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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 008 
М. Й. Дмитренко, 

доктор філософських наук, доцент 
(Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ) 

-Dmytrenko-@ukr.net 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: БІХЕВІОРАЛЬНИЙ І ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

У статті представлено біхевіоральний і праксеологічний аспекти корпоративної культури. З'ясовано 
зміст культурної конфігурації як способу зв’язку елементів корпоративної культури. Наголошено на 
тому, що антропологічно орієнтована корпоративна філософія є світоглядним фундаментом 

комунікативної та виробничої діяльності будь-якого сучасного господарського організму. Обґрунтовано 
твердження, що культурна конфігурація корпоративної культури забезпечує гнучкість, процвітання і 
стабільність організації. Розкрито процес активного і пасивного формування людини за масштабами, 

заданими корпоративною культурою. 

Ключові слова: корпоративна культура, рівні корпоративної культури, біхевіоральний аспект 
корпоративної культури, праксеологічний аспект корпоративної культури, культурна конфігурація. 

Постановка проблеми. Корпоративна культура як специфічне культурне формоутворення протягом 
досить тривалого часу залишалась за межами філософської рефлексії і розглядалась здебільшого у 
соціологічній або культурологічній площині. Необхідність доповнення цих теоретичних розробок 
філософським аналізом не в останню чергу обумовлено зростанням ролі плюралізованих і, водночас, 
гомогенних культур у структуруванні комунікативного простору на перехресті життєвого світу і світу 
праці. Усе це також можна вважати викликом для філософської антропології, яка прискореними темпами 
розширює своє проблемне поле, досліджуючи людину у цілісності того, що є разом з ''культурою в 
культурі''. Перспектива, що відкривається внаслідок філософсько-антропологічного підходу щодо 
проблематики корпоративної культури, дозволяє виявити її людинотворчий потенціал, сприятиме 
розумінню соціо- і психогенетичних тенденцій сучасного етапу цивілізаційного процесу. 

Аналіз наукових публікацій. Важливим ресурсом даного дослідження стали теоретичні та емпіричні 
дослідження феномену корпоративної культури в культурологічних, соціологічних, психолого-
педагогічних працях і роботах із теорії управління. Поняття ''специфіка'' й ''структура корпоративної 
культури'' як культурне формоутворення, а також аналіз її компонентів розкриті в роботах М. Вебера, 
Е. Дюркгейма, А. Кребера, К. Клакхона, P. Холла та ін., на ідеї і методологічні засади яких спирається це 
дослідження. 

Істотний внесок у дослідження становлення поняття ''корпоративна культура'' зробили І. Ансофф, 
М. Армстронг, Б. Карлоф, К. Камерон, Ф. Котлер, А. Маслоу, Р. Рюттенгер, К. Томпсон. Культурно-
антропологічний підхід щодо проблем становлення і розвитку організаційної культури поданий у 
роботах таких зарубіжних авторів, як Р. Акофф, А. Гелен, Р. Кілман, А. Кеннеді, З. Кракауер, Р. Куінн, 
Дж. Ньюстром, У. Оучі, Т. Пітерс, П. Робінс, Л. Смірсич, Г. Хофстеде та ін. Важливе значення для 
розробки вищевказаної проблематики мають методологічні програми представників Київської 
світоглядно-антропологічної школи, започаткованої В. Шинкаруком, де культура розглядається в її 
екзистенціально-антропологічному вимірі. Водночас суть культурної конфігурації корпоративної 
культури залишається недостатньо дослідженою. 

Метою даної публікації є з'ясування змісту культурної конфігурації корпоративної культури та 
обґрунтування твердження, що культурна конфігурація корпоративної культури забезпечує гнучкість, 
процвітання і стабільність організації. 

Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура є не тільки конгломератом цінностей, 
відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, характерних для конкретної організації, а й 
простором існування корпорації, що має властивий їй стиль відносин і поведінки в соціумі, колективний 
габітус, репрезентований усіма співробітниками. У кожному з цих елементів простежується зв'язок між 
корпоративною культурою і людиною, її поведінкою і практичними діями, а також культурними 
техніками. Корпоративна культура виступає як фактор, що інтегрує інтереси працівника і роботодавця за 
допомогою закріплення певних ''правил гри'', тобто очікуваних поведінкових настанов для конкретної 
ситуації, поведінкових стереотипів, пов’язаних із виконанням конкретної роботи та дотриманням норм. 
Необхідно зазначити, що корпоративна культура сучасного суспільства є практичним способом 
реалізації певної теоретичної надбудови – корпоративної філософії ''спільної долі'', де прописані 
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принципи, зобов’язання перед різними верствами суспільства, в тому числі і перед власними 
співробітниками, а також закріплені практики, бажані в рамках цієї культури. Антропологічно 
орієнтована корпоративна філософія є світоглядним фундаментом комунікативної та виробничої 
діяльності будь-якого сучасного господарського організму. Етичні, правові, соціальні зобов’язання 
роблять організацію більш привабливою для зовнішньої аудиторії, а з іншого боку, стверджують 
принцип командного підходу, єдиного корпоративного творчого духу, створення гуманістичного 
ставлення до кожного працівника на його робочому місці. 

У публікаціях, присвячених дослідженню корпоративної культури, можна зустріти різноманітні 
спроби класифікації рівнів чи аспектів прояву культури компанії. Також існує значна кількість підходів 
до виокремлення різноманітних атрибутів, що характеризують та ідентифікують культуру тієї чи іншої 
організації як на макро-, так і на мікрорівні. Так, С. Роббінс пропонує розглядати культуру організації на 
основі десяти критеріїв [1: 86]. Серед них: особиста ініціатива, тобто ступінь відповідальності, свободи 
і незалежності, які має людина в організації; ступінь ризику, тобто готовність працівника піти на ризик; 
спрямованість дій, тобто встановлення організацією чітких цілей і очікування результатів виконання; 
погодженість дій, тобто становище, за якого підрозділи і люди всередині організації координовано 
взаємодіють; управлінська підтримка, тобто забезпечення вільної взаємодії, допомоги і підтримки 
підлеглим з боку управлінських служб; контроль, тобто перелік правил та інструкцій, які 
використовуються для контролю і спостереження за поведінкою співробітників; ідентичність, тобто 
ступінь ототожнення кожного співробітника з організацією; система винагороди, тобто ступінь обліку 
виконання робіт, організація системи заохочень; конфліктність, тобто готовність співробітника відкрито 
висловлювати свою думку і йти на конфлікт; моделі взаємодії, тобто ступінь взаємодії всередині 
організації, коли взаємодія виражена у формальній ієрархії і підпорядкованості. Якщо оцінювати будь-
яку організацію за цими критеріями, то можна скласти повну картину корпоративної культури, на тлі 
якої формується загальне уявлення співробітників про організацію. 

Отже, корпоративна культура через зміст своїх елементів виражає відчуття загального стилю 
організації і забезпечує її гнучкість, процвітання і стабільність. Загалом, чи не найбільш відомою є 
трирівнева модель корпоративної культури американського психолога Е. Шейна, що побудована на 
основі концепції культурологів Ф. Клукхона і Ф. Штротбека [2: 418]. 

Вивчення корпоративної культури починається з першого, ''поверхового'' чи ''символічного'' рівня, 
який включає такі зовнішні прояви: технологію та архітектуру, використання простору і часу, мову, 
гасла, зразки поведінки, способи вербальної та невербальної комунікації, планування та оформлення 
приміщень. Це – ''видима'' частина корпоративної культури. Однак зовнішні прояви можуть залишитися 
незрозумілими, якщо невідомі базові уявлення, що стоять за зовнішніми проявами. Другий рівень 
представляє цінності та вірування, що приймають усі члени організації відповідно до того, наскільки ці 
цінності відображені в символах і мові. Е. Шейн називав це ''організаційною ідеологією'', яка в багатьох 
компаніях сформульована безпосередньо у програмних документах організації. Задані цінності, що 
можуть бути видимими чи прихованими, у свою чергу, визначають соціальні норми, які регулюють 
поведінку членів організації. В основі корпоративної культури, за Е.  Шейном, є певні базові уявлення 
про характер навколишнього світу, реальності, часу, простору тощо. Ці уявлення визначають 
поведінку [3: 44]. Отже, Е. Шейн виділяє три рівня: артефакти, цінності та основні переконання. 
Артефакти – видимий рівень створеного в організації фізичного і соціального оточення. Цінності – це 
проміжний рівень корпоративної культури, який складають цінності, норми, прийняті в певному 
фізичному і соціальному оточенні. Це і стратегії, цілі, філософія організації. Базові переконання – це 
невидимий, підсвідомий рівень корпоративної культури, який об’єднує: ставлення до навколишнього 
світу, сприйняття дійсності, часу, простору, людської природи, людської діяльності і взаємовідносин. 

Модель досить універсальна, оскільки вона є інваріантною стосовно галузевої належності організації, 
етапу життєвого циклу її розвитку, форми власності тощо. Незважаючи на це, дана модель з усіма своїми 
перевагами є радше теоретичною. Тобто, цінності та інші елементи, що стоять на першому рівні, 
визначають особистість людини, мотивують її діяльність, зокрема обумовлюють трудову поведінку. 
Спочатку певні надперсональні категорії, структури загальної соціальної діяльності засвоюються 
психікою людини, перетворюючись у внутрішні структури, а потім породжують зовнішні дії (ритуали, 
стиль поведінки та ін.). 

Корпоративна культура забезпечує: формування морально-етичних цінностей і установок 
життєдіяльності корпорації, що спонукають потенціал інтелектуальної і духовної енергії людських 
ресурсів на ефективну реалізацію її місії; соціальне партнерство працівників із керівництвом, почуття 
солідарності усіх працівників навколо цінностей, норм, традицій і підвищення їх відповідальності за 
якість діяльності; організацію роботи і розпорядження людськими ресурсами таким чином, щоб 
діяльність корпорації забезпечувала високу мобільність, збагачення, соціальний захист тих, хто в ній 
працює; створення фірмового стилю, спрямованого на розвиток культури якості, процвітання корпорації, 
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стимулювання задоволення працею і підвищення соціального внеску в суспільство; здобуття 
сприятливого ставлення з боку громадськості за межами корпорації. 

За Е. Капітоновим, корпоративна культура має культурно-психологічну (цінності, судження, 
поведінкові норми тощо) і середовищно-об’єктну (мікро-, мезо-, макрорівні) сфери [4: 352]. Учений 
зазначив фактори, що впливають на корпоративну культуру: корпоративна філософія, ментальність, 
культура ефективного бізнесу, конкурентне середовище, державні закони, ідеологія, мода тощо. 
Додатково ним визначено такі елементи корпоративної культури, як: місія, командний дух, стиль 
керівництва і лідерства, діловий етикет, мотивація і стимулювання співробітників, соціальне партнерство 
та культура якості. 

Учені Ф. Харріс і Р. Моран пропонують такі десять характеристик корпоративної культури [5: 135]: 
1) Усвідомлення себе і свого місця в організації (одні культури цінують приховання працівником 

своїх внутрішніх настроїв, інші заохочують їх зовнішній прояв; в одних випадках незалежність і 
творчість проявляються через співробітництво, а в інших – через індивідуалізм). 

2) Комунікаційна система і мова спілкування (використання усної, писемної, невербальної 
комунікації ''телефонного права'' і відкритої комунікації різниться у різних групах та організаціях; 
жаргон, абревіатури, жестикуляція варіюються залежно від галузевої, функціональної і територіальної 
належності організації). 

3) Зовнішній вигляд, одяг (різноманітність уніформи і спецодягу, ділового стилю, косметика, зачіска 
тощо підтверджують наявність багатьох мікрокультур). 

4) Звички і традиції стосовно харчування працівників (організація, дотації, періодичність тощо). 
5) Усвідомлення часу, ставлення до нього та його використання (ступінь точності та його 

відповідності у працівників, дотримання часового режиму і відповідне заохочення, монохронічне чи 
поліхромічне використання часу). 

6) Людські стосунки (за віком і статтю, статусом і владою, досвідом і знаннями, рангом і 
протоколом, релігією і громадянством тощо), ступінь формалізації стосунків. 

7) Цінності і норми (як набір орієнтирів). 
8) Віра у щось чи підтримка чогось (віра у керівництво, успіх, свої сили, взаємодопомогу, 

справедливість, ставлення до колег, клієнтів і конкурентів, вплив релігії та моралі). 
9) Процес розвитку працівника і навчання (бездумне чи усвідомлене виконання роботи; процедури 

інформування працівників). 
10) Трудова етика та мотивація (ставлення до роботи і відповідальність за неї, якість роботи, звички, 

оцінка роботи й винагорода, індивідуальна чи групова робота). 
В. Співак підійшов до розгляду структури корпоративної культури з іншого позиції: автор уважає, що 

базування культури підприємства на моделях країн із розвиненим ринком не відповідає вітчизняним 
реаліям. У радянській філософії і науці про працю переважали поняття ''культура виробництва'' і 
''культура праці''. Культура праці сприймалася як складова частини культури народу, визначена 
культурним рівнем працівника, його професіоналізмом, освіченістю, дотриманням дисципліни, норм і 
правил роботи тощо. І культуру праці як явище розглядали у контексті особистості працівника [6: 47]. 
Культуру виробництва сприймали як складне явище, що містить людину, культуру, науку, техніку і суто 
виробництво. Найбільш вдале в цьому сенсі визначення структури культури виробництва подає 
Ж. Гофруа: ''Структура культури виробництва включала культуру умов праці і виробництва, культуру 
засобів праці і трудового процесу, культуру управління і міжособистісних відносин у трудовому 
колективі, культуру своїх працівників'' [7: 125-127]. 

Уже згадуваний В. Співак уважає такий підхід найбільш адекватним до стану вітчизняної економіки і 
методологічно правильним. Розгляд усіх факторів, що визначають культуру підприємства, а не лише 
факторів духовної культури, є більш ефективним, адже матеріальні елементи культури так само впливають 
на кінцевий результат та імідж фірми, як і духовні. Напевно, є раціональне зерно у твердженні, що 
концентрація уваги на духовних елементах культури підприємництва у західних країнах пов’язана з 
високим рівнем їх забезпечення матеріальними елементами культури. Імпонує думка автора, що стосунки 
суб’єктів організації варто і корисно розглядати як взаємовідносини культур: елементи культури 
особистості впливають на очікування особистості та уявлення про елементи культури робочого місця. 
Звідси випливає одна з основних думок нашого дослідження: прогноз взаємодії суб’єктів повинен містити і 
прогноз культурологічних особливостей партнерів зі спілкування (особистості, групи чи організації). 

В. Музиченко, розглядаючи характеристики корпоративної культури, вважає за доцільне зупинитися 
на таких аспектах, як: регулярні форми поведінки (тобто як члени організації взаємодіють один з одним, 
ритуали тощо); домінуючі цінності; філософія (кожна організація виробляє власну політику, що 
відображає її переконання, як ставитися до співробітників, клієнтів); правила; організаційний клімат 
(стиль спілкування співробітників між собою, з іншими особами: клієнтами чи сторонніми людьми) [8: 
23-25]. Автор поділяє ідеологію компанії на два сегменти: формальнe та неформальнe системe цінностей 
і норм. Формальна система пов’язана з нормами та правилами як комплексом інструкцій і положень, 
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внесених вищим керівництвом у формі наказів і нормативних документів. Неформальна система – це 
неформальні правила і норми спілкування та взаємодія співробітників як всередині, так і поза компанією. 

До єдиної системи формальних цінностей і норм входять: розробка єдиної корпоративної політики, 
стратегічної мети, способів досягнення та їх публічна декларація; оприлюднення найближчих планів 
розвитку компанії; формування єдиної структури управління компанією; впровадження чітких правил та 
інструкцій; визначення комплексів знань, умінь і навичок, необхідних для роботи в організації; оцінка 
(атестація) співробітників; впровадження зрозумілих співробітникам способів впливу на людей (єдина 
форма заохочень та стягнень); розробка вимог до зовнішнього вигляду працівників; розробка, друк і 
розповсюдження буклетів, календарів, сувенірної продукції; тренінги та семінари для співробітників; 
випуск періодичного друкованого чи електронного видання – вісника компанії тощо. 

До системи неформальних правил входять: визначення рівня офіційності / неофіційності 
взаємостосунків співробітників; міфи та історії про засновників тощо; традиції, ритуали; загальний 
корпоративний фольклор; певний ''код'' виходу із кризових ситуацій; система ''народження'' патріотизму 
(через певні ідеологічні форми); стиль спілкування (наприклад, форма звернень); форма індивідуальних 
бесід із людьми; мотиваційний вплив через родину, декларація корпоративних цінностей і норм для 
сімей співробітників; дошки оголошень із привітаннями і новинами; щорічна нагорода кращих 
співробітників; знаки уваги, привітання; організація спортивних заходів тощо. 

Звісно, для підтримки і розвитку корпоративної культури будь-якої компанії необхідне розуміння 
місії організації. Лише поєднання корпоративної культури зі стимулами та здоровим глуздом (як 
критерієм оцінки на підставі бази знань) дає можливість кожному співробітнику орієнтуватися у 
більшості ситуацій та знецінює цілу низку спеціальних інструкцій, пояснень, указівок тощо. 

Отже, корпоративна культура – гетерогенне та багатошарове явище, що містить матеріальні, духовні і 
духовно-практичні аспекти життєдіяльності організації, управління, поведінки персоналу згідно із 
зовнішнім і внутрішнім середовищем. Елементи корпоративної культури постають як культурні зразки, 
що задають орієнтири внутрішньої інтеграції персоналу, ефективних ділових стосунків та зовнішньої 
адаптації корпорації. 

У науковій літературі можна зустріти різноманітні спроби кваліфікації рівнів чи аспектів прояву 
культури компанії. Так, Р. Ділл і А. Кеннеді розглядають чотири рівні корпоративної культури: цінності 
– це уявлення про організацію та її добробут, що поділяється всіма членами; герої – ті члени організації, 
що є прикладом для наслідування; обряди та ритуали – це символічні церемонії в організації, котрі 
проводяться для того, щоб відзначити важливі для компанії події й заохочувати до них нових членів; 
структура спілкування – канали неформального спілкування, за якими члени організації отримують 
інформацію про корпоративні цінності, героїв, обряди і ритуали [9: 232]. 

Г. Трайс і Дж. Бейєр виокремлюють інші складові корпоративної культури – встановлений порядок у 
компанії [10: 9]. Це – обряди (підготовлена дія, театральне дійство, в якому концентрується 
різноманітний прояв корпоративної культури), церемонії (серія обрядів, об’єднана в одну подію, 
наприклад, нагорода працівників) та ритуали (впорядкована система дій, що об’єднує основні цінності 
будь-якої організації, наприклад, ювілеї, святкування досягнень, колективна відпустка тощо); 
організаційна комунікація (розповіді, історії, що засновані на реальних подіях, але поступово усіваються 
доповненнями, вигадками, і також так звані міфи, саги, легенди, казки, символи та гасла); матеріальні 
прояви культури. 

Висновки. Таким чином, всі вищезгадані елементи корпоративної культури утворюють так звану 
культурну конфігурацію, тобто спосіб їх зв’язку. Через зміст елементів корпоративна культура виражає 
відчуття загального стилю, забезпечує гнучкість, процвітання і стабільність організації. 
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Дмитренко М. И. Корпоративная культура: бихевиоральный и праксеологический аспекты. 

В статье представлены бихевиоральный и праксеологический аспекты корпоративной культуры. Выяснено 
содержание культурной конфигурации как способа связи элементов корпоративной культуры. Отмечено, 

что антропологически ориентированная корпоративная философия является мировоззренческим 
фундаментом коммуникативной и производственной деятельности любого современного хозяйственного 
организма. Обосновано утверждение, что культурная конфигурация корпоративной культуры обеспечивает 

гибкость, процветание и стабильность организации. Освещен процесс активного и пассивного 
формирования человека по масштабам, заданными корпоративной культурой. 

Ключевые слова: корпоративная культура, уровни корпоративной культуры, бихевиоральный аспект 
корпоративной культуры, праксеологический аспект корпоративной культуры,  

культурная конфигурация. 

Dmytrenko M. I. Corporate Culture: Behavioral and Praxeological Aspects. 

Corporate culture as a specific cultural formation has been beyond philosophical reflection. It has been studied 
from the points of view of sociology and culturology. Philosophical and anthropological approach to corporate 
culture helps to reveal its human nature, promotes the understanding of socio- and psychogenetic trends of the 
current stage of the civilization development. Theoretical and empirical data of the phenomenon of corporate 

culture depicted in the scientific papers on culturology, sociology, psychology and pedagogics as well as 
management theory serve as an important source of the research. But the cultural configuration nature of 

corporate culture is still not investigated. Thus, the aim of the article is to define the contents of the corporate 
cultural configuration. The task is to justify the assertion that cultural configuration of corporate culture ensures 
flexibility, prosperity and stability of an organization. Corporate culture of the modern society is a practical way 
to implement the theoretical superstructure – corporate philosophy of ''shared destiny''. Corporate culture is a 
heterogeneous and multilayered phenomenon which consists of material, spiritual and practical aspects of the 
activities of an organization, management, staff behaviour influenced by the external and internal environment. 

Corporate culture elements are cultural patterns which serve as the guidelines for the staff is internal 
integration, effective business relationships and corporation external adaptation. They reflect the sense of the 

common identity within the organization. We have come to the conclusion that all the above mentioned elements 
of corporate culture form the so-called cultural configuration, i.e. the way of their connections. 

Key words: corporate culture, levels of corporate culture, behavioral aspect, praxeological aspect of corporate 
culture, cultural configuration. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ СИСТЕМИ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Статтю присвячено розгляду аксіологічних засад інтелектуального конфлікту в системі духовної 
безпеки. При цьому використовуються такі ціннісно-смислові орієнтири, як: критичне мислення, 
відповідальність, гідність, патріотизм. Підкреслено, що саме освіта є креативною складовою 
суспільного життя. Зазначено доробки зарубіжних та вітчизняних дослідників. Виокремлено 

соціокультурну обумовленість духовної безпеки, що полягає в її потребах та інтересах. Акцентовано, 
що пріоритетною складовою духовної безпеки є етична дія аксіосфери як цінннісно-смисловий формат 

риторичного механізму переконання та відповідальності. 

Ключові слова: інтелектуальний конструктив, система, духовна безпека, освіта, аксіосфера, 
культурний досвід. 

Постановка проблеми. Сучасне інформаційне суспільство виявляє процеси глобалізації та 
фундаментальної трансформації світових історичних процесів, що є актуальною проблемою для 
створення соціокультурного концепту системи духовної безпеки, де неподільною сутнісною ознакою є 
аксіологічні засади інтелектуального конструктиву, критичного мислення, відповідальність, почуття 
гідності, патріотизму та багатовимірна компетентність. Домінуючою тенденцією за таких умов виступає 
формування освітнього простору ХХІ століття, який стає найсприятливішим середовищем розробки 
модерних соціальних комунікацій. Саме освіта у такий спосіб перетворюється на референтну сферу 
суспільного життя, його креативну складову. Генеруюча роль освіти полягає у трансляції соціального 
досвіду, поєднанні минулого й майбутнього, збереженні та передачі нащадкам духовної сили та 
продукуванні нових ідей, методик, технологій. Все це викликає в життєвому світі цілу низку важливих 
проблем стосовно майбутнього розвитку освіти, до яких варто віднести потребу формування нових 
вимірів освітянського простору, місії та стратегії, зокрема, провідних вузів, їх управлінської культури, 
формування нової освітньої аксіосфери академічних закладів, безпекотворчого поля їх діяльності на 
законодавчій основі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, поставлені на розгляд, є надзвичайно 
актуальними та нагальними, тому їх розвідками займалися і продовжують займатися значне коло 
зарубіжних та вітчизняних учених у різних сферах гуманістики. Серед зарубіжних дослідників варто 
зазначити доробки Х. Ортега-і-Гассета, Г. Гадамера, Ю. Габермаса, К. Ясперса, М. Мамардашвілі, 
І. Огороднікова, О. Герінга, М. Макаркіна та інших. Проблему становлення нової місії освітнього 
простору в українському суспільстві, яке запровадило демократичний устрій на своїх теренах, 
досліджують В. Андрущенко, В. Баранівський, П. Кононенко, В. Кремінь, М. Михальченко та інші. 

Методологічною базою дослідження є наукові методи, які основуються на вимогах генеративно-
цілісного аналізу в річищі духовної безпеки. В основу методології дослідження закладені 
загальнотеоретичні механізми та підходи за визначенням даної теми. 

З цією метою при дослідженні концептуальної системи духовної безпеки в освітянському просторі 
використовується низка загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу та синтезу, 
індукції та дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування тощо. При цьому використовуються 
формально-логічний метод, метод системного підходу, системно-функціональний, структурно-
функціональний, порівняльний (компаративний), історичний методи тощо. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з цим найбільш перспективним є напрямок, пов'язаний із 
застосуванням системного підходу. Загальне визначення системи представлено у роботах В. Садовського, 
Є. Юдіна, які вважають, що система – це чисельність елементів із відношеннями і зв’язками між ними, що 
утворюють певну цілісність [1: 224]. Дане визначення може бути розглянуте як найбільш загальне, оскільки 
не містить у собі обмежень окремих випадків та не носить кокретизуючого характеру. П. Анохін 
стверджує, що взятий у загальному вигляді взаємозв’язок не здатний сформувати систему, що 
складатиметься із безлічі елементів. Працюючи над розробкою теорії функціональних систем, П. Анохін у 
своїх працях зазначав, що системою можна назвати лише такий комплекс вибіркового залучення 
компонентів, у якому їх взаємодія та взаємовідношення набувають статусу взаємосприяння і направлені на 
отримання сфокусованого корисного результату, застосовуючи загальну теорію систем до духовної 
безпеки, а у даному випадку враховуючи її специфіку при систематизації рівнів риторичної майстерності. 
При цьому, виокремлення структурних компонентів є обов’язковим та необхідним, але цього недостатньо 
для опису самої системи. Система вважається заданою у тому випадку, коли поряд із виокремленням її 
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основних елементів, указана і сукупність зв’язків між ними. Відтак, відповідно до сучасних освітніх 
тенденцій, концептуальна система духовної безпеки в Україні має бути соціокультурно обумовлена 
потребами та інтересами, де ефективна діяльність в нових соціальних умовах визначається критерієм 
істини як моніторингом риторичної майстерності. Крім того, як підкреслює В. Андрущенко, нові часи 
принесли з собою нові світоглядні установки, правила, переконання та принципи, педагогічно-виховні 
технології донесення їх студентської та учнівської молоді [2: 9]. 

Втім, соціокультурна обумовленість духовної безпеки полягає в її потребах та інтересах. Звернення 
до кантівських максим історично свідчить про те, що у суспільстві, побудованому на інтересі, кожен 
індивід, який відноситься до іншого як до мети, неухильно перетворює його в засіб самого себе і навпаки 
[3: 134]. Таким чином, в історії людства неможливо виявити часи, коли людина мала б статус мети; 
метою завжди було суспільство загалом. Індивід слугував лише засобом і приносився в жертву різним 
політичним, соціальним, економічним та іншим спільним інтересам. 

З огляду на це варто наголосити, що пріоритетною складовою духовної безпеки є етична дія 
аксіосфери як ціннісний орієнтир риторичного механізму переконання та відповідальності. Саме етика 
відповідальності – це етика, першочергово спрямована на ефективність дій по досягненню мети. З метою 
ілюстрації цього типу етики Макс Вебер наводив притчі Макіавеллі про одного громадянина Флоренції, 
який віддав перевагу величі свого міста на противагу спасінню власної душі [4: 56].  

Із зазначеного випливає, що в етиці відповідальність найчастіше є синонімом поняття вини або 
морального переживання від її усвідомлення. В політичній науці є поширеним застосування поняття 
відповідальності на позначення зв’язку між громадянами та обраними ними посадовими особами, а 
також між парламентом та урядом. Смисл поняття відповідальності тут запропоновано розуміти як 
невід’ємний атрибут влади й обов’язок тих, хто її здійснює. 

В юриспруденції відповідальність – це усвідомлене ставлення до законодавчих норм, розуміння 
необхідності їх дотримання. В етиці – усвідомлення обов’язку дбати про наслідки своїх дій (Г. Йонас, 
П. Рікер), ''обов’язок влади'' (Г. Йонас). Oскільки поняття відповідальності вживається у багатьох сферах 
знання, то і його вивчення потребує міждисциплінарного підходу, окресленого такими галузями, як 
філософія, юриспруденція та політична наука. 

Визначення відповідальності в сенсі покарання потребує погляду у минуле, де вона визначалася як 
''ретроспективна''. Однак радянський юрист О. Е. Лейст наполягав на некоректності терміна 
''ретроспективна відповідальність'' [5: 67], бо, на його думку, навіть у відповідальності як покаранні 
міститься певна перспектива. Адже ''її мета – не помста, а виправлення і перевиховання 
правопорушника'' [5: 69]. Розрізнення ретроспективної та перспективної відповідальності в 
юриспруденції ґрунтується на ширшому розумінні ролі права та закону, ніж покарання. Формування 
духовної безпеки як охоронно-превентивна функція законодавчих норм є дуже важливою для захисту 
соціальної системи, проте вона не повинна затьмарювати іншу підставну функцію – регулятивну. Ці 
твердження справедливі і для соціальних норм загалом. Отже, відповідальність можна тлумачити як 
усвідомлення суб’єктом обов’язку. Перспективна відповідальність ''у соціально-політичному сенсі … 
може розглядатися як усвідомлена і сприйнята особою соціальна необхідність ініціативного виконання 
обов’язку, всієї суми обов’язків, що покладені на особу – політичних, моральних, правових тощо'' [5: 71]. 
Відповідальність у значенні обов’язку буває об’єктивно та суб’єктивно спрямованою. Об’єктивно 
спрямована відповідальність – це обов’язок індивіда дотримуватися чинних соціальних норм (моралі чи 
права), що є неодмінною передумовою його перебування у даній спільноті. Ці норми є об’єктивним 
результатом історичного розвитку, втіленням досвіду поколінь; отже, вплив окремої особистості тут 
буває несуттєвим. Значення ж суб’єктивної відповідальності є близьким до того, яке вкладав у поняття 
обов’язку І. Кант, формуючи категоричний імператив. 

На думку Г. Йонаса, відповідальність є невід’ємним атрибутом влади; отже, ''тільки-но досягнуто 
влади, одразу ж з’являється й об’єктивна відповідальність'' [6: 7]. Відповідальність політика за життя 
суспільства виникає незалежно від способу, в який він отримав свою владу (результат виборів, 
успадкування чи узурпація) і здійснює її (демократичне чи недемократичне правління). Тому у 
загальному вигляді схоже, що боротьба за владу зводиться до боротьби за відповідальність. Тут варто 
наголосити, що разом із відповідальністю влада має інші принади: престиж, славу, багатство тощо. 

М. Вебер, який був одним із перших, хто досліджував питання політики як професії і бюрократії як 
окремої соціальної групи, розрізняв відповідальність політиків та відповідальність чиновників. У книзі 
''Питання вини. Про політичну відповідальність німецького народу'', написаній 1946 року, К. Ясперс 
визначає політичну відповідальність як дії державного діяча або належність до певної спільноти [7: 89]. 

Наслідком політичної відповідальності буває обмеження або позбавлення політичної влади чи політичних 
прав. Політична відповідальність не обов’язково тягне за собою кримінальну, з одного боку, чи моральну, з 
іншого. Загальновідомо, що політика тісно переплетена з юриспруденцією, де політична сфера ґрунтується на 
правових нормах та їх більш чи менш адекватних вираженнях у законодавчих кодексах. 
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У Кримінальному кодексі України можна знайти статті, які передбачають покарання за приховування 
злочину, потурання злочинним діям. 

К. Ясперс також писав, що провина народу може полягати у двох речах: по-перше, це ''безумовна 
політична покірність будь-якому керівнику'', а по-друге, ''сутність керівника, якому ти підкорився'' [7: 
89]. На наш погляд, саме керівництво піддане контролю і ротації. Допускати узурпацію влади – це прояв 
безвідповідальності громадян даної держави. 

Таким чином, пропонуючи поняття відповідальності як категорії суспільних наук, варто винайти 
всеосяжну ''теорію відповідальності'', за допомогою якої можна пояснити всі суспільні явища. Тому феномен 
відповідальності дуже вдало відображає і поєднує такі аспекти, зокрема, політики, як необхідність обмеження 
влади, справедливий поділ влади між усіма членами суспільства, недопущення її узурпації.  

З огляду на це, аналітичні розвідки в сучасному проблемному полі відповідальності показують, що 
саме комунікативна парадигма є ефективно діючою для осмислення феномену відповідальності, оскільки 
дозволяє виявити і синтетично сполучити його найважливіші виміри – особистісний (екзистенційний), 
соціально-політичний (інституційний), глобальний. У проблемному полі онтологічно зорієнтований за 
своєю природою принцип відповідальності, на думку Апеля, має виступати й формою застосування 
моральних норм у життєвій практиці [8: 57]. І далі, з метою зняття звинувачення зі свого проекту 
обґрунтування етики відповідальності як етики збереження реальної та воднораз ідеальної 
комунікативної спільноти в утопічності і тому небезпечності, Апель пояснює: ''Регулятивна ідея, 
визначена об’єднавчим початком, не містить у собі – як утопічна держава Платона – наповненої 
конкретним змістом конструкції гармонійної єдності щастя, доброчесності та справедливості у 
застосуванні до суспільної організації людей; вона також не обіцяє, як філософія історії, cпекулятивного 
месіанізму, появи якоїсь нової людини, котра, за визначенням, має подолати відчуження і, разом із ним, 
двозначність відкритості людського буття для добра і зла. Та все ж визначення регулятивної ідеї 
ідеальної комунікативної спільноти зобов’язує нас до прогресивної реалізації соціальних і політичних 
умов, які, насамперед, роблять можливою дискурсивну організацію колективної відповідальності за 
колективні дії у національних та інтернаціональних межах'' [8: 59]. 

Абстрагуючись від оцінки засобів обґрунтування зазначеної ідеї Апеля, cам його принцип 
дискурсивно організованої солідарної відповідальності людей за їхні колективні дії варто вважати 
фундаментальним імперативом самозбереження і подальшого існування людства. Причому, на наш 
погляд, мова може йти не тільки про майбутнє людини як розумної, але і як духовної істоти. Така 
можливість відстежується вже в апелівській критиці розуміння раціональності як ціннісно-нейтрального 
логічного висновку. Крім того, Апель вважає, що впровадження моральної відповідальності за наслідки 
колективної діяльності людини як завдання сучасної етики є неможливе у межах взаємодоповнювальних 
засад комплементарної системи, де ціннісно-нейтральна раціональність доповнюється ірраціональним 
вибором останніх аксіоматик цінностей. 

Етика переконання, навпаки, вимагає чинити безвідносно до наслідків – суто на підставі етичного 
імперативу, почуттів, совісті. Класичний культурно-історичний тип такої етики – вимоги, закладені в 
Нагорній проповіді, а класичний соціальний тип – стиль життя пацифістів і революціонерів, чиї вчинки 
узгоджуються лише з їхньою власною совістю, з переконанням, що діяти необхідно саме так, а не інакше 
(хоча в ширшому соціально-історичному контексті такі вчинки значною мірою виявляються 
неефективними (безвідповідальними, деструктивними) [4: 57]. 

Розкриваючи роль ''добре зважених переконань'', П. Рікер підкреслює, що цей ''неспростовний 
партнер'' вирішує висхідні позиції, ''наслідком яких є значення, інтерпретації, оцінки, релятивні щодо 
багатьох благ, які виступають орієнтирами реального праксису, починаючи з практик і їхніх іманентних 
благ, проходячи через плани життя, історії життя, і до понять, які людські істоти виробляють окремо чи 
спільно'' [9: 257]. Таким чином, етика переконання як один із механізмів духовної безпеки віддзеркалює 
абсолютну мораль. Така абсолютна етика оцінює дії людей на підставі відповідності певним загальним 
законам моралі; політична ж етика в основу своїх суджень покладає можливість політичних наслідків 
цих дій. Як зазначав Макс Вебер, абсолютна етика не запитує про наслідки й, за великим рахунком, не 
цікавиться ними, однак кожен індивід, який так чи інакше вірить в абсолютні моральні цінності й прагне 
їхнього втілення, не може ігнорувати наслідків своїх дій. 

