, особливо, якщо вони є елементами 
активної лексики. 

У дослідженнях мовної картини світу багато уваги приділяють лексиці. Це цілком закономірно, 
оскільки слово має кумуляційні властивості, що наділяють його історичною пам’яттю. Варто зазначити, 
що не менша увага приділяється також і фразеологічним одиницям як пріоритетному матеріалу 
розкриття національної специфіки. У результаті з’являється додаткова інформація про національну 
мовну картину світу. Відомо, що фразеологічний склад виступає мовним засобом, який втілює культурні 
концепти, оскільки в образній основі фразеологічного значення відображається менталітет народу [14]. 
Фразеологізми з яскраво вираженою національно-культурною семантикою є невід’ємною частиною та 
одним із засобів формування мовної картини світу для певного етносу – носія мови. Їм властиві такі 
виразові якості, як образність, емоційність, оцінність, експресивність. Образність є панівною рисою 
фразеологічних одиниць, становить їхню естетичну цінність.  

Словниковий матеріал широко семантизується фразеологічними одиницями та ідіоматичними 
сполученнями:  

Reinen Mund halten: държа си езика зад зъбите. 
Das Wort liegt mir auf der Zunge: думата ми е на върха на езика 
("Немско-български тематичен речник на сьвременния немски език" [15]). 
Manger a la bonne franquette ям, каквото Бог дал; 
Manger comme une mauviette ям като врабче 
("Tематичен френско-български речник" [12]). 
При царе Горохе (шутл.) – Едно време, във време оно, в старо време. 
Без году неделю (-я) быть где, кем, делать что – От вчера, (съвсем) отскоро (съм), правя нещо. 
("Руско-български тематичен речник на фразеологизмите"[1-6]). 
Вивчення фразеологізмів різних мов свідчить про те, що для вираження певних комунікативних 

намірів у мовах часто використовуються ідентичні фразеологічні одиниці. Причиною високого ступеня 
міжмовної фразеологічної еквівалентності, передусім, є немовні фактори, насамперед, багатовікові 
політичні, економічні і культурні контакти народів. Завдяки накопиченню суспільного досвіду у 
фразеологізмах найбільш яскраво проявляється національно-культурна специфіка мови, її зв’язок із 
матеріальним і духовним життям народу, його історією, звичаями. З огляду на це, заслуговує на увагу 
проблема безеквівалентних фразеологічних одиниць. Безеквівалентною вважається фразеологічна 
одиниця, в основі якої лежить етноспецифічний інформаційний комплекс. Крім цього, до 
безеквівалентних зараховуються такі фразеологічні одиниці, значення яких в іншій мові передається (з 
тим чи іншим ступенем наближення) лексемою чи вільним словосполученням, реченням [17: 46]. 

Порівняння національно- або етномаркованих фразеологічних одиниць дозволяє робити висновки і 
про розходження у системі вартісних настанов соціумів, які виявляються у значущості та семантичному 
навантаженні того чи іншого символу і є одним із елементів представлення національної специфіки 
мовної картини світу у навчальному тематичному словнику. 

Згідно з проектом Державного освітнього стандарту учні повинні засвоювати мовний матеріал як 
засіб оформлення і розуміння висловлювання у процесі спілкування [18: 3-8]. Для цього школярам 
необхідно зрозуміти та засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у 
відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно добирати саме ті мовні засоби, що є оптимальними 
для реалізації комунікативного наміру та адектватними певній ситуації спілкування. І хоч вільне 
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володіння іноземною мовою залежить від багатьох факторів (уміння сприймати мовлення на слух, 
правильно оперувати граматичним матеріалом тощо), першорядного значення набувають лексичний 
запас, ерудованість та мовленнєве багатство учасника комунікативного процесу. Часткове вирішення цієї 
проблеми лежить у розширенні мовного світогляду учнів шляхом ознайомлення їх із фразеологічним 
багатством мови у тематичному словнику. 