У 1979 році світ побачила книга Ганса Йонаса ''Принцип відповідальності. Спроба розробки етики 
для технічної цивілізації''. У зв’язку з цим, ключовим структурним концептом духовної безпеки є етика 
відповідальності (як симбіоз етики справедливості й етики свободи). У цій праці акцентується увага на 
застосування принципу справедливості до етики Свободи як соціогенної потреби індивіда. Бо етика 
відповідальності ґрунтується на принципі обов’язку. Кант наполягав, що обов’язок – єдиний критерій 
моральності. Таким чином, моральними є лише ті вчинки, які мотивовані обов’язком; вчинки ж, які 
суперечать вимогам обов’язку, не визнаються. Власне, саме обов’язок надихнув Ієремію Бентама на 
творення деонтології – розділу етики, який розглядає проблеми обов’язку та належного (належних 
вчинків, поведінки). Бо відповідальне ставлення до життя (і загалом усіх його проявах) – це 
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багатовимірний та багатогранний феномен, фундаментом якого є вимога продовження буття людини і як 
розумної, і як духовної істоти, що утворює низку питань гносеологічного характеру стосовно 
фундаментальних проблем освіти. 

На тлі новітніх філософських систем будується державна освітня політика. Україна, розширюючи 
кордони освітнього простору, вимушена трансформувати національну систему освіти на підвалинах 
європейського осмислення сутності людського буття. 

Однією із найзначніших перешкод на шляху розбудови української нації (держави, громадянського 
суспільства) можна вважати недостатній вплив національної системи освіти на цей процес, чому не 
сприяє, зокрема, і недостатня увага вчених до аналізу цього питання. 

Освіта як структурна складова концепту духовної безпеки виступає специфічною соціальною 
практикою. Кожне покоління має певне ставлення до загальної системи цінностей, виділяючи частину їх 
як пріоритетні, інші ж визнаючи другорядними. Вибір на користь тих чи інших цінностей зумовлюється 
на кожному етапі соціального розвитку багатьма важливими чинниками, серед яких чи не найголовніше 
посідають освітні механізми. Адже освіта – це спеціально організований процес засвоєння соціального 
досвіду і формування на цій основі творчої особистості. 

При цьому, важливим аспектом духовної безпеки в сучасному освітньому просторі є рівень 
підтримки народом владної політики як концепту центризму. Значною мірою він залежить від 
авторитету як інститутів влади загалом, так і окремих персоналій зокрема. За профілем такий авторитет 
як норма суспільної поведінки в життєвому світі може бути багатоманітним, однак у суспільстві, в якому 
моральні норми функціонування влади впродовж багатьох десятиліть і навіть століть були занедбані й 
перебували на далекій периферії уваги тоталітарних і авторитарних владних інституцій і окремих 
фаворитів влади, ознак визначальної складової суспільного авторитету влади врешті-решт неухильно 
набуває складова етична, спроможність чи небажання влади своєчасно й у повному обсязі сплачувати 
моральні рахунки. Україна цілком підпадає під ці канони логіки й закономірностей становлення 
політичної влади, зокрема й політики загалом. Тому наріжним каменем визначальних суспільних 
перетворень у нашій країні в оглядовому майбутньому будуть саме питання моралі як ''вітаміни'' 
соціальної душі та гаранту духовної безпеки. 

Це тим більше очевидно й важливо, коли врахувати, що за наявності стійких моральних принципів 
суспільство не потребує певної кількості законів, оскільки якщо буде мораль, працюватимуть і закони. За 
відсутності ж належних моральних оберегів ріка суспільного буття виходить із цивілізованих берегів, 
перебільшуються різнотлумачення й розбіжності як усередині законів, так і між окремими нормами 
різних законів, внаслідок чого суспільна дійсність деформується, створюються преференції тим чи 
іншим корпоративним інтересам, а конкурентне середовище як генератив суспільного прогресу 
занепадає. Це зумовлює нагальну потребу створення умов, за яких мораль змушує закони працювати на 
все суспільство, а не на окремих осіб чи на олігархічні клани. 

Як вважає А. Швейцер: ''Загибель культури відбувається здебільшого внаслідок того, що будь-яка 
творчість стає прерогативою лише держави. Оновлення ж культури виявляється можливим тоді, коли 
етика знову набуває статусу важливої справи: людини думаючої, коли суб’єкти прагнуть утвердити себе 
в суспільстві як моральні індивіди. Залежно від того, як швидко це здійснюватиметься, суспільство 
перетворюватиметься із суто природного явища в явище етичне. Попередні покоління здійснювали 
жахливу помилку, коли першочергово починали ідеалізувати державу в етичному плані'' [10: 134]. 

З огляду на це, зміна моральних цінностей у ХХ – ХХІ ст. відбувається у напрямку пом’якшення 
нормативної бази суспільства. Людина поступово звільняється від багатьох соціальних зобов’язань, які 
були покладені на неї протягом багатьох віків. Як зазначає Р. Рорті, що ми повинні позбавитися поняття 
універсальних моральних обов’язків і звернутися до інтересів людини [11: 296]. 

Але свобода дій людини в постіндустріальному суспільстві зовсім не знімає з неї відповідальності 
перед суспільством. Почуття відповідальності утримують людину від небажаних намірів. Ці почуття 
виникають тільки за умови дії ''принципу справедливості як чесності''. 

''Принцип справедливості як чесності'' був запропонований Дж. Роулзом, який у своїх працях 
дослідив складний спектр факторів, що забезпечують механізм соціальної рівноваги в суспільстві. На 
думку Дж. Роулза, у сучасному постіндустріальному суспільстві ''принцип справедливості як чесності'' 
реалізується на двох рівнях – етичному та політичному [11: 93]. На кожному із цих рівнів певним чином 
захищається гідність людини як особистості, держави та суспільства. 

Висновки. У цьому сенсі освіта сприймається як авангард духовної безпеки, що відіграє особливу 
функціональну роль та є у діалектичному взаємозв’язку з функціональним ефектом інших елементів 
соціальності – економіки, політики, права тощо. 

Метою й головним продуктом освітнього простору є не засвоєння людиною історично здобутого 
культурного досвіду (інтенцією чого є відтворення існуючої соціальності), а конституювання 
самоврядної особистості, яка не може постати інакше, як у модусі творення самої себе. 
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У цьому контексті варто підкреслити, що безперервна освіта не тільки здатна стати засобом 
підтримки людини у кризових соціальних умовах, але й сприяти розгортанню інноваційних 
соціокультурних проектів, у ході яких має формуватись духовна безпека. Саме таким принципово новим 
проектом для українського суспільства варто вважати поширення громадянської освіти як інтегрованої 
галузі соціогуманітарних знань. 

Посилення значущості громадянської освіти громадян на тлі загального підвищення їх 
інтелектуального потенціалу тісно пов’язані з правом і правовою культурою, оскільки право постає 
одним із найістотніших факторів стабілізації суспільного розвитку. Право як специфічна частина 
загальної культури є необхідною умовою входження особистості в суспільне життя. При цьому 
конституційне закріплення прав людини та громадянина повинно мати необхідне продовження в їх 
практичній реалізації, що вимагає відповідної правової освіти серед громадян. 

Таким чином, освіта постає однією із визначальних гносеологічних передумов у системі духовної 
безпеки, де має бути належний стан суспільної свідомості із адекватним відображенням демократичних 
цінностей та подальшим вираженням їх у демократичній поведінці. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Реан А. Л. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – Спб. : ЗАО 
Издательство ''Питер'', 1999. – 416 с. 

2. Андрущенко В. Світоглядна культура вчителя : проблеми формування та розвитку в трансформаційному 
суспільстві / В. Андрущенко // Вища освіта України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8–14.  

3. Кант И. Критика практического разума / И. Кант // Основы метафизики нравственности. Критика 
практического разума. Метафизика нравов. – СПб. : Наука, 1995. – 528 с. 

4. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер ; [сост. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко ; пер. с 
нем.]. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. 

5. Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О. Э. Лейст. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 240 с. 
6. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас ; [пер. 

А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – К. : Лібра, 2001. – 400 с. 
7. Ясперс К. Вопрос о виновности : О политической ответственности Германии  / К. Ясперс ; [пер. С. Апт]. –

 М. : Прогресс, 1999. – 146 с.  
8. Апель К.-О. Обґрунтування етики відповідальності / К.-О. Апель. – К. : Либідь, 2006. – 176 с.  
9. Рікер П. Сам як інший / П. Рікер ; [пер. з фр.]. – К. : Дух і літера, 2000. – 458 с.  
10. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер ; [сост. и посл. А. А. Гусейнова ; общ. ред. 

А. А. Гусейнова].– М. : Прогресс, 1992. – 573 с.  
11. Ролз Дж. Політичний лібералізм / Дж. Ролз ; [пер. з англ. О. Мокровольського]. – К. : Основи, 2000. – 382 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. A. Rean Sotsial'naya pedagogicheskaya psikhologiya [Social Educational Psychology] / A. A. Rean, 
Ya. L. Kolominskiy. – SPb. : ZAO Izdatel'stvo ''Piter'', 1999. – 416 s. 

2. Andrushchenko V. Svitoglyadna kul'tura vchytelya : problemy formuvannya ta rozvytku v transformatsiynomu 
suspilstvi [The Teacher's World View Culture : Problems of Forming and Development in the Transformation 
Society] / V. Andrushchenko // Vyshcha osvita Ukrayiny [Higher Education in Ukraine]. – Kyiv, 2006. – № 1. – 
S. 8–14. 

3. Kant I. Kritika prakticheskogo razuma [Critique of Practical Reason] / I. Kant // Osnovy metafiziki nravstvennosti. 
Kritika prakticheskogo razuma. Metafizika nravov [Bases of Moral Metaphysics. Critique of Practical Reason. 
Metaphysics of Morals]. – SPb. : Nauka, 1995. – 528 s. 

4. Veber M. Izbrannye proizvedeniya [Selected Works] / M. Veber. – M. : Progress, 1990. – 808 s. 
5. Leyst O. E. Sanktsii i otvetstvennost po sovetskomu pravu [Approvals and Responsibility on the Soviet Right] / 

O. Leyst. – M. : Izd-vo MGU, 1989. – 240 s. 
6. Yonas G. Printsip vidpovidalnosti. U poshukakh etyky dlya tekhnologichnoyi tsivilizatsiyi [Responsibility Principle. 

In Ethics Search for the Technological Civilization]. – K. : Libra, 2007. – 400 s. 
7. Yaspers K. Vopros o vinovnosti : o politicheskoy otvetstvennosti Germanii [Question about Guilt : about the 

Political Responsibility of Germany]. – M. : Progress,1999. – 146 s. 
8. Apel K.-O. Obgruntuvannya etyky vidpovidalnosti [The Ground of Ethics Responsibility] / K.-O. Apel. – K. : 

Lybid, 2006. – 176 s. 
9. Riker P. Sam yak inshiy [Self as Other] / P. Riker ; [per. iz fr.]. – K. : Dukh i litera, 2000. – 458 s. 
10. Shveytser A. Blagogovenie pered zhiznyu [Reverence for Life] / A. Shveytser. – M. : Progress, 1992. – 573 s. 
11. Rolz J. Politychnyy liberalizm [Political Liberalism ] / J. Rolz. – K. : Osnovy, 2000. – 382 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 10.07. 2014 р. 



П. М. Лісовський. Соціокультурний концепт системи духовної безпеки у сучасному освітньому просторі 

 13

Лисовский П. Н. Социокультурный концепт системы духовной безопасности в современном 
образовательном пространстве. 

Статья посвящена рассмотрению принципов аксиологий интеллектуального конфликта в системе 
духовной безопасности. При этом используются такие ценностно-смысловые ориентиры, как: 

критическое мышление, ответственность, достоинство, патриотизм. Подчеркивается, что именно 
образование является креативной составляющей общественной жизни. Отмечаются доработки 

зарубежных и отечественных исследователей. Выделена социокультурная обусловленность духовной 
безопасности, которая заключается в ее потребностях и интересах. Акцентировано, что 

приоритетной составляющей духовной безопасности является этичное действие аксиосферы как 
ценностно-смысловой формат риторического механизма убеждения и ответственности. 

Ключевые слова: интеллектуальный конструктив, система, духовная безопасность, образование, 
аксиосфера, культурный опыт. 

Lisovs'kyy P. N. The Sociocultural Concept of the Spiritual Safety System in the Modern Educational Space. 

The article sanctifies axiological principles of the intellectual conflict in the system of the spiritual safety. 
Herewith such axiological-conceptual reference points as: critical thinking, responsibility, dignity, patriotism 
are used. It is underlined that exactly the education is the creative constituent of the public life. It is accented, 

that the priority constituent of the spiritual safety is an ethic action of axiosphere as the value-semantic format of 
the rhetorical mechanism of persuasion and responsibility. It is noted that the priority of the spiritual component 
of security is an ethical act. Education as a structural component of the concept of spiritual security serves as a 
specific social practice. Thus, an important aspect of the spiritual security in today's educational environment is 
the support for people's power policy as a centrism concept. In this sense, education is regarded as the vanguard 
of the  spiritual security that plays a special role and function in the dialectical relationship with the functional 

effect of other elements as social-economic, political and legal. Thus, education appears one of the key 
epistemological assumptions in the system of spiritual security, which should have the proper state of social 

consciousness with the adequate reflection of democratic values and their subsequent expression in the 
democratic behavior. 

Keywords: intellectual constructive, system, spiritual safety, education, axiosphere, cultural experience.
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ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ РОЛІ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА У САКРАЛЬНОМУ ДІЙСТВІ ХРИСТИЯНСТВА 

У статті представлено аналіз сутнісної ролі музичного мистецтва в культовій практиці 
християнства. З'ясовано механізми впливу даного виду мистецтва та його функціональне 
навантаження, яке виникає як наслідок сугестивного впливу в процесі сакрального дійства у 

християнстві. Обґрунтовано, що завдяки музичному мистецтву, котре використовується в культовій 
практиці, можливе створення абстрактних образів релігійно-містичного змісту, що сприяє посиленню 

психічних переживань та наближенню катарсису. 

Ключові слова: музичне мистецтво, сакральне дійство, християнство, духовність, катарсис. 

Постановка проблеми. Серед усіх видів мистецтва, які використовує у своїх сугестивних цілях 
християнство, музика посідає особливе місце. Саме музичне мистецтво є тим знаряддям впливу, що 
відображає дійсність у звукових художніх образах і активно навіює на емоційні стани людей, виражає 
пов’язані з почуттями ідеї узагальненого плану. Чому, одне з місць "під сонцем" віддається саме музиці? 
Чому, у процесі формування та зміцнення релігійності акценти ставляться на визначальній ролі саме 
музичного мистецтва?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблемі присвячено чимало досліджень видатних 
філософів, мистецтвознавців, культурологів як минулого, так і сьогодення (Августин Блаженний, 
Г. Гегель, К. Готтвальд, Б. Асафьєв, З. Лісса, Є. Яковлєв, О. Антонова, Л. Шугаєва та ін.). 

Метою нашого дослідження є здійснення структурного аналізу особливостей ролі музичного 
мистецтва в процесі проведення сакральних дійств, а також окреслення його особливостей та визначення 
у синкретизмі культових діянь християнських течій. 

Виклад основного матеріалу. Річ у тім, що живопис та скульптура, при всій своїй корисності й 
придатності для релігійних дійств, все ж привносять в культ значний елемент "наочності", що в окремих 
випадках може прищеплювати небажані для церкви елементи в настроях віруючих. Цей елемент якраз 
відсутній у звукових образах, чим, зокрема, пояснюється та особлива увага, яку приділяли богослови 
мистецтву музики. Релігійний інститут в якості Церкви цінував в музиці не лише її абстрагованість, 
"духовність", але, головним чином, те, що вона може розкрити глибини священнодійства. Стосовно 
вищесказаного, Папа Пій ХІІ підкреслював – "…сакральна музика не звучить під час літургії, вона не 
додається до літургії, вона сама є літургія" [1: 18]. 

Вкажемо, що загалом між церковно-догматичним визначенням завдань сакральної музики й процесом 
функціонування музичної культури в її історичному розвитку завжди існували глибокі суперечності. 
Передусім, зазначимо, що християнські конфесії, як правило, не розглядають музичну культуру 
самостійною цілісністю. Вони виокремлюють із неї лише деякі властивості, за допомогою яких не лише 
реалізується комунікативна роль богослужіння, але й створюється певна емоційна атмосфера, необхідний 
психологічний настрій. Наприклад, для богослужіння має значення здатність музики стати своєрідною 
"мовною" формою спілкування між людьми. Маючи, подібно до звичайної людської мови, інтонаційну 
природу, музика емоційніша й доступніша. Вона легко долає національні бар’єри, передусім у країнах зі 
спільними культурними традиціями. В той же час музиці властива абстрагованість від усього 
безпосередньо-предметного, максимальна узагальненість. Ця особливість, що є характерною для 
музичного мистецтва процесом відокремлення людських переживань від їхнього конкретного змісту й 
перенесення їх на узагальнені музично-образні структури, дає можливість створення вкрай абстрактних, 
уявлюваних образів, у тому числі й містично-релігійних. До того ж в поєднанні з елементами 
театралізованого дійства, релігійно наповненим зображальним мистецтвом, архітектурою 
інструментальна музика й спів набувають особливої дієвості, сприяючи сприйняттю відповідної 
релігійної інформації і формуванню в підсумку певного соціально-психологічного типу віруючого. 

Більше того, церковна музика, яка є "мистецтвом ритмо-слово-інтонації", містить мінімум музичного 
впливу – виконує особливу функцію: "І цей minimum підпорядкований слову, заради чіткого й емоційно-
інтенсивного виявлення якого й складається ця формула" [2: 79]. Типовим прикладом такої музики є 
григоріанський хорал – традиційне виголошення у католицькій месі священиком "…заздалегідь 
визначеної інтонації як якоїсь формули (ритмо-тоно-словесної), за якою вступає хор. Тим самим хору 
вказується певний, передвизначений лад співу" [2: 213-214]. 

Ортодокси ревно оберігали оцю передвизначеність інтонаційної системи культового співу від будь-яких 
зовнішніх, "світських" вторгнень. Але при цьому залишалася поза увагою та обставина, що музика як 
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художня форма відображення дійсності не є виключно емоційним сигналом чи кодом тих або інших 
релігійних положень, які приймаються бездумно, на віру. Вона керується свідомістю і представляє собою 
розумову діяльність. Становлення мелодії в її емоційно-смисловій виразності є "…творенням людської 
свідомості, як і її основа – строго раціоналістична система інтервалів" [2: 343-344]. Достеменним є й те, що 
відображення процесів дійсності в музичних образах відбувається шляхом вичленення глибоко осмислених 
логічних зв’язків, адже в центрі всієї системи музичних звуків стоїть суспільна людина – ключ і масштаб 
порівнянь, оцінок, інтерпретацій явищ дійсності, яка й конкретизує їхнє гуманістичне начало. 

Для того, щоб бути зрозумілою широкому загалу чи бути принадною, Церква змушена звертатися до 
образно-художнього матеріалу, що сформувався в процесі духовно-практичної діяльності народних мас 
на тому чи іншому історичному етапі. Потрапляючи до сфери церковного культу, цей матеріал 
трансформується, перетворюючись у складову релігійного культу, й набуває нової смислової орієнтації, 
ідейну спрямованість і функції. Саме тому, що релігійне почуття, яке приводить віруючого до храму, 
постає вираженням соціальних суперечностей епохи, що переломлюються через конкретні обставини її 
життя, сприйняття богослужіння носить глибоко особистісний характер. Якщо трансформація 
художнього матеріалу в релігійно-культову дію догматично послідовна, то вона неминуче веде до 
розриву із звичною мовою образності світського мистецтва, утворюючи ряд "формул", детермінованих 
богослужбовою дією. 

Але наразі естетичне переживання, яке виникає під впливом музики, не є чимось абсолютно 
суб’єктивним. Кожне "Я", за справедливим зауваженням З. Лісси, "…складається з багатоманітних, 
перейнятих від суспільства елементів, котрі є "не – Я" й котрі керують нашим сприйняттям художнього 
твору. Наші суб’єктивні переживання визначаються міжсуб’єктними чинниками… На цій підставі ми 
говоримо про колективне музичне почуття середовища певного часу" [3: 113]. Багатошаровість музичної 
рецепції (сприйняття) визначається багатовимірністю її соціально-історичних і художніх детермінант. 
Звідси і зрозуміла суперечність між сприйняттям, що історично викристалізувалося певними класами, 
станами і прагненням церкви до релігійно-догматичної уніфікації професійної музики. 

Католицька церква суворо регламентувала роль музики у богослужінні. Це чітко визначено в 
рішеннях її соборів, папських енцикліках й інших документах Римської курії та її конгрегацій. 
Ідеологічне панування Церкви в середні віки цілком підпорядкувало їй цей вид мистецтва. Музика в 
католицькому богослужінні керувалася принципом "Per verbum sanctificatur cantum" – через слово 
освячується спів. Необхідно зазначити значимість церковного співу в якості каталізатора катарсису. 
Саме він здатен пробудити в людині найглибші душевні переживання. З приводу цього 
Аврелій Августин зауважив: "Я плакав зворушений до глибини душі, чуючи гімни і пісні, співані у Твоїй 
Церкві, Боже" [Августин Блаженний. Сповідь. – Кн. Х. – Ч. 23.]. Невипадково тут такий потяг до 
григоріанського хоралу, де цей принцип реалізується найповніше і зберігається в католицизмі аж донині. 
У зв’язку з виходом постанови про реформу літургії "Motu proprio" ("За власною спонукою") Пій Х в 
1903 р. зазначав, що за два тисячоліття в жодній музичній формі так повно не була виражена 
"надіндивідуальна" й "вічна позиція Церкви", як у григоріанському хоралі [4: 28-29]. З позицій 
сьогодення варто зауважити, що категоричність цієї постанови не врахувала низку важливих обставин, 
які вже тоді знижували можливості григоріанського співу. По-перше, як відомо, хорал звучав латиною, з 
плином часу зміст його тексту ставав недоступним для маси парафіян. У Середньовіччі латина навіть для 
римлян була вже архаїчною. По-друге, незважаючи на всі зусилля, Католицька церква так і не могла 
зберегти григоріанський спів у вигляді незмінної моделі сакральної музики. Як і будь-яке художнє 
явище, григоріанський спів не міг бути ізольованим від художнього життя епохи. Цей спів також 
розвивався, змінювалися традиції виконання, мінявся склад хоралу. Тобто еволюція хоралу свідчить про 
те, що релігійне мистецтво, незважаючи на всі ознаки "сакрального", теж може бути реалістичним, бо в 
художній творчості завжди знаходить втілення чуттєвий об’єктивний світ. 

Важливо зазначити, що поряд із церковним мистецтвом завжди існувала й ніколи не припиняла свого 
розвитку неосяжна за своїм художнім багатством народна музика. Церква боялася тієї популярності, 
якою користувалося народне мистецтво. Воно протистояло церковному аскетизму, утверджуючи глибоко 
земні етико-естетичні цінності й ідеали. Тому Церква в усі часи вважала своїм найпершим обов’язком 
охороняти "релігійну чистоту" мистецтва. Однак під тиском часу Католицька церква змушена була йти 
на компроміси, потайки повертаючись до того, чого зрікалася. Як би вперто не наполягали католицькі 
теологи на ідеї гріховності чуттєвої насолоди музикою, вони змушені були не лише рахуватися з цією 
"гріховністю", але й надавали їй право громадянства в літургії. Ця суперечливість визначається 
відмінністю між характером впливу на людину релігії та мистецтва. Емоційний відгук людини на 
мистецтво, зокрема на мистецтво музики, завжди багатоманітніший за релігійний. "Якщо навіть душу 
охоплює глибока скорбота, – зазначає Гегель з приводу старовинної церковної музики, – все ж 
залишаються краса й блаженство, проста велич і діяльність фантазії в душевній самонасолоді з її 
прагненням до різноманітності. Це краса, яка має чутливу видимість, так що часто-густо таке 
задоволення мелодією зводиться до виключно чуттєвої насолоди" [5: 126]. Імпульсом, який деформує 
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церковну музику й трансформує її в нові форми, були соціальні потреби, що виникали в кожну нову 
епоху в нових формах вираження і які відповідали емоційному ладові часу. 

Ці особливості художньої творчості яскраво проявилися у музиці доби Відродження, представленій у 
ХV ст. Нідерландською школою. Багатоплановість цієї музики відкривала можливості для появи в 
емансипованій свідомості ренесансної людини нових асоціацій, що виходять далеко за межі релігійних 
уявлень. Нідерландська меса завершує процес відторгнення церковної меси від канонічного тексту. 
Змістовність тут визначалася майже виключно музичними засобами, що посилювало багатозначність, 
розширювало коло образів. У ХХ ст., коли Католицька церква в пошуках посилення дієвості літургії 
звернулася до хорової поліфонічної меси, вона зробила це дуже обережно. Так, Пій ХІІ вимагав в цій 
"…важливій галузі великої пильності, щоб не допустити проникнення в церкву такої поліфонічної 
музики, в пишномовності, витіюватості й бундючності якої блякнуть священні слова літургії, що 
порушує дієвість богослужіння, паплюжить тим самим святість літургії" [4: 175]. 

Не менш масштабно використовує музичний супровід усіх своїх богослужінь Православна церква. 
Але тут він, на відміну від католицизму, є виключно вокальним і тому збігається з церковним співом. 
Климент Александрійський, наголошуючи на важливості церковної музики, категорично виступав проти 
використання в церкві музичних інструментів [6]. Єдиним інструментом, який має звучати в храмі, – 
людський голос, оскільки лише голосом можна втілити сакрально наснажене слово в музичних звуках. 
Климент Александрійський наголошував: "У нас у вжитку один інструмент – слово миру; за його 
допомогою ми віддаємо пошану Богу" [7: 228]. 

У православ'ї, церковний спів бере початок із Візантії, але згодом він зазнав впливу місцевих 
музичних традицій, зокрема народного мелосу, з якого багато запроваджено у практику богослужінь, 
увійшло у фонд так званих церковних розспівів. Щоб надати церковному співу певної стабільності, вже з 
ХІ ст. виникає знаменний розспів, який позначався так званими знаменами (знаками, "крюками"). 
Сьогодні цей розспів практикується лише в старообрядницьких церквах. Зате прищепилося на 
східнослов’янському ґрунті восьмиголосся, тобто система з восьми "гласів" (мелодій), яку теж 
запозичено з Візантійської церкви. Кількість гласів визначена через символічність числа "8", яке, на 
думку Григорія Богослова та Діонісія Ареопагіта, є символом вічності. Щоправда, восьмиголосся, яке 
практикується в Східній Церкві, не дотримується усіх тонкощів і музичних форм візантійського 
прототипу, зате зберегло його тверді музичні основи, мелодійні й ритмічні властивості. Характерною 
музичною властивістю восьмиголосся було притаманне живе, світле, радісне релігійне почуття без 
скорботи та суму. В історії розвитку церковного піснеспіву восьмиголосся стало тим живим джерелом, 
яке започаткувало, власне, усі давні православні розспіви. Лише цим і можна пояснити те, що 
незважаючи на багатство й розмаїття цих розспівів, на них лежить печать внутрішньої спорідненості, що 
визначається як строгий церковний стиль [8: 335]. 

Необхідно вказати на залучення музичного мистецтва до практики священнодійства у 
протестантизмі, де існує цілий репертуар псалмоспівів для богослужінь. У цій сфері працювало багато 
релігійних поетів і композиторів. Вони творили та примножували для своїх єдиновірців пісні і 
псалмоспіви, епізодично видавали їхні збірки, що впорядковувалися за принципом тих чи інших потреб і 
нагод церковного життя. Нумерація творів та рубрикація їх за змістовно-тематичним призначенням 
забезпечують зручність у користуванні виданнями на зібраннях віруючих. Крім друкованих, в 
користуванні віруючих є багато рукописних збірників, які переписували самі віруючі. 

У протестантизмі, водночас, не існує сталого репертуару сакральних співів, він у них поповнюється 
новотворами – текстовими й мелодійними. При громадах, де діють хори, їхній репертуар майже постійно 
оновлюється, а те, що виконувалося раніше, перейняте вже як надбання загального співу. Тобто має 
місце постійна актуалізація новотворів. 

Протестанти також у багатьох випадках супроводжують спів грою на музичних інструментах. 
Донедавна в селах найчастіше використовувався для цього баян, а то й дуже популярна колись гармошка 
– "гелігонка". Щоправда, не всі громади мали хоча б такий простий музичний інструмент. У містах 
популярними були піаніно, фісгармонія, останнім часом модними стають синтезатори. 

Цей "синтез" релігії й масової музики породив навіть низку поп-творів, в яких провідне місце займає 
християнська тема. З’являються гастролюючі священики, яким церкви надають місце для роботи з 
парафіянами. Наприклад, один із них (колишній артист, який став популярним в Англії теоретиком 
модерністської музики й водночас релігійним проповідником) Г. Гудвін не мислить церковної служби без 
квітів, музики й танців, гострого слівця [4: 105]. Галас, зчинений навколо опер "Ісус Христос – суперзірка", 
"Божі чари" та ін., є показником розповсюдженого тяжіння до жанру християнських містерій. Тим паче, 
зауважимо, що виданню подвійного вінілового альбому, на території СРСР, вище вказаної рок-опери 
Е. Л. Уебера, ще у 1991 р., шанувальники повинні бути вдячні саме Єдиній Євангелістично-Лютеранській 
церкві. При всій суперечливості оцінок преси і кліру цих явищ домінуючою залишається ідея про те, що 
протягом таких вистав люди долучаються до Святого Письма значно більшою мірою, ніж під час 
систематичних відвідувань недільних служб. Однак така "демократизація" цілком може сприяти підриву 
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сили та авторитету Церкви. Численні експерименти оновлення музики, експерименти літургією не стільки 
вдосконалюють її, скільки породжують хаос і плутанину. 

Висновки. Отже, у поєднанні з елементами театралізованого дійства, живописом, архітектурою 
музичне мистецтво набуває особливої дієвості, сприяючи сприйняттю відповідної релігійної інформації і 
формуванню у підсумку певного соціально-психологічного типу віруючого. 

Католицизм і православ’я розвивають вокальну (як духовний спів) та інструментальну музику 
упродовж yсієї своєї історії. І хоч обидві конфесії визначилися з місцем і роллю музики і співу у своїх 
культах ще в період ранньої доби свого функціонування, особливості їхнього розвитку й утвердження в 
різних ареалах неминуче позначалися й на характері релігійного музичного мистецтва. При цьому 
більшу пристосовуваність в цій сфері виявила Католицька церква, для якої взагалі характерні тенденції 
модернізації культу. Православ’я віддавало, скоріше, данину традиціоналізму, але час і соціально-
історичні умови та розвиток професійного мистецтва поступово позначаються і на трансформації його 
культового співу. Здатність до модернізації музики як невід'ємного елементу культового дійства 
демонструє й протестантизм. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Антонова О. А. Музыка и церковь / О. А. Антонова // Новое в жизни, науке, технике. Серия "Научный 
атеизм" ; № 6. – М. : Знание, 1977. – 62 с.  

2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – [изд. 2-е]. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с. 
3. Lissa Z. Neue Aufsätze zur Musikästhetik / Zofia Lissa. – Berlin : Heinrichshofen, 1975. – 261 S. 
4. Антонова О. А. Католицизм и искусство. ХХ век / О. А. Антонова. – М. : Мысль, 1985. – 175 с. 
5. Гегель Г. В. Ф. Эстетика / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Искусство, 1968. – Т. 1. – XVI. – 312 с. 
6. Шугаєва Л. М. Православне сектантство в Україні : особливості трансформації / Людмила Шугаєва. – Рівне : 

О. М. Зень, 2007. – 318 с. 
7. Настольная книга священнослужителя. – М. : Моск. Патриархия, 1993. – Т. 4. – 824 с. 
8. Настольная книга священнослужителя. – [2-е изд.]. – М. : Моск. Патриархат, 1992. – Т. 1. – 704 c. 
9. Яковлев Е. Г. Эстетическое сознание, искусство и религия / Евгений Георгиевич Яковлев. – М. : Искусство, 

1969. – 175 с. 
10. Gottwald K. Leonard Bernstein's Messe oder die Konstruktion der Blasphemie / K. Gottwald // Melos : neue 

Zeitschrift für Musik. – 1976. – № 2. – S. 281–284. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Antonova O. A. Muzyka i tserkov [Music and Church] / O. A. Antonova // Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriia 
"Nauchnyy ateizm" ; № 6 [New in Life, Science, Technique. Series ''Scientific Ateism ; № 6]. – M. : Znanie, 1977. 
– 62 s. 

2. Asafiev B. V. Muzykalnaya forma kak protsess [Musical Form as a Process] / B. V. Asafiev. – [izd. 2-e]. – L. : 
Muzyka, 1971. – 376 s.  

3. Lissa Z. Neue Aufsätze zur Musikästhetik / Zofia Lissa. – Berlin : Heinrichshofen, 1975. – 261 S. 
4. Antonova O. A. Katolitsizm i iskusstvo. XX vek [Catholicism and Art. The XX Century] / O. A. Antonova. – M. : 

Mysl, 1985. – 175 s. 
5. Hegel G. W. F. Estetika [Aesthetics] / G. W. F. Gegel. – M. : Iskusstvo, 1968. – T. 1. – XVI. – 312 s. 
6. Shugaeva L. M. Pravoslavne sektanstvo v Ukraini : osoblyvosti transformatsii [Orthodox Sectionalism] / 

Liudmyla Shugaeva. – Rivne : О. М. Zen, 2007. – 318 s. 
7. Nastolnaya kniga sviashchennosluzhytelia [Ecclesiast Bible]. – [2-e izd.]. – M. : Mosk. Patriarkhat, 1993. – T. 4. – 

824 s. 
8. Nastolnaya kniga sviashchennosluzitelia [Ecclesiast Bible]. – [2-e izd.]. – M. : Mosk. Patriarkhat, 1992. – T. 1. – 

704 s. 
9. Yakovlev Е. G. Esteticheskoe soznanie, iskusstvo i religiya [Aesthetical Consciousness, Art and Religion] / 

Evgeniy Georgievich Yakovlev. – М. : Iskusstvo, 1969. – 175 s. 
10. Gottwald K. Leonard Bernstein's Messe oder die Konstruktion der Blasphemie / K. Gottwald // Melos : neue 

Zeitschrift für Musik. – 1976. – № 2. – S. 281–284. 
 
Матеріал надійшов до редакції 28.08. 2014 р. 

Мельничук М. С. Философско-культурологический анализ сущностной роли музыкального искусства 
в сакральном действе христианства. 

В статье представлен анализ сущностной роли музыкального искусства в культовой практике 
христианства. Выяснены механизмы влияния данного вида искусства и его функциональная нагрузка, 

которая возникает как следствие суггестивного влияния в процессе сакрального действа в 
христианстве. Обосновано, что благодаря музыкальному искусству, которое используется в культовой 
практике, возможно создание абстрактных образов религиозно-мистического содержания, которое 

способствует усилению психических переживаний и приближению катарсиса. 
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Melnychuk M. S. The Philosophical-Culturological Analysis of the Musical Art Essence in the Christian 
Sacral Cult. 

The article presents the analysis of the musical art role essence in the Christian cult practice. The mechanisms 
of influence of this type of art are found out as well as its functional loading that arises up as a result to the 
suggestive influence in the process of the sacral action in Christianity. It is substantiated that, the suggestive 

influence of the sacred musical art is indicated not by dogma and religious rites but cognitive features of the man in 
the process of the aesthetic setting in the world. The sacral musical art appears as an all-sufficient object, which 
has the specific nature, features and sociocultural setting, considerable force of psychological influence on the 

believers' consciousness, which is the basis for the new concept – "religious catharsis" introduction to the 
scientific terminology. The use of the historical method principle in our research is caused by the necessity to 

define the stages of the Christian musical art establishment and the reasons of transformations in its 
development as the reaction on the basic tendencies of the sacral contemporary art evolution. In accordance 

with the society's social and spiritual development a sacral musical art is transformed, being under the influence 
of general modernization processes in Christianity. In our research the prospects of the art development are 
certain in the Christian cult in the conditions of intensifying global problems of the contemporary age, social 

and political contradictions, and spiritual crisis.  

Keywords: musical art, sacral action, Christianity, spirituality, catharsis. 
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ФІЗИЧНА І СПОРТИВНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА 

У статті підкреслено, що фізична культура орієнтує не тільки на те, що є, але і на те, що може і 
повинно бути із залученням даних природо- і суспільствознавства, багатої гуманітарної спадщини 
минулого і сьогодення. У даному відношенні представляє інтерес дослідження фізичної і спортивної 
культури з позицій понять ''цінність'' і ''ціннісна орієнтація''. Адже орієнтація на цінності виступає 

характерною межею людського життя, тілесного і духовного здоров'я людини. 

Ключові слова: фізична і спортивна культура, цінність, ціннісна орієнтація, суспільствознавство. 

Актуальність теми пов’язана з дослідженням цінності як регулятора поведінки людини, оскільки у 
людини цінності виступають системою координат, картою її природного і соціального світу, з якою вона 
співвідносить свою поведінку і діяльність. 

Фізична культура орієнтує не тільки на те, що є, але й на те, що може і повинно бути із залученням 
даних природо- та суспільствознавства, багатої гуманітарної спадщини колишнього і сьогодення. У 
даному відношенні представляє інтерес не дослідження фізичної та спортивної культури з позицій 
понять ''цінність'' та ''ціннісна орієнтація''. Адже орієнтація на цінності виступає характерною рисою 
людського життя, культури, тілесного і духовного здоров’я людини. 

Необхідно зазначити, що відродження сучасної культури можливо в різноманітті культур як 
повноцінних сенсів людяності. 

Метою статті є осмислення ціннісних орієнтацій як найважливіший системотворчий елемент 
внутрішньої структури особи. 

Виклад основного матеріалу. У зв'язку з пошуком виходу із кризи в духовній та етичній сферах, 
пов'язаних із нерівномірним розвитком економічних і етичних цінностей, є потреба в пошуку архетипів, 
які сприяли б розумінню тих реалій, де визначним є не стирання різниці між націями та народностями, а 
пошук діалогу, залучення до загальних цінностей при збереженні унікальності етнокультур. 

У даному відношенні нам представляється необхідним з'ясувати суть і зміст спортивної традиції, 
виявити при цьому механізми морального регулювання поведінки спортсмена. 

Як відомо, ніщо не живе насильно, і якщо спортивна традиція регулювання поведінки переживає 
століття, то має бути щось, завдячуючи чому це можливо. Важливим при цьому є виявити душу 
спортивної традиції за допомогою форм або мови самовираження. 

Важливою проблемою виступає наступна: чому багато учених вважають з'ясування того, в силу яких 
причин суспільство, іманентно орієнтоване на самозбереження живих систем, в останні десятиліття 
вступило на шлях украй деструктивного типу розвитку? У даному відношенні ми вважаємо те, що 
культурою забезпечується стимуляція, мотивація та виконання людської діяльності. Спортивна культура 
задає різноманітні форми соціальної взаємодії людей, відтворення структур їх індивідуального і 
суспільного життя. 

Спортивна традиція нами визначається як колективний стереотип поведінки, заснований на усному та 
живому способі передачі минулого життєвого досвіду, діючи на всіх етапах соціокультурного розвитку. 
Ця традиція, що йде з далекого минулого, виступає одним із способів існування культури, проникає у всі 
її рівні, виконуючи загально регулятивні, стабілізуючі, відтворюючі та трансформуючі функції. 

Культурний простір спорту є, передусім, антропологічним простором. Спорт в даному відношенні є 
способом існування людини в культурі. Спорт, на наш погляд, є культурний простір, що виступає як 
своєрідний синтез внутрішнього і зовнішнього світу людини, його етичних та естетичних уявлень та 
діяльності, що формує специфічний тип людини. Спортивна поведінка людини взаємопов'язана зі всіма 
компонентами культурного простору. 

Спортивний простір сучасного суспільства – це своєрідна системна цілісність: умова формування і 
розвитку специфічних рис та якостей людини. У межах спортивного простору здійснюється процес 
засвоєння і трансляції суб'єктом гуманістичних, етнічних та інших цінностей. 

Підхід до дослідження цінності як регулятора поведінки людини являється в цьому плані особливо 
актуальним, оскільки у людини цінності виступають системою координат, картою її природного і 
соціального світу, з якою вона співвідносить свою поведінку та діяльність. 

Людина, як правило, прагне в житті робити щось важливе, необхідне, значуще для себе, але в той же 
час позитивно оцінюване суспільством. Це необхідне супроводжується для неї життєво важливими 
ідеями та ідеалами, якими виступають цінності. Дана орієнтаційна функція цінності, яку можна назвати 
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ціннісною орієнтацією, як би ''програмує'' всю діяльність людини на тривалі терміни, задає генеральну 
лінію її поведінки. 

Ціннісні орієнтації – важливий системотворчий елемент внутрішньої структури особи. Вони 
виникають при цьому як рефлексія над цінностями, дозволяють відокремити значуще, істотне для 
людини від незначущого, неістотного. Критерієм такого обмеження та самообмеження ''Я'' виступає 
орієнтація на гуманітарну культуру, на такі надцінності, як любов до природи, до батьківщини, народу. 
Ці ''надцінності'', що представляють собою ''вигоду понад вигоду'', якщо вжити відомий термін І. Канта, 
вжитий ним відносно свободи, необхідні для нормального і повноцінного існування як окремого 
суб'єкта, так і людського співтовариства загалом, на яке орієнтований суб’єкт. 

Коли спортсмен бере участь в міжнародних змаганнях, то він, передусім, захищає честь своєї країни. І 
ця не тільки ідеальна, але й реальна мета, будучи цінністю, стає регулятивною основою діяльності 
суб'єкта. Навіщо людині необхідний ідеал? Найімовірніше всього тому, що людина через свою духовну, 
душевну та тілесну конституцію без ідеалу та ціннісних орієнтації не може організувати свого існування. 
Ідеал і цінності – це і керівництво до дії, і мета цієї дії. 

Тепер нам необхідно досліджувати чинники, що впливають на ціннісний зміст фізичної та спортивної 
культури, зміст соціальних функцій спорту. 

Перший чинник – це політичні системи. Вони мають вирішальний вплив на ціннісний зміст 
соціальних функцій спорту. Якщо політична система характеризується як диктатура, то вона задає 
спорту такий ціннісний зміст, як нівелювання та зрівнювання індивідуальності, культ мускульної сили, 
перетворення тіла на інструмент політики. 

В умовах демократичної держави ціннісний зміст спорту передбачає бути толерантним, жити в 

суспільстві, підтримувати партнерські відносини. Особа має можливість дистанціюватися від 
політичного режиму, а політична система надає можливість розвиватися індивідам на основі власних 
природних і культурних засад. При цьому необхідно відмітити важливість соціального захисту як 
професійних спортсменів, так і громадян, що займаються спортивною діяльністю, а також осіб з 
обмеженими можливостями (інвалідів). Постановка і вирішення цієї проблеми вимагає соціально-
філософського аналізу тілесності, оскільки вибір тієї або іншої концепції соціальної політики суспільства 
і держави по відношенню до тих людей, які мають порушення у фізичній, сенсорній або психічній сфері і 
відрізняються від загальноприйнятих норм, багато в чому пов'язаний із трактуванням цінностей тіла і 
душі людини, його духовності. 

Другий чинник – це економічні відносини. Складні індустріальні суспільства наповнюють ціннісний 
зміст спорту такими необхідними для особи якостями, як особова мобільність, гнучкість, уміння уникати 
конфліктів, соціально-прийнятні форми конфліктної поведінки і так далі. Проте ще більш важливо 
зміцнити соціальний статус спортсмена (не тільки професіонального), визначити для нього різні види 
соціальних гарантій при зниженні та втраті працездатності в результаті дії шкідливих чинників, 
пов’язаних із професійною діяльністю. Необхідно виявити найбільш значущі елементи економічного 
захисту і соціального забезпечення, їх форму, зміст і рівень. 

Третім істотним чинником, що визначає ціннісний зміст спорту, є антропологічні ідеї, погляди, що 
виражаються в уявленнях про образ людини. Ці уявлення також сьогодні зазнають змін. У даний час це 
уявлення про людину як про цілісну особу, яка представляє собою єдність інтелектуальних, моральних, 
естетичних і фізичних потенцій людського організму. 

Філософське осмислення спорту з погляду соціальної та ціннісної значущості для людини дозволяє 
виділити декілька моментів: 

1. Людина завжди визначається як істота, наповнена духовною силою. Реальна людина виходить з 
природного стану завдяки внутрішній силі, яка допомагає їй піднятися до морального стану. Сила є 
головною рисою людської природи, і забезпечити її дозволяють спорт і фізична освіта. 

2. Філософське осмислення спорту ґрунтується на принципі розвитку. Моральні та духовні сили 
необхідно розвивати. Праця спортсмена, діяча мистецтва, лікаря, вчителя і т. д. сьогодні перетворюється 
на чужу йому силу, в засіб для підтримки його індивідуального існування. Відчужена праця відчужує від 
спортсмена, вчителя і так далі не тільки його власне тіло, його тілесну конституцію як артикульоване 
тіло, або почуття, духовність почуттів, але і духовну сутність, людську сутність. Людина стає грубою та 
невихованою. Її ''око'' стає тільки пасивним. Вона переходить тільки до пасивного віддзеркалення 
видимого, а не до активного його відтворення. Фізична культура призначена, передусім, для того, щоб 
людське тіло було сформоване моральною волею. Але ворожнеча між емпіричним почуттям і духом 
існує, доки працею людини ще не вироблені людський смак до природи, природне відчуття людини. 

3. Якщо визначення людини як істоти, наповненої сили, приводить до питання про розвиток, то це 
питання, в свою чергу, неминуче приводить до ідеї гармонії. 

У філософських дослідженнях спорту завжди проходить думка про необхідність освіти, яка охопила б 
всю людину – її духовні й фізичні сили; лише в цьому випадку людина може утвердитись в світі як 
природна, суспільна і така, що володіє яскравими індивідуальними якостями істота. Взаємозв'язок 
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моральної, духовної, фізичної освіти означає врівноваженість всіх сил людини. Фізична освіта є тут 
складовою частиною освіти людини загалом. 

Таким чином, соціально-філософське осмислення фізичної освіти і спорту припускає розгляд людини 
в трьох іпостасях: людина як творіння природи, творіння суспільства і творіння самої себе. У цьому 
образі людини на перший план висуваються її природний характер, зв'язок із суспільством та 
індивідуальність. Ціннісний зміст спорту в даному контексті варто розглядати як подолання людиною 
своєї грубої, тваринної природи, коли вона своїми власними силами створює свою особу, а кінцеву мету 
бачить в досягненні морального стану, який піднімає людину до рівня свободи, звільняючи її від пут 
емпіричних потягів та пристрастей, яким вона підкоряється, знаходячись як в природному, так і в 
суспільному стані. 

Соціальна функція спорту розглядається нами в подальшому на прикладі ціннісних орієнтацій 
студентів вищих навчальних закладів, вимагає теоретичного осмислення самої категорії ''цінність''. 

Розгляд становлення ціннісної свідомості суб'єкта, зайнятого фізкультурною і спортивною 
діяльністю, дозволяє виділити ті моменти, які мають загальнометодологічне значення, дозволяє за 
явищем цінності виявити фундаментальні структури. 

По-перше, цінність за своїм онтологічним статусом є суспільним відношенням і як така не може бути 
зведена ні до предмету об'єктивного світу, ні до будь-якої духовної освіти. По-друге, на рівні явища 
феномен ціннісного відношення виникає завдяки ефекту проблематичності. По-третє, в свідомості 
суб'єкта цей ефект породжує ціннісне уявлення, в якому цінність протиставлена реальності і певною 
мірою протилежна їй. Далі виникає необхідність розглянути структуру ціннісного відношення. Перше 
питання, яке перед нами встає при цьому, – це питання про те, що саме в зовнішньому явищі, предметі 
робить його елементом ціннісного відношення, якщо ні сам по собі предмет, ні властиві йому об'єктивні 
властивості ще не роблять його цінністю. Соціальна філософія не має в своєму апараті терміну, який 
відображав би те, що перетворює предмет на елемент ціннісного відношення. У цьому питанні можна 
послатися на поняття ''ціннісна предметність'', введене словацьким дослідником В. Брожиком [1]. 

Ціннісна предметність – це потенційна цінністъ в потенції, можливості, але зовсім не сама цінність. 
Ціннісна предметність – це об'єктивна основа цінності та її передумова. Цінність об'єктивна, але не речова. 

Аксіологічний погляд на світ виникає лише з появою рефлексуючого суб'єкта, джерелом рефлексії 
якого виступають його очікування і вимоги, що пред'являються цьому світу. В результаті такого 
відношення світ подвоюється: разом з об’єктивною реальністю існує і її ціннісне сприйняття. 

По-перше, виникнення аксіології – науки про цінності – пов'язано з руйнуванням старої 
аристократичної школи цінностей, заснованої на звичці і авторитеті. Загальна теорія цінностей 
розглядається як необхідна для людини, через яку вона зможе пізнати саму себе, свої найбільш глибокі цілі 
та стремління. І це знання опиниться для неї не менше звільняючим, ніж знання законів природи. По-друге, 
в якості необхідного ідеалу завжди розглядається ''реальність'', тобто існуючі інтереси, існуючі речі. По-
третє, єдиним джерелом цінностей є інтерес: речі є цінними настільки, наскільки вони є бажаними. 

Характер цінностей та їх зміна завжди залежать від характеру і зміни інтересів. Всі характеристики, 
що відносяться до інтересу, можуть бути застосовні і до цінностей. Інтерес часто переходить з одного 
об'єкту на іншій, який супроводжує суб'єкта в досвіді. Досвід виступає як причина диференціації, 
інтеграції інтересів і відповідних їм цінностей. 

Властивості людини, що виникають в її відносинах із світом, стають не тільки об'єктивними фактами, 
але й цінностями в міру того, як вони усвідомлюються як значущі для людського роду. Процедура оцінки 
цих властивостей приводить до формування суб'єктивних цінностей – певних абстракцій свідомості. 
Таким чином, проблема ''особа як цінність'' має принаймні дві сторони. Перша – яким чином у 
відношенні ''світ – людина'' складається особистість як об'єктивна цінність? Друга – як складається сфера 
суб'єктивних цінностей? 

Людство в ролі суб'єкта оцінки виступає в будь-яку епоху в двох глобальних сенсах: як людський рід 
взагалі і як його конкретна історична форма. Вони задають наявність двох типів ціннісних моделей. 

Першу, абсолютну (використовуючи термінологію І. Канта), можна визначити як категоричну модель 
особистості, домінантою якої виступає ідея людства (Людини) як мети. Категорична модель знаходить 
форму спонукально-морального ідеалу. 

Другу, відносну модель можна визначити як модель гіпотетичну, що складається під впливом 
конкретних потреб і можливостей суспільної практики. Ця проміжна мета – засіб на шляху до абсолютно 
повного саморозкриття людської суб'єктивності. Гіпотетична модель часто знаходить форму 
нормативних кодексів. 

Емпірична цінність виявляється, передусім, як прагнення суб'єкта до предмета своєї потреби, 
корисність, необхідність якого попередньо встановлена в оцінці. При цьому на рівні явища ціннісне 
відношення фіксується в двох основних моментах: по-перше, ціннісні уявлення суб'єкта, що існують у 
вигляді понять, норм, ідеалів, за допомогою яких здійснюється оцінка, по-друге, зовнішній предмет, 
явище об'єктивної дійсності, яке виступає об’єктом прагнень суб'єкта, оскільки володіє деякими 
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корисними властивостями. На даній основі і виникає специфічна логіка ціннісної свідомості: чим 
актуальніша потреба, тим вище статус даного предмету. На цьому рівні цінність і ціннісне відношення 
виступають як щось безпосередньо дане в досвіді та фіксуються зазвичай в термінах, що виражають 
переваги. Спроби виявити природу цих явищ, не виходячи за межі ціннісних феноменів, неминуче 
породжують тенденцію до абсолютизації одного з тих елементів: відомостей явища цінності або до 
предметного світу, або до світу ідеальних духовних цінностей. Спочатку в сферу ''предметних цінностей'' 
людини включався тільки зовнішній світ об’єктів, пізніше – сама людина як частина цього світу. 

Аналіз соціально-філософських інтерпретацій категорії ''цінність'' дозволяє зробити наступний 
висновок: схематично структура ціннісного відношення може бути представлена у вигляді комплексу 
взаємопов'язаних елементів: 1) ціннісна предметність як властивість суспільного предмету, як об'єктивна 
основа та передумова цінності; 2) актуальна потреба діяльного суб’єкту, що розуміється як необхідна 
відповідність між нормативним ходом життєвого процесу та конкретною мірою наявних умов, яка 
переноситься суб'єктом як стан незадоволеності, потреби; 3) цінність як елемент людської діяльності, як 
момент зіставлення дійсності та ідеалу (належного); 4) оцінка як завершення ціннісного відношення, в 
якій конституюється цінність, що виражена в різних ціннісних еквівалентах (поняттях, думках, ідеалах). 

Таким чином, кажучи про поняття ''цінність'', можна розрізняти два його основних значення: 
1) цінності в системі об'єктивно існуючих предметів, ідей, властивостей матеріальних і духовних 

продуктів та інше, в суті котрих полягає атрибут цінності, котра існує незалежно від суб'єктивних оцінок 
людей; 

2) цінності в сенсі значущості (конкретної цінності чи системи цінностей) для індивіда. 
Твердження про те, що дещо представляє для когось цінність, можна розуміти в трьох значеннях: 
а) цінністю можна називати якість речей, до виробництва яких направлені наші зусилля або які 

задовольняють наші потреби; 
б) цінностями можна вважати позитивно оцінювані з наших позицій об'єкти; 
в) під цінністю можна мати на увазі також критерій, на основі якого різні об'єкти підлягають оцінці [7]. 
Соціально-філософська теорія, в якій присутня аксіологічна проблематика, не повинна випускати з 

уваги ту обставину, що вона завжди оперує такими цінностями, за якими приховані складні ціннісні 
утворення. Приблизно з середини 60-х років в соціально-філософських підходах до вивчення 
матеріальної та духовної життєдіяльності людей почала розроблятися аксіологічна проблематика: 
ціннісне відношення людей і соціумів до об'єктивної дійсності. 

В соціальній філософії, основну увагу якої привертають як раз соціально значущі факти, 
позитивістське розуміння досить розповсюджене [3]. 

Зокрема, В. С. Магун вважає, що існують дві принципово різні форми організації соціально корисної 
діяльності індивіда: ''Вони розрізняються і своїми соціальними механізмами, і змістом відбитих в психіці 
людини (за допомогою емоційних і раціональних оцінок) цінностей. З точки зору представленості 
соціальних цінностей в психіці суб’єкта дві згаданих форми стимулювання його соціально корисної 
діяльності можна розрізняти як пряму і побічну. 

У разі прямого стимулювання потреби і блага інших людей, соціальних груп відображаються в 
психіці людини в тих же емоційно-оціночних формах, які характерні для віддзеркалення ним своїх 
власних цінностей. У цьому випадку образ чужого блага або чужої потреби супроводжується у суб'єкта 
переживаннями власного задоволення або страждання. Людина не тільки переживає за інших людей, але 
й думає про їх благополуччя [4]. Категорія цінності тут розкриває один з істотних моментів 
універсальної взаємозалежності явищ – момент значущості одного явища для буття іншого. 

Проте сьогодні, в силу комерціалізації спорту, сталася переорієнтація поняття цінності на ''ціну''. 
Водночас, спорт завжди мав яскраво виражену моральну санкцію. Але на теперішній час все частіше 
звертає на себе увагу суперечність між реальною орієнтацією спортсменів і учасників олімпійського 
руху на прагматичні цілі та тими цінностями, які здавна проголошує олімпійська філософія. Сучасний 
спорт як феномен культури, що з'явився в середині XIX століття, являється продуктом капіталістичного 
суспільства, товарного виробництва, де відносини людей нагадують відносини між товарами. Внаслідок 
комерціалізації спорту даний соціальний інститут все більшою мірою стає сферою шоу-бізнесу. На 
перший план висуваються чинники популярності та видовищності. 

Строго кажучи, суб'єктом ціннісного відношення виступає та сторона, відносно буття якої 
визначається цінність іншої. Представляється необхідним ''розрізняти суб'єкт ціннісного відношення і 
суб'єкт пізнання цінності, які не завжди співпадають'' [5]. 

Більшість філософських підходів до проблеми цінностей, значна частина психологічних і деякі 
соціологічні дослідження виходять з такої установки, при якій поняття цінності описує особливу 
реальність, що не виходить з потреб. 

Цінність не є вторинною, вона володіє особливим статусом серед множини інших оточуючих людину 
предметів, ''наділяючи той або інший об'єкт статусом цінності, людина як би суб'єктивує цей об'єкт, 
визнає право на власний ''голос'' [6]. 
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Розуміння цінності як надіндивідуальної реальності ми знаходимо у Парсонса, коли мова йде про 
соціологічну категорію, адекватну для опису культур чи соціальних систем [7].  

У соціологічній традиції простежуються два підходи до проблеми цінностей: натуралістичний і 
антинатуралістичний. 

Суть антинатуралізму полягає у відриві цінностей від реальних інтересів особи, природних потреб 
людини. Згідно даному підходу, цінності є ідеальними сутностями, сфера яких знаходиться поза 
досвідом і які не залежать від інтересів. 

З позицій натуралізму цінністю представляється все те, що сприяє ефективному функціонуванню 
елементів ''людської природи'', біопсихологічних здібностей індивіда, задоволенню його інтересів, 
розвитку потенціальних творчих задатків. 

''При всьому різноманітті визначень і розумінь категорії цінності очевидне одне: наукова необхідність 
в цій категорії виникає тоді, коли постає питання про особу чи матеріальне і духовне середовище, що 
оточує її, а ширше – у відношенні діяльності суб'єкта (будь-то особа, соціальна група, нація та інше) і тих 
об'єктивних умов, в яких він діє'' [8]. 

''Зміст цінності, – зауважує А. Г. Здравомислов, – обумовлено культурними досягненнями 
суспільства. Світ цінностей – це, передусім, світ культури в широкому сенсі слова, це сфера духовної 
діяльності людини, її моральної свідомості, її прихильностей – тих оцінок, в яких виражається міра 
духовного багатства особи'' [9]. Для спорту характерні самопожертва, допомога тим, хто терпить лихо, 
порядність. В спорті існують приклади такої поведінки. Це доволі рідкі випадки, які заперечують такий 
імператив, як ''перемога за будь-яку ціну'' через особисту самопожертву, особисту порядність, дають 
іншим шанси на перемогу. Існують такі міжнародні організації, як комітет Фейр Плей та Європейський 
рух Фейр Плів, які заохочують спортсменів за прояв подібної поведінки [10]. Водночас, необхідно 
зазначити, що існує багато випадків, коли спортсмени проявляють порядність в ситуаціях, коли люди 
терплять лихо, вони приходять на допомогу, демонструючи зразки самопожертви, віддають своє життя 
заради спасіння людей. Саме через це цінності не можна розглядати як просте продовження або 
віддзеркалення інтересів. Вони володіють відносною самостійністю [11]. Ця самостійність проявляється 
в можливостях людського духу, в її здатності протистояти емпіричній дійсності. 

Розуміння цінності як надіндивідульної реальності припускає існування її суб’єктивно-психологічних 
синонімів, які описуються такими поняттями, як мотив, потреба, інтерес, ціннісна орієнтація або 
суб'єктивна цінність. Проте вони розглядаються як вторинні по відношенню до об’єктивної 
надіндивідуальної цінності. У цьому сенсі показові наступні трактування цінності як надіндивідуальної 
реальності: Дюркгейм, наприклад, закликав соціологію стати наукою про ідеали [12]. 

Якщо людина, її воля і щастя підкорені колективу як вищій меті, цінність колективізму характерна для 
України та православ'я, то свобода і повага особи розглядаються М. Вебером як специфічні західні цінності. І 
ця різниця обумовлена, за Вебером, тією обставиною, що східна цивілізація не була зачеплена, на відміну від 
західноєвропейського суспільства, протестантською реформацією, рухом за індивідуальну свободу [13]. 

Таким чином, абсолютизація надіндивідуальних цінностей виводить поняття цінності за межі 
наукового (у тому числі й філософського аналізу). 

Очевидно, що однією із продуктивних в науковому плані альтернатив виступатиме соціально-
філософська інтерпретація надіндивідуального характеру цінностей. Вони втрачають свій абсолютний 
характер. ''Загальнолюдський характер ряду оцінок не означає їх абсолютної об'єктивності. 
Загальнолюдське і об'єктивне – різні поняття. Загальнолюдське може виступати в якості об'єктивного 
лише в плані протиставлення суспільства і особи, тобто у тому випадку, коли за суб’єкт приймається 
окрема людина, а не людство загалом. У повному ж сенсі слова об'єктивним може бути лише те, що не 
залежить ні від людини, ні від людства. Від того, що та інша оцінка розділяється всіма людьми, вона не 
перестає бути оцінкою і не стає об'єктивним віддзеркаленням властивості речі як такої'' [14]. 

Цінності, виступаючи певними цільовими орієнтирами, визначають верхню межу рівня соціальних 
домагань особи. Розуміння цінності як ідеалу дозволяє усвідомити не лише надіндивідуальність, але 
також надособистісні цінності, володіння ними ''самостійністю'', яка дозволяє їм виконувати функцію 
вищого критерію для орієнтації у світі та опори для особистісного самовизначення і самовираження. На 
цю роль і функцію цінностей в індивідуальній життєдіяльності неодноразово вказували різні 
екзистенціально-орієнтовані вчені [15]. 

В контексті вищесказаного поняття цінності може бути віднесено до ряду таких понять, як ''суспільна 
свідомість'', ''соціальний характер'', ''соціальне несвідоме'' [16]. 

Соціальні цінності виступають в цій логіці як такі, що характеризують соціальні спільності різного 
масштабу, включаючи людство загалом. Будучи породженням конкретного соціуму, соціальні цінності 
відображають в собі основні риси цієї життєдіяльності в знятому вигляді. Самостійним суб'єктом 
ціннісного відношення може виступати будь-яка соціальна спільність. Соціальні цінності неабсолютні й 
необ'єктивні в строгому сенсі слова, і сучасні порівняльно-культурні дослідження демонструють 
відносність навіть вищих і непохитних цінностей будь-якої культури. 
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У такому ж ключі можна розглядати й людські цінності, що узагальнюють конкретно-історичний досвід 
сукупної життєдіяльності людства. Усвідомлення людством своєї єдності та формування світової спільноти, 
що виробляє, зокрема, загальні ціннісні орієнтири, – процес, який особливо очевидний сьогодні. 

Загальнолюдські цінності відображають деякі загальні риси, властиві життєдіяльності людей різних 
історичних епох, соціально-економічних укладів, класової, національної, етнічної та культурної 
приналежності. Існують цінності, що характеризують історичну епоху, соціально-економічний устрій, 
націю і так далі, а також специфічні цінності професійних і демографічних груп (наприклад, молоді) та 
інших об’єднань людей (зокрема асоціально-направлених груп). 

Неоднорідність соціальної структури суспільства приводить до існування в ньому в будь-який 
історичний відрізок часу різних, іноді навіть суперечливих цінностей. Як зазначає Л. А. Арутюнян [17], 
подібна багаторівневість властива не тільки системі цінностей суспільства як такого, але і цінностям 
більшості інших соціальних груп і спільностей різного рангу. 

Система цінностей історично конкретної соціальної спільності представляє собою предметне втілення 
системи діяльностей та суспільних відносин, що виражають суть життєдіяльності даної спільності, її 
конкретно-історичного способу життя. А. С. Богомолов характеризує цінність як елемент опредмечених 
у формі соціальних інститутів суспільних відносин [17]. О. Г. Дробницький розглядає цінність як 
предметну форму існування суспільних відносин [18]. 

''Незалежно від того, чи трактується цінність як властивість самого предмету, значення цього 
предмету для людини або як відношення людини до предмету, сюди відноситься круг явищ, який усім 
добре відомий. Це матеріальне благо предмета споживання, вартість продукту праці, позитивне або 
негативне значення суспільного явища, властивості природних об'єктів і витворів мистецтва, моральна 
гідність об'єкта етичної оцінки (вчинку, особи, мотиву і т. д.) й деякі інші явища. З іншого боку, під 
цінностями також розуміють певні феномени суспільної свідомості: соціально-політичні, правові, 
моральні, естетичні, релігійні принципи, ідеали, оцінки та їх критерії. Усі ці явища називають 
''духовними цінностями'' [18]. 

Розуміння цінності як суто індивідуальної реальності, значущої лише для суб’єкта, характерне для 
С. Л. Рубінштейна [19]. Філософи-екзистенціалісти розуміють цінність як щось, що створюється 
виключно творчою індивідуальною свідомістю суб’єкта, його відповідальним особовим вибором [19]. 

В існуючій літературі представлено два направлення в розумінні цінності як індивідуальної 
реальності. Перше направлення засноване на інтерпретації цінності як відображення в свідомості 
корелятів цінностей [21], які впливають на індивідуальну поведінку через механізми свідомого 
контролю. Друге направлення засноване на інтерпретації цінностей як інтегрованих у структуру особи і 
мотивації індивідуальної поведінки, та визначаючих її направленість незалежно від того, наскільки вони 
усвідомлюються як такі. 

Визнання цінностей реально діючими регуляторами діяльності індивідів означає існування свідомих 
переконань або уявлень суб'єкта про цінне для нього, що адекватно виражається поняттям ціннісних 
орієнтацій [12]. Визнання психологічної реальності як інтегрованих в її мотиваційну структуру 
цінностей, так і ціннісних орієнтації свідомості ставить проблему співвідношення між ними. У 
соціальній філософії та соціальній психології ця проблема фіксується як проблема розходження між 
декларованими і реальними цінностями [23]. Розходження між декларованими ціннісними орієнтаціями 
свідомості та цінностями, що спонукають діяльність людини, може пояснюватися цілою низкою 
чинників: 1) в силу недостатньо сталої і структурованої системи особових цінностей, коли людина може 
недостатньо чітко усвідомлювати роль тих чи інших цінностей у своєму житті; 2) джерелом неузгоджень 
може виступати те, що у свідомості будь-якої людини присутні ціннісні уявлення самі різні. Разом із 
ціннісними орієнтаціями, що адекватно відображають власні особові цінності суб’єкта, в свідомості 
відбиваються цінності інших людей, цінності різних великих і малих соціальних груп, а також ціннісні 
стереотипи та ціннісні ідеали, що відображають цінність для людини самих цінностей у відверненні від 
образу свого ''Я''. Різні ціннісні уявлення в індивідуальній свідомості змішуються, що ускладнює 
адекватну рефлексію над власними цінностями. 

Питання про те, розуміти під цінностями деякі чітко описані норми, які потрібно дотримуватися, або 
ідеали й цілі, що не зводяться до однозначних приписів, більш повно розглянуто Л. І. Іванько [15]. 
Детально проаналізовано функціональні відмінності між нормами та цінностями: ''Цінності більшою 
мірою співвідносяться з цілепокладаючими сторонами людської діяльності, тоді як норми тяжіють 
переважно до засобів і способів її існування. Нормативна система більш жорстко детермінує діяльність, 
ніж ціннісна, бо, по-перше норма не має градацій. Цінності розрізняються за ''інтенсивністю'', 
характеризуються більшою або меншою мірою настійності''. 

Початкова, основна форма існування цінностей – у вигляді суспільних ідеалів, тобто вироблених 
суспільною свідомістю та присутніх у ній узагальнених уявлень про досконалість у різних сферах 
суспільного життя. В філософському словнику дається наступне визначення поняття ідеалу: це 
''…уявлення про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета визначає спосіб і характер 
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діяльності людини або соціальної групи. Вихідною засадою формування ідеалу є усвідомлення суб’єктом 
діяльності своїх потреб та недовершеності наявної дійсності й відповідно необхідності її реального 
перетворення…'' [25]. 

У цій своїй значущості цінності відносяться до категорії ''соціальних уявлень''. Водночас вони не 
зводяться до суб'єктивних уявлень. Навпаки, вони вкорінені, передусім, в об'єктивному устрої 
суспільного буття даного конкретного соціуму та відображають практичний досвід його життєдіяльності. 
Варто розрізняти реальні цінності соціуму та ідеали, що формуються у вигляді ідеологічних конструкцій. 
Останні можуть успішно виконувати функцію консолідації та орієнтації соціальної спільності лише в 
тому випадку, якщо вони адекватно відображають в собі мотивацію її колективної життєдіяльності. 
''Тільки ''цінність'', а саме в значенні чогось, що хотіли б мати все, робить ідею ідеалом'' [26]. 

Будь-яка соціальна спільність – від сім'ї до людства загалом – може виступати суб'єктом системи 
специфічних цінностей цієї спільності. Ціннісна єдність є основою для виникнення неформальних 
соціальних груп; у випадку ж формальних інституціоналізованих груп та спільностей (сім'я, навчальна 
група, нація) її наявність є запорукою й мірою згуртованості та успішного функціонування групи, що 
було експериментально доведено для малих груп [25]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
1) проблема ціннісних орієнтації суб’єкта розроблена недостатньо; отже, існують суперечні 

тлумачення; 
2) розмиті методологічні установки про ціннісну значущість різних соціальних феноменів, що 

певною мірою відноситься і до спорту; 
3) як наслідок всього цього, відбувається зміщення акцентів по різних суспільно-значущих 

проблемах (зокрема з проблеми спорту та спортивної культури). 
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Шеремет Л. А. Физическая и спортивная культура в контексте проблемы формирования 
ценностных ориентаций личности и общества. 

В статье подчеркивается, что физическая культура ориентирует не только на то, что есть, но и на 
то, что может и должно быть с привлечением данных природо- и обществоведения, богатого 
гуманитарного наследия прошлого и настоящего. В данном отношении представляет интерес 
исследование физической и спортивной культуры с позиций понятий ''ценность'' и ''ценностная 
ориентация''. Ведь ориентация на ценности выступает характерной чертой человеческой жизни, 

телесного и духовного здоровья человека. 

Ключевые слова: физическая и спортивная культура, ценность, ценностная ориентация, 
обществоведение. 

Sheremet L. A. Physical and Sports Culture in the Context of Forming Axiological Orientations of an 
Individual and a Society. 

The article emphasizes that physical education focuses not only on what is, but that can and should be involving 
data of the natural-and social science, humanitarian rich heritage of the past and present. In this respect, the 

study is of interest concerning the physical and sports culture from the standpoint of the concepts of "value" and 
"value orientation". The focus on values is a characteristic feature of the human life, physical and spiritual 
health. It is concluded that the problem of the subject's axiological orientations is not developed enough, 

therefore there are disputable interpretations. There are indistinct methodological orientations on the 
axiological importance of different social phenomena, which relate to sports. As the consequence there is the 
shift of accents on different social important issues (in particular the problem of sports and sports culture). 

Key words: physical and sports culture, value, axiological orientation, social science. 
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ФАШИСТСЬКИЙ ТА КОМУНІСТИЧНИЙ ТОТАЛІТАРИЗМ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ 
ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ РЕФЛЕКСІЇ 

Отже з ідеологічної точки зору, фашизм та комунізм можна загалом охарактеризувати як ідеології, які 
володіють власною революційною і модернізаційною програмою, яка не тільки відрізняє фашизм та 
комунізм від авторитарних форм консерватизму і капіталізму, але і обумовлює те, проти чого 

виступають означені ідеології і що, отже, стає об'єктом їх агресій та репресій; ''популістський'' проект, 
спрямований на мобілізацію енергії усіх тих людей, які вважаються справжніми членами національної або 

інтернаціональної (віртуальної) спільноти, що відрізняє фашизм та комунізм від правих військових 
режимів, яким достатньо лише встановлення нового порядку згори без проведення справжньої соціальної 

революції; органічне розуміння нації, яке в міжвоєнний період відкидало династичну традицію і 
ліберальний раціоналізм на користь харизматичної енергії, що виявляється в культі лідера і 

всепроникаючому використанні театральних і ритуальних елементів в політиці. Особливістю, що 
відрізняє комунізм від фашизму є те, що фашизм припускав або активно просував етнічні, біологічні, 
євгенічні і навіть геноцидальні, ''ліквідаційні'' форми ксенофобії та расизму, спрямовані проти груп, які 
ототожнюються з фізичним і моральним занепадом, навіть якщо біологічний расизм сам по собі і не був 

визначальним елементом. І в Німеччині, і в Італії встановленню тоталітарних режимів Гітлера і 
Муссоліні передувало виникнення масових рухів, учасники яких цілком добровільно підтримували і поділяли 
фашистську ідеологію. Так, великий терор сталінського режиму сприймався як виправданий значною 
частиною населення. Ця обставина недооцінювалося в соціологічних та міждисциплінарних студіях, 

багато представників яких стояли на так званій нормативистській позиції. 

Ключові слова: комунізм, фашизм, тоталітаризм, тоталітарна людина, ксенофобія, расизм. 

Актуальність теми дослідження. Без перебільшення, XX століття в соціально-політичному аспекті 
пройшло під знаком тоталітарних ідеологій і режимів. З усіх минулих століть саме воно може вважатися 
століттям тоталітаризму, у зв’язку з чим К. С. Гаджиєв веде мову про homo totalitaricus як феномен XX 
століття [1]. Тоталітарні суспільства діставали легітимацію через різні доктрини, існували й існують на 
різних континентах, у різних культурах. 