Отже, реконструкція мовної картини світу є одним із найважливіших завдань тематичного словника 
навчального типу. Як випливає із вищесказаного, вона повинна проводитися у двох напрямках. З одного 
боку, на основі системного семантичного аналізу лексики певної мови здійснюється відтворення цілісної 
системи уявлень, відображеної у певній мові безвідносно до того, чи є вона специфічною для даної мови, 
чи універсальною для всіх мов. Підтвердженням цього є виділений класифікаційний стержень – 
інваріантна схема логічної моделі світу – у результаті порівняння п’яти синоптичних ідеографічних схем 
різних мов. На цьому етапі тематичний словник у мовах набору (залежно від того, скільки мов 
представлено для тематичної класифікації у словнику) подає так званий універсальний набір тем та їх 
наступну деталізацію. З іншого боку, у словник уводяться окремі, характерні для певної мови 
(лінгвоспецифічні) поняття, які є ключовими для даної культури, тобто дають ключ до її розуміння. 
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Костюшко О. М. Отображение языковой картины мира в тематическом словаре учебного типа. 

В статье рассматривается проблема отображения языковой картины мира в тематическом словаре 
учебного типа как одного из видов идеографического словаря. Приведен пример определения 

инвариантного стержня классификационных схем тематических словарей, которые являются одним из 
способов представления и "наглядности" структуры языковой картины мира. 

Kostiushko O. M. Displaying the Linguistic Picture of the World in a Thematic Dictionary of the Educational Type. 

The article discusses the problem of mapping the linguistic picture of the world in a thematic dictionary of the 
educational type as one of the types of ideographic dictionary. An example of defining the invariant core of the 
classification schemes of the thematic dictionaries, which are one of the ways to represent and "illustrate" the 

structure of the linguistic picture of the world is given. 
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СИМВОЛІЗМ "ЖІНОЧИХ МАСОК" ВІРИ ВОВК 

Статтю присвячено творчості відомої української поетеси-емігрантки Віри Вовк. Опинившись в 
чужому світі, вона вболіває за долю України, хоче бачити її розвиненою та квітучою. Визначено, що 
металогічний образ Жінки, створений за допомогою "масок"-символів, уособлює рідну землю. Через 
символічні образи-"маски" поетеса показує її переваги та недоліки, чесноти і пороки, демонструючи 

своє власне бачення України. 

У повоєнні роки за певних історичних умов в еміграції опинилась українська творча інтелігенція – 
поети, письменники, митці й науковці. Повернення на батьківщину було для них неможливим – кожного 
з них було звинувачено у зрадництві. А головне – відсутність можливості творити, жорсткі рамки 
цензури, в які необхідно було втиснути свій талант. Для багатьох емігрантів, зокрема й для Віри Вовк, 
проблема Батьківщини стала центральною, ключовою. Туга за рідним краєм, ностальгія, страх і депресія 
були невід'ємною частиною життя на чужині й стали провідними мотивами в творчості. 

Вивчення творчого внеску діаспори у скарбницю культурної спадщини України розпочалося лише в 
90-х роках минулого століття. Попри те, що на сьогодні досліджено, видано й зроблено немало, 
очевидним постає факт втрати, відокремленості літературного процесу українського зарубіжжя, глибини 
якого все ще залишаються маловідомими для українців. 

Дослідженню творчості Віри Вовк присвячено низку праць таких відомих літературознавців, як 
М. Жулинський, Г. Сивокінь, М. Ільницький, Т. Салига, Ю. Ковалів, В. Моренець, М. Слабошпицький, 
С. Павличко, О. Астаф'єв, Н. Зборовська, П. Сорока та ін. 

Видано "Поетичні системи українського зарубіжжя" (Київ, 2005) О. Астаф'єва, де творчість поетеси 
віднесено до системи нереферентної лірики, основою якої є сюрреалізм та стилізація. Творчому доробку 
поетеси присвячено також низку публікацій, які мають оглядовий характер. 

Дослідження лірики Віри Вовк потребує значної уваги, оскільки її творчість займає специфічне місце 
в українському літературному процесі. Це зумовлено не лише перебуванням поетеси в еміграції, де вона 
творила, опираючись на найкращі зразки світової поезії, але й її незвичайним "химерним" художнім 
світом, який є, на перший погляд, незрозумілим і важким для сприйняття через складне авторське 
мислення та своєрідну манеру письма, в якому символ постає як засіб відтворення навколишньої 
дійсності та світогляду. У даній статті спробуємо розглянути символізм як літературний напрям, 
розкрити значення символічних образів зі збірки Віри Вовк "Жіночі маски", дослідити їхню природу. 