Однак цьому визначенню могло б відповідати занадто багато різних за природою суспільств, 
створених у різних країнах. Наприклад, в епоху європейського абсолютизму XVII і XVIII століть 
управління масами також здійснювалося через насильство, а суспільство повністю підкорилося владі 
панівної абсолютистської еліти, ''організованої в цілісний військово-бюрократичний апарат і очолюваної 
лідером''. Навряд чи можна поставити знак рівності між абсолютними монархіями, з одного боку, і 
комуністичними або націонал-соціалістичними тоталітарними режимами XX століття, з іншого, 
об'єднавши їх загальним терміном ''тоталітаризм''. Адже обсяг концепту ''тоталітаризм'' розширився б у 
цьому випадку настільки, що став би малоефективним у науковому відношенні.  

Якщо основною соціальною силою тоталітаризму є люмпен-елемент, – ''аморфний, дезорієнтований і 
той, що ненавидить всі інші суспільні верстви'' – то причини виникнення і мета існування тоталітаризму 
стають ще більш неясними: люмпенізовані верстви існували і існують завжди і скрізь, і позбутися них 
навряд чи можливо. 

Очевидно, не має сенсу розширювати тепер питання про природу тоталітаризму і цікавитися, чи були 
і раніше в історії режими, аналогічні тоталітарним XX століття; визначати, в чому ж загальні і незмінні 
для всіх часів і народів якості тоталітаризму, які і складають сутність даного явища. 

Метою дослідження є аналіз векторів теоретичної рефлексії фашистського та комуністичного 
тоталітаризму в соціально-філософській літературі та міждисциплінарних (економічних та 
політологічних) дослідженнях. 

Завданнями статті є: 
а) визначення векторів теоретичної рефлексії фашистського та комуністичного тоталітаризму в 

соціально-філософській літературі; 
б) визначення векторів теоретичної рефлексії фашистського та комуністичного тоталітаризму в 

міждисциплінарних (економічних, політологічних, культурологічних) дослідженнях. 
Аналіз наукових джерел, в яких започатковано розв’язання проблеми. Термін ''тоталітаризм'' є 

похідним від пізньо-латинського слова ''totalitas'', що означає ''цілісність'', ''повнота''. Термін виник і 
набув поширеності в 20-30-ті р. ХХ ст. і використовувався для позначення політичних систем у 
фашистській Італії, нацистській Німеччині і більшовицькому СРСР. Одним із перших авторів цей термін 
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використав італійський автор Дж. Амендола, який у своїй промові 20 березня 1924 р. заявив, що фашизм, 
як і комунізм, являє собою ''тоталітарну реакцію на лібералізм і демократію'' [2: 13-14]. 

У ліберальному журналі ''Рінашіта ліберала'' (січень 1925) вибори, що відбулися в Італії у квітні 1924 
року, були охарактеризовані як totalitäre е liberticide, тобто, тоталітарні і згубні для свободи. Трохи 
пізніше офіційний фашистський теоретик Дж. Джентіле говорив про фашизм як про тоталітарну 
концепцію життя. Часто використовував цей термін Б. Муссоліні, який називав свій режим не інакше як 
lo stato totalitario, тобто, тоталітарна держава. Що стосується А. Гітлера та його поплічників, то вони, в 
усякому разі спочатку, при характеристиці фашистського режиму воліли послуговуватись терміном 
''авторитарний режим'' [2: 14]. 

В Оксфордському словнику англійської мови (1933) вперше було згадано слово ''тоталітарний''. 
Зокрема, наводилася цитата з квітневого номера журналу ''Контемпорарі рев'ю'' (1928): ''Фашизм 
заперечує, що він виконує свої функції як тоталітарний режим, і вступає у виборчу сферу на рівних зі 
своїми супротивниками''. Поступово в демократичних країнах Заходу цей термін отримує все більш 
широке застосування для позначення спочатку фашистських режимів в Італії та Німеччині, а потім і 
більшовицького режиму в Радянському Союзі.  

Вже в 30-ті роки з'явилися перші наукові дослідження тоталітаризму, в яких зазначалося, що цей феномен 
не зводиться до модифікацій політичної системи і не може бути правильно зрозумілий під кутом зору 
дихотомії ''соціалізм – капіталізм''. У цьому плані цікавим є розуміння витоків і перспектив тоталітаризму, 
запропоноване в монографії ''Кінець економічної людини'' П. Дракера. На думку автора, тоталітарні масові 
рухи були продуктом протесту соціальних груп, які підпорядковувалися сліпим і стихійним законам 
капіталістичної економіки, описаної К. Марксом, проти дискримінованості ''homo economicus'' та соціальної 
нерівності. Виділяючи різні форми тоталітаризму (фашистський і радянський), головним у ньому Дракер 
вважав те, що тоталітаризм забезпечив панування політичної волі над економікою. Наступна посттоталітарна 
фаза розвитку суспільства концептуалізується Дракером як політична система, яка зберігає здатність 
контролю над соціально-економічною сферою, але подолає потворні сторони тоталітаризму, і тому буде 
побудована на прийнятті ліберально-демократичних ідеалів [3: 24-25]. 

У роки війни і післявоєнний період було створено велику кількість літературних джерел, присвячених 
феномену тоталітаризму, який розглядався під різними кутами зору. Бібліографія тоталітаризму було 
присвячена: 

а) генезису тоталітарних ідеологій, які обґрунтовують легітимність подібних режимів; 
б) концептуалізації механізмів впровадження ідеології тоталітаризму в свідомість людей; 
в) осмисленню умов ерозії структур громадянського суспільства та їх заміщення тоталітарними 

структурами влади; 
г) осмислення відносин ''індивід – тоталітарне суспільство''. 
Із зарубіжних соціологів і політологів, які досліджували феномен тоталітаризму, не можна не 

відзначити, зокрема, Ф. Хайека, Х. Арендт, Т. Адорно, К. Поппера, М. Джиласа, Ж. Желева та інших. 
Наприклад, Ф. Хайек в книзі ''Шлях до рабства'' (1944) [4], фундаментом якої слугували економічні ідеї 
автора, пов'язує ґенезу тоталітаризму з антиліберальними і соціалістичними політичними течіями другої 
половини XIX століття, які заперечували абсолютну цінність особистості, і розглядає людину як момент 
в русі до досягнення якоїсь колективної мети. Автор наголошував на тому, що централізоване 
економічне планування неминуче призведе до фіаско ліберального суспільства як найвищого досягнення 
Європи [4: 55]. 

Встановлення тоталітарного режиму, на думку Хайєка, не стає предметом свідомого задуму 
проектувальників ''світлого майбутнього'' і не є навмисним наслідком їх спроб свідомо керувати 
суспільством за єдиним планом. Тоталітаризм породжує не стільки моральну деградацію суспільства, але 
і неминуче фіаско у сфері економіки, що означає катастрофічне падіння рівня життя людей. Хайєк 
приходить до висновку, що ''соціалізм є неможливим не тільки фактично, але і навіть логічно'' [5: 18]. 

К. Поппер у роботах ''Відкрите суспільство і його вороги'' (1945) і ''Злиденність історицизму'' [6; 7] 
виходить з протистояння відкритого і закритого суспільств. Для закритого суспільства, авторитарного, 
застиглого на досягнутій стадії розвитку, на думку автора, є характерними магічне мислення, 
колективізм, незмінність законів функціонування, примат суспільства над індивідом, особиста 
безвідповідальність, ідейний догматизм. Це трайбалістське (себто, подібне за своєю структурою до 
первісного племені) суспільство протиставляє себе всьому іншому світу. Для відкритого ж суспільства, 
навпаки, є характерними раціональне осягнення світу, критицизм і індивідуалізм.  

Закрите суспільство, пояснює Поппер, це ''первинно-родове суспільство'', яке живе в зачарованому 
колі незмінних табу, законів і звичаїв, які вважаються настільки ж неминучими, як схід сонця або зміна 
пір року, або їм подібні очевидні регулярності природи. Воно характеризується магізмом як 
альтернативою раціоналізму. Члени цього суспільства вважають, що норми ''забороняють або вимагають 
певних способів поведінки'' [7: 201]. Тому вони ніколи не думають про те, щоб змінити їх, і кожен, хто не 
кориться цим нормам, суворо засуджується або карається за свою сміливість. Закриті суспільства, 
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пояснює далі Поппер, формуються там, де держава бере на себе функції регулювання більш-менш усього 
життя громадян. Регулювання є необхідним для ''заміни особистої відповідальності родовими табу і 
тоталітарною безвідповідальністю індивіда'' [6: 113]. У закритому суспільстві всі норми поведінки є 
встановленими і жорстко впроваджуються в життя, так що індивідам не дозволяється мати свою 
особисту думку про те, що є правильним.  

Відкрите ж суспільство, на думку Поппера, являє собою дещо таке, чого ми досягаємо, виходячи з 
''закритого суспільства''. Тому його характерні риси представляються як протилежні таким закритим 
суспільствам. У відкритому суспільстві, навпаки, індивіди проявляють свою особисту думку, а якщо він 
відмовляється від особистої думки, підкоряючись державі, то держава є відповідальною за його думку.  

На противагу ''магічному або родовому, або ж ''колективістському'' (закритому) суспільству, відкрите 
суспільство є ''суспільством, в якому індивіди стикаються з особистими рішеннями''. Суспільство є 
''відкритим'', якщо окремі члени суспільства не є обмеженими в формуванні поглядів встановленими 
законами і звичаями і коли не тільки кожен особисто відповідальний за свої власні дії, але висловлює 
свою власну думку про схвалення або несхвалення державної політики. 

Щоб відкрите суспільство було дієвим, варто покладатися не на непорушний закон або звичай і не на 
приписи традиційної або будь-якої іншої влади, а на ''віру в розум, свободу і братерство всіх людей''. Бо 
воно може процвітати лише тоді, коли члени суспільства намагаються формувати свої погляди, 
ґрунтуючись на розум, цінують свободу кожного і всіх, а також згодні жити в братерстві. За цієї умови 
не тільки кожен може мати свою власну думку, але всі разом вони можуть зберегти умови, що 
гарантують їх свободу.  

Ця протилежність принципів дії відкритого та закритого суспільств характеризується Поппером на 
основі двох цитат із давньогрецьких творів. Однією із них є теза Перикла про те, що ''хоча меншість 
створює політику, ми всі здатні давати їй оцінку''. Друга належить Платону: ''Найбільшим принципом з усіх 
є те, що ніхто не повинен бути без вождя. Точно так само, не повинен будь-хто бодай в думках привчатися 
до того, щоб дозволяти робити щось за своєю власною ініціативою. Навіть у незначній справі він повинен 
знаходитися під керівництвом. Наприклад, він повинен вставати вранці, рухатися, вмиватися або приймати 
їжу… Тільки якщо йому кажуть, що він повинен це робити. Одним словом, він повинен привчити свою 
душу шляхом тривалої звички ніколи не думати самостійно і стати повністю нездатним на це'' [7: 88].  

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів. 
Для порівняння комунізму та фашизму як тоталітарних ідеологій варто розглянути його прояви в різних 
закритих суспільствах. Прикладами закритих систем є різноманітні організації суспільства (Спарта, 
Прусія, самодержавна Росія, нацистська Німеччина, Радянський Союз доби сталінізму). Зразком 
відкритих суспільств є стародавні Афіни, а нині – країни західних демократій.  

Розвиток сучасної цивілізації, на думку Поппера, йде від закритих соціальних систем до відкритих. 
Автор вважає, що ''перехід від закритого до відкритого суспільства може бути охарактеризований як 
одна з найглибших революцій, через яку пройшло людство'', але він мало говорить про те, як вона 
відбувається. Проте, в одній із приміток автор характеризує критерій такого переходу: ''Мабуть, можна 
дати корисну критеріальну оцінку переходу від закритого суспільства до відкритого. Цей перехід 
відбувається, коли соціальні інститути вперше свідомо визнаються як створені людьми, а також коли їх 
свідома зміна обговорюється, виходячи з їх придатності для досягнення людських намірів або цілей. 
Або, висловлюючись менш абстрактно, закрите суспільство руйнується, коли надприродний страх, з 
яким ставляться до соціального порядку, поступається місцем активному втручанню, а також свідомому 
переслідуванню особистих або групових інтересів'' [7: 439]. 

Проте, розпад закритого суспільства веде до того, що індивіди відчувають ''тиск'' внаслідок 
труднощів, з якими вони стикаються, намагаючись виявити свою власну думку. Звідси випливає постійне 
прагнення повернутися знову до безпеки закритого суспільства і до його непорушних норм життя. Це 
знаходить вираження в тому числі і в доктринах ''тоталітаризму'', які відображають credo закритого 
суспільства, що ''рід – це все, а індивіди – ніщо'' [7: 190]. Подібним же чином це знаходить вираження в 
''націоналізмі'', який ''волає до наших родових інстинктів, пристрастей і забобонів, а також до нашого 
ностальгічного бажання звільнитися від тиску індивідуальної відповідальності, яку він намагається 
замінити колективною або груповою відповідальністю'' [7: 49]. 

У колективному дослідженні під керівництвом Т. Адорно ''Авторитарна особистість'' (1950) були 
виявлені загальні риси людей, які виявляють найбільшу схильність до нацистської пропаганди. 
Прихильники концепції авторитарної особистості пов'язували факт перемоги фашизму в Італії та 
нацизму в Німеччині з появою в індивідах певних соціально-психологічних рис, формування яких 
відбулося під впливом розпаду традиційних сімейних зв'язків та послаблення впливу на людину з боку 
суспільства. Ці риси і було концептуалізовано в означеній роботі.  

Х. Арендт в роботі ''Витоки тоталітаризму'' концептуалізує відмінності тоталітаризму від інших форм 
державного насильства (деспотії, тиранії, диктатури) і розглядає перетворення особистості в елемент 
тоталітарної системи, для якого є характерним поєднання сліпої віри з цинізмом.  
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Коментуючи теорію франкфуртської школи, Арендт зазначає, що згідно Адорно і його співавторів, 
політичні установки авторитарного індивіда полягають у некритичному ставленні до існуючих порядків і 
шаблонності мислення, просякнутого стереотипами пропаганди, блюзнірством, презирством до бідних, в 
орієнтації на владу і силу. У подібних людей складається ''тоталітарний синдром'' – неможливість 
самодетермінації і готовність цілком підкоритися тому, хто обіцяє стабільне існування. У книзі було 
запропоновано певну типологію авторитарних особистостей, яка включала конвенціональний, 
садомазохістський, химерний, меланхолійний і маніпулятивний типи [8: 109]. 

Витоки тоталітарної ідеології та системи панування простежуються автором з XVIII-XIX століть. 
Нацизм і сталінізм, вважає Арендт – це нова сучасна форма держави, яку не варто плутати з 
традиційними формами придушення. Тоталітаризм прагне до необмеженого панування всередині своєї 
країни і поза нею. Його характерними рисами є: наявність державної ідеології і терор як засіб 
утвердження та зміцнення політичного панування, реалізації на практиці ідеології, яка проголошується 
єдино вірною в трактуванні законів розвитку суспільства. Тоталітаризм, згідно Арендт, – це ''річ у собі'', 
''конкретна універсалія'', яка володіє власною формою і логікою. Характерними рисами тоталітарної 
ідеології є расизм і антисемітизм, імперіалізм, засилля бюрократії [8: 110].  

Терористичний характер тоталітарних режимів не є результатом прагматичного розрахунку або 
виразом людської агресивності, але є своєрідною ''дедукцією'' ідеології, яка не торкалася душевних 
глибин людини. Ідеальною моделлю тоталітаризму Арендт вважає нацистський концтабір, в якому у 
людини руйнувалися звичайні мотиви поведінки, мораль (зникала межа між добром і злом), а потім, 
через голод і тортури, нормальні психічні і тілесні реакції [8: 110-111].  

Арендт намагалася встановити причини виникнення тоталітаризму: специфічне політичне і соціальне 
становище євреїв, яке викликає затятий антисемітизм; імперіалізм, який породив расистські рухи і 
претензії на світову експансію; перетворення європейського суспільства на суспільство людей настільки 
самотніх і дезорієнтованих, що їх легко можна було мобілізувати, маніпулюючи їх свідомістю і 
поведінкою за допомогою ідеологічних і психологічних методів, а також прямого насильства.  

Арендт не ставила за мету пропонувати методи вирішення проблем, про які вона писала. На даний 
час, стверджувала вона, релігія, традиції і авторитет вже не є фундаментом політичних систем, і ми знову 
стикаємося з елементарними проблемами співіснування людей. Арендт звертала особливу увагу на те, 
що вільна участь громадян у політиці супроводжується багато в чому непередбачуваністю самої участі, 
що може призвести до зовсім непередбачених, зворотних результатів [8: 312]. 

М. Джилас у книзі ''Обличчя тоталітаризму'', яка присвячена історії комуністичних режимів, 
стверджує, що сучасний комунізм – це такий тоталітаризм, де три основних фактори панування над 
людьми – влада, власність і ідеологія – являють собою монополію однієї-єдиної політичної партії, або 
''нового класу''. Фактор влади завжди відігравав, і, як і раніше, відіграє визначальну роль у розвитку 
комунізму. Але сучасний комунізм не є просто владою, він є чимось іншим: владою особливого ґатунку, 
яка поєднує в собі панування над ідеями та власністю, тобто, владою, яка стала самоціллю [9: 80]. 

Р. Арон у праці ''Демократія і тоталітаризм'' виділяє п'ять основних ознак тоталітаризму:  
1. Тоталітарізм виникає в умовах режиму, який надає якійсь одній партії монопольне право на 

політичну діяльність.  
2. Ця партія має на озброєнні ідеологію, якій вона надає статусу єдиного авторитету, а в подальшому 

– і офіційної державної істини.  
3. Для поширення офіційної істини держава наділяє себе винятковим правом на силовий вплив і на 

засоби переконання. Держава та її представники керують усіма засобами масової інформації – радіо, 
телебаченням, друкованими ЗМІ.  

4. Більшість видів економічної та професійної діяльності перебуває в підпорядкуванні держави і стає 
його частиною. Оскільки держава є невіддільною від своєї ідеології, то майже на всі види діяльності 
накладає свій відбиток офіційна істина.  

5. У зв'язку з тим, що будь-яка діяльність стала одержавленою і підпорядкованою ідеології, то будь-
яка хиба у господарській чи професійній сфері одразу ж перетворюється на ідеологічну єресь. 
Результатом стає політизація та ідеологізація всіх можливих похибок окремої людини і заключним 
акордом цього стає поліцейський і ідеологічний терор. На думку Арона, режим стає тоталітарним 
завдяки наявності початкових, вихідних намірів рішучого і радикального перетворення існуючого ладу 
відповідно до певної ідеології [10: 70].  

Спробу систематизувати риси тоталітаризму в науковому плані зробили К. Фрідріх і З. Бжезинський у 
роботі ''Тоталітарна диктатура і автократія'' (1956) [11]. Авторами було виділено шість ознак, присутність 
яких, з їхньої точки зору, дозволяло визначати режим як тоталітарний. До числа цих ознак були віднесені 
наступні: політична система спирається на ретельно розроблену ідеологію, якою пронизані всі сфери 
життя суспільства; існує єдина масова партія, членство в якій відкрито лише для невеликої частини 
населення. Партія має олігархічну структуру і або переплітається з державною бюрократією, або 
контролює її; управління здійснюється за допомогою системи терору, що спрямовується партією і 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Філософські науки 

32 

таємною поліцією; засоби масової інформації перебувають під жорстким контролем влади; засоби 
збройної боротьби та економічний сектор є монополізованими партією і урядом [11: 12].  

Проте, незабаром Фрідріх і Бжезинський внесли корективи в своє визначення. Надалі автори 
охарактеризували тоталітаризм як ''нову форму правління, один iз різновидів диктатури, систему, при якій 
найдосконаліші інструменти здійснення політичної влади використовуються без будь-яких обмежень 
централізованим керівництвом елітного руху з метою здійснення тотальної соціальної революції, що 
включає зміну способу мислення людини на основі нав'язування їй певних ідеологічних схем, 
проголошуваних в атмосфері створеної насильством одностайності для всього населення'' [11: 14-15]. 

Автори, таким чином, розглядають тоталітарний режим як одну з багатьох форм диктаторських, 
недемократичних режимів, яка відрізняється, головним чином, своєю ідеологізованістю, спрямованістю 
на зміну суспільства і людини за певною, заздалегідь заданою схемою. К. Фрідріх у 1969 році також вніс 
корективи у своє вихідне визначення. Він підтвердив наявність основних характеристик тоталітарного 
режиму, коротко висловивши їх формулою: ''Це загальнообов'язкова ідеологія, партія, посилена таємною 
поліцією, що володіє монопольним контролем над трьома сферами, за вплив на які в індустріальному 
суспільстві, звичайно, йде боротьба'' (маються на увазі засоби масової інформації, збройні сили і сфера 
економіки). Фрідріх також наголосив на тому, що контроль ''необов'язково належить партії. Головне – це 
монополія на владу з боку певної елітної групи, яка прагне увічнити своє правління'' [11: 15-16]. 

Висновки. Отже з ідеологічної точки зору, фашизм та комунізм можна загалом охарактеризувати як 
ідеології, які володіють власною революційною і модернізаційною програмою, яка не тільки відрізняє 
фашизм та комунізм від авторитарних форм консерватизму і капіталізму, але і обумовлює те, проти чого 
виступають означені ідеології і що, отже, стає об'єктом їх агресії та репресій; ''популістський'' проект, 
спрямований на мобілізацію енергії yсіх тих людей, які вважаються справжніми членами національної 
або інтернаціональної (віртуальної) спільноти, що відрізняє фашизм та комунізм від правих військових 
режимів, яким достатньо лише встановлення нового порядку згори без проведення справжньої соціальної 
революції; органічне розуміння нації, яке в міжвоєнний період відкидало династичну традицію і 
ліберальний раціоналізм на користь харизматичної енергії, що виявляється в культі лідера і 
всепроникаючому використанні театральних і ритуальних елементів у політиці. Особливістю, що 
відрізняє комунізм від фашизму є те, що фашизм припускав або активно просував етнічні, біологічні, 
євгенічні і навіть геноцидальні, ''ліквідаційні'' форми ксенофобії та расизму, спрямовані проти груп, які 
ототожнюються з фізичним і моральним занепадом, навіть якщо біологічний расизм сам по собі і не був 
визначальним елементом. І в Німеччині, і в Італії встановленню тоталітарних режимів Гітлера і 
Муссоліні передувало виникнення масових рухів, учасники яких цілком добровільно підтримували і 
поділяли фашистську ідеологію. Так, великий терор сталінського режиму сприймався як виправданий 
значною частиною населення. Ця обставина недооцінювалося в соціологічних та міждисциплінарних 
студіях, багато представників якої стояли на так званій нормативистській позиції. 
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Рахмайлов Е. В. Фашистский и коммунистический тоталитаризм в социально-философской и 
междисциплинарной рефлексии. 

Итак, с идеологической точки зрения, фашизм и коммунизм можно охарактеризовать как идеологии, 
которые владеют собственной революционной и модернизирующей программой, которая не только 

отличает фашизм и коммунизм от авторитарных форм консерватизма и капитализма, но и 
обуславливает то, против чего выступают данные идеологии и то, что стает объектом их агрессий и 
репрессий; ''популистский'' проект, направленный на мобилизацию энергии всех тех людей, которые 
считаются настоящими членами национального и интернационального (виртуального) сообщества, 
что отличает фашизм и коммунизм от правых военных режимов, которым достаточно только 

установления нового порядка сверху без проведения настоящей социальной революции; органическое 
понимание нации, которое в межвоенный период отбрасывало династическую традицию и либеральный 
рационализм в пользу харизматической энергии, что проявляется в культе лидера и использовании 

театральных и ритуальных элементов в политике. Особенностью, которая отличает коммунизм от 
фашизма, является то, что фашизм допускал или активно продвигал этнические, биологические, 

евгенические и даже геноцидные, ''ликвидационные'' формы ксенофобии и расизма, направленные против 
групп, которые отождествляются с физическим и моральным упадком, даже если биологический 
расизм сам по себе и не был определяющим фактором. И в Германии, и в Италии установлению 
тоталитарных режимов Гитлера и Муссолини предшествовало образование массовых движений, 
участники которых полностью добровольно поддерживали фашистскую идеологию. Так, большой 
террор сталинского режима воспринимался как оправданный большей частью населения. Эта 

обстановка недооценивалась в социологических и дисциплинарных студиях, много представителей 
которых поддерживали нормативистскую позицию. 

Ключевые слова: коммунизм, фашизм, тоталитаризм, тоталитарный человек, ксенофобия, расизм. 

Rakhmaylov E. V. Nazi and Communist Totalitarism in the Social Philosophical and  
Interdisciplinary Reflection. 

Thus, from the ideological point of view, fascism and communism can generally be described as ideologies that 
have their own revolutionary and modernizing programme, which not only differs fascism and communism from 

authoritarian forms of conservatism and capitalism, but also stipulates that against which are the defined 
ideologies and that becomes the object of aggression and repression; the "Populist" project aimed at mobilizing 

the energy of all those people who are considered to be members of the national or international (virtual) 
community that differs fascism and communism from right military regimes, which need only to establish the 

new order from the top without the genuine social revolution; the organic understanding of the nation, which in 
the interwar period rejected the dynastic tradition and liberal rationalism in favor of the charismatic power, 
manifested in the leader's cult and the all permeating usage of theatrical and ritual elements in politics. The 

feature that distinguishes communism from fascism is that fascism assumed or actively promoted ethnic, 
biological, eugenic and even genocidal "liquidation" forms of xenophobia and racism, directed on the groups 

which were associated with the physical and moral decline, even if the biological racism itself was not a 
determining element. In Germany, Italy the establishment of the totalitarian regimes by Hitler and Mussolini 
was caused by the emergence of mass movements, whose members voluntarily fully supported and shared the 

fascist ideology. Thus, the great terror of the Stalinist regime was considered as justified by the significant part 
of the population. This fact was underestimated in the sociological and interdisciplinary studies, many of which 

were in the so-called normative position. 

Keywords: communism, fascism, totalitarianism, totalitarian man, xenophobia, racism. 
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UNTERRICHTEN IN DEUTSCHLAND. EIN ÜBERBLICK ÜBER  
DIE ALLGEMEINE DIDAKTIK SEIT 1945 

 
''Jeder kennt es: Man bekommt ein Geschenk, man packt es aus und – freut sich: Nicht weil es besonders 

ausgefallen oder teuer gewesen wäre, sondern weil …, ja weshalb eigentlich? Weil es unerwartet schön ist? Weil 
das Geschenk zu mir passt? Weil …? Weil ich spüre: Der Andere hat sich über das Geschenk und über mich 
Gedanken gemacht. So freue ich mich und mein Dankeschön kommt von Herzen!''. 

Geschenke und Unterricht sind m.E. in vielerlei Hinsicht vergleichbar: Aus den beinahe unbegrenzten 
(Geschenk)Möglichkeiten von Dingen, Aktionen usw. (zu Anlässen wie Hochzeit gibt es z.T. vorgegebene 
Auswahllisten), muss ich ein Geschenk auswählen bzw. mich entscheiden eines selbst herzustellen. Ähnlich 
ergeht es einer Lehrperson, die mit Bezug auf eine gewisse 'Vorauswahl' der Inhalte des Lehr- bzw. 
Bildungsplans oder der Schulbücher eine Auswahl trifft bzw. diese zu Unterrichtsgegenständen umgestalten 
muss. Denkt die Lehrperson dabei nicht an die Schüler, sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Wie nun 
Schenkende nach Kriterien für die Angemessenheit eines Geschenks suchen, so sucht man auch in der Didaktik 
nach Kriterien für angemessenes didaktisch-methodisches Handeln. Diese Kriterien können nicht absolut gültig 
sein, da sie davon abhängen, was man für den Unterricht als wesentlich erachtet, d.h. wie man die Logik des 
Unterrichts einschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedingungen und Einschätzungen wurden 
unterschiedliche Didaktische Modelle entwickelt.  

Um einen Überblick zu ermöglichen, gebe ich nach einer ersten chronologischen Orientierung einen 
systematischen Überblick, stelle wesentliche didaktische Modell der allgemeinen Didaktik und deren 
Weiterentwicklungen dar und fasse den Ertrag zusammen, bevor ein Schluss meine Ausführungen abrundet. 

 
 
1. Chronologische Orientierung 
Seit den 1950er Jahren hat sich die allgemeindidaktische Theorie nicht gleichmäßig und linear entwickelt. 

Vielmehr kam es zu Schüben, Sprüngen, Spannungen und gegenseitigen Annäherungen unterschiedlicher 
Theorien und Modelle didaktischen Handelns1. Zur ersten Orientierung werden im Folgenden wesentliche 
didaktische Modelle chronologisch dargestellt, wovon die fünf heute maßgeblichen Hauptpositionen in Fettdruck 
gesetzt wind. 

Die bildungs- und lerntheoretische, die kommunikative, konstruktivistische und kompetenzorientierte 
Didaktik werden aufgrund ihrer bleibenden Bedeutung unten ausführlich dargestellt. Die anderen Didaktiken 
werden aus folgenden Gründen nicht dargestellt: die informationstheoretisch-kybernetische Didaktik wurde von 
ihrem Begründer ausdrücklich zurückgenommen2, die dialektische Didaktik Lothar Klingbergs ist mit dem 
Zusammenbruch der DDR kritischen Rückfragen ausgesetzt3 und die lernzielorientierte Didaktik4 hat sich 
überlebt, weil einerseits ihre Hauptforderung nach Priorität von Lernzielen von den anderen Didaktiken 
aufgenommen wurde, und andererseits wesentliche Grundanliegen in der komptenzorientierten Didaktik 
bearbeitet werden, wenn auch unter anderen Vorzeichen. 

 
 
 
 

                                                 
1 F. W. Kron zählt dreißig verschiedene Varianten [Vgl. ders., Grundwissen Didaktik, München und Basel 21994, 117]. 

Vgl. zum Ganzen auch H. Gudjons/R. Winkel (Hg.), Didaktische Theorien, Hamburg 122006 (1980), W. Jank/H. Meyer, 
Didaktische Modelle, 5., völlig überarb. Aufl. Berlin 2002; W. H. Peterßen, Lehrbuch Allgemeine Didaktik, 6., völlig 
veränderte, akt. u. stark erw. Aufl. München 2001. 

2 Vgl. F. v. Cube, Die kybernetisch-informationstheoretische Didaktik, in: H. Gudjons/R. Winkel (Hg.), Didaktische 
Theorien, Hamburg 122006 (1980), 57-74 und Peterßen, Lehrbuch Allgemeine Didaktik, 2001, 173-191. 

3 Vgl. dazu Jank/Meyer, Didaktische Modelle, 2002, 241-260. 
4 Vgl. dazu W. H. Peterßen, Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen, 9., akt. u. 

überarb. Aufl. München 2000. bes. 114-152. 
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 bildungs- 
1950 theoretische 
 Didaktik  
 
1960 lerntheoretische dialektische 
  Didaktik    Didaktik 
   Informationstheore- 
1970   tische-kybernetische kommunikative 
   Didaktik   Didaktik    lernziel- 
          orientierte 
1980          Didaktik 
 
 
1990 
        konstruktivistische 
        Didaktik  
2000 kompetenz- 

orientierte 
Didaktik  

 
2010 
 
 

Abb. 1. Chronologische Entwicklungen in der Allgemeinen Didaktik. 
 
 
2. Systematischer Überblick 
Im Folgenden stelle ich die fünf wesentlichen didaktischen Modelle systematisch dar. Um die jeweiligen 

Grundlinien nachvollziehbar zu skizzieren, werden nach der Nennung wesentlicher Vertreter (1.) jeweils kurz 
erklärt: zentraler Begriff (2.), den Standort, von dem aus Didaktik betrieben wird, in Form von grundlegender 
Orientierung und erkenntnistheoretischem Interesse bzw. wissenschaftstheoretischer Grundlage5 (3.), das 
Didaktikverständnis (4.), die wesentliche These (5.), welche zum praxisrelevanten Modell der 
Unterrichtsvorbereitung6 (6.) führt. Weiterentwicklungen bzw. Bewertungen schließen an. 

Während die bildungs- und lerntheoretische Didaktik und ihre sich gegenseitig annähernden 
Weiterentwicklungen sowie die kommunikative Didaktik aufgrund des zeitlichen Abstands sehr klar umrissen 
werden können, gestaltet sich dies für die konstruktivistische Didaktik schwieriger, da die wissenschaftliche 
Diskussion noch im Gange ist. Noch schwieriger verhält es sich in Bezug auf die kompetenzorientierte Didaktik, da 
sich diese erst im Aufbau befindet und erst seit einigen Jahren erste entsprechende Lehrpläne entwickelt werden. 

 
Bezeichnung Bildungstheoreti- 

sche Didaktik 
Lerntheoretische 

Didaktik 
Kommunikative 

Didaktik (ab 1971) 
Konstruktivistische 

Didaktik 
Kompetenzorientierte 

Didaktik 
Vertreter Weniger, Klafki Heimann, Otto, 

Schulz  
Schäfer/ Schaller, 
Winkel 

Siebert, Reich Weinert, Klieme 

zentraler 
Begriff 

Bildung Lernen Kommunikation Konstruktivität Kompetenz 

Orientierung 
und 
Erkenntnisinter
esse 

geisteswissenschaft
lich mit 
praktischem 
Erkenntnisinteresse 

positivistisch mit 
technisch-
praktischem 
Erkenntnisinteresse 

kritisch mit 
emanzipatorischem 
Erkenntnisinteresse 

epistemologisch 
mit der Frage nach 
der Erkenntnis 
von Wirklichkeit 

technisch mit 
praktischem 
Erkenntnisinteresse 

Wisschen-
schaftstheorie 

hermeneutisch empirisch-
analytisch 

gesellschaftskri-
tisch und politisch 

interpretativ empirisch-analytisch 

Didaktik-
Begriff 

Didaktik im 
engeren, 
inhaltsbezogenen 
Sinn 

Didaktik im 
weiteren Sinn 
beinhaltet 
Methodenfrage 

Mathetik ergänzt 
Didaktik 

Didaktik im 
(aller)weitesten 
Sinn 

Didaktik als 
Lehrkunst anhand 
situativer 
Lerngelegenheiten 

                                                 
5 Vgl. dazu J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M. 1968. 
6 Vgl. dazu z.B. G. E. Becker, Unterricht planen. Handlungsorientierte Didaktik Teil I, 9. überarb. Aufl. Weinheim u.a. 

2004; W. H. Peterßen, Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen, 9., akt. u. überarb. Aufl. 
München 2000; G. Tulodziecki/B. Herzig/S. Blömeke, Gestaltung von Unterricht, 2. durchges. Aufl. Bad Heilbrunn 2009. 
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Hauptthese Primat der 
Didaktik i.e.S. 
(d.h. der Inhalte) 
vor der Methodik 

These von der 
Interdependenz 

Priorität 
unterrichtlicher 
Kommunikation, 
d.h. soziale 
Dimension und 
Schüler 

Primat der 
Beziehungen vor 
den Inhalten 

Priorität der 
Steigerung von 
Effektivität und 
Effizienz 

Modell der  
Unterrichts-
planung 

Didaktische 
Analyse 
(Erstveröffentlich
ung 1958) 

Strukturmodell 
(Berliner Modell) 
(1962) 

schülerorientierte 
(partizipative und 
kooperative) 
Planung 

offenes 
didaktisches 
Denkmodell (ab 
1995) 

kompetenzorientiertes 
Strukturmodell 

Weiterentwick Primat der Zielentscheidungen Grundauffassungen work in progress work in progress 
Lungen Kritisch-

konstruktive 
Didaktik mit 
(vorläufigem) 
Perspektivensche
ma zur 
Unterrichtsvorber
eitung (1985) 

Hamburger 
Modell (1980) 

wurden von anderen 
didaktischen 
Modellen 
übernommen 

  

 
Abb. 2. Überblick über bedeutende didaktische Modelle 

 
 
3. Bildungstheoretische Didaktik 
1. Hauptvertreter: Für Erich Weniger (1894-1961) und Wolfgang Klafki (geb. 1927) ist Bildung zentral.  
2. zentraler Begriff: Bildung darf nicht einseitig unterbestimmt werden: weder vorrangig von der Objekt- 

noch vorrangig von der Subjektseite her. Denn Bildung ist ein doppeltes Erschließen, ein wechselseitiges Sicht-
Durchdringen von Subjekt und Objekt, von Mensch und Umwelt, von Kind und Kultur, von Person und Sache. 
Damit ist Bildung Aneignung einer fremden Welt durch das Subjekt und gleichzeitig das Begreifen seiner selbst, 
mithin Selbsterkenntnis, also Selbstbildung. Bildung geht folglich über die bloße Aufnahme von Inhalten hinaus. 
''Bildung ist der Begriff von Vorgängen, in denen sich die Inhalte einer bestimmten geistigen und dinglichen 
Wirklichkeit erschließen, und dieser Vorgang ist nichts anderes als das sich Erschließen […] eines Menschen für 
jene Inhalte und ihren Zusammenhang als Wirklichkeit''7. 