З образного паралелізму ще в стародавній усній народній творчості відокремився такий вид словесно-
наочної зображальності, як символ. Символом (від грец. σύμβολον – знак, розпізнавальна прикмета) 
називають такий тип художнього образу, в якому конкретно-чуттєва даність предмета зображення, тобто 
його чуттєвий образ, водночас з власним має значення вказівки на такий предмет, явище або ідею, які 
безпосередньо в зображуване не входять. Символізм став літературним напрямом в кінці XIX – на 
початку XX століття, основною рисою якого є те, що конкретний художній образ перетворюється на 
багатозначний символ. 

Символізм народжується у Франції і поширюється в інших європейських країнах (Англія, Німеччина, 
Австрія, Бельгія, Норвегія, Росія). Символізм як сформований літературний напрям починає свою 
історію з 1880 року, коли Стефан Малларме започатковує літературний салон (так звані "вівторки" 
Малларме), в якому беруть участь молоді поети. Наприкінці 1880-х років розпочинається період розквіту 
символізму у Франції. Вплив символізму в останнє десятиріччя XIX століття стрімко зростає, він стає 
модним напрямом. І якщо у 80-ті роки символізм був чіткою течією із програмним оформленням і навіть 
школою, то в 90-ті роки ця чіткість розмивається, а кожний поет шукає свої власні творчі шляхи. 

Зі смертю патріарха символізму Стефана Малларме в 1898 році французький символізм як 
організований напрям також припиняє своє існування, хоча голоси окремих поетів-символістів звучали й 
на початку XX століття. Однак було б помилковим замикати символізм у Франції в рамки 1880-1890-х 
років. Він починає існувати у французькій поезії ще задовго до свого організаційного оформлення й 
теоретичного обґрунтування. 

Як справедливо зазначає Дмитро Обломієвський, історію символізму потрібно починати з 1857 року, 
тобто з року, коли були надруковані "Квіти зла" Шарля Бодлера. 

Поряд із Бодлером поетику символізму неодмінно треба пов'язувати і з творчістю видатних 
французьких поетів Поля Верлена та Артюра Рембо, що припадає на 60-70-ті роки. Тоді ж 
розпочинається творчість Малларме. 

На початку XX століття символізм охопив і українську літературу – як поезію (М. Філянський, 
Г. Чупринка, В. Пачовський, П. Тичина, М. Рильський, Д. Загул, В. Чумак, В. Еллан-Блакитний, 
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В. Ярошенко, О. Слісаренко), так і прозу (О. Кобилянська, Г. Михайличенко, А. Заливчий, ранні 
М. Хвильовий та А. Головко). Елементи символізму присутні й у творчості українських поетів-емігрантів. 

Останнім часом символами стали називати різного роду зображення, що належать умовним 
позначенням тих або інших понять. Але в основному своєму значенні символ (гр. sumbolon – знак, 
прикмета) – це самостійний художній образ, який має емоційне забарвлення, заснований на схожості 
явищ життя. 

Символ є особливим видом металогічного образу. Символи зазвичай служать для виразу особливо 
важливих понять та ідей: символи миру, дружби, вірності, смерті, перемоги і т. д. У художньому творі 
символ виділяє які-небудь основні для нього ідеї і тому повторюється в тексті знову і знову, 
узагальнюючи важливі сторони дійсності, об'єднуючи різні плани цілою системою відповідностей. На 
думку американського літературознавця Р. Уеллека, символ виконує не тільки службову роль, 
заміщаючи щось, а й заслуговує уваги сам по собі. 

Концепція символу в поезії Віри Вовк є домінуючою. Б. Рубчак, досліджуючи лірику поетеси, 
вказував на схрещення у її творчості сюрреалізму західного та слов'янського, на те, що її образи 
"основані або на предметах, або навіть на дрібних конкретних деталях, отже, на прецизному – майже 
малярському спостереженні світу. Таке "імажиністичне" трактування дійсності, одначе, часто 
підноситься до символічності своєрідною містичною енергією" [1: 38]. Тут відчутні впливи Октавіо 
Пасса та Васка Попи й водночас простежуються традиції П. Тичини, Б.-І. Антонича, В. Свідзинського. 
Варто зазначити, що лірика Віри Вовк, попри складне авторське мислення та незвичайний художній світ, 
має яскравий емоційний характер та мелодійність мови. Часто її поезія виступає ніби загадкою, яку надто 
важко сприйняти, вже не кажучи зрозуміти. "Це – своєрідна містерія, що відкидає легке 
розшифровування. Хай би вже сам читач потрудився, адже ж нелегко також здобувати якийсь 
засніжений штиль гори," – каже про свою поезію Віра Вовк [2: 395]. 

Маючи повну творчу свободу, відчуваючи її відразу до традиційних літературних форм, поетеса 
майстерно вибудовувала свій літературний світ, в якому відтворювала образи навколишньої дійсності 
через власну культурну призму, постійно прагнучи до вдосконалення художніх та інтелектуальних 
проявів і форм. Як зазначає сама Віра Вовк, "поет мусить мати дар ворожбитства, словесного чаклунства, 
щоб зачарувати читача чи слухача ніде не виявленими раніше ефектами. В тому життєздатність його 
поезії, її естетичний рівень" [2: 395]. 

Через символіку і чуттєвий досвід пізнання особистих переживань відбувається смислова подача 
лірики Віри Вовк. Для відтворення власного бачення світу поетеса використовує низку символів, що 
служать для виразу особливо важливих понять й ідей: символи миру, дружби, вірності, смерті, перемоги 
і т. д. У художньому творі поетеси символ виділяє які-небудь основні для нього ідеї і тому повторюється 
в тексті знову і знову, узагальнюючи важливі сторони дійсності, об'єднуючи різні плани цілою системою 
відповідностей.  

Збірка "Жіночі маски" (1993) вражає високою поетичною майстерністю, умінням віртуозно й 
вишукано передавати внутрішнє відчуття світу, своє особисте бачення певних подій. Варто зазначити, 
що збірка являє собою органічну єдність – вона складається із 65 поезій, із 65 "масок" – символічних 
образів, які вибудовують один цілісний образ Жінки. Можемо стверджувати, що даний образ є 
металогічним, оскільки символізує Батьківщину. 

Опираючись на трактування архетипу Великої Матері К. Юнгом, можна стверджувати, що в 
українській літературі досить часто через жіночі образи письменники й поети прагнули відтворити образ 
України: образ жінки є нічим іншим, як образом рідної землі. Трансформування образу жінки в образ 
України зустрічаємо в творчості багатьох митців. Міф про жінку-Україну, витворений ще за часів Руїни, 
ідентифікується із мотивом України-жертви. Це досить яскраво простежується в ліриці Віри Вовк. 

Наскрізною ниткою усього творчого полотна поетеси є образ втраченої Батьківщини з її Черемошем 
та просторими полонинами. Для відтворення образу України поетеса використовує як традиційні образи-
символи, так й індивідуально-авторські. Так, у збірці образи-символи героїнь міфів Давньої Греції, 
відомих історичних осіб давніх часів, біблійних персонажів, мисткинь, канонізованих святих, героїнь 
казок та епосу, героїнь художніх творів та картин, легендарних коханок, божеств слов'ян використано 
для передачі рис характеру головної дійової особи своєї збірки. 