3. Orientierung, Erkenntnisinteresse und wissenschaftstheoretische Grundlage: Auf der Grundlage 
geisteswissenschaftlichen Denkens geht es um Hermeneutik, nicht nur im Sinne von verstehen und auslegen von 
Texten, sondern auch als verstehendes Erschließen von Erziehungswirklichkeit. 

4. Didaktikbegriff: Didaktik im engeren Sinne ist die ''Theorie der Bildungsinhalte, ihrer Struktur und 
Auswahl''8. Sie fragt also, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen Inhalte zu Bildungsinhalten 
werden. Bildungswirksame Inhalte besitzen eine spezifische Struktur und heißen ''Elementaria''. Ein 
''Elementares'' ist ein Inhalt, der im Besonderen ein Allgemeines enthält. 

5. Hauptthese: Die These vom Primat der Didaktik i.e.S. bzw. Primat der Inhalte vor der Methodik (lat. 
Primat = Vorrang, bevorzugte Stellung) besagt: Zuerst das ''Was'' klären, danach das ''Wie'' des Unterrichtens, 
weil das ''Wie'' vom ''Was'' abhängig ist, weil vielleicht sogar das ''Wie'' aus dem ''Was'' abgeleitet werden kann. 
Deshalb schrieb Weniger: ''Alle Methodik ist etwas Zweites''9, also Nachgeordnetes oder aus den Inhalten 
Abgeleitetes. 

6. Modell der Unterrichtsplanung: Klafkis ''Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung''10 – 
erstmals 1958 veröffentlicht – ist kein vollständiges Unterrichtsvorbereitungsmodell. Als Kern beschränkt es 
sich v.a. auf die Inhaltsfrage und will vorklären sowie den Lehrenden Entscheidungshilfen geben, ob ein Inhalt 
(damalige Lehrpläne waren inhaltsorientiert, d.h. sie gaben v.a. Themen und Inhalte vor) als Bildungsinhalt für 
eine konkrete Lerngruppe in einer bestimmten Situation zur Geltung gebracht werden kann. In der Didaktischen 
Analyse wird gefragt, ob ein Inhalt allgemeine Einsichten ermöglicht und welche er ermöglicht (Frage I und IV), 
ob er Bedeutung für die Schüler hat und voraussichtlich haben wird (Frage II und III). Die methodische Frage 
kommt nur im Anhang an die Inhaltsfrage in den Blick (Frage V). 

 
 
 

                                                 
7 W. Klafki, Das Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung, Weinheim 1959, 297. 
8 W. Klafki, Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, 3./4. Aufl. Weinheim 1964 (1958), 72. 
9 E. Weniger u.a., Neue Wege im Geschichtsunterricht, Frankfurt a.M. 1965, 78. 
10 Vgl. dazu Klafki, 1964, 135ff. 
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Abb. 3. Didaktische Analyse nach Klafki. 
 

 
 
Das Grundmuster des Denkens lässt sich so fassen: 
 
Inhalte und ihre Begründung  Bedeutung für Schüler  Methoden / Medien 

 
Abb. 4. Denkbewegung der bildungstheoretischen Didaktik. 

 
 
Wird dieses Modell als formales und unmittelbares Unterrichtsvorbereitungsmodell verwendet, ohne dass 

Lehrende es relativieren indem sie die endgültigen Entscheidungen selbst übernehmen, entsteht die Gefahr, dass 
Inhalte als stabil und Methoden als Transportmittel angesehen werden. 
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4. Lerntheoretische Didaktik 
1. Hauptvertreter: Paul Heimann (1901-1967), Gunter Otto (geb. 1927) und Wolfgang Schulz (1929-1995) 

kritisierten das bildungstheoretische Modell als zu sehr abgehoben von der Unterrichtspraxis und entwickelten in 
der Mitte der 1960er Jahre in Berlin (daher auch die Bezeichnung 'Berliner Modell') diesen Ansatz11. 

2. zentraler Begriff: Nicht Bildung, sondern Lernen steht im Mittelpunkt, wobei sie sich nicht eng auf 
psychologische Lerntheorien beziehen. 

3. Orientierung, Erkenntnisinteresse und wissenschaftstheoretische Grundlage: Die Theorie entstand in 
enger Anlehnung an empirisch-analytische Wissenschaftsauffassungen, wie sie in den 1950er Jahren verstärkt in 
den sozial- und erziehungswissenschaftlichen Bereich eindrangen. 

4. Didaktikbegriff: Hier wird Didaktik im weiteren Sinne als Theorie des Unterrichts bzw. der Lehr-
Lernprozesse verstanden, weshalb die Methodenfrage explizit thematisiert wird. Unterrichtsforschung hat hier 
zum Ziel, über die Voraussetzungen des eigenen unterrichtlichen Planens aufzuklären. 

5. Hauptthese: Die Interdependenzthese12 besagt, dass Unterrichtsziele, -inhalte, -methoden und -medien 
wechselseitig aufeinander bezogen sind, und zwar so, dass Entscheidungen in einem Feld bereits Vorgaben für 
die anderen Felder bedeuten. Damit können Methodenentscheidungen nicht willkürlich getroffen werden, 
sondern sind zweifach abzustimmen: einerseits mit Entscheidungen über Ziele, Inhalte und Medien und 
andererseits auf die von außen einwirkenden Bedingungen (anthropologisch-psychologosiche und sozial-
kulturelle Voraussetzungen). Aufgrund der benannten Abhängigkeiten sind Methoden nicht ein für allemal 
bestimmbar, sondern müssen für jeden Unterricht jeweils neu gestaltet werden. Alle Faktoren des 
Unterrichtsprozesses sind prinzipiell gleichrangig- und gleichwertig. 

6 Modell der Unterrichtsplanung: Für die Planung und Analyse von Unterricht wurde ein Strukturmodell 
entwickelt, das vier Entscheidungsfelder und zwei Bedingungsfelder umfasst. Die Bedingungsfelder 
anthropologisch-psychologische (individuelle) und sozial-kulturelle Voraussetzungen wirken auf die situativen 
und allgemeinen Bedingungen des Unterrichtsgeschehens ein, wohingegen die Entscheidungsfelder die innere 
Strukturierung des Unterrichts selbst betreffen. Damit gilt: ''Mindestens sechs Momente konstituieren in ihrem 
Zusammenwirken Unterricht als absichtsvoll pädagogisches Geschehen: die pädagogischen Intentionen 
(Absichten [bzw. Ziele]), die Themen des Unterrichts (Inhalte, Gegenstände), mit denen diese Absichten verfolgt 
werden, die Methoden (Verfahren), die zur Bewältigung von Intentionen und Themen dienen sollen, schließlich 
die Medien (Mittel) der Verständigung zwischen den am Unterricht Beteiligten über Absichten, Gegenstände 
und Verfahren''13. Die Folgen des Unterrichts zeigen sich im anthropologisch-psychologischen und sozial-
kulturellen Bereich, der wiederum den Unterricht beeinflusst. 

 
 
 

Bedingungen  anthropologisch-psychologische 
Voraussetzungen 

 sozial-kulturelle 
Voraussetzungen 

      
      
   Intentionen  Themen 
Entscheid-
ungen 

     

   Methoden  Medien 
      
      
Folgen  anthropologisch-psychologische 

Folgen 
 sozial-kulturelle Folgen 

 
Abb. 5. Strukturmodell der lerntheoretischen Didaktik. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Vgl. P. Heimann/G. Otto/W. Schulz, Unterricht – Analyse und Planung, Hannover 51970 (1965). 
12 Vgl. W. Schulz, Unterricht – Analyse und Planung, in: Heimann/Otto/Schulz, 1970, 13-47, 45. 
13 Ebd., 23. 
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5. Weiterentwicklungen bildungstheoretischer und lerntheoretischer Didaktiken 
Die Streitfragen zwischen dem bildungstheoretischen und dem lerntheoretischen Modell wurden z.T. heftig 

diskutiert, wobei beide Seiten ihre ursprünglichen Positionen revidierten und sich erheblich annäherten. Der 
inzwischen an die Hamburger Universität umgezogene Wolfgang Schulz korrigierte das stärker technologische 
'Berliner Modell' zum eher emanzipatorisch relevanten ''Hamburger Modell''14 Wolfgang Klafki weitete seine 
alte Didaktik im engeren Sinne zu einer kritisch-konstruktiven Didaktik. Er öffnet sie – nun neben den 
geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Verfahren – für alle erfahrungswissenschaftlichen Methoden und für 
ein anderes – als nur das kategoriale – Bildungsverständnis. Auf der Basis seiner kritisch-konstruktiven Theorie 
entwickelt er ein neues Modell, das (bis heute noch) vorläufige Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung15. Es 
enthält Aspekte der ursprünglichen Didaktischen Analyse ebenso, wie es Neues (z.B. Lehr-Lern-Prozessstruktur 
des Lernens v.a. Methode, Erweisbarkeit bzw. Überprüfbarkeit, d.h. Lernzielkontrolle) integriert. 

 
Abb. 6. Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung nach Klafki. 

 
Unter Aufnahme von Herwig Blankertz versteht Klafki den Interdependenzzusammenhang als 

''Implikationszusammenhang'', insofern zum einen ''jede Unterrichtsmethode inhaltliche Vorentscheidungen 
enthält […] und zum anderen, […] inhaltliche Zielsetzungen für den Unterricht nicht ohne Bezugnahme auf ihre 
mögliche oder ausbleibende methodische Durchsetzung sein können''16. 

Damit sind Methodenentscheidungen nicht unabhängig von Zielen und Inhalten, sondern in die Ziel- und 
Inhaltsentscheidungen mindestens zweifach eingeschlossen (impliziert): Einerseits enthalten Methoden 

                                                 
14 Vgl. W. Schulz, Unterrichtsplanung, München u.a. 31982 (1980). 
15 Vgl. W. Klafki, Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim 1985, 215. 
16 H. Blankertz, Theorien und Modelle der Didaktik, München 41970 (1969), 93. 
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unausweichlich inhaltliche Vorentscheidungen, d.h. es sind die von der einzelnen Methode ausgehenden 
strukturellen Einwirkungen auf Ziele und Inhalte zu berücksichtigen. Andererseits begrenzt das von 
Lehrer(inne)n und Schüler(inne)n verfügbare methodische Repertoire u.U. die Ziel- und Inhaltsentscheidungen, 
weshalb die von den Ziel- und Inhaltsentscheidungen ausgehenden Einwirkungen auf die Methode zu beachten 
sind. Beides verdeutliche ich an Beispielen: Wird mit einer Religionsgruppe die Pfarrgemeinde vor Ort erkundet 
oder Jugendgruppenarbeit im Pfarrheim vorgestellt, erscheint der Unterrichtsinhalt ''Kirche am Ort''17 den 
Schülern wahrscheinlich attraktiver und kann von ihnen anders angeeignet werden, als wenn derselbe Inhalt in 
einem – für ganze Bundesländer gleichen – Schulbuchtext angeboten wird. Durch die persönliche Begegnung 
mit konkreten Personen aus der Pfarrgemeinde, die von ihren Vorlieben berichten, könnten aber eher allgemeine 
theologische Aussagen zur Kirche vor Ort in den Hintergrund geraten. Insofern wirkt die Methode auf die 
Inhalte zurück. Zweites Beispiel: Wenn Jesus seine Botschaft den Zuhörern häufig in Gleichnissen vermittelte, 
denen exegetisch ein Spielcharakter18 im weiten Sinne zu eigen ist, sind von vorne herein spielerische Elemente 
bei der Methodenwahl (z.B. Standbild, Rollenspiel – möglicherweise auch 'nur' schriftliche Rollentexte) 
bevorzugt zu bedenken. Zusammenfassend ist festzuhalten: Methoden können zum einen selbst bereits 
normative Implikationen beinhalten und insofern bloß mit bestimmten Zielen bzw. Inhalten harmonieren. Zum 
anderen kann auch die zielgerichtete Vermittlung von Inhalten nur mit bestimmten Methoden harmonieren. Weil 
also Methoden lediglich mit bestimmten Zielen bzw. theologischen Inhalten zusammen passen, sind 
Methodenentscheidungen nicht nur pädagogisch, sondern auch theologisch zu begründen. Das Ausgeführte fasse 
ich in folgender Abb. zusammen: 

 
 Ziele   Inhalte  Methoden / Medien 

 
Abb. 7. Implikationszusammenhang. 

 
In Bezug auf die Hauptthesen einigte man sich auf den ''Primat der Zielentscheidungen im Verhältnis sowohl 

zur Dimension der inhaltlichen als auch der methodischen Entscheidungen''19 bzw. ''gegenüber allen anderen 
Dimensionen des didaktischen Feldes''20, womit der Primat der allgemeinen Zielorientierung21 gilt, der 
folgendermaßen darstellt wird22: 

 
 allgemeine Zielorientierung  
   

 
  

Ziele  Inhalte  Methoden / Medien 
 

 
Abb. 8.  Primat der allgemeinen Zielorientierung. 

 
Die allgemeine Zielorientierung (z.B. Mündigkeit), richtet zwar konkrete Ziele, Inhalte, Methoden und 

Medien einer Unterrichtsstunde aus (Ebene der Rechtfertigung aller Entscheidungen), jedoch lassen sich diese 
im konkreten Planungsprozess nicht logisch aus allgemeinen Zielen ableiten oder nach dem Dreischritt 
Zielentscheidung/Inhaltsauswahl/Methoden- bzw. Medienauswahl ermitteln. In konkreten Planungsprozessen 
beginnt man bei einem Aspekt und durchläuft mehrfach alle Planungsaspekte. Zur Rechtfertigung der Planung 
(z.B. gegenüber Schulräten) muss jedoch mit interpretativen Verfahren ein sinnvoller Zusammenhang der 
einzelnen Aspekte hergestellt und entfaltet (expliziert) werden (grundsätzlich durch Pfeile gekennzeichnet). Die 
Pfeile von den Zielen über die Inhalte zu den Methoden/Medien verdeutlichen dabei den zweiten Teil des 
Implikationszusammenhangs, die umgekehrte Richtung den ersten Teil desselben und die Doppelpfeile die 
Wechselbeziehungen. 

 
 

                                                 
17 Themenbereich 5 in Katholischer Religionslehre in der Jahrgangsstufe 5: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, 

Kultur, Wissenschaft und Kunst (Hg.), Lehrplan für die Hauptschule, München 2003. 
18 Vgl. H. Weder, Die Gleichnisse Jesu als Metaphern, Göttingen 1978, bes. 89-91. 
19 W. Klafki, Zum Verhältnis von Didaktik und Methodik, in: ders./G. Otto/W. Schulz (Hg.), Didaktik und Praxis, 

Weinheim u.a. 1977, 13-39, 28. 
20 W. Klafki, Von der bildungstheoretischen Didaktik zu einem kritisch-konstruktiven Bildungsbegriff – Dialog mit 

W. Klafki, in: W. Born/G. Otto (Hg.), Didaktische Trends, München 1978, 49-83, 71 (Herv. durch M.R.). 
21 Vgl. Schulz, Unterrichtsplanung, 86; Klafki, Neue Studien, 1985, 65, 202. 
22 Vgl. Jank/Mayer, Didaktische Modelle, 2002, 56. 
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6. Kommunikative oder kritisch-kommunikative Didaktik 
1. Hauptvertreter: Aus den zahlreichen und unterschiedlichen Ansätzen ragen die Autoren Karl-

Hermann Schäfer, Klaus Schaller und Rainer Winkel (geb. 1943) heraus. 
2. zentraler Begriff: Kommunikation wird nicht einfach an die Stelle von Bildung oder Lernen gesetzt, 

sondern Bildung, Lernen, Unterricht usw. werden anders verstanden, denn jeder Unterricht soll kommunikativer 
werden und damit ''schülerorientierter, kooperativer, transparenter, mit- und selbstbestimmender, störungsärmer 
usw.''23. Ziel ist eine weitgehend symmetrische Kommunikation. 

3. Orientierung, Erkenntnisinteresse und wissenschaftstheoretische Grundlage: Unter Aufnahme der 
soziologischen und sozialpsychologischen Kommunikationstheorie (Paul Watzlawick / Jürgen Habermas) 
versteht sich die kommunikative Didaktik als kritisch: ''Kritisch ist diese Didaktik insofern, als sie vorhandene 
Wirklichkeiten, die Ist-Werte unserer Gesellschaft, eben nicht unkritisch akzeptiert, sondern – soweit dies Schule 
überhaupt kann – permanent zu verbessern trachtet, in Sollens-Werte zu überführen sucht''24. Im Unterschied zur 
bildungs- und frühen lerntheoretischen Didaktik (Berliner Modell) ist diese Didaktik nicht nur in Bezug auf den 
didaktisch abgegrenzten Raum (Unterricht, Lehren und Lernen) kritisch, sondern auch auf den 
gesellschaftlichen. Sie verfolgt also einen politischen Aspekt mit emanzipatorischem Erkenntnisinteresse25. 
Inwiefern dieses Verständnis als lediglich 'reformerisch' oder der ''Kritischen Theorie'' der ''Frankfurter Schule'' 
entsprechen zu verstehen ist, sei hier dahingestellt. Die kritisch-konstruktive Didaktik verwendet kritisch 
zumindest in letzterem Sinne als Ideologiekritik mit eindeutig emanzipatorischem Interesse (Ziel ist die 
Befähigung aller Schüler zu wachsender Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidarisierungsfähigkeit). 

4. Didaktikbegriff: Weil die Schüler Subjekte des Unterrichts sein sollen, muss Didaktik (Kunst des 
wirksamen Lehrens durch die Lehrperson) durch Mathetik (Kunst des wirksamen Lernens) ergänzt werden. 

5. Hauptthese: Im Vordergrund steht die unterrichtliche Kommunikation als Spezialfall der allgemeinen 
Kommunikation zwischen Menschen und damit die soziale Dimension bzw. die Schüler26. Weil Inhalte nur dann 
rezipiert werden, wenn die Beziehung untereinander nicht gestört ist, wird die prinzipielle Störanfälligkeit jeden 
Unterrichts thematisiert,27 um Störungen aufzudecken und zu beseitigen. 

6. Modell der Unterrichtsplanung: Jede/r kennt es: Auch bei bester Vorbereitung kann Unterricht misslingen. 
Oft liegt es daran, dass die Lehrperson zu den Schülern keinen 'guten Draht' gefunden hat. Zwar beachtete man 
diesen Aspekt auch in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik als ''personale Dimension des Unterrichts'' und in 
der lerntheoretischen Didaktik als Voraussetzungen, die auf den Unterrichtsprozess einwirken, aber in der 
Kommunikativen Didaktik wird die unterrichtliche Kommunikation und Interaktion in den Mittelpunkt gestellt, 
wobei die Vermittlungsfrage nicht nur als ''ein Moment der Methodik''28 betrachtet wird. Damit muss 
Unterrichtsplanung nicht nur sach- (Inhalte) oder methodenadäquat sein, sondern auch ''interaktionsadäquat''29. 

Deshalb soll nach Biermann eine ''schülerorientierte Unterrichtsplanung''30 (''Prozessplanung'') erfolgen, die 
zweifach umgesetzt wird: als 

• ''gebunden partizipative Planung'' (an maßgeblichen Vorgaben wie Lehrpläne gebunden und trotzdem 
Schüler partizipieren lassend, v.a. als Lernen durch Lehre) und als 

• ''kooperative Planung'' (Kooperation von Lehrern und Schülern v.a. dann, wenn Schülern die Folgen von 
Ereignissen, wie beispielsweise den Tod einer Schülerin, unmittelbar berühren und ein Lernen aus 
Erfahrung möglich wird). 

• Bei beiden Planungsarten sind jeweils drei Aspekte zu berücksichtigen: 
• ''Inhaltsaspekt'' (was soll gelehrt und gelernt werden); 
• ''Vermittlungsaspekt'' (wie soll gelehrt und gelernt werden: Methoden, Medien, Unterrichts- und 

Handlungssituationen); 
• ''Beziehungsaspekt'' (die Art der sozialen Beziehung, in der gelehrt und gelernt wird: Sozialformen, 

Soziales Lernen). 
 
 

                                                 
23 R. Winkel, Die kritisch-kommunikative Didaktik, in: Gudjons/Winkel (Hg.), Didaktische Theorien, 2006, 93-112, 95. 
24 Ebd., 94. 
25 Vgl. K. Schaller, Einführung in die Kommunikative Pädagogik, Freiburg i.B. 1978, 116. 
26 Vgl. K.-H. Schäfer/K. Schaller, Kritische Erziehungswissenschaft und kommunikative Didaktik, 2., verb. u. erw. Aufl. 

Heidelberg 1973 (1971), 182. 
27 Vgl. R. Winkel, Der gestörte Unterricht. Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten, 8., mehrfach überarb. Aufl. 

Baltmannsweiler 2006 (1976). 
28 Schäfer/Schaller, Kritische Erziehungswissenschaft, 1973, 182. 
29 D. Baacke, Vom Nutzen und Nachteil der ‘Kommunikativen Didaktik’ für die Planung und Durchführung von 

Unterricht, Düsseldorf 1978, 9. 
30 Vgl. R. Biermann, Aufgabe Unterrichtsplanung, Essen 1985, zit. nach W. H. Peterßen, Handbuch Unterrichtsplanung. 

Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen, 9., akt. u. überarb. Aufl. München 2000, 169f und die folgenden Zitate. 
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  Interaktion 

Kommunikation 
  

 Inhalte (Ziele)  Methoden/Medien  
     

 
Abb. 9.  Kommunikations- bzw. Interaktionsgeschehen der Lehr-Lernvorgänge. 

 
7. Bewertung: Die Grundauffassungen der kommunikativen Didaktik sind mittlerweile in den meisten 

anderen didaktischen Modellen aufgenommen worden31. Die kritische Aufgabe didaktischer Theoriebildung 
übernahm man in der kritisch-konstruktiven Didaktik im Sinne der Frankfurter Schule sowie als Forderung 
möglichst interaktiven zu unterrichten, in der lerntheoretischen Didaktik im Hamburger Modell durch den 
wertend-offensiven Ideologiebegriff sowie als Anspruch der Beteiligung von Schülern bei Planungsvorgängen 
und in der konstruktivistischen Didaktik mit der Forderung nach Rekonstruktion sowie mit dem Primat der 
Beziehungen vor den Inhalten. 

 
7. Konstruktivistische Didaktik 
''Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn man daran zieht''. – ''Nicht so sehr eine Tatsache, sondern deren 

Deutung, d.h. deren Konstruktion beeinflusst uns!''. 
1. Hauptvertreter: In den 1990er Jahren kommt es zu einer Auflösung von Verbindlichkeiten hinsichtlich der 

Ziele und Inhalte in Bildungsprozessen. Deshalb begreifen und beobachten Vertreter eines gemäßigten 
Konstruktivismus in Pädagogik und Didaktik Bildungsziele und -inhalte systemisch nicht als Abbilder von 
Wirklichkeiten, sondern als auf sich selbst bezogene (autopoietische = selbstreferenzielle) Prozesse32. Vertreter 
sind Edmund Kösel (geb. 1935), Horst Siebert (geb. 1939), Kersten Reich (geb. 1948) u.a. 

2. zentraler Begriff: Der Konstruktivismus betont, dass man ''einer oft von Menschen naiv unterstellten 
unmittelbaren Verbindung von Welt ('da draußen') und Abbild ('in uns') misstrauen''33 müsse. Deshalb gilt als 
''moderne Schlüsselkompetenz'' die ''Konstruktivität, das heißt das Bewusstsein individueller und kultureller 
Beobachtungsabhängigkeit von Wirklichkeit''34. Mit anderen Worten: Die Konstruktionen und Visionen 'in den 
Köpfen' von Menschen über die Welt 'da draußen' sind nicht einfache Abbilder einer Welt. Dafür gibt es Gründe: 
1) Durch das Denken, Handeln, Testen, also Konstruieren von Theorien und Wissen greift der Mensch in die 
Welt ein und verändert sie damit zumindest teilweise. 2) Andererseits ist zu beachten, dass in der Welt nie alles 
schon vorentschieden, abgeschlossen und sicher ist, da sich vieles verändert oder veränderbar ist. 

3. Orientierung, Erkenntnisinteresse und wissenschaftstheoretische Grundlage: Der Konstruktivismus ist 
wissenschaftstheoretisch schwer zuzuordnen, da er ein ''inter- und transdisziplinäres 'Paradigma' ist, eine – 
zumindest an den Ränder eher unscharfe – Perspektive, die sich vor allem von ontologischen und 
metaphysischen Wahrheitsansprüchen distanziert''35 und sich statt dessen epistemologisch mit der Frage nach der 
Erkenntnis von Wirklichkeit befasst. Damit gilt: Gegenüber dem ''WAS (der Erkenntnis)''36 betont der 
Konstruktivismus das ''WIE (des Erkennens)''. Somit ist Wirklichkeit beobachterabhängig und interpretativ. Dies 
ist der kleinste gemeinsame Nenner37. 

4. Didaktikbegriff: Hier wird Didaktik im (aller)weitesten Sinne als ein ''großes Experiment in der 
Gesellschaft'' verstanden, bei dem ''neue Wege des erfolgreichen Lehrens und Lernens''38 gesucht werden. 

Als Grundsätze gelten u.a.: Lernen kann nur jeder für sich. Lernen ist nicht machbar! Lernen ist bloß 
anregbar (perturbierbar)! Von außen zwar angestoßen, vollzieht jeder seinen Lernprozess für sich selber39. 
Lernen wird aufgefasst als aktiver, selbst gesteuerter, von außen bloß anregbarer (perturbierbarer), 
konstruktiver, situativer und sozialer Prozess. Verlauf und Ergebnisse des Lernens sind stark abhängig von der 

                                                 
31 Vgl. dazu Peterßen, Lehrbuch Allgemeine Didaktik, 2001, 227. 
32 Vgl. K. Reich, Konstruktivistische Didaktik. Lehr und Studienbuch mit Methodenpool, 4. durchges. Aufl. Weinheim 

u.a. 2008, 86. 
33 Ebd., 74. 
34 H. Siebert, Pädagogischer Konstruktivismus. Lernen als Konstruktion von Wirklichkeit, 2. vollst. überarb. u. erw. Aufl. 

Neuwied u.a. 2003, 127. 
35 Ebd., 7. 
36 Ebd., 131. 
37 Vgl. ebd., 7 und 15. 
38 Reich, Konstruktivistische Didaktik, 2008, 70. 
39 Vgl. Siebert, Pädagogischer Konstruktivismus, 2003, bes. 16-42. Vgl. auch E. Kösel, Modellierung von Lernwelten, 

Elztal-Dallau 1997. 
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subjektiven Suchbewegung der Lernenden, ihrer Eigenstruktur, ihren Lernstilen und ihren Lernprojekten. 
Deshalb unterstützt viel Lust am Entdecken und Gestalten der Welt den Lernprozess. 

5. Hauptthese: Es wird ein ''Primat der Beziehungen vor den Inhalten''40 angenommen. Deshalb sollten stets 
''beziehungsmäßige Kontexte'' geschaffen werden, in denen das Lernen erleichtert wird. Dadurch soll 
Motivation, Interesse und Eigenaktivität der Lernenden gefördert werden, um so eine Balance zwischen 
expliziter Instruktion durch Lehrende (Orientieren, Anleiten, Darbieten, Erklären sowie Unterstützen, Anregen 
und Beraten) und Konstruktion der Lernende zu finden. Ziel ist also ein situativer Wechsel zwischen aktiver und 
reaktiver Rolle der Lehrenden auf der einen Seite und vorrangig aktiver und zeitweise rezeptiver Rolle der 
Lernenden auf der anderen Seite. 

6. Modell der Unterrichtsplanung: Kritisiert wird die ''schematische Umsetzung'' der 'klassischen' Modelle 
v.a. in der Praxis des Referendariats, welche wohl auch im Gegensatz zur Intention ihrer 'Erfinder', insbesondere 
von P. Heimann und W. Klafki steht, die nämlich einen kreativen Umgang mit ihren Modellen propagierten41. 
Deshalb entwirft Kersten Reich ein offenes didaktisches Denkmodell mit unterschiedlichen Ebenen (elementare 
und ganzheitliche Planung sowie situativer Planungsreflexion) und mit zirkulären Strukturen, in dessen Mitte 
drei Perspektiven stehen: 

• ''Konstruktion'' meint, dass Lernen grundsätzlich eine konstruierende Tätigkeit ist, die jede/r einzelne 
Schüler/in für sich vollzieht – im Unterricht eben im sozialen Kontext der Klasse – nach dem Motto: ''Wir 
sind die Erfinder unserer Wirklichkeit''. 

• ''Rekonstruktion'' bedeutet: Schüler müssen nicht alles neu erfinden, doch müssen sie bereits erfundene bzw. 
vorhandene Kultur- und Erkenntnisleistungen nachentdecken. Motto: ''Wir sind die Entdecker unserer 
Wirklichkeit''. 

• ''Dekonstruktion'' bedeutet, dass eigene Erfindungen wie (Nach-)Erfindungen kritisch auf Auslassungen, 
Einseitigkeiten usw. geprüft werden, um Ergänzungen einbringen zu können. Motto: ''Es könnte auch 
noch anders sein''. Wir sind die Enttarner unserer Wirklichkeit!''. 

Zum Einsatz kommen nicht ''neue Methoden, aber bekannte Methoden werden konstruktivistisch 'neu' 
akzentuiert und begründet''42 und auf vielfältige Weise gebraucht. Wichtig ist dabei die Gestaltung von 
evolutionären und prozessorientierten Settings (Lernumwelten, Lernumgebungen, Lernsituationen), die 
situationsbezogenes, situiertes, emotionales und selbstgesteuertes Lernen erlauben43 (z.B. problemorientierte 
Lernumgebungen). So können ''Inhalt und Methode, Instruktion und Konstruktion, Psychologik und Sachlogik, 
Subjekt und Objekt […] komplementär (und nicht dualistisch) gedacht werden''. 

 
8. Kompetenzorientierte Didaktik. 
Spätestens nach der Veröffentlichung der relativ schlechten Ergebnisse von Schulleistungstudien wie PISA 

('Programme for International Student Assessment') im Jahre 200044 wurde konstatiert, dass eine durchgehende 
Lernzielorientierung der Lehr-Lernprozesse gescheitert ist45. Deshalb erfolgte ein grundlegender Systemwechsel 
in der Steuerung des allgemeinbildenden Schulsystems in Deutschland, nämlich von der Input- zur 
Outcomesteuerung; von Input-Regelungen der Modelle, der Lehrpläne, der kultusministeriellen Vorgaben und 
sonstigen Vorschriften hin zu Ergebnissen und zu erreichten Kompetenzen auf der Schülerseite. 

1. Hauptvertreter: Der Lernpsychologe Franz E. Weinert erstellte für die OECD ein Gutachten über 
verschiedene Kompetenz-Definitionen46, das sehr einflussreich wurde. Seine daraus erwachsende Definition von 

                                                 
40 Reich, Konstruktivistische Didaktik, 2008, 83 und das folgende Zitat. 
41 Ebd., 70 und Folgendes. 
42 Siebert, Pädagogischer Konstruktivismus, 2003, 137 und das folgende Zitat. Zum Ganzen auch Reich, 

Konstruktivistische Didaktik, 2008, bes. 265-297 und http://methodenpool.uni-koeln.de/uebersicht.html. 
43 Vgl. dazu u.a. Siebert, Pädagogischer Konstruktivismus, 2003, 70-122 und Reich, Konstruktivistische Didaktik, 2008, 197ff. 
44 Vgl. u.a. J. Baumert/E. Klieme/M. Neubrand/M. Prenzel/U. Schiefele/W. Schneider/P. Stanat/K.-J. Tillmann/M. Weiß 

(Hg.), PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, Opladen 2001; J. 
Baumert/C. Artelt/E. Klieme/M. Neubrand/M. Prenzel/U. Schiefele/W. Schneider/K.-J. Tillmann/M. Weiß (Hg.), PISA 2000. 
Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Opladen 2002. 

45 Vgl. E. Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise, hg. vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Bonn 2003, 64; D. Fischer/V. Elsenbast (Red.), Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung. Zur 
Entwicklung des evangelischen Religionsunterrichts durch Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I, 
Münster 2006, 8f. 

46 Einen Überblick der in unterschiedlichen wissenschaftlichen Traditionen gebräuchlichen Konzeptionalisierungen liefer 
F. E. Weinert: Concept of Competence: A Conceptual Clarification, in: D. S. Rychen/L. H. Salganik (ed.). Defining and 
Selecting Key Competences. Seattle u. a. 2001, 43-65. 
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Kompetenz47 liegt beispielsweise auch der Expertise zu Bildungsstandards zu Grunde, deren Sprecher Eckhard 
Klieme war und deshalb in der Öffentlichkeit als Klieme-Gutachten bekannt ist48. 

2. zentraler Begriff: Der Begriff Kompetenz ist nicht eindeutig definiert. Etymologisch kann man ihn vom 
lateinischen Verb competere herleiten, das so viel bedeutet wie zutreffen, zustehen, zusammen treffen49. Daran 
anschließend geht es um Zuständigkeit bzw. Verantwortlichkeit v.a. aufgrund eines Amtes oder einer Funktion, 
die jemandem juristisch zugestanden wird sowie um Fähigkeit. Die wissenschaftliche und schulpolitische 
Diskussion wird v.a. von der Definition Franz E. Weinerts geprägt: 

''Kompetenzen (engl.: cognitive system of rules, dt.: kognitives Regelsystem)'' sind ''die bei Individuen 
verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten (engl. cognitive abilities) und Fertigkeiten (engl. 
skills), um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 
verantwortungsvoll nutzen zu können''50. 

Kompetenzen sind demnach verfügbar oder erlernt und damit Ergebnis von Lernprozessen. Kompetenzen sind 
nicht direkt sicht- bzw. hörbar. Sie müssen sich erst zeigen. Sie zeigen sich, wenn jemand komplexe Anforderungen in 
verschiedenen, konkreten Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll bewältigt. Somit ermöglichen Kompetenzen 
zwar Problemlösungen, also Handlungen, sind letztlich aber immer Zuschreibungen (Attributionen) einer 'sicht- und 
hörbaren' Handlung (Performanz). Individuen oder Gruppen von Individuen gelten als kompetent, wenn sie einfache – 
im Prinzip durch Übung zu automatisierende – Fertigkeiten und Fähigkeiten (entstehen durch Gruppierung von hoch 
entwickelten Fertigkeiten wie Reflexionsfähigkeit) nutzen, um die entsprechenden Situationen adäquat zu meistern. Es 
handelt sich dabei zwar vorwiegend um kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch um motivationale, 
volitionale (d.h. den Willen betreffende) und soziale Dispositionen bzw. Haltungen51. Kompetenzen sind zudem 
bereichsspezifisch bzw. ''domänenspezifisch'', d.h. inhaltsbezogen zu benennen. 

2.1 weitere wichtige Begriff: Im Unterschied zur bisherigen didaktischen Diskussion geht es nicht um 
funktions- und kontextlose Inhalte, sondern um bereichsspezifisches Wissen, das systematisch aufgebaut, 
miteinander verbunden und mit Handlungssituationen verknüpft wird. So entwickeln sich Dispositionen, um 
''konkrete Anforderungssituationen''52 zu bewältigen. In der Unterrichtsplanung müssen also 
Anforderungssituationen identifiziert, d.h. Problemsstellungen benannt werden, denen Schüler/innen ''im 
'wirklichen Leben' begegnen oder doch begegnen könnten''53, mit denen man sich auseinandersetzen muss, soll 
das Leben immer besser gelingen. 