Мужність, відважність і рішучість символізують образи Жанни д'Арк, Марусі Богуславки, Роксолани; 
мудрість втілено в образах княгині Ольги, Клеопатри – знаменитої цариці Єгипту, яка готова на все 
заради збереження величі свого народу; вірність передано завдяки образам Пенелопи, Ярославни, 
Бондарівни, Рахілі; благородство і шляхетність демонструють образи Ізольди, Беатріче; символом 
запального норову та гордості постає образ Кармен; Шехерезада символізує розум і хитрість; милосердя 
продемонстровано в образах Терези Авільської, Самаритянки, Єлизавети Тюрінгської, яка виносила з 
палацу свого жорстокого чоловіка хліб для убогих. За легендою, коли він зустрів її на дорозі й велів 
показати, що вона несе загорнуте в одежі, побачив під наміткою тільки троянди. Образ Катерини постає 
як символ застереження, перестороги; молодість, красу, здатність щиро й віддано кохати передають 
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образи Джульєтти, Маргарити, Нефертіті, Навзікаї. Пророчицею, якій не вірять, тут постає Кассандра; 
уособленням материнських якостей та жіночого начала є образ Берегині. В образі Іфігенії узагальнено 
героїчний патріотизм, здатність на самопожертву заради батьківщини. Антігона символізує вірність 
родинним обов’язкам, Магдалина постає як символ переродження, Альцеста символізує жертовність. 
Саломея уособлює гріховність. Цікавим є образ Корнелії – доньки легендарного давньоримського героя 
Сципіона Африканського. Вона мала дванадцятеро дітей, однак лише троє з них досягли повноліття. 
Останнім вона віддано присвятила все своє життя, виховавши їх у найкращих римських традиціях - 
освіченими і шляхетними. Корнелія – символ благородної жінки античної епохи. До сьогодні її 
блискучий розум і високі моральні якості можуть служити зразком для наслідування. Прагнення до 
досконалості втілює Либідь – вона стала річкою, "щоб зберегти город братів у власнім обличчі", постає 
як берегиня Києва. Ванга – символ вірності рідній землі. Свята Роза втілює божественність. Едінга – 
дочка Анни і Філіпа, яка прагнула повернутися на батьківщину, символізує доброту. Мона Ліза 
символізує загадковість, таємничість. Дзвінка уособлює лукавість. Крімгільда, Юдита – мстивість. Рут 
символізує співчутливість. Кудрун, наречена героя Хервіга Зеландського, дочка Хільди й Гетеля, була 
викрадена знехтуваним нею женихом Хартвігом, символізує "непокірну рабиню, що відкинула нелюба". 
Після визволення її "заквітчає тепер діадема з рук обранця". Даний образ постає також символом 
постійних поневолень та захоплень України загарбниками, яких усе ж таки було переможено. 

Красномовними у збірці є також образи-"маски" Евридики – втраченої коханої, Аріадни – кмітливої 
рятівниці, Семелі – довірливої жінки, Німби – пихатої матері, Гелени – найвродливішої жінки, Цірцеї – 
чаклунки, Медеї – чарівниці, Пентезілеї – амазонки, Каміллі – дівчини-войовниці. Дідона постає у збірці 
жінкою, доведеною до відчаю через кохання. Йокаста передає образ згорьованої матері, що вимушено 
відцуралася свого сина, "щоб утекти від страшного пророцтва". Лукреція, Мессаліна постають в образах 
розпусниць, Анна Раїна – мудра правителька, Єва – прамати, Сапфо – талановита поетеса, Ідуна – 
богиня, що дарувала вічну молодість, Брунгільда – войовниця, Іздразіль – основа світу, дерево життя і 
долі. Поріція – переосмислений шекспірівський образ, Нана – куртизанка, Коломбіна – кохана Арлекіна, 
Маркіза Дос Сантос – коханка імператора, Скитська баба постає як ідол, якому поклоняються. 

Кожна "маска" – це символ окремої риси характеру, певної події або внутрішнього стану. Завдяки 
такій структурі авторка показує багатогранність головної героїні, відтворює її минуле й накреслює 
майбутнє. Кожна "маска" є невід’ємною частиною збірки, необхідною деталлю, на основі яких, наче з 
пазлів, постає образ втраченої Батьківщини. Завдяки такому розмаїттю "масок" перед нами постає 
цілісний, багатогранний образ Жінки, ототожненої з Україною. 

Використані протиставлення у програмовому вірші збірки "Жінка" передають багатоликість та 
своєрідність образу: 

 
усі мої маски –  
то мозаїка 
мого обличчя 
 
я – баня світлого храму 
я – темна мряка долини 
у темну мряку заливаю землю 
 
купаю землю світлом храму 
я – мед і цуката 
я – ласка і гріх 
я – корінь і крона. 
 