Der Begriff Standard steht im Zusammenhang mit der Standarte des Heerführers, der für die Soldaten im 
Getümmel des Kampfes eine Orientierungsmarke darstellte. Somit benennen Bildungsstandards ''Ziele für die 
pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse''54 der Schüler/innen. Sie ''orientieren sich an 
Bildungszielen, denen schulisches Lernen folgen soll, und setzen diese in konkrete Anforderungen um''55. Damit 
stellen Bildungsstandards das Verbindungsglied dar zwischen Bildungszielen und konkreten, überprüfbaren 
Aufgaben. Die Anforderungen sind der Form nach ''Kompetenzanforderungen. Sie legen fest, über welche 
Kompetenzen ein Schüler, eine Schülerin verfügen muss, wenn wichtige Ziele der Schule als erreicht gelten sollen. 
Systematisch geordnet werden diese Anforderungen in Kompetenzmodellen, die Aspekte, Abstufungen und 
Entwicklungsverläufe von Kompetenzen darstellen''56. Damit wird auch die Erfassung von (bereits vorhandenen) 
Kompetenzen immer wichtiger. Bei Bildungsstandards handelt es sich damit um Handlungsorientierungen in Form 
von Lernergebnissen auf bestimmten Entwicklungs- und Niveaustufen. Geklärt werden sollte, worauf sich das 
Niveau bezieht: auf ein Ideal (=Exzellenzstandard), auf durchschnittlich zu erwartende Leistungen 
(=Regelstandard) oder soll es von (fast) allen Schülern erreicht werden (=Mindeststandard). 

''Kompetenzmodelle geben den Standards eine Orientierungskraft für den Unterricht, indem sie unmittelbar 
einsichtig und nachvollziehbar, illustriert an konkreten Anforderungen, demonstrieren, welche Entwicklungs- 

                                                 
47 Vgl. F. E. Weinert (Hg.), Leistungsmessung in Schulen, Weinheim u.a. 2001, 27. 
48 Vgl. E. Klieme/H. Avenarius/W. Blum u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise, hg. vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn 2003. 
49 Vgl. H.-G. Ziebertz, Woraufhin geschieht religiöse Erziehung? Aufgaben und Ziele religiösen Lernens, in: 

G. Hilger/S. Leimgruber/ders., Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, 6. vollst. überarb. Aufl. 
München 2010, 155-173, 170. 

50 Weinert (Hg.), Leistungsmessung in Schulen, 2001, 27. Engl.: Vgl. Weinert: Concept of Competence, 2001, 43-65. 
51 Vgl. dazu das Habitus-Modell, das Pierre Bourdieu entscheidend prägte: Der Habitus (gr. HEXIS) ist keinesfalls nur 

eine Gewohnheit, sondern eine allgemeine Haltung bzw. Grundhaltung gegenüber der Welt im Allgemeinen und im 
pädagogischen Feld im Besonderen, und meint bestimmte Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. 

52 Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, 2003, 72. 
53 G. Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, 22009, 149. 
54 Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, 2003, 12. 
55 Ebd., 20. 
56 Ebd., 21. 
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und Niveaustufen fachliche Kompetenzen haben. […Sie] haben die Aufgabe, die Ziele, die Struktur und die 
Ergebnisse fachlicher Lernprozesse zu beschreiben. Sie bilden die Komponenten und Stufen der 
Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern ab und bieten somit eine Orientierung für schulisches 
Lehren und Lernen''57. 

In Kompetenzmodellen werden konkrete Entwicklungs- und Niveaustufen angegeben. Für den kognitiven 
Bereich z.B. 1. Kenntnis, 2. Verständnis, 3. Anwendung, 4. Analyse, 5. Synthese und 6. Evaluation58. 

Auch der Begriff ''Kerncurriculum'' ist nicht eindeutig definiert. Man beschreibt damit das ''unentbehrliche 
Minimum der Themen, Inhalte und Lehrformen der Schule'', und zwar ''klar, eindeutig und verbindlich''59. 

''Kerncurricula wie Bildungsstandards sind Elemente innerhalb eines Systems der Steigerung und Steuerung 
der Qualität des Bildungswesens; ihrer Funktion nach setzen Bildungsstandards am Output an, für den sie 
Vorgaben spezifizieren, Kerncurricula hingegen am Input, d.h. an der Auswahl der Inhalte und Themen und der 
Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Den Schnittbereich von Kerncurricula und Bildungsstandards bilden die 
bildungstheoretischen Leitideen und Kompetenzmodelle. Standards ergänzen dies durch die Stufung und 
Ausdifferenzierung von Kompetenzanforderungen und letztlich durch konkrete Testverfahren, während 
Kerncurricula zusätzlich exemplarisch Themen für die inhaltliche Gestaltung schulischer Lehr-/Lernprozesse 
benennen und modellhaft Anregungen für die Praxis pädagogischer Arbeit geben. Kerncurricula umfassen 
deshalb mehr als nur Bildungsstandards im Sinne von individuumbezogenen Kompetenzmodellen. Sie eröffnen 
eine Welt des Lernens60. 

Damit wird deutlich: Bildungsstandards können die Lehrpläne keineswegs ersetzen, da sie deren ''inhaltliche 
und prozessuale Orientierungs- und zeitliche Steuerungsfunktion nicht übernehmen können''61. 

3. Orientierung, Erkenntnisinteresse und wissenschaftstheoretische Grundlage: Der grundlegende 
Perspektivenwechsel von 'Input' zu 'Outcome' zeigt sich in der Didaktik nicht nur in der engen Verbindung mit 
der empirischen Bildungsforschung, sondern auch im Wechsel von der Zielorientierung zur Kompetenz- bzw. 
Lernergebnisorientierung (aus der Lehrer- bzw. Schülersicht). 

 
Perspektiven Input  Aktivitäten  Outcome 
Lehrende Lehrziel  Lehren  Kompetenzprüfung 
   und   
Schüler Lernziel  Lernen  Lernergebnis 

 
Abb. 8.  Perspektivenwechsel von Input zu Outcome. 

 
Dieser Perspektivenwechsel ist nur dann wirklich ein Paradigmenwechsel, wenn nicht die alten Ziele in 

neuem begrifflichem Gewand erscheinen, sondern wenn der gesamte Lehr-Lernprozess kompetenzorientiert 
angelegt ist. 

4. Didaktikbegriff: Im Bereich der Didaktik wird 'Kompetenzorientierung' zunächst allgemein mit dem Blick 
auf die tatsächlich erreichten Lernergebnisse verbunden. Dann bedeutet Kompetenzorientierung auch Wissen 
und Können so zu vermitteln, dass kein 'träges' Wissen und Können entsteht, sondern anwendungsfähiges und 
ganzheitliches Wissen und Können. Aufgrund der Kontextabhängigkeit von Kompetenzen, sind Lernprozesse, in 
denen Kompetenzen aufgebaut werden sollen, so zu gestalten, dass sich die Personen mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen. Damit wird Didaktik im Sinne einer Lehrkunst verstanden, die situativ Lerngelegenheiten 
eröffnet. Lernprozesse sind so organisiert, dass sie der Realisierung der Lernergebnisse dienen. 

5. Hauptthese: Der Schock der relativ schlechten Ergebnisse deutscher Schüler/innen in internationalen 
Vergleichstests, führte zur priorisierten Frage, welche unterrichtlichen Vorgehensweisen im Blick auf bestimmte 
vorausgesetzte Bildungsziele bzw. -standards als effektiv (Wirkung) gelten können. Die Steigerung der Effizienz 
(Wirtschaftlichkeit) des Schulsystems spielt sicher auch eine Rolle. 

6. Modell der Unterrichtsplanung: Auch kompetenzorientierter Unterricht muss geplant werden. Wenn 
jedoch anstelle der Ziele die zu erreichenden Lernergebnisse entscheidend sind, sollen die konkreten Wege des 
Lernens (Methoden und Medien) möglichst vielfältig ausgerichtet und den örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Doch auch dann gilt weiterhin der Interdependenz- und der Implikationszusammenhang, allerdings nicht 
isoliert, sondern zusätzlich im Zusammenhang mit der Lernsituation, was Methoden verstärkt unter dem 
Blickwinkel der Lerngelegenheiten erscheinen lässt. Sodann werden kompetenzorientierte Lernergebnisse, 
Inhalte, Methoden und Medien sowohl von den Bildungsstandards wie den Anforderungssituationen 

                                                 
57 Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, 2003, 135. 
58 Vgl. B. S. Bloom u.a.: Taxonomien von Lernzielen im kognitiven Bereich, Weinheim u.a. 1972. 
59 Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, 2003, 97. 
60 Ebd., 95. 
61 Ebd. 
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ausgerichtet. Am Ende des Lernprozesses sollen Kompetenzen nachgewiesen werden, was kompetenzorientierte 
Überprüfungen der Lernergebnisse nötig macht. Die allgemeinen Bildungsziele sind weiterhin nicht nur 
verbindlich, sondern orientieren auch langfristig. Schematisch dargestellt sieht dies so aus: 

 
 

 allgemeine BildungsZielorientierung  
   
 Anforderungssituationen  
 

Kompetenzbezogene Lehr-Lernprozesse 
Lernergebnisse 
und ihre  
Überprüfung 

 Lerngegenstände 
(Inhalte) in  
Lernsituationen 

 Gestaltung von Lern 
 -gelegenheiten mit 
Methoden / Medien 

   
 

  

 Bildungsstandards  
 
 

Abb. 9.  Strukturmodell kompetenzorientierter Unterrichtsplanung. 
 
Folgende Überlegungen sind für die kompetenzorientierte Planung von Unterricht wichtig: 
a) Die Bildungsziele sind Ausgangs- und Endpunkt der Überlegungen. Sie werden in gesellschaftlichen 

Diskussionen formuliert und informieren über das, was eine Gesellschaft im Bildungsbereich an Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene vermitteln will. Sie liegen den Bildungsstandards zugrunde. 

b) Auf der Grundlage der zu erreichenden Bildungsstandards sind mögliche Anforderungssituationen in der 
Lebenswelt der Schüler/innen zu identifizieren, die das Lernen der Inhalte einsichtig macht. 

c) Zu erreichende Bildungsstandards und Anforderungssituationen sind mit Lernergebnissen, 
Lerngegenständen (Inhalten) und Methoden bzw. Medien in wechselseitigen Bezug zu bringen. 

d) Lernergebnisse, Lerngegenstände (Inhalte) und Methoden bzw. Medien müssen in sich stimmig sein, d.h. 
sie müssen eine innere ‘Zielgerichtetheit’ aufweisen. Die Stimmigkeit entsteht, wenn die 

• Lernergebnisse den Schülervoraussetzungen angepasst sind und in einer vernünftigen Reihenfolge 
aufsteigende Kompetenzniveaus erreicht werden, 

• Lerngegenstände sachlich korrekt erfasst und in Bezug auf die Schüler/innen angemessen strukturiert 
sowie vereinfacht werden und 

• Methoden bzw. Medien den Lerngegenständen (Inhalten) und Lernergebnissen angemessen sind und von 
den Schüler/innen beherrscht werden. 

e) Lernergebnisse, Lerngegenstände (Inhalte) und Methoden bzw. Medien stehen in Wechselwirkung 
zueinander, d.h. sie müssen zueinander passen. 

f) Die Stimmigkeit der Wechselwirkungen zwischen Bildungsstandards und Anforderungssituationen sowie 
Lernergebnissen, Lerngegenständen (Inhalte) und Methoden bzw. Medien eröffnen eine allgemeine 
BildungsZielorientierung des Unterrichts. Die Stimmigkeit äußert sich darin, dass nicht nur einzelne Aspekte 
(z.B. Lernergebnis) erreicht werden, sondern die Lehrperson das 'Gefühl' hat, dass die Unterrichtsstunde 'rund' 
war und die Schüler/innen sie interessant fanden. Stimmigkeit kann entstehen, wenn  

• die Schüler/innen die Lernergebnisse selbst erreichen wollen und können, 
• die Schüler/innen den erreichten Kompetenzzuwachs selbst erleben und erkennen, dass dieser auch für 

ihre Zukunft bedeutsam ist, 
• das Anspruchsniveau der Unterrichtsstunde zu den Schüler/innen passt, d.h. dass die Schüler/innen evtl. 

notwendige Hilfestellungen erhalten, um die Herausforderungen der Unterrichtsstunde zu meistern, 
• durch Maßnahmen der inneren Differenzierung leistungsstärkere wie -schwächere Schüler/innen 

dazulernen können, 
• die Zeit rhythmisiert ist und die Unterrichtsstunde z.B. nicht durch Langeweile während und Hektik am 

Ende gekennzeichnet ist. 
Werden die dargestellten allgemeinen Zusammenhänge beachtet, können grundsätzlich alle Methoden zum 

Einsatz kommen. Beim kompetenzorientierten Methodeneinsatz muss jedoch zusätzlich gefragt werden: ''Trägt 
die gewählte Lehr- und Lernform dazu bei, dass Wissen erworben und im Sinne der fachlichen Kompetenzen 
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strukturiert, vernetzt und anwendungsbezogen erprobt werden kann? Leistet das geplante Verfahren einen 
Beitrag zum Erwerb, zur Ausdifferenzierung, zur Niveausteigerung und zur Festigung von Kompetenzen?''62. 

Doch auch wenn sich bestimmte Methoden als mehr oder weniger kompetenzförderlich erweisen, sind sie 
grundsätzlich didaktisch zu begründen, denn ausschließlich selbstreguliertes Lernen der Lerner ist kaum 
denkbar, weshalb auch lehrergesteuertes Lehren notwendig bleibt. 

7. Bewertung: Der von der kompetenzorientierten Didaktik eingeschlagene Weg vom Ende, vom Ergebnis 
her Unterricht zu gestalten, erinnert stark an die lernzielorientierte Didaktik der frühen 1970er Jahre. Einige 
Fragen stellen sich ähnlich wie damals: Wie können die Lernergebnisse überprüft werden? Orientieren sich 
Lehrpersonen nicht nur am direkt Abprüfbaren, wird Unterricht dann zur Quiz-Show? 

Deutschland beteiligt sich langfristig an internationalen Vergleichsstudien (PISA, IGLU usw.) und 
verabschiedete 2003 und 2004 durch die Ständige Konferenz der Kultusminister (KMK) Bildungsstandards63, 
die für ausgewählte Fächer darüber Auskunft geben, über welche fachlichen Kompetenzen Schüler/innen zu 
bestimmten Zeitpunkten ihrer schulischen Karriere verfügen sollten.64 (Was soll von wem zu welchem Zeitpunkt 
als Kompetenz gelernt worden sein?) Doch kann mit der Erhebung der Fachleistungsqualität (PISA usw.) auf 
die Unterrichtsqualität geschlossen werden? Wohl kaum, denn wir wissen, dass es keinen standardisierten 
Königsweg zu hoher Unterrichtsqualität gibt, weil gerade hochqualifizierter Unterricht in best-practice-Klassen 
ein je individuelles Profil zeigte.65 Noch gar nicht bedacht ist dabei die Schulqualität, die von der finanziellen 
und pädagogischen Unterstützung ebenso abhängig sein dürfte, wie von multiprofessionellen Teams 
(Schulsozialarbeiter, –Seelsorger, Krankenschwestern usw.). 

Was sagen nun gute Ergebnisse in (Vergleichs)Tests aus? Liegt der Grund dafür in gutem Unterricht, oder 
waren 'nur' die Schüler fleißig, oder war gar das Lebensumfeld der Schüler entscheidend? Schulischer Unterricht 
sollte alle Schüler so fördern, dass er die unterschiedlichen Voraussetzungen der Elternhäuser zwar 
berücksichtigt, sich aber davon nicht abhängig macht, damit bei deren (Teil)Ausfall nicht auch die Leistung des 
Unterrichts gefährdet ist. Deshalb sind wir wieder auf die didaktische Theorie verwiesen. 

Und nicht zuletzt: Durch den Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungssituationen erfordert die 
Unterrichtsplanung ein hohes Maß an Offenheit für die Biografie der Schüler/innen. Denn je nach Unterrichtsinhalt 
muss die Planung Chancen für situative Inszenierungen im Unterricht ermöglichen, damit Schüler/innen, die dem 
Unterricht zu Grunde gelegte Anforderungssituation als für sie wirklich bedeutsam erfahren können. 

 
9. Ertrag 
Ich fasse den Ertrag der allgemeindidaktischen Diskussion zusammen: 
1. Didaktische Modelle sind theoretische Anleitungen wer (beteiligte Personen, d.h. Lehrende und Lernende 

mit ihren Voraussetzungen), wozu (Ziele, Intentionen bzw. Bildungsstandards, Kompetenzen, Lernergebnisse), 
was (Inhalt, Thema), wie und womit (Methoden und Medien), wann (Zeit) und wo (Raum bzw. Ort und seine 
Atmosphäre innerhalb einer bestimmten Gesellschaft) (situationsbezogen) lehren bzw. lernen soll. Didaktische 
Modelle sind kein Ersatz für die Begründung (warum) von Inhalten, Zielen sowie des gesamten Lehr-
Lernprozesses (v.a. mittels didaktischer Analyse), für die Handlungs- sowie Reflexionskompetenz selbst und für 
die Überprüfung der Lernergebnisse. 

2. Interdependenzthese, Implikationszusammenhang und allgemeine Ziel- bzw. Bildungszielorientierung sind 
weiterhin für die Unterrichtsvorbereitung bedeutsam. Wer diese in der Unterrichtsvorbereitung nicht 
berücksichtigt und beispielsweise nur auf Methoden und Medien setzt, kommt kaum umhin, dass diese so 
wirken, wie die tolle Verpackung eines Geschenks. Kommt aber hinter der Verpackung ein unpassender Inhalt 
zum Vorschein, hilft auch die beste Verpackung nichts. Die Enttäuschung ist unvermeidbar. 

3. Aus konstruktivistischer Perspektive bleibt die Einsicht bedeutsam, dass Schüler/innen nicht nur in eigenen 
Welten leben, sondern dass diese mit den Lernwelten verknüpft werden müssen. So können Schüler auch eigene 
Lernwege finden und gehen. Auch deshalb ist Planung unerlässlich. 

4. ''Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt man!'' Dieser oft beschworene, aber für Schüler/innen 
selten erfahrbar gewordene Satz von Lehrpersonen, kann mit der Bezugnahme der Unterrichtsinhalten auf 
(mögliche) Anforderungssituationen bzw. exemplarische Situationen aus der Lebenswelt der Schüler/innen 

                                                 
62 Obst, Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen, 2009, 196. 
63 Vgl. dazu auch F. Oser, Standards: Kompetenzen von Lehrpersonen, in: ders./J. Oelkers (Hg.), Die Wirksamkeit der 

Lehrerbildungssysteme. Von der Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards, Zürich 2001, 215-342. 
64 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.), 

Standards für die Lehrerbildung. Bildungswissenschaften (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004), 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf [abgerufen 
am 13.01.2010]. 

65 Vgl. F. E. Weinert/A. Helmke, Unterrichtsqualität und Leistungsentwicklung. Ergebnisse aus dem SCHOLASTIK-
Projekt, in: dies. (Hg.): Entwicklung im Grundschulalter, Weinheim 1997, 226-252, 250f. Vgl. dazu auch: B. Ofenbach, 'Best 
practices' im Systemvergleich. Benchmarking als neue Herausforderung, in: PR 59 (2005), 267-278. 
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konkretisiert werden. Sicher erfordert es Übung, damit der von den Lehrpersonen zu leistende Transfer 
bezüglich des Inhalts wirklich stimmig und für die Schüler/innen tatsächlich herausfordernd ist. Es sollte nicht 
zu einer platten Anbiederung an Schülervorlieben, Wirtschaftsinteressen u.ä. kommen. Auch sollte nicht nur das 
als lehr- und lernenswert erachtet werden, was morgen gebraucht wird. Eine dauerhaftere Perspektive sollte für 
die Unterrichtsplanung leitend sein. 

5. ''Wir haben das doch durchgenommen!'' Dieser oft gehörte Satz könnte überflüssig werden, wenn stärker nach 
Lernergebnissen gefragt wird. Die tatsächlichen Effekte transparent machen ist jedoch nicht etwas völlig Neues 
(Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die Diskussion um die Bildungsstandards verfolgt.), da dies bisher 
schon über Lehrpläne, Schulbücher usw. intendiert wurde. Doch diese Intentionen werden explizit in Beobachtbares 
zu überführen versucht. Zu beachten ist jedoch, dass die Methoden der Beobachtung (Testverfahren) manches nicht 
berücksichtigen können. Auch ist nicht alles (sofort) beobachtbar (manche Gedanken benötigen auch Zeit, um 
Wirkung zu zeitigen). Beschränkt man sich auf Mess- und Beobachtbares, schränkt man seinen Blick zu sehr ein. 
Sollten dennoch die tatsächlichen Ergebnisse nicht oder nur wenig ausgeprägt sein, muss nach den Gründen geforscht 
werden. Diese können in der Unterrichtsplanung liegen, müssen es aber nicht. 

6. Überblickt man die Diskussion um die didaktischen Modelle, entdeckt man wechselseitige Kritik und 
Beeinflussungen, die auch zu Weiterentwicklungen innerhalb von Modellen führten. Diese Feststellung ist 
bedeutsam, will man nicht der Gefahr unterliegen, in gewissen zeitlichen Abständen, gleiche oder ähnliche 
Fragen, vielleicht mit anderen Begrifflichkeiten, erneut zu diskutieren, ohne aus den Ergebnissen der älteren 
Modelle gelernt zu haben. Diese Gefahr sehe ich in der aktuellen Diskussion um kompetenzorientiertes Lehren 
und Lernen durchaus. Denn Bildungsstandards dürfen nicht nur formaler Natur sein, sondern müssen auch 
inhaltlich begründet werden, um zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, dass Schüler/innen sie erreichen. 
Bildungstheoretische Diskussionen bleiben also wichtig. 

 
10. Schluss 
Ich nehme das eingangs angeführte Beispiel wieder auf. Vergleicht man Unterrichtsvorbereitung mit einem 

Finden bzw. Herstellen eines Geschenks, kann man theoretische Überlegungen zu didaktischen Modellen für 
Lehramtsstudierende nicht nur veranschaulichen, sondern in Bilder überführen, die in der Praxis 
handlungsorientierend wirken können. Doch trotz der aufgezeigten Ähnlichkeiten sehe ich in Bezug auf 
Unterricht mindesten einen Unterschied: Nach der Übergabe des Geschenkes hat der Schenkende weitgehend 
seine Ruhe. In der Schule müssen Lehrpersonen und Schüler/innen jetzt erst recht zusammen mit dem 
Unterrichtsgegenstand umgehen – wenigstens bis zum Ende des Unterrichts. Soll aber die nächste 
Unterrichtsstunde gelingen, könnten die hier angestellten Überlegungen hilfreich sein. 

 
Матеріал надійшов до редакції 01.09. 2014 р. 

Ріггер Манфред. Викладання в Німеччині. Огляд загальної дидактики, починаючи з 1945 року. 

У статті запропоновано детальний огляд моделей загальної дидактики в Німеччині з 1945 по 2010 рр. Поряд 
з хронологічним впорядкуванням у статті представлено тематичну систематизацію розвитку 

загальнодидактичних моделей, які складають основу для викладання окремих предметів у німецьких школах. 
Подано характеристику основних ідей теорії освіти Еріха Венігера і Вольфганга Клафскі з вирішальним 
значенням концепції категоріальної освіти. Таке відірване від реального навчального процесу теоретичне 

вчення зазнало критики з боку представників теорії навчання Пауля Гайманна, Гюнтера Отто і 
Вольфганга Шульца. Надалі популярності набула комунікативна або ж критично-комунікативна дидактика 

Карла-Германа Шефера, Клауса Шаллера і Райнера Вінкеля. В 90-ті рр. значного поширення набула 
конструктивістська дидактика Едмунда Кюзеля, Горста Зіберта, Керстен Райх. 

Ключові слова: загальна дидактика, теорія навчання, концепція категоріальної освіти, критично-
комунікативна дидактика. 

Riegger Manfred. Teaching in Germany. The Survey of General Didactics, Beginning with 1945. 

The article proposes the detailed survey of models of general didactics from 1945 till 2010. Along with the 
chronological adjustment the article presents the thematic systematization of general didactic models development, 

that are the basis for teaching of some subjects in German schools. The characteristic of main ideas of the educational 
theory by Erich Weniger and Wolfgang Klafski with the crucial importance of the categorical education conception is 

given. Such distracted from the real educational process theoretical study was criticized by representatives of the 
educational theory Paul Heimann, Gunter Otto and Wolfgang Schulz. The communicative or critical-communicative 
didactics by Karl-Herman Schöfer, Klaus Schaller and Reiner Winkel became popular. In the 90th the constructive 

didactics by Edmund Käsel, Horst Siebert, Kersten Reich became widespread. 

Key words: general didactics, theory of education, categorical education conception, 
critical-communicative didactics. 
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РОЗВИТОК ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО ЕТИКО-МОРАЛЬНОГО КУРСУ (ЗАКОН БОЖИЙ)  
У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті висвітлено процес розвитку шкільного етико-морального курсу (Закон Божий) у ХІХ – на 
початку ХХ століття. Розглянуто підходи до формування змісту, структури курсу, методики його 

навчання. Зроблено висновки про те, що на початку ХХ ст. для викладання основного етико-морального 
шкільного курсу було створено законодавчо-нормативну базу, що визначала його мету, структуру, 
регламентувала права й обов’язки посадових осіб, надавала програмно-методичне забезпечення. 

Прогресивні викладачі (законовчителі) знаходилася на позиціях змістової інтеграції курсу, боролися з 
формалізмом і догматизмом у його викладанні. 

Ключові слова: шкільний етико-моральний курс (Закон Божий), законодавчо-нормативна база, 
законовчителі, інтеграція курсу. 

Постановка проблеми. Перехід загальної середньої освіти на нові стандарти та необхідність 
переосмислення змісту шкільної суспільствознавчої освіти спонукає науковців і педагогів до 
удосконалення етичної складової суспільствознавства. Уведення в шкільне навчання світської етики та 
спроби запровадження християнської етики спричиняють необхідність переосмислення дорадянського 
досвіду методики викладання такого предмета, як Закон Божий. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи до формування змісту шкільних етичних курсів 
висвітлені в публікаціях О. Гісема, О. Данилевської, О. Журби, В. Малахова, Л. Пилипчатіної, 
О. Пометун, Т. Саннікової, І. Смагіна, Л. Хоружої та інших. Проте проблематика методики навчання 
Закону Божого на початку ХХ ст. є малодослідженою сторінкою в історії методики навчання 
суспільствознавства. 

Метою нашої статті є висвітлення з історико-методичних позицій процесу розвитку змісту 
шкільного етико-морального курсу (Закон Божий) у ХІХ – на початку ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Закон Божий – один з основних навчальних предметів початкових і 
середніх навчальних закладів дорадянської системи освіти, що мав на меті навчання основам релігії і 
заснований на релігійному навчанні правилам моральності. Крім того, метою предмета було отримання 
знань про богослужіння та історію християнства, церковні інституції та релігійні догмати. 

Як зазначає російська дослідниця Є. Тихомирова, зміни в суспільно-педагогічному житті Росії, що 
відбулися після реформ 1861 р., не торкнулися головної мети виховання людини-християнина, яку визнавали 
як прихильники ідей загальнолюдського, так і прихильники народно-національного виховання [1]. 

Загальна християнська тональність розгляду проблем моральності, віра педагогів Росії у православні 
основи суспільства, релігійні традиції виховання мали вирішальне значення у розвитку педагогічної 
теорії і в практиці навчання. Основною ідеальною метою в освітній діяльності вважалося прищеплення 
дітям змалку інтелігентності, патріотизму, уміння. 

У працях Л. Толстого, П. Каптерева, С. Рачинського, В. Розанова цілісність школи – спрямованість і 
глибина її впливу на душі учнів – пов’язувалася з її ''духом'', з тим, що не може бути передано змістом 
програм, підручників, діями вчителів та учнів. Така школа може утримати і виховати в собі вчителя, який 
в змозі звернутися до особистості вихованця. У цьому випадку школа буде жити повним життям, стане 
більш людяною, зможе відгукнутися на живі інтереси своїх вихованців. 

Найбільш послідовно виховання в дусі традиційного християнського ідеалу, принаймні у формі 
задуму, здійснювалося на початку ХХ ст. у народній школі Росії, яка, незважаючи на реформи, зберегла 
специфіку і атмосферу, властиві їй протягом століть, що й визначило її майже виняткову орієнтацію на 
релігійно-моральне виховання, формування людини-християнина (наприклад, педагогічна діяльність 
Л. Толстого і П. Каптерева). 

Схоже завдання ставили перед собою і гімназії, метою яких було виховання й навчання громадян, 
патріотів, чесних людей. 

Однак, реально на практиці викладання Закону Божого мало низку серйозних недоліків, які йшли в 
розріз з метою його викладання. Догматизм, формалізм, вимога зазубрювання релігійних текстів замість 
душевної бесіди приводили учнів до розчарування і в релігії, і в тому моральному ідеалі, який вона 
проповідувала. 

Зміст шкільного суспільствознавчого предмета ''Закон Божий'' у різних країнах і у різний час був 
неоднаковий. У Німеччині спочатку предметом вивчення був один ''малий катехізис'', складений М. Лютером. 
У 1714 р. гамбурзький пастор І. Гюбнер видав твір ''Сто чотири священні історії'', який було перекладено 
всіма мовами Європи, в тому числі російською, і цей твір став скрізь предметом вивчення в школах.  
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Офіційно священна історія ввійшла в програми нижчих і середніх шкіл Німеччини в останній чверті 
XV ІІІ ст. Росія з часів Петра І у навчанні Закону Божого пішла німецьким шляхом.  

У статуті губернських установ Катерини ІІ пропонувалося дітей греко-російського сповідання в народних 
школах навчати катехізису для пізнання основ православної віри і засвоєння десяти заповідей, вкорінення 
загальної моралі. За статутом народних училищ 1786 р. визначено навчати в них і священної історії.  

У XVІІІ ст. у викладанні Закону Божого мораль переважала над догматами віри. Догмати вивчалися 
лише настільки, наскільки це вважалося потрібним для повчальних висновків, а виклад фактів священної 
історії пристосовувався до зразків моральності.  

Введення в навчальні програми гімназій Закону Божого як предмета морально-релігійного 
спрямування, що мав безпосереднє відношення до суспільних наук, у ХІХ ст. здійснювалося поетапно. 

У 1811 р. вийшло розпорядження про початок іспитів із Закону Божого як предмета, що містить у собі 
основну мету освіти. На іспит рекомендувалося запрошувати духовенство, бажано архієрея [2: 69]. 

У 1814 р. Міністерство видало циркуляр про те, щоб законовчителі ставили підписи в атестатах учнів. 
У 1819 р. читання зі Священного Писання введене в гімназії як обов’язковий предмет, але ніяких 

вказівок про програми і підручники міністерство не надавало. 
Мету законовчення сформулював у той час протоієрей професор Герасим Павський: знання Біблії, 

знання церковних законів, знання встановлень та обрядів церкви. 
Зміст і спосіб викладання Закону Божого Г. Павський пов’язував із поступовим розвитком розумових 

і моральних сил учнів. Дитинство – вік почуттів; згідно з цим у дитині потрібно було розвивати релігійне 
почуття за допомогою молитов (не тільки загальноцерковних, але й особливих, імпровізованих учнем під 
керівництвом учителя на кожен видатний випадок життя особистого і суспільного), життєписів святих, 
вказівки руки Божої у природі й у суспільстві й, нарешті, живого зображення обрядів церкви [2: 72]. 

Другий момент релігійного навчання – виклад релігійних ідей у формах розуму й уяви та в правилах, 
тобто вивчення догматів, обрядів і правил моральності.  

За реформою 1828 р. вивчення Закону Божого за класами гімназії відповідно до програми 
Г. Павського було таке: 

1. Священна історія Старого Завіту. 
2. Священна історія Нового Завіту. 
3. Перша половина Катехізису. 
4. Закінчення Катехізису. 
5. Історія Церкви. 
6. Пояснювальне читання Священного Писання. 
7. Викладення християнських обов’язків. 
Пізніше навчальна програма Г. Павського М. Магницьким була визнана протестантською і замінена 

новою програмою, складеною протоієреєм І. Кочетовим [2: 74]. 
Закон Божий як предмет викладання складався в нижчих школах – із церковних молитов, священної 

історії, пояснення богослужіння й катехізису, а в середніх навчальних закладах до цього приєднувалася 
історія християнської церкви. Правом викладання Закону Божого, на підставі церковних канонів (64 
прав. VІ Всесвітнього собору) і чинного тоді законодавства володіли винятково священнослужителі й 
особи, що закінчили духовні школи не нижче семінарії. Крім викладання Закону Божого законоучитель 
керував ще й молитвою учнів, читанням ними Священного Писання й релігійних книг, а також 
покликаний був ''стежити за виконанням ними обов’язку сповіді й причащання'', наставляючи учнів у 
дотриманні правил Церкви [3]. 

Щодо підручників із законовчення, то перша така книга була складена Феофаном Прокоповичем і 
містила крім азбуки і головних молитов лише скорочений катехізис, у якому викладалися основні 
догмати віри і заповіді, що потрібно було вивчати дітям всіх звань. 

Довгий час предмет про обов’язки людини і громадянина у навчальних закладах виконував роль 
етико-моральної дисципліни у процесі філософсько-моральної освіти, побудованої на релігійних 
християнських цінностях. У 1819 р. книга про обов’язки була вилучена з навчального процесу, а замість 
неї введені читання зі Священного Писання у декількох редакціях, основна з яких була укладена 
митрополитом Філаретом. 

У 1823 р. з’явилися катехізиси митрополита Філарета замість попередніх митрополита Платона: 
''Начатки християнського вчення'' (коротка християнська історія і короткий катехізис) та ''Розлогий 
християнський катехізис''. 

Священний Синод у 1826 р. доручив митрополиту Філарету переглянути свої катехізиси і скласти з 
них дві книги: одну під назвою навчальної книги для викладання Закону Божого у всіх світських 
навчальних закладах, а другу під власною назвою катехізису для військових нижніх чинів [2: 129]. 

У 1827 р. Філарет доповів, що виконав синодальне доручення: тексти написав слов’янською мовою, 
навів деякі пояснення і доповнення, додав навчальні тексти, уклав додаток для військових, скорочений 
катехізис доповнив Священною Історією [2: 129]. 
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У 1828 р. обидва катехізиси були надруковані і передані для використання в закладах освіти. 
Ще одна переробка була здійснена у 1836 р. на вимогу обер-прокурора Синоду графа Протасова. У 

результаті були внесені зміни і ці навчальні книги більше почали відповідати церковним цілям, ніж 
педагогічним. 

Педагогічний аналіз катехізису Філарета був здійснений священиком Н. Антоновим. Він наголосив на 
тому, що текст книги складний і невиправдано ущільнений, багато понять примітивно спрощені, а деякі 
поняття зовсім невизначені [2: 130]. Якщо підрахувати кількість питань катехізису з педагогічними 
недоліками, то їх набралося 42 відсотки. Але ці недоліки стали зрозумілими дещо пізніше, на новому 
етапі підручникотворення. А на час випуску цих навчальних книг вони сприймалися як дієвий засіб 
забезпечення навчального процесу. 

Катехізис будувався у формі питань-відповідей і передбачав механічне запам’ятовування навчального 
матеріалу. Крім цих книг у навчальних закладах використовувалися ''Читання зі Старого Заповіту'', 
''Читання з 4-х Євангелій'', ''Священна історія Старого і Нового Заповіту'', ''Нарис християнських 
обов’язків'' [2: 132]. 

За всіма без виключення програмами середини ХІХ – початку ХХ ст. на вивчення Закону Божого 
планувалося 2 години на тиждень з першого по випускний класи гімназій. Основна мета цих уроків – 
виховання вірних громадян своєї Вітчизни, про це писалося у всіх річних звітах гімназій. 

У навчальних планах 1872 р. було введене читання новозавітної історії за біблійними текстами й 
повідомлення відомостей із священної географії. 

Скасування монополії підручників із предмету викликало велике пожвавлення в духовно-педагогічній 
літературі. У цей час з’явилися посібники М. Богословського, Д. Соколова, В. Михайловського, 
Л. Петрова, К. Ветвеницького, М. Соколова, С. Миловського та ін.  

На початку ХХ ст. гімназійна програма Закону Божого за класами охоплювала такий зміст: 
1 клас – священна історія Старого Завіту; 
2 клас – нова історія Старого Завіту; 
3 клас – розлогий катехізис до пояснення восьмого символу віри; 
4 клас – закінчення розлогого катехізису; 
5 клас – вчення про богослужіння православної церкви; 
6 клас – історія церкви вселенської і православної; 
7 клас – повторення. 
Проблема методики викладання й дидактичних прийомів, програм Закону Божого й порядку 

вивчення його розділів за роками навчання не сходила з порядку денного всю другу половину XІХ ст. і 
викликала незадоволення аж до 1917 р. Питання про моделі й методики викладання Закону Божого було 
питанням не вузько-педагогічним, а державним і вимагало державного підходу. Але з іншого боку, 
моделі викладання, форми й методи подачі матеріалу – справа сугубо індивідуальна, що не терпить 
твердого регулювання [3].  

Методики й методи викладання ставали основою як успішного засвоєння релігійних істин, так і 
педагогічних невдач. Основною проблемою у викладанні Закону Божого сучасники вважали формалізм і 
начотництво, сухе й байдуже вивчення релігійних текстів, зубріння без розуміння змісту прочитаного й 
заученого. Такі методи вивчення Закону Божого були кращим і швидким способом сформувати відразу в 
дітей до віри й Церкви. Тому найголовнішим критерієм оцінки якості викладання Закону Божого був 
результат: наскільки його вивчення зближало й зв’язувало особу із Церквою або, навпроти, відвертало й 
віддаляло від неї [3]. 

Вибір методики або системи викладання предмета, черговість і порядок вивчення розділів було 
власне кажучи стратегічним, державним завданням, від якого залежав освітній і виховний результат, що 
складається не тільки із засвоєння матеріалу, але й з прищеплення учням якихось позитивно-цінних із 
християнської точки зору якостей [3]. 

Інший момент, що підлягав врахуванню, це – психолого-вікові особливості учнів. Предмет не міг 
бути ефективно вивчений і зрозумілий учнями без врахування їх статево-вікових і психічних 
особливостей. Відповідність або узгодження навчального матеріалу з віком, статтю, психікою дітей, 
їхньою підготовленістю до слухання й розуміння релігійних істин було найважливішим моментом у 
справі релігійного навчання й виховання. Сучасники розуміли це завдання, але навряд чи всі 
законовчителі усвідомлювали те, наскільки відповідає предмет, який вони викладають, рівню й 
особливостям психіки дітей [4]. 

Методика викладання Закону Божого як окрема галузь педагогічної науки до 1917 р. пройшла шлях 
глибоких змін: від простого читання Євангелій із поясненням законовчителя й заучування напам’ять 
фрагментів із Катехізису митрополита Філарета, з додаванням різки для лінивих, до серйозних 
досліджень, що враховували передові досягнення психолого-педагогічної науки й наявну реальність 
(перевірка практикою). Перебуваючи в постійному науковому пошуці ефективних методичних моделей 
викладання Закону Божого, кращі законовчителі, методисти, церковні й світські вчені, які ретельно 
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розробляли методи й форми викладання, часом методом спроб і помилок, у суперечках і незгодах, 
створили щось цільне й значне. Це величезне поле методичних розробок залишається поки ще 
маловивченим [5]. 

Головними предметами дидактичних і методичних міркувань в галузі Закону Божого були на зламі 
століть такі питання: 

− про значення старозавітної історії у загальному складі курсу; 
− про мову викладання (російську або церковно-слов’янську); 
− про форму викладу катехізису та про необхідність його заучення; 
− про концентрацію в один компактний курс усіх предметів курсу, які традиційно викладалися 

окремо в послідовному порядку. 
Прибічниками змістової інтеграції, продовжуючи методичні ідеї І. Наумова, на початку ХХ ст. були 

законовчителі Д. Соколов і К. Ветвеницький. 
Основними методичними настановами наприкінці ХІХ ст. для законовчителів став ''Історичний нарис 

викладання Закону Божого'' Д. Соколова в ''Керівництві для викладання загальноосвітніх предметів'' 
(1874 р.). 

На початку ХХ ст. учительські з’ їзди ухвалювали рішення про необхідні заходи до покращення 
викладання Закону Божого. Серед пропозицій було підсилення ролі церковнослов’янської мови в 
чоловічих навчальних закладах і введення її вивчення в жіночих гімназіях. Пропонувалося в кожному 
середньому навчальному закладі заснувати свій храм і зробити відвідування богослужінь обов’язковим 
для всіх учнів. Але ці пропозиції кардинально не змінювали зміст і методику навчання Закона Божого. 

До кінця синодального періоду суспільство й школа були інфіковані вірусом формалізму, що вбиває 
живу віру й примусово нав’язує себе суспільству світської культури, яка агресивно протиставляється 
Церкві й християнській релігії. Внутрішній і зовнішній ''ворог'' Закону Божого (формалізм й агресивно-
безбожна культура) стали причинами, що зводили до нульового результату всі зусилля дати повноцінну 
релігійну освіту. 

Законодавчо-нормативна база релігійної освіти до 1917 р. визначала мету, структуру навчального 
курсу, регламентувала всі його сторони, права й обов’язки посадових осіб, надавала програмно-
методичне забезпечення. До прийняття Указу 17 квітня 1905 р. ''Про зміцнення начал віротерпимості'' і 
Маніфесту 17 жовтня 1905 р. у Російській Імперії за законом не допускався позаконфесійний стан; 
існувала заборона на перехід із православ’я в будь-яку іншу релігію, тому непорушним залишався 
принцип обов’язковості вивчення Закону Божого. Після Маніфесту особливо різко загострилися дебати 
щодо ролі й місця релігії й участі церковних осіб в освіті. 

Закон Божий продовжував викладатися як навчальний предмет і під час буремних подій революції та 
громадянської війни на Україні. Ставлення до Закону Божого за часів гетьманату та Директорії було 
тотожне, а саме: 'Закон Божий як навчальний предмет планується обов’язковим для школи, але за 
бажанням учнів і відповідно до заяв батьків'' [6: 145]. Так, Міністр народної освіти уряду 
П. Скоропадського М. Василенко розіслав на початку вересня 1918 р. до губернських, повітових, 
народних (земських) і міських управ листа, в якому рекомендувалося у початкових школах вивчати 
Закон Божий у 1-4 класах по 2 години на тиждень [7]. За часів Директорії зазначений предмет 
продовжував викладатися. 

У цей же час була розроблена постанова про виключення з ужитку в Україні шкільних підручників, 
які вороже або тенденційно висвітлюють Україну й українську національну-державну справу, 
вихваляють Росію та самодержавство [8: 64]. 

Із встановленням радянської влади з’явилися нові підходи до змісту шкільного суспільствознавства. 
Щодо основного предмета етико-морального спрямування – Закона Божого, то на початку 1919 р. 
заступник Голови радянського уряду України Артем підписав декрет ''Про відділення церкви від держави 
і школи від церкви''. У ньому зазначалося, що ''викладання релігійних віровчень в усіх державних, 
громадських, а також приватних навчальних закладах … не допускається. Громадяни можуть навчатися і 
навчати релігії приватно'' [9]. 

На виконання цього декрету Народний комісаріат освіти на чолі з В. Затонським 4 лютого 1919 р. 
видав постанову ''Про релігійні обряди та викладання закону божого в радянській українській школі''. У 
ній говорилося, що ''на виконання декрету … про відділення церкви від держави і школи від церкви, 
Народний комісаріат по освіті наказує всім місцевим відділам народної освіти вжити заходів до того, 
щоб у стінах Радянської Української школи не допускалося виконання релігійних обрядів, викладання 
Закону Божого та інших віровчень. При цьому посади законовчителів усіх віросповідань 
скасовуються…'' [10]. 

Але події громадянської війни, освітні традиції і суспільна потреба ''затримали'' Закон Божий у закладах 
освіти. Тому в наказі від 30 серпня 1920 р. ''Основні начала шкільної роботи'' вимога про вилучення цього 
предмета була знову продубльована і його остаточно вилучено з навчальних планів шкіл. 
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Висновки. Отже, на початку ХХ ст. для викладання основного етико-морального шкільного курсу 
була створена законодавчо-нормативна база, що визначала мету, структуру навчального курсу, 
регламентувала всі його сторони, права й обов’язки посадових осіб, надавала програмно-методичне 
забезпечення. Прогресивні викладачі (законовчителі) знаходилася на позиціях змістової інтеграції курсу, 
боролися з формалізмом і догматизмом у його викладанні. 
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Арешонков В. Ю. Развитие содержания школьного этико-морального курса (Закон Божий) 
в ХІХ – в начале ХХ столетия. 

В статье раскрыт процесс школьного этико-морального курса (Закон Божий) в ХІХ – в начале ХХ 
столетия. Рассмотрены подходы к формированию содержания, структуры курса, методики его 

обучения. Сделаны выводы о том, что в начале ХХ ст. для преподавания основного этико-морального 
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курса была создана законодательно-нормативная база, которая определяла его цель, структуру, 
регламентировала права и обязанности должностных лиц, предоставляла программно-методическое 
обеспечение. Прогрессивные преподаватели (законоучителя) занимали позиции содержательной 

интеграции курса, боролись с формализмом и догматизмом в его преподавании. 

Ключевые слова: школьный этико-моральный курс (Закон Божий), законодательно-нормативная база, 
законоучителя, интеграция курса. 

Areshonkov V. Yu. The Development of the School Ethical Moral Course Contents (Scripture Knowledge) in 
the XIX – the Beginning of the XX Centuries. 

The article discloses the process of the school-ethical moral course (Scripture Knowledge) in the XIX – the 
beginning of the XX century. Approaches to the formation of contents, course structure, methods of its teaching 

are considered. It is concluded that at the beginning of the XX century the legislative normative base for 
teaching the main ethical-moral course was created, which determined its aim, structure, justified the officials' 
laws and duties, supplied the software. Progressive teachers (catechists) took up the position of the sufficient 

course integration, fought with formalism and dogmatism in its teaching. 

Key words: school ethical-moral course (Scripture Knowledge), legislative normative base, catechists,  
course integration. 
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СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОРИГУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті висвітлено теоретичні засади і технології соціально-функціонального аспекту управління 
загальноосвітнім навчальним закладом. Обґрунтовано зміст та організаційно-педагогічні умови 
реалізації класичних функцій управління соціальними системами: вироблення та прийняття 

управлінського рішення; організація; координування, коригування; облік і контроль. Розкрито наукові 
підходи, технології, організаційні механізми, соціально-педагогічні умови їх реалізації, параметри та 

критерії оцінювання ефективності. 

Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад, функції управління,  
соціально-функціональний аспект. 

Вступ. В умовах постійного спонукання впливів на ЗНЗ різного характеру цілком природним є 
завдання їх адаптації до організації його діяльності, в разі необхідності – нейтралізації. Внаслідок цього 
ЗНЗ як соціально-організаційна система зберігає свою динамічну стійкість, відносну стабільність. Якщо 
перед закладом освіти поставлено нові завдання, то вони зумовлюють необхідність регулювання і 
коригування управління його діяльністю відповідно до їх змісту. 

Постановка проблеми. У функції регулювання чітко проявляється антиентропійна природа 
управління. Зменшення ентропії і збереження тим самим на певному відрізку часу динамічної стійкості 
системи – закономірність процесу управління складними динамічними системами. 

Раціональність зв'язків між компонентами соціально-педагогічної системи, відсутність зайвих компонентів 
і комунікацій між ними – необхідна умова оптимальності управління. Регулювання як об'єктивна функція 
управління ЗНЗ покликана підтримувати стан упорядкованості системи засобом адаптації чи протидії 
чинникам її дезорганізації. Керівник ЗНЗ має відповідним чином впливати на навчально-виховну систему з 
метою забезпечення її динамічної рівноваги, постійного удосконалення та розвитку. 

Результати. Форми регулювання можуть бути різними і визначаються специфікою керованої 
системи. Це можуть бути: перестановка педагогічних кадрів; перегляд комплектування класів, зміна 
класного керівника; форм взаємодії класного керівника та вчителів, які викладають в одному й тому 
класі; корекція плану ЗНЗ на навчальний рік чи класного керівника тощо.  

Зміст регулювання діяльності ЗНЗ і його форми спрямовуються на підвищення її ефективності. Варто 
зазначити, що форми регулювання, передусім, детермінуються особливостями керованого об'єкта та його 
статусу на даний період часу, режиму діяльності ЗНЗ як закладу в стадії функціонування, чи в стадії 
розвитку. Важливе місце в управлінні ЗНЗ посідає характер регулювання: політичний, економічний, 
ідеологічний, правовий, виховний тощо. 
Політичне регулювання діяльністю ЗНЗ полягає у забезпеченні керівником дотримання державних 

Законів про його функціонування, зокрема: Законів Верховної Ради України, Постанов Кабінету 
Міністрів, Указів Президента України, наказів та розпоряджень МОН України, регіональних органів 
управління тощо.  

Економічне регулювання у взаємодії з адміністративно-правовим набуває вагомого значення і 
здійснюється у формі адміністративно-правових актів – законів, указів, постанов, директив тощо, які 
безпосередньо регулюють економічне життя суспільства. У практичному плані це можуть бути 
корективи кошторису на утримання приміщення ЗНЗ, надбання технічних засобів навчання, науково-
методичної літератури тощо. 
Ідеологічна форма регулювання діяльності колективу ЗНЗ здійснюється завдяки впливу на психіку, 

свідомість людини певних етичних, моральних вимог, морального осуду, покарання чи заохочення 
вчинків. При цьому допустимими організаційними формами такого регулювання можуть бути: 
індивідуальна бесіда, колективний осуд, спілкування з психологом, відзнака індивідуальних досягнень 
учасників навчально-виховного процесу тощо. 
Виховна форма регулювання і коригування як управлінської функції ЗНЗ посідає важливе місце в 

діяльності керівника та педагогічного колективу. Неорганізованість, нерегульованість дезорганізує, 
розхолоджує людину, породжує недбалість до своїх обов'язків, колективу, суспільства. Наявність цих 
огріхів у роботі педагога потребує копіткої індивідуальної роботи, терпіння керівника ЗНЗ, тривалості часу. 
Оперативно-технічне регулювання має поточний характер і відбувається щохвилини, воно зумовлене 

винятковою рухливістю соціальних систем [1: 237]. Особливого значення оперативно-технічне 
регулювання управління набуває в первинних ланках соціальної системи, в т. ч. навчально-виховного 
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закладу. Це можуть бути конфлікти між учителем та учнями (учнем), учнем та учнями класу, учителем і 
батьками вихованця тощо. За цих умов, на думку В. О. Сухомлинського, необхідно створювати такі 
передумови формування міжособистісних взаємин, за яких набуватиметься колективний досвід і 
збагачуватиметься духовний світ учасників навчально-виховного процесу [2: 174]. 

Успіху регулювання і коригування діяльності ЗНЗ сприяє культура управління його керівника. 
Суттєвим елементом культури директора школи і його заступників є культура взаємостосунків із 
підлеглими. Зловживанням є адміністрування, грубість, чванство, панібратство. Керівник має володіти 
культурою діалогу: слухати уважно співбесідника, поважати його думку, враховувати думку, пропозиції, 
критику. Культура управління передбачає дотримання певних етичних та естетичних еталонів. Стиль 
регулювання має бути науковим, творчим, діловим та принциповим. 

Культура управління вміщує в собі певні етичні та естетичні еталони, зразки. Керівник із 
бездоганними моральними якостями, який поважає людей, спроможний керувати своїми вчинками – це 
керівник, якого поважають підлеглі. І ще більшої поваги він заслуговує, якщо розбирається в літературі 
та мистецтві, ерудований, захоплюється цікавою справою. До культури управління відноситься також 
культура робочого місця керівника, інтер’єр якого всиляє повагу підлеглих до господаря. 

Ефективність реалізації функції координування та коригування зумовлюється необхідністю 
удосконалення технологічної культури керівника ЗНЗ. На думку Ю. А. Палєхи ''Технологія управління – 
це поєднання кваліфікаційних навичок, інфраструктури і відповідних професійних знань керівника, 
необхідних для здійснення перетворень матеріальних і трудових ресурсів. Це ''стратегія-тактика-техніка'' 
задіяних сил, засобів, методів на всіх етапах управлінського циклу'' [3: 156].  

На думку Л. В. Васильченка, технологічний компонент управлінської культури включає засоби і 
прийоми управління педагогічним процесом, тобто когнітивно-діяльнісний [4: 14]. Для її реалізації 
необхідні оперативні знання керівника ЗНЗ, які інтегрують два блоки знань: професійні та управлінські. 
''Сучасний керівник – це людина, яка чітко усвідомлює мету, а також володіє засобами реалізації 
поставленої мети. Тому ще одна група вимог до керівника сучасної школи пов'язана зі змістом 
управлінської діяльності й усвідомленим розумінням конкретних управлінських функцій'' [4: 15], 
зокрема координування та коригування. 

Теоретичні засади реалізації управлінської функції регулювання та коригування діяльності ЗНЗ його 
керівником взято за основу розроблення технології її реалізації в умовах трансформації суспільства в 
Україні. При цьому варто виходити з того, що ''Трансформація – це дія чи процес зміни форми, виду, 
природи чи характеру суспільства або окремої його структури. Трансформація означає перетворення 
сутнісних компонентів соціуму, всіх сторін і сфер громадського життя. Вона не передбачає вектора змін: 
вони можуть бути як прогресивними, так і регресивними. Головне у трансформації – саме перетворення 
форм і змісту громадського життя, інституціональної сфери, норм, цінностей, ментальності та інших 
соціокультурних сторін соціуму'' [5: 161]. Трансформації підлягають всі сторони суспільного життя: 
економічна, політична, культурологічна. Процес соціальної трансформації пов'язаний із наявністю 
суперечливих явищ кризи і прогресу, традиціоналізму і модернізації, соціального протесту і підтримки.  

Ключовим аспектом соціальної трансформації виступає модернізація. У широкому розумінні вона 
означає прогресивні зміни. Розв'язавши низку завдань модернізації (індустріалізація, урбанізація, 
тотальна письменність) з причини тоталітарного режиму і неефективних соціальних відносин в Україні, 
модернізація з багатьох параметрів зупинилась. Водночас Україна перейшла до розв'язання завдань 
постмодернізації. Закуповуються західні комп'ютери, використовуються результати масового західного 
виробництва тощо.  

Сучасне чи модернізоване суспільство диференційоване, урбанізоване, освічене, інформоване 
засобами масової інформації. У результаті модернізації суспільство набуває таких характеристик: 

– у сфері економіки – господство промислових технологій масового виробництва; ринок праці, 
товарів, фінансів; наявність умов для економічного росту; благополуччя людей; 

– у соціальній сфері – різноманітні компоненти способу життя (праця, побут, сім'я, громадська 
діяльність) існують автономно, соціальні ролі диференціюються, зростає соціальна мобільність; 

– у галузі політики – виникає бюрократичний апарат, який керується раціональними критеріями 
діяльності, легітимність опирається на закон і демократичні принципи; 

– у культурній сфері – розширюється світська освіта, яка забезпечує загальну письменність, повагу 
до книги [5: 171-172]. 

Система освіти особливо важливу роль відіграє у забезпеченні подальшого прогресу розвитку 
соціально-політичної, науково-технічної, економічної та освітньо-культурної сфер України як суверенної 
держави. Заклади освіти покликані забезпечити формування самодостатньої та конкурентоспроможної 
особистості, яка прагне культурно-освітнього самовдосконалення та розвитку суспільства. Тому цілком 
закономірним є процес періодичної модернізації змісту загальної середньої освіти з метою забезпечення 
особистісних потреб сучасної учнівської молоді з огляду на вимоги сьогодення, закладання підвалин для 
набуття професіональної освіти та розвитку у майбутньому. Відповідно до об'єктивної потреби 
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модернізації змісту освіти Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову ''Про затвердження 
Державного стандарту базової і повної загальної освіти'' (від 23 листопада 2011 р. № 1392), який 
впроваджуватиметься в частині базової початкової загальної освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної 
загальної середньої освіти – з 1 вересня 2018 р. [6]. 

Важливу роль у підвищенні ефективності регулювання і коригування реалізації ДСЗСО та інших 
підсистем діяльності сучасних ЗНЗ набувають організаційні механізми. 

Вивчення та аналіз стану висвітлення сутності цієї проблеми в літературних джерелах уможливило 
зробити висновки про те, що концептуальні засади механізмів управління певною мірою висвітлено у 
працях вітчизняних і зарубіжних учених. Тлумачення окремими авторами дефініції ''механізм 
управління'' свідчить про її різноаспектність і варіативність. Однак, з-поміж них можна виділити і 
трансформувати в умовах управління ЗНЗ визначення В. Малиновського. На його думку: 
''Механізми…управління – це сукупність засобів впливу на розвиток керованих об’єктів із 
використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію поставленої мети [7]. 
І. Булєєв вважає, що механізм управління – це сукупність форм, методів та інструментів управління [8]. 
Окремі вчені тлумачать це поняття як спосіб організації управління. Зокрема, О. Любчук наголошує: 
''Потребують аналізу та удосконалення моделі організаційного механізму державного управління 
системою неперервної освіти в Україні відповідно до вимог суспільства знань; розбудови 
інформаційного освітньо-професійного простору країни та формування вміння вчитися впродовж життя. 
Постановка завдання полягає у з’ясуванні сучасного стану розробок організаційного механізму 
державного управління неперервною освітою в Україні та подальше його удосконалення на основі 
атрибутивного підходу'' [9]. Я. С. Клейнер механізм управління визначає як систему управлінських 
засобів, за допомогою якої здійснюється прийняття науково обґрунтованого управлінського рішення і 
досягається ефективна його реалізація [10: 340-344]. Є раціональне зерно у визначенні організаційного 
механізму управління О. В. Амельницьою. Вона тлумачить його як організаційну структуру управління, 
якій притаманна форма упорядкованості служб і підрозділів суб’єкта господарювання, що забезпечує 
відповідність їх взаємодії. Авторка виокремлює такі види механізмів управління: інструментальний 
апарат управління, організаційний та процесний механізми управління, механізм вироблення 
менеджменту цілей [11: 14-15]. 

Водночас найбільш прийнятним для нашого дослідження є узагальнене поняття організаційного 
механізму управління складними соціальними системами, визначене Я. С. Клейнером. На його думку, 
механізм управління може включати більше десяти ''елементів'': цілі, управлінський процес, систему 
управління й управлінських відносин, кадри, ресурси, методи, принципи, закони і закономірності, 
критерії, соціальні й правові норми, способи визначення цілей, органи і зміст управління [10: 340 -345]. 

У процесі реалізації організаційних механізмів координування і коригування управління діяльністю 
ЗНЗ важливе місце посідає технологія і її теоретична складова – концепція. Так О. М. Пєхота пише: 
''…педагогічна технологія об’єднує і нові концепції процесу навчання, і проблему взаємовпливу нових 
засобів та методів навчання, і використання системного підходу до організації навчання'' [12: 14]. У 
сучасній теорії й практиці найбільш поширеними є особистісно орієнтовані технології, що базуються на 
теорії особистісно орієнтованого навчання, центральною фігурою якого виступає особистість, її 
самобутність і самоцінність. У цьому плані визнаються три моделі особистісно орієнтованої педагогіки: 
соціально-педагогічна, предметно-дидактична та психологіча.  

Соціально-педагогічна модель особистісно орієнтованої технології виступає як засіб виховання 
особистості з попередньо заданими соціальними якостями. Освітні інститути суспільства створюють 
типову структуру такої особистості, а школа покликана наблизити кожного учня до її параметрів як носія 
масової культури.  

Предметно-дидактична модель особистісно орієнтованої педагогіки пов’язана з предметною 
диференціацією, яка забезпечує індивідуальний підхід у навчанні. Технологія предметної диференціації 
будується на врахуванні складності та обсягу навчального матеріалу (завдання заниженої та підвищеної 
складності). Ця технологія не торкається духовної сфери – національних та світоглядних відмінностей, 
які значною мірою визначають зміст суб’єктивного досвіду учня [12]. 

Психологічна модель особистісно орієнтованої педагогіки, на думку В. В. Сєрікова, базується на 
таких засадах: пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія 
суб’єктивного досвіду; для конструювання та реалізації освітнього процесу потрібна особлива робота 
вчителя щодо виявлення суб’єктивного досвіду кожного учня; в освітньому процесі відбувається 
''зустріч'' суспільно-історичного досвіду, що задається навчанням, та суб’єктивного досвіду учня; 
взаємодія двох видів досвіду учня має відбуватися не по лінії витіснення індивідуального, наповнення 
його суспільним досвідом, а шляхом їх постійного узгодження, використання всього того, що 
накопичене учнем у його власній життєдіяльності; розвиток учня як особистості (його соціалізація) 
відбувається не тільки шляхом оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, 
перетворення суб’єктивного досвіду як важливого джерела власного розвитку; головним результатом 
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учіння повинно бути формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями 
та уміннями [13]. Важливою у плані розробки і реалізації особистісно орієнтованої технології навчання і 
його коригування є характеристика особистості дитини через її функції. Зокрема, В. В. Сєріков виділяє 
такі: функція вибірковості (здатність людини до вибору); функція рефлексії (особистість повинна 
оцінювати своє життя); функція буття, що полягає в пошуках сенсу життя та творчості; формувальна 
функція (формування образу ''Я''); функція відповідальності (''Я відповідаю за все''); функція 
автономності особистості (у міру розвитку вона дедалі більше стає вивільненою від інших факторів) 
[13: 78]. Особистісно орієнтована технологія навчання забезпечує умови повноцінного розвитку цих 
функцій. Основні чинники, які закладено в педагогічних технологіях і зумовлюють їх принципову 
відмінність, є їхнім базисом – теорією і концепцією. Саме цим пояснюється їх різноманітність, яка 
розкривається вітчизняними вченими у наукових та науково-методичних працях. До них належать такі 
технології: людинотворення, кооперованого навчання, проективна технологія, інформаційні освітні 
технології, мистецтво життєтворчості тощо [13].  

У ракурсі ефективної координації навчально-виховного процесу позитивного результату досягає 
коопероване навчання. Американський учений Д. Джонсон зазначає, що ''навчальне використання малих 
груп'' дає змогу учням працювати разом із максимальним засвоєнням матеріалу. Суть цієї концепції 
полягає в тому, що вона вміщує необхідні компоненти ефективних ситуацій (базових елементів) 
кооперованого навчання: позитивну взаємозалежність, взаємодію підтримки ''пліч-о-пліч'', індивідуальну 
відповідальність, уміння спільно працювати у малій групі, групову обробку результатів.  

Регулювання та коригування як функція управління ЗНЗ здійснюється не тільки у навчально-
виховному процесі. Вона є невід'ємною складовою багатосторонньої діяльності педагогічного 
колективу. Розробляючи проблему педагогічного колективу, А. С. Макаренко наголошував, що 
''нормальна робота школи немислима без згуртованого педагогічного колективу, який дотримується 
однієї методики і колективно відповідає не тільки за ''свій клас'', а за всю школу загалом'' [14: 178]. Коло 
сформульованих ним ідей відносно педагогічного колективу (система знань про дітей, поєднання довіри 
і вимогливості у стосунках із вихованцями, опора на принцип паралельної дії в організації виховної 
роботи) до цього часу є актуальним. Високі вимоги до ЗНЗ спонукають педагогів не тільки до 
вдосконалення професійних знань, умінь і навичок у галузі навчання і виховання учнів, але й до 
використання резервів, закладених у педагогічному колективі як спільноти. Свої завдання щодо 
формування особистості педагогічний колектив розв'язує, спираючись на учнівський колектив, 
використовуючи його можливості. Як соціально-виховна система педагогічний колектив має свою 
офіційну структуру, яка залежить від типу ЗНЗ, в рамках якого функціонують громадські організації. У 
процесі професійної діяльності педагогів формується неофіційна структура колективу, яка породжує 
процеси самоорганізації та саморегуляції у колективі. В діяльності педагогічного колективу ЗНЗ 
реалізується єдність двох процесів: навчання і виховання. Внаслідок цього учительська праця набуває 
багатофункціонального характеру, що обумовлює необхідність перебудовуватися в роботі у зв’язку з 
переходом від однієї ролі до іншої (учитель-предметник, класний керівник, керівник гуртка тощо). 
Педагогічний колектив – складна організаційна і психологічна єдність. Організаційно згуртований 
колектив – колектив непохитний, здатний протидіяти впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, 
спрямованих на послаблення чи руйнування зв'язків між його членами. Важливим показником 
психологічної єдності педагогічного колективу, на думку А. І. Донцова, є ступінь єдності поглядів, 
думок та орієнтацій членів колективу, значущих для реалізації діяльності [15: 63]. 

Учительський колектив – це складне соціально-педагогічне утворення. Важливою умовою 
ефективного його функціонування є чітка організаційна структура, в межах якої кожному вчителю 
відводиться своє місце і роль. Діапазон соціальних ролей, які реалізує вчитель у трудовому колективі в 
процесі діяльності та спілкування, значно ширший.  

Важливе місце в структурі педагогічного колективу належить директору. Управлінське спрямування 
його діяльності зумовлює необхідність володіння такими якостями: висока моральність, педагогічна 
майстерність, лідерство тощо. Позиція лідерства (формального і неформального) – два могутніх 
чинники позитивного впливу на вчительський і учнівський колективи. Директор – головний генератор 
ідей. До нього як ''педагогічного центру'' поступає інформація про стан справ у ЗНЗ, яка дозволяє 
охопити ситуацію загалом. Однією із характеристик колективу як динамічної системи, що розвивається, 
є психологічний клімат. Психолог Р. Х. Шакуров під психологічним кліматом розуміє сукупність 
соціально-психологічних явищ і станів, які характеризують даний педагогічний колектив. Сюди, 
передусім, відносяться: емоційний тонус колективу, рівень взаємовідносин між членами колективу, 
ступінь їх єдності та об'єднання, міра задоволеності педагогів роботою, особливості творчості, 
інтелектуальна, ідейно-моральна атмосфера [16]. Важливим чинником ефективності управління ЗНЗ, в т. 
ч. координування і коригування його діяльності, є взаємодія педагогічного та учнівського колективів. 
Формування позитивного ставлення учнів до вчителів, навчання, школи, колективу однолітків школи є 
передумовою досягнення мети виховання. Суттєвим резервом при цьому є включення в навчальну 
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роботу на уроці елементів колективної діяльності, тобто таких способів і прийомів організації, за яких 
відбувається інтенсивне співробітництво учнів, колективне за своїм характером. Проблема колективної 
пізнавальної діяльності учнів і нині розглядається на рівні сучасних досягнень педагогіки та психології. 
Взаємодія – двосторонній процес, в ході якого позитивні зміни відбуваються не тільки у тих, хто 
навчається, але й у тих хто навчає.  

Висновки. Отже, регулювання і коригування в системі управлінської діяльності членів 
адміністративно-управлінської ланки ЗНЗ певною мірою виступає як функція ''слуга'', тобто як така, що 
реалізується в процесі планування, організації шкільного колективу, здійснення внутрішньо шкільного 
контролю. Регулювання і коригування є невід’ємною складовою кожної стадії управління, вона не має 
специфічних, притаманних тільки її, характерних ознак і мети. 
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Благун Н. М. Социально-функциональный аспект регулирования и коррекции деятельности 
общеобразовательного учебного заведения. 

В статье отражены теоретические основы и технологии социально-функционального аспекта 
управления общеобразовательным учебным заведением. Обоснованы содержание и организационно-
педагогические условия реализации классических функций управления социальными системами: 

выработка и принятие управленческого решения; организация; координирование, коррекция; учет и 
контроль. Раскрыты научные подходы, технологии, организационные механизмы, социально-
педагогические условия их реализации, параметры и критерии оценивания эффективности. 

Ключевые слова: общеобразовательное учебное заведение, функции управления, социально-
функциональный аспект. 

Blahun N. M. The Social-Functional Aspect of the Adjustment and Correction of the General Educational 
Establishment Activity. 

The article reflects theoretical bases and technologies of the general educational establishment social-functional 
aspect management. In adjusting function the antientropical nature of management shows up. The rationality of 
relations between the components of the social-pedagogical system is the condition of the optimum management. 
Adjustment, as the objective function of management is called to support the state of efficiency of the system by 
means of adaptation or counteraction to the factors of its disorganization. A leader of the general educational 
establishment influences on the educational system with the purpose of providing of its dynamic equilibrium, 
permanent improvement and development. The forms of adjusting can be different and are determined by the 

specificity of the guided system. This can be: the transposition of pedagogical shots; the change of a class 
leader, forms of co-operation between a class leader and teachers; the correction of plan of the general 

educational establishment. Adjustment and correction in the system of the administrative activity of members of 
the administrative link in the general educational establishment to a certain extent comes as a function of a 

''servant'', that will be realized in the process of planning, staff organization, school control realization.  

Key words: general educational establishment, management functions, social-functional aspect. 
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

У статті обґрунтовано, що безпека життєдіяльності є соціально-педагогічною проблемою 
сучасності. Розглянуто основні небезпеки, які спричиняють високий рівень травматизму і 

смертності в Україні та в світі. Наведено стан навчання питанням безпечної життєдіяльності в 
українських закладах освіти. Запропоновано культуру безпечної життєдіяльності використовувати 

як смислове ядро нормативних дисциплін з безпеки. 

Ключові слова: культура безпечної життєдіяльності, соціально-педагогічна проблема, сучасність. 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення питання безпеки життєдіяльності посідає пріоритетне 
значення на рівні особистості, колективу, суспільства, держави, світу. Від рівня знань, умінь, навичок, 
здібностей використовувати їх в необхідний момент залежить не тільки чи зможе людина зберегти себе, 
врятувати когось зі свого оточення, допомогти сім’ ї та суспільству, але й запобігти небезпеці.  

Причинами нещасних випадків, загибелі людей стають не тільки надзвичайні явища природи, але й 
необережність, необачливість самої людини. Життєвий досвід показує, що завдати людини шкоди може 
будь-яка діяльність на виробництві, на відпочинку, під час розваг і навчання. Джерелом небезпеки 
стають не тільки побутові прилади, хімія, автомобілі, тобто все, що забезпечує комфортне життя, але й 
стихійні лиха і техногенні катастрофи, війни і міжособові конфлікти тощо. Ще одна група небезпек 
створюється самою людиною – це небезпеки, що виникають внаслідок безпорадного і 
безвідповідального використання створених нею об'єктів: водосховищ, гребель і плавильних цехів, 
теплових і атомних електростанцій, машин і механізмів, небезпечних речовин, різного роду 
випромінювань (у тому числі радіоактивних), мікроорганізмів тощо.  

Зважаючи на це, підготовленість мешканців планети Земля загалом і кожної людини зокрема до 
безпечної життєдіяльності набуває статусу соціально і педагогічно значущої проблеми.  

Аналіз наукових досліджень. Вивчення питань безпеки життєдіяльності стало у центрі уваги 
багатьох науковців. Досліджуються психологічні засади безпеки життєдіяльності (І. В. Іванова, 
Л. І. Манін, В. Є. Гончарук, О. С. Качан, С. М. Миронець та ін.); соціально-економічні чинники безпеки 
(Г. І. Туровська, О. С. Шаталов, В. М. Заплатинський, Л. Й. Цетнар тощо). Розглянуто соціально-
політичну складову безпеки (Д. О. Андріїшин, Н. Б. Волненко, Л. А. Гладка, С. Мазур (Польща), 
К. М. Флоренсова, Л. Хофрейтер (Словаччина), Л. Й. Цетнар, Б. Д. Халмурадов та інші) тощо. Натомість 
при наявності багатьох досліджень соціального напряму, цілісна картина безпеки життєдіяльності як 
соціально-педагогічної проблеми у роботах вітчизняних та зарубіжних авторів відображена недостатньо.  

Метою статті є обґрунтування безпеки життєдіяльності людини як соціально-педагогічної проблеми. 
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що у широкому сенсі під соціальними проблемами 

розуміють всі соціальні явища, пов'язані з поведінкою людей у суспільстві як в рамках норми, так і поза її 
межами. У більш вузькому сенсі про проблему говорять, виявляючи руйнування стабільних соціальних 
зв'язків, коли їх розвиток призводить до напруженості і конфліктів. І. О. Іванов визначає соціальну 
проблему як певний тип взаємодії між окремим колективним суб'єктом (групою, спільністю) і соціальним 
середовищем його існування, при якому окремі компоненти середовища несприятливо, негативно 
впливають на життєву ситуацію колективного суб'єкта, його соціокультурний статус, перешкоджають 
задоволенню його потреб, інтересів та законних прав на соціально прийнятному рівні [1]. 

Соціальна проблема в суспільстві виникає й існує тоді, коли певні соціально-економічні умови 
перешкоджають задоволенню потреб суспільної групи (малої, середньої, великої), реалізації її інтересів та 
законних прав; коли сама група або сторонній спостерігач (інша група) оцінюють дану громадську ситуацію 
як неприпустиму; коли група готує (і надалі здійснює) колективну дію, мета якої – знизити або взагалі 
усунути негативний вплив соціально-економічних умов свого існування на власну життєву ситуацію. 

Отже, небезпеки сьогодення нищівно впливають на особистість і групи людей (територіальну, 
професійну, релігійну тощо), що утворюють соціум. Натомість досвід засвідчує про неспроможність або 
низьку здатність окремої особистості (як окремої частини суспільства) і колективів впливати на свою 
безпеку через брак знань, вмінь, особистісних якостей, культури безпечної життєдіяльності та 
відсутність адекватного підходу до формування культури безпечної життєдіяльності в усіх складових 
ланках суспільства.  

Зауважимо, що питання безпеки являють собою не тільки значимий аспект соціального буття, але й 
сферу інтересів різних галузей наукового пізнання, як-то: філософія, соціологія, суспільствознавство, 
економіка, педагогіка тощо. Вивчаються різні аспекти, розробляються нові концепції, відбуваються 
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наукові дискусії, опрацьовуються нові підходи, знаходяться шляхи оптимізації. При цьому виявляються 
не тільки загрози, які призводять до загибелі людини як істоти, але й ті, які порушують, послаблюють чи 
створюють передумови до деградації усієї системи забезпечення безпеки людини, її життєдіяльності. 

Безпека життєдіяльності як сфера науково-практичної діяльності спрямована на вивчення загальних 
закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, результатів їх впливу на організм людини, основ 
захисту здоров’я, життя людини та середовища її проживання від небезпек. Д. П. Плахтій та співавтори 
дають таке визначення безпеки життєдіяльності – це ступінь захисту людини від надзвичайної небезпеки. 
Інші вчені безпеку життєдіяльності визначають як стан навколишнього середовища, при якому 
виключена можливість ушкодження організму людини в процесі різноманітної діяльності [2]. 

Прикладні дослідження у галузі безпеки життєдіяльності людини вузько спрямовані на вивчення 
конкретних ризиків природи та оточуючого середовища, які мають властивості небезпеки та існують 
навколо людини, загрожують її життю і здоров’ю. Так, про низький рівень культури безпечної 
життєдіяльності, яка є елементом загальної культури, свідчить високий травматизм в побуті, високі 
показники передчасної смертності від зовнішніх причин (утоплення, стреси, транспортні нещасні 
випадки, випадкові отруєння, погіршення екологічних умов, масове поширення нездорового способу 
життя тощо).  

Галузеві і спеціальні заходи безпечної життєдіяльності вивчаються і забезпечуються 
спеціалізованими відомствами, організаціями, установами, фахівцями з охорони праці та цивільного 
захисту зокрема. Проте статистика свідчить, що і в цій сфері зафіксовані прискорене зростання 
виробничого та побутового травматизму, кількості аварій та катастроф, поява нових та модифікація 
відомих захворювань. Так, за останні 20 років XX сторіччя у світі сталося 56 % найбільших техногенних 
катастроф; внаслідок нещасних випадків на виробництві у світі щорічно гине більше 2 млн. людей і 
травмуються 270 тисяч. Більше 2 млн. людей в світі щорічно втрачають життя від надмірного вживання 
алкоголю, біля 6 млн. – від куріння. Сотні мільйонів травмуються і отримують професійні хвороби [3]. 
Смертність внаслідок нещасних випадків займає третє місце у світі після серцево-судинних та 
онкологічних захворювань. Особливо серйозну небезпеку представляють різного роду аварії, що 
виникають у процесі використання та експлуатації машин і механізмів, які внаслідок виходу з ладу 
приводять до вибухів, пожеж, радіоактивних та хімічних заражень великих територій, чим завдають 
шкоди навколишньому середовищу і населенню. Фактично п’ята частина населення України проживає в 
екологічно несприятливих умовах. Тільки протягом 2010 року в Україні зареєстровано 204,1 тис. ДТП із 
постраждалими, в яких померло 4,7 тис. та травмовано 38,9 тис. учасників дорожнього руху. В результаті 
передчасна смертність виробничого та невиробничого характеру за масштабами, збитками та складністю 
вирішення проблем стала соціально значущим явищем [4]. Очевидно, що подібні дані вказують на 
низький рівень культури безпечної життєдіяльності населення Україні. 

Загальний світовий рівень знань і теорій з безпеки життєдіяльності акцентує увагу на тенденції 
зростання загроз, збільшення ризиків життєдіяльності людини, поступовий перехід цивілізації у стан 
нестійкості, глобальної небезпеки. При цьому зазначається неможливість подолати цей стан відомими 
заходами, необхідність розглядати ситуацію на планеті як глобальну системну кризу. Ю. Л. Воробйов 
підкреслює, що змінений світ людей і змінений навколишній світ природи потребують оновлення 
парадигми розвитку цивілізації, на чолі якої повинна знаходитись комплексна безпека людини, тому що 
саме для людини виникли серйозні загрози її існування [5]. Вченими зроблено висновок, що основною 
ознакою сучасної епохи стає "людина, що втратила безпеку" (К. Ясперс), яка "захворіла яскраво 
вираженою дезорієнтацією, не знаючи більше за якими зірками жити" (Х. Ортега-і-Гассет). Сьогодні 
жити означає все більш "пробуджувати до життя абсурд" (А. Камю); "світові нічого запропонувати 
людині, яка перебуває в тривозі" (М. Хайдеггер). 

Ю. В. Федоров підкреслює: ''Ми максимально наблизилися до критичної точки морально-етичного 
падіння і культурно-історичного виродження. З кожним днем збільшується розрив між бідністю і багатством. 
Світ ще не бачив такої кількості знедолених, серед яких мільйони людей по всьому світу знаходяться на межі 
голодної смерті''. Наростають нерозв'язні протиріччя в ряді країн, що недавно вважалися стабільними в усіх 
відношеннях [6]. Антропологічний поворот, який намітився на сучасному етапі розвитку людської цивілізації, 
дуже часто в працях дослідників називають "антропологічною кризою" [7]. 

Зважаючи на цю тенденцію і її глобальний характер, питаннями безпеки життєдіяльності людини у 
світі опікуються багато міжнародних організацій. Головну роль відіграє Організація Об'єднаних Націй 
(ООН), при якій в 1946 р. представниками 43 держав створена Комісія ООН з прав людини. Крім 
організацій, що поширюють свою діяльність на весь світ, діє ряд регіональних, наприклад, в рамках Ради 
Європи створено Європейську комісію з прав людини та Європейський суд.  

Основним документом, на якому ґрунтується освіта та наука з безпеки життєдіяльності людини є 
Концепція про сталий розвиток людства (''Декларація Ріо''), яка була обґрунтована і викладена в 
рішеннях Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) Під сталим розвитком розуміється таке 
співіснування людства і природного довкілля, яке забезпечує потреби сучасного суспільства без ризику 
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для задоволення потреб майбутніх поколінь, або забезпечення права кожної людини нинішнього і 
прийдешнього поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту.  

В Україні на даний момент існує безліч нормативно-правових актів, які регулюють безпечну 
життєдіяльність, визначають правила поводження в надзвичайних ситуаціях, але, на жаль, не всі вони мають 
механізм реалізації, тому не можуть ефективно діяти. Для цього потрібно не тільки удосконалювати 
нормативно-правові акти, включати в них положення про механізм їх реалізації, проводити з населенням 
інструктажі та приділяти більше уваги дисциплінам, які вивчають безпеку життєдіяльності, але й змалку, 
через систему освіти навчати майбутніх громадян культурі безпечної життєдіяльності.  

Затверджена у 2001 році Концепція освіти з напряму ''Безпека життя і діяльності людини'' (БЖДЛ) 
підкреслює, що з урахуванням пізнавальних можливостей тих, хто навчається, програми навчання з питань 
безпечної життєдіяльності будуються на основі ''спірального'' розгортання системи знань про безпеку і 
небезпеку людини. Такий підхід дає змогу на кожному етапі навчання формувати відносно цілісну картину 
небезпек внутрішнього і навколишнього світу, забезпечити розвиток необхідних складових індивідуальної 
захищеності особи, поступово поглиблювати світоглядну і досвідну складові змісту освіти. Це досягається 
шляхом поступового збільшення кількості зв’язків і відносин явищ і процесів, що вивчаються, поглиблення 
знань про їх сутність, а також характер пізнавальної діяльності слухача [8].  

Для реалізації основних положень Концепції y загальноосвітній школі впроваджено інтегрований 
предмет ''Основи здоров’я'', що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Проте 
випускники шкіл сприймають вивчення питань щодо основ безпеки життєдіяльності як несуттєві, адже в 
школі протягом курсу ''Основи здоров'я'' розглядаються питання безпеки життєдіяльності на рівні ''не 
можна'', ''не рекомендується'', ''потрібно'', ''запам’ятайте'' тощо. Опитування студентів, які навчаються на 
перших курсах університету, тільки підтверджує думку про негативне та формальне ставлення як 
адміністрації деяких шкіл, так і її випускників до означеного предмету.  

У загальноосвітніх школах подекуди немає постійного вчителя з основ здоров’я, тому години 
навчального предмета досить часто використовуються адміністраціями шкіл для довантаження вчителя, 
незважаючи на його фах, кваліфікацію, розуміння проблеми взагалі і навіть без проходження відповідної 
перепідготовки. Це негативно впливає на якість викладання предмета, входить у систему і порушує 
вимоги до кадрового складу вчителів основ здоров’я Міністерства освіти і науки України. Час, 
відведений на означений предмет, витрачається іноді на класні години, гру у футбол, прибирання 
територій, технічне переписування підручників чи взагалі уроки відміняють. 

У вищих навчальних закладах приділяється увага питанням безпеки під час повсякденної діяльності 
(нормативна дисципліна ''Безпека життєдіяльності''), під час виробничої діяльності (нормативні 
дисципліни ''Основи охорони праці'', ''Охорона праці в галузі'') та під час надзвичайних ситуацій 
(нормативна дисципліна ''Цивільний захист''). Фактично не приділяється увага методиці викладання 
питань з безпечної життєдіяльності – тому випускник, прийшовши в школу, є непідготовленим до 
викладання предмету ''Основи здоров’я''.  

Отже принцип неперервної освіти з безпеки життєдіяльності, закладений у Концепції, порушується на 
кожному етапі навчання у закладах освіти України. Курси з питань безпеки дублюють один одного за 
певними тематиками, фрагментарно охоплюючи проблеми, в яких зацікавлений або обізнаний викладач. 
В освітніх закладах відсутнє основне смислове ядро, яке б об’єднало всі дисципліни з безпеки. На нашу 
думку, таким ядром може виступати культура безпечної життєдіяльності, формування якої вплине на 
подолання травматизму, запобігання дорожньо-транспортних пригод, небезпечної поведінки у 
повсякденних та під час надзвичайних ситуацій тощо. 

Сучасний політичний, екологічний та соціально-економічний стан України визначає гостру 
актуальність уваги з боку держави до забезпечення її національної безпеки. Посилена цілеспрямована 
діяльність у цій сфері визначається суттєвими політичними та економічними перетвореннями. Безпека 
країни все більше залежить від політичної стабільності, стану навколишнього середовища, раціонального 
використання природних ресурсів, прогнозу та пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру. 

Головна мета системи забезпечення національної безпеки – це створення й підтримка необхідного 
рівня захищеності життєво важливих інтересів усіх об'єктів безпеки, який би гарантував сприятливі 
умови для безпечного розвитку особи та суспільства, а також сталого розвитку держави. Убезпечення 
сталого розвитку в Україні можливий за наявності загального підходу всіх галузей співіснування людей 
для того, щоб прийти до культури безпечної життєдіяльності кожного українця. 

Освітянська галузь в цьому процесі може створити міжгалузеву координацію зусиль для створення 
чіткої системи наскрізного формування культури безпечної життєдіяльності у підростаючих поколінь. 
Треба привчити їх бути уважними, вміти аналізувати і брати на себе відповідальність, самостійно 
реагувати на реальну або прогнозовану небезпеку, правильно, з точки зору безпеки, діяти в 
непередбачуваних катастрофічних, кризових обставинах [9].  
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Це можливо через об’єднання і координацію дій фахівців усіх ланок системи освіти, науковців з 
фізики, хімії, біології, математики і психології тощо; представників усіх галузей виробництва, які б 
залучалися до навчання молоді.  

Висновки. Гострота і актуальність соціально-педагогічного підходу до вирішення проблем безпеки 
життєдіяльності в теперішній час визначаються низкою обставин. Серед них: порушення екологічної 
рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу 
(забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери, дефіцит прісної води, зміни клімату, озонові дірки, 
активізація вулканічної діяльності, підвищення рівня радіації, збільшення кількості землетрусів тощо); 
зміни у людині як біологічної істоти (порушення генетичної інформації, збільшення кількості дітей з 
фізіологічними та психологічними порушеннями, зростання кількості епідемій відомого та невідомого 
походження, розповсюдження шкідливих звичок, проблема харчування та інші); зростання кількості 
техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами; соціально-
політична напруженість у суспільстві та загострення відносин між країнами великої вісімки та іншим 
світом; відсутність наскрізного навчання безпечної життєдіяльності у закладах освіти. 

На цьому тлі безпека життєдіяльності постає соціально-педагогічною проблемою. Кожний етап 
вивчення природи безпеки життєдіяльності дає можливість констатувати накопичення певного 
негативного досвіду з подолання конкретних небезпек, починаючи від особистості до світових проблем 
та негараздів сучасності, що загрожує соціуму. Пересічні громадяни мало знайомі з положеннями 
безпеки життєдіяльності, а тому не можуть розраховувати на повне попередження та усунення наслідків 
небезпек різного походження.  

Більшість кроків, які робляться фахівцями для забезпечення обізнаності населення, учнів, студентів, 
працівників, спрямовані на боротьбу з наслідками небезпек і надзвичайних ситуацій. Проте основні 
зусилля мають бути спрямовані на упередження небезпечної поведінки через формування культури 
безпечної життєдіяльності. Як принцип існування саме безпечна життєдіяльність має стати лейтмотивом, 
девізом, частиною світогляду сучасної людини. Тільки усвідомлення особистістю важливості 
забезпечення безпечної життєдіяльності допоможе створити проінформоване та відповідальне 
суспільство, яке буде протистояти проблемі небезпеки, що базується на браку знань з безпеки 
життєдіяльності й практичного досвіду з їх використання. Безпеці життєдіяльності повинно приділятись 
значно більше уваги як у навчальних закладах, так і на виробництві, необхідно більш зважено підходити 
до техніки безпеки на роботі, у довкіллі і вдома.  
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Гвоздий С. П. Безопасность жизнедеятельности как социально-педагогическая проблема 
современности. 

В статье обосновано, что безопасность жизнедеятельности является социально-педагогической 
проблемой современности. Рассмотрены основные опасности, которые вызывают высокий уровень 
травматизма и смертности в Украине и мире. Приведено состояние обучения вопросам безопасной 

жизнедеятельности в украинских учебных заведениях. Предложено культуру безопасной 
жизнедеятельности использовать как смысловое ядро нормативных дисциплин по безопасности. 

Ключевые слова: культура безопасной жизнедеятельности, социально-педагогическая проблема, 
современность. 

Gvozdiy S. P. Life Safety as a Social-Pedagogical Modern Problem. 

The article has proved that life safety is a social and educational problem of our time. The main dangers that 
cause high level of morbidity and mortality in Ukraine and the world are viewed. The state of education on the 
life safety in Ukrainian schools is given. The severity and urgency of the social and pedagogical approach to 
security problems of life in the present is determined by several factors. Among them are the violation of the 

ecological balance of the environment due to the excessive anthropogenic impact on the biosphere; changes in a 
human as a biological substance; the increasing number of industrial accidents and disasters in the human 

interaction with complex technical systems; social and political tensions in the society and strained relations 
between the Group of Eight and the rest of the world; the lack of comprehensive studies on the life safety in 

educational institutions. Life safety raises social and educational problems. Each stage of the study concerning 
the nature of life safety makes it possible to ascertain the accumulation of certain negative experiences with 
overcoming specific hazards, ranging from the individual to the world's problems and ills of modernity that 
threaten the society. Ordinary people do not know the terms of life safety and therefore cannot rely on the 

complete prevention and elimination of consequences of hazards of various origins. It is proposed to use the 
safety culture as a semantic core of normative disciplines in safety. 

Key words: culture of life safety, social-pedagogical problem, modernity. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Педагогічні науки 

© Годованець Н. І., 2014 
66 

УДК 378.147;811 
Н. І. Годованець, 

кандидат філософських наук, доцент 
(Ужгородський національний університет) 
natasha-godovanets@rambler.ru 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті представлено змішаний метод навчання іноземної мови. Подано різні трактування 
змішаного навчання. Окреслено переваги та недоліки даного методу. З'ясовано, що змішаний метод 
навчання комбінує положення граматико-перекладного і прямого методів. Граматика в даному 

методі відіграє значну роль. Виявлено що ефективність застосування змішаного типу залежить від 
рівня підготовки студентів, їх уміння вчитися самостійно, обирати оптимальні для них форми 

подання навчального матеріалу. 

Ключові слова: метод, навчання, принципи, іноземна мова. 

Постановка проблеми. Вивчення іноземних мов, досконале володіння ними у час високих 
технологій стало важливою складовою успіху сучасної людини та необхідним чинником самостійного 
розвитку. Мова є невід’ємною частиною цивілізації і культури кожного суспільства. В ній 
віддзеркалюються всілякі відмінності в способі бачення позамовної дійсності, а також норми і зразки 
збереження. Тому в процесі учіння і навчання іноземних мов відбувається конфронтація однаково як 
мовних систем, так і культур. Методи, що розвивалися протягом віків, мали фундаментальний вплив на 
моделювання процесу навчання і учіння іноземних мов.  

Актуальність теми дослідження. Проблеми історії методики навчання іноземних мов 
висвітлюються в працях Г. Є. Веделя [1], О. О. Миролюбова [2], В. Є. Раушенбаха, І. В. Рахманова та 
інших науковців. 

Метою статті є визначення особливостей змішаного методу навчання іноземних мов, окреслення 
переваг та недоліків змішаного підходу до навчання англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши значну кількість наукової літератури, ми виявили, 
що існує низка трактувань змішаного навчання. 

Так, С. Аллен (S. Allen), Ч. Грехем (Ch. Graham), Л. Р. Данькевич, Д. Юр (D. Ure) визначають змішане 
навчання як поєднання традиційних та дистанційних засобів і методів навчання, які, доповнюючи та 
збагачуючи один одного, дозволяють зробити процес навчання максимально ефективним [3: 8].  

Б. І. Шуневич, у свою чергу, трактує змішане навчання як традиційне навчання, що передбачає 
діалогове навчання (on-line learning) під час позааудиторної роботи [4].  

Ч. Дзюбан, Дж. Гартмен (J. Hartmann) вважають, що змішане навчання варто розглядати як певний 
підхід, що ефективно поєднує активну роботу в аудиторії із технічними можливостями всесвітньої 
мережі Інтернет [5]. 

Змішаний метод був найпоширенішим у Німеччині. Так як прямий метод мав недоліки і почав 
критикуватись, то вже в перші десятиліття XX століття з’явився так званий ''змішаний метод'', який 
комбінував положення граматико-перекладного і прямого методів, використовуючи поряд з інтуїцією 
свідомість і поряд з наочністю – переклад; граматика в ньому відіграє значну роль. 

Технологія змішаного навчання стає найбільш затребуваною і ефективною при вивченні іноземної 
мови, оскільки вона, з одного боку, дозволяє максимально продуктивно організувати час викладача і 
окремо взятого студента, а з іншого боку, робить процес вивчення мови захоплюючим і доступним. З 
одного боку, це об’єднання строгих формальних засобів навчання (робота в класі, вивчення матеріалу 
мовного курсу) з неформальними (обговорення найважливіших аспектів навчального матеріалу за 
допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій). З іншого боку, це комбінування різних 
способів подачі навчального матеріалу (очне face-to-face, електронне online learning і самостійне 
навчання self-study learning) з використанням методики управління знаннями [5]. 

Характерним для змішаного методу була рекомендація щодо навчання граматиці. Як правило, на 
початковому етапі граматика вивчалася ''практично'', тобто без усвідомлення і виділення правил – 
інтуїтивно. На другому етапі всі представники вважали за необхідне аналізувати явища і спиратися на 
правила. На третьому етапі рекомендувалося проводити систематизацію вивченого раніше матеріалу. 
Характерним є також визнання усного вступного курсу, ставлення представників цього методу до рідної 
мови. Більшість як західних, так і вітчизняних методистів розглядали рідну мову як засіб семантизації та 
контролю. Допускався і переклад, але, звичайно, не в самому початку. 

Таким чином, на початковому етапі більшість представників змішаного методу в своїх рекомендаціях 
наблизилися до більш помірних представників прямого методу. На середньому і старшому етапах 
представники цього методу наближаються до поглядів перекладного методу. На цих етапах відбувається 
не тільки свідоме навчання граматиці, а й систематизація граматичних знань. 
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І. Мейдингер (Meidinger), Г. Оллендорф (Ollendorf) представляли граматико-перекладний метод. 
Представники граматико-перекладного методу брали за основу навчання окремі слова та речення, що 
ілюстрували певні граматичні явища, тобто граматичні правила мови, яка вивчалась. Лінгвістичну 
основу цього методу складали ідеї порівняльного мовознавства, згідно з якими мови не відрізняються у 
своїй мові, а їх елементи можуть взаємозамінюватись. Цей метод асоціюється з навчанням латини і є 
першим сформалізованим методом навчання іноземної мови. Його мета полягала у вивченні мови з 
метою вільного читання літературних текстів. Так, відомий німецький лінгвіст В. Гумбольдт (Humboldt) 
вважав, що метою викладання мови є повідомлення знань про її загальну структуру. Порівняльно-
історичне мовознавство не мало значного впливу на методи викладання живих мов, оскільки свою увагу 
воно зосереджувало на стародавніх мовах, вважаючи їх вершиною мовного розвитку [7]. 

Мета застосування згаданої методики – інтелектуальний розвиток студентів, а саме розвиток у них 
логічного мислення шляхом засвоєння граматичних конструкцій іноземної мови і формування умінь та 
навичок читання літератури іноземною мовою для здобуття на основі цього нової інформації. Граматико-
перекладна методика передбачає оволодіння іноземною мовою завдяки детальному аналізу і вивченню 
правил її граматики з подальшим застосуванням засвоєних знань у процесі виконання таких завдань, як 
переклад речень і текстів з іноземної мови на рідну і навпаки [7: 6]. 

Всередині, а особливо наприкінці ХІХ ст. граматико-перекладна методика витримала багато критики 
[7: 7], зокрема, щодо слабкого теоретичного обґрунтування, надто високих вимог до студентів 
(заучування великої кількості правил, слів та виразів, формування умінь бездоганного перекладу і т. д.), 
створення передумов для виникнення мовного бар'єру. Має ця методика і певні переваги: вона дозволяє 
тим, хто навчається, на високому рівні засвоювати правила граматики, відповідає потребам студентів із 
добре розвиненим аналітичним апаратом, котрі сприймають іноземну мову як сукупність моделей, 
комбінацій і граматичних правил. 

Назвемо основні принципи перекладних методів навчання іноземних мов: 
1) писемне мовлення як основа навчання (розмовна мова вважалася на той час відхиленням від 

існуючої норми); 
2) синтез і дедукція як найголовніші процеси логічного мислення, що зумовлюють заучування 

граматичних правил та слів і складання на їх основі речень, а також аналіз як провідний процес логічного 
мислення та дослівний переклад зв'язних оригінальних текстів; 

3) засвоєння мовного матеріалу шляхом перекладу та механічного заучування, а також застосування 
аналогії (у текстуально-перекладному методі), тобто на базі рідної мови. 

Головними досягненнями перекладних методів є деякі прийоми роботи з текстом (аналіз та переклад 
важких місць, пошук у тексті вивченого лексичного та граматичного матеріалу, встановлення 
різноманітних аналогій із рідною мовою і т. ін.), які використовуються в навчанні і в наш час. Проте 
перші в історії методики перекладні методи мали серйозні недоліки. Вони були погано орієнтовані на 
оволодіння мовою як засобом спілкування, навіть у плані навчання читання. Основною їх метою було 
одержання загальної освіти, яку розуміли як розвиток логічного мислення в результаті вивчення 
граматики або як загальний розвиток шляхом читання та перекладу текстів. Характерним для цих 
методів був відрив форми від змісту. Так, при граматико-перекладному методі в деяких підручниках для 
вправ навмисно підбирались зовсім не пов'язані одне з одним речення, щоб не відволікати увагу учнів від 
форми, яка в мові визнавалась єдиним об'єктом вивчення [8]. 

У розробці прямого методу брали участь психологи й лінгвісти – Б. Еггерт (B. Eggert), О. Есперсен 
(O. Jespersen), П. Пассі (P. Passy), Г. Світ (H. Sweet), В. Фієтор (W. Vietor ) та інші, а також методисти – 
М. Вендт (M. Vendt), Ш. Швейцер (Sh. Schweitzer) та ін. [9]. 

Термін ''прямий метод'' використовувався серед прихильників такого методу, які намагалися 
асоціювати лексичні одиниці іноземної мови безпосередньо з їх значенням, оминаючи рідну мову, у 
навчальному процесі. Спочатку цей метод стосувався навчання лише усного мовлення. Згодом ставилися 
й інші практичні цілі, зокрема навчання читання. Об’єктом навчання стала жива іноземна мова. 
Залучаючи рідну мову, як стверджували прихильники прямого методу, неможливо сформувати у тих, хто 
навчається, відчуття чужої мови. Такий шлях вивчення мови вбачався більш простим і більш коротким. 
Проводячи аналогію із природним способом засвоєння рідної мови прихильники методу знаходили 
підтвердження правильності цих положень. 

Основні положення прямого методу зводяться до наступного: в основі навчання іноземним мовам повинні 
бути покладені ті ж фізіологічні й психологічні закономірності, що й при навчанні рідній мові; головну роль у 
мовній діяльності грають пам'ять і відчуття, а не мислення. Весь процес навчання за цим методом зводиться 
до того, щоб створити атмосферу іноземної мови. Прихильники прямих методів прагнули виключити рідну 
мову під час навчання іноземної, застосовували одномовні способи семантизації мовного матеріалу, 
намагаючись встановити ''прямі'' зв’язки слова й поняття, що знайшло відображення в самій назві методу. 
Особлива роль надавалась наочності: зовнішньо-предметно-зображальній, дійовій, ''внутрішній'', 
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контекстуальній, що здатні допомогти встановленню цих ''прямих'' зв’язків між предметами і явищами, з 
одного боку, та їх словесними варіантами іноземною мовою, з іншого боку. 

Ефективність застосування змішаного типу залежить від рівня підготовки студентів, їх уміння 
вчитися самостійно, обирати оптимальні для них форми подання навчального матеріалу. Елементи 
моделі змішаного навчання, при їх інтеграції на рівні компонентів, повинні розміщуватися в єдиному 
освітньому середовищі, однією з істотних властивостей якого є надання студентам доступу до великих 
масивів інформації [10: 12]. 

До переваг застосування змішаного підходу відносимо:  
- можливість реалізації індивідуального підходу в процесі навчання іноземної мови; 
- ефективність та продуктивність процесу навчання;  
- гнучкість – можливість навчатися як у зручний для студента час, так і в потрібному для нього 

темпі, пристосованість до індивідуальних потреб та особливостей студентів; 
- інноваційність – постійні зміни та розвиток навчального процесу;  
- методична різноманітність форм, методів, засобів, режимів, прийомів навчання;  
- легкість в організації повторення вивченого матеріалу; 
- інтерактивність.  
Водночас під час організації навчального процесу за моделлю змішаного навчання варто враховувати 

можливі труднощі, а саме:  
- необхідність оснащення університетів достатньою кількістю комп’ютерів та оновлення 

програмного забезпечення; 
- значні затрати часу на підготовку до занять із використанням інноваційних технологій;  
- майже повна відсутність спеціального програмного забезпечення для створення навчальних матеріалів. 
Оскільки модель змішаного навчання органічно поєднує навчання із використанням інноваційних 

технологій, то вона відповідно може базуватися на принципах як одного, так й іншого навчання. У той 
же час змішане навчання є новоутворенням, що ґрунтується і на якісно нових принципах.  

Основними принципами змішаного навчання є:  
– принцип особистісно орієнтованого навчання;  
– принцип діяльнісного характеру навчання;  
– принцип пріоритетності педагогічно-методичного підходу;  
– принцип методичної значимості застосування нових інформаційних технологій;  
– принцип мобільності навчання;  
– принцип гнучкості, адаптивності та регламентації;  
– принцип системності навчання;  
– принцип сприяння саморозвитку та самоосвіті;  
– принцип інформаційної доступності;  
– принцип новизни та ситуативності;  
– принцип комунікативності та комунікативного навчання англійської мови;  
– принцип взаємопов'язаного навчання мови і культури;  
– принцип професійної спрямованості іншомовного спілкування [3]. 
Таким чином, усі перераховані вище принципи змішаного навчання можна умовно поділити на 

загальнодидактичні, методичні, загальні і спеціальні або характерні саме для організації навчання 
змішаного типу. На наш погляд, згадані вище принципи є підґрунтям для організації змішаного навчання 
англійської мови студентів вищих закладів освіти.  

Висновки. Отже, на нашу думку використання змішаного методу у вивченні іноземної мови дозволяє 
отримати наступні позитивні результати: підвищити мотивацію студентів до наукової діяльності, 
урізноманітнити методи та інструменти навчання студентів іноземної мови, здійснювати акцент на 
самостійному опрацюванні матеріалів студентами, підсилити традиційні методи та інструменти навчання 
іноземної мови новітніми. Позитивним досягненням змішаного методу є навчання граматики як важливої 
частини вивчення мови.  
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Годованец Н. И. Особенности смешанного метода обучения иностранному языку. 

В статье представлен смешанный метод обучения иностранному языку. Представлены различные 
трактовки смешанного обучения. Очерчены преимущества и недостатки данного метода. Выяснено, 
что смешанный метод обучения комбинирует положение грамматико-переводного и прямого методов. 
Грамматика в данном методе играет значительную роль. Выявлено, что эффективность применения 
смешанного типа зависит от уровня подготовки студентов, их умения учиться самостоятельно, 

выбирать оптимальные для них формы представления учебного материала. 
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Hodovanets N. I. Features of the Mixed Method of the Foreign Language Teaching. 

In article the mixed method of learning a foreign language is considered. Various treatments of the mixed 
training are presented. Advantages and shortcomings of this method are outlined. It is found out that the mixed 

method of training combines the grammar-translation position and direct methods. Around the turn-of-the-
century, language students often translated cumbersome volumes from Classical Greek or Latin into English via 
this approach. It consisted mainly of the exhaustive use of dictionaries, explanations of grammatical rules, some 
sample sentences and exercise drills to practice new structures. The direct method presented the discussion in 

the target language as the major priority. The reference to English equivalents became discouraged. The teacher 
/ student interaction became fuller. Guessing the context or content, completing fill-ins and doing ''cloze'' 

exercises were the order of the day. Accuracy in the pronunciation and oral expression became vital. Examples 
to be followed became the main intention. It is revealed that the efficiency of the mixed type application depends 

on the level of the students' training, from their ability to study independently, choose the optimum forms of 
representing the training material. It is found out that the research of mixed methods can reveal social 
psychological constructs such as motivation, offer new perspectives where previous studies have been 

contradictory and can accommodate multiple theoretical frameworks. 

Key words: method, training, principles, foreign language. 
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МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті представлено аналіз методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови, 
здійсненого у межах проекту "Вчитель нового покоління". З’ясовано, що методична складова навчальних 
планів у восьми українських вишах представлена переважно однією дисципліною "Методика навчання 
іноземної мови", обсяг якої не дозволяє підготувати майбутнього фахівця до належного виконання 
професійних функцій. Обґрунтовано доцільність перегляду змісту фахової підготовки майбутнього 

вчителя англійської мови з подальшим збільшенням обсягу методичної підготовки. 

Ключові слова: методична підготовка, майбутній учитель англійської мови, проект "Шкільний вчитель 
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На сьогоднішній день у галузі іншомовної вищої освіти України склалася доволі тривожна ситуація. 
Реформи, які відбуваються у початковій та середній школі (запровадження Державного стандарту 
початкової, базової і повної загальної середньої освіти, нових програм та технологій у навчальний 
процес, вивчення іноземної мови з першого класу та другої іноземної з п’ятого класу), мимоволі 
вимагають відповідного реагування вищої школи. Особливо нагальною є потреба в оновленні змісту та 
підходів до фахової мовної і методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) України. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Необхідно зазначити, що обидві складові фахової підготовки майбутнього 
філолога та вчителя англійської мови є надважливими і тісно взаємопов’язаними, оскільки лінгвістична 
складова реалізується через застосування інноваційних форм та методів роботи, а саме використання 
елементів різних педагогічних систем, націлених на успішне подолання студентами психологічного і 
лінгвокультурного бар’єрів у ситуаціях спілкування іноземною мовою, що сприяє формуванню 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця та готує до формування цієї компетентності в 
майбутніх учнів. Серед активно досліджуваних і використовуваних можна назвати наступні інноваційні 
форми і методи: інтенсивні методики (В. Бухбіндер, Г. Китайгородська, В. Тітова); метод проектів 
(І. Зимня, Є. Полат, О. Тарнопольський); модульна організація процесу навчання (О. Гуменюк, 
В. Зінкевичус, В. Тітова); комунікативно орієнтоване навчання (І. Максимова, Р. Мільруд, Ю. Пассов); 
особистісно-орієнтоване навчання іноземної мови (Дж. Дьюї, М. Монтессорі, К. Роджерс, Р. Скіннер, 
А. Усатюк) [1: 205]. Проте варто вказати, що професійно-методична підготовка студентів-філологів в 
університетах України здійснюється в межах традиційної освітньої парадигми, яка полягає в 
непропорційному засвоєнні дисциплін психолого-педагогічного і лінгвістичного циклів (зі значним 
обсягом годин, відведених на їх вивчення) та недостатній увазі до методичного компоненту. У свою 
чергу, саме методичний компонент фахової підготовки забезпечує молодого вчителя необхідним 
інструментарієм для здійснення професійної діяльності. Така диспропорція між суспільними вимогами 
та реальним рівнем методичної готовності випускника ВНЗ до активної професійної діяльності 
обумовила актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення зазначеної проблеми і 
на які спирається автор. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження засвідчив, що питання 
професійної підготовки фахівців відображені у працях П. Атутова, І. Беха, Н. Бібік, С. Гончаренка, 
А. Захлібного, І. Зязюна, Н. Ничкало, В. Сидоренка та інших науковців. Дослідженням 
психолінгвістичних, лінгвістичних та методичних проблем формування іншомовної комунікативної та 
професійної компетентностей займаються такі науковці, як Л. Барна, М. Барна, Л. Бахман, І. Бутницький, 
І. Зимня, І. Козловська, З. Коннова, О. Кучеренко, О. Леонтьєв, І. Мегалова, Д. Хаймз, Л. Шевчик та ін. 
Формуванню загальних основ професійної підготовки вчителя, а саме професійної компетентності, 
професійної культури та культури педагогічного спілкування присвячені роботи В. Баркасі, С. Рябушко, 
С. Хмельковської, Я. Черньонкова, тощо. Загальні кваліфікаційні вимоги до теоретичної та практичної 
підготовки фахівця в галузі іншомовної освіти розроблено С. Ніколаєвою, провідні тенденції сучасної 
професійної підготовки вчителя іноземної мови проаналізовано у роботах О. Бігич.  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Окремим 
проблемам методичної підготовки присвячено велику кількість наукових праць, проте цілісне 
моделювання методичної складової вищої професійної освіти майбутнього вчителя іноземної мови 
потребує не лише індивідуальних досліджень окремих науковців, але й цілеспрямованих дій на 
державному рівні. 

Формулювання цілей статті, постановка завдання. Мета статті – теоретично проаналізувати стан 
методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови у ВНЗ України шляхом виявлення питомої 
ваги дисципліни "Методика навчання іноземної мови" до загальної кількості академічних годин, 
заявлених у навчальних планах ОКР Бакалавр для напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і 
література (англійська). 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Методична підготовка вважається системостворюючою складовою професійної підготовки 
майбутнього вчителя. Водночас це відносно самостійна система з власними змістом, структурою, 
функціями. Вона має забезпечуватися вивченням циклу методичних навчальних дисциплін (методики 
викладання іноземної мови, спецкурсів і спецсемінарів); участю студентів у науково-дослідній і науково-
методичній роботі (виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, курсових і дипломних робіт) 
та педагогічній практиці. 

Головною метою цих навчальних курсів є формування й удосконалення методичної компетентності, 
підґрунтя якої складають знання методологічних і теоретичних основ методики навчання мови, 
концептуальних основ, структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних посібників тощо), 
уміння застосовувати знання мови в педагогічній