Образ України в "Жіночих масках" Віри Вовк – це образ справжньої Жінки з важкою долею. Поетеса 

щиро вболіває за долю втраченої Батьківщини, через символічні образи-"маски" показує її переваги та 
недоліки, чесноти і пороки, демонструючи своє власне бачення України. При цьому поетеса бажає бачити її 
розвиненою й успішною, інтегрованою в світову спільноту. Однак для досягнення цієї мети необхідно 
усвідомлювати й цінувати свою красу, багатство й неповторність, викорінюючи негативні якості. 

Маючи право вибору, переваги певної дистанції стосовно того, що відбувається в її рідній країні, Віра 
Вовк прагне самоусвідомлення, локалізації в координатах "минуле – сучасне", "Україна – світ". Погляд в 
минуле дозволяє осягнути всі іпостасі жінки, її слабкі й сильні риси, втрати й здобутки. Пильне 
споглядання Заходу наводить на думку про очевидні переваги європейських цінностей. Однією з 
очевидних думок збірки є також необхідність звертання до власних культурних глибин. Лише за умов 
розумного синтезу можливе самопорозуміння людини з собою та з "іншим". 

У збірці "Жіночі маски" простежується поетичний талант Віри Вовк, лірична обдарованість і вміння 
майстерно використовувати символічні образи. Вражає також інтелект і начитаність авторки, її широкий 
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та розмаїтий поетичний світ. Металогічний образ Жінки, створений за допомогою "масок"-символів, 
уособлює рідну землю, туга і вболівання за долю якої є наскрізною ниткою всього творчого полотна 
поетеси. Значної уваги заслуговує високоінтелектуальність та ерудиція авторки, які привносять у її 
творчий доробок багатоаспектність мистецької палітри, глибину філософських роздумів та елементи 
різних культур. 
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Ожаровская С. П. Символизм "Женских масок" Веры Вовк. 

Статья посвящена творчеству известной украинской поэтессы-эмигрантки Веры Вовк. Оказавшись в 
чужом мире, она болеет за судьбу Украины, хочет видеть ее развитой и процветающей. Определено, 
что металогический образ Женщины, созданный при помощи "масок"-символов, олицетворяет родную 
землю. Через символические образы-"маски" поэтесса показывает ее преимущества и недостатки, 

добродетели и пороки, демонстрируя свое собственное видение Украины. 

Ozharivska S. P. The Symbolism of Vira Vovk’s "Female Characters". 

The article is devoted to the works by the Ukrainian emigrant writer Vira Vovk. Having appeared in the foreign 
society, she sympathizes with the fate of Ukraine and wants to see it developed and flourishing. It is discovered 

that the metalogical Woman's image, created by the means of "masks"-symbols, personifies the native land. 
Through the symbolic images-"masks" the poetess shows its advantages and disadvantages, virtues and vices, 

displaying her own vision of Ukraine. 
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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.).  

Cписок використаних джерел та літератури дублюється латиницею наступним чином: після заголовку 
REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) розташовується список, у якому вся інформація 
транслітерується, а назва джерела додатково перекладається англійською мовою та розміщується після 
транслітерованої назви в квадратних дужках. Приклад оформлення подпно нижче у рамці. 

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED) 
 
1. Кuznetsov V. G. Nauchnoye naslediye Zhenevskoy lingvisticheskoy shkoly [Scientific Heritage of Jeneva 

Linguistic School] / V. G. Кuznetsov. – М. : Znak, 2010. – Studia philologica. – 368 s.  
2. Кravchenko А. V. Znak, znacheniye, znaniye. Оcherk коgnitivnoy filosofii yazyka [Sign, Meaning, 

Knowledge. Essay of Cognitive Philosophy of Language] / А. V. Кrаvchеnко. – Irkutsk : Izdaniye ОGUP 
"Irkutskaya oblastnaya tipografiya №1", 2001. – 261 s.  

3. Maturana Humberto R. Biology of Language : The Epistemology of Reality / Humberto R. Maturana // 
[Psychology and Biology of Language and Thought / G. Miller, E. Lenneberg (еds.)]. – New York : Academic 
Press, 1978. – Р. 27–63.  

4. Меtody analizu tekstu [Methods of Text Analysis] : [zb. nauk. prats] / nauk. red. V. V. Lеvytskyi tа іn. – 
Chernivtsi : ChNU, 2009. – 350 s. 

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.  
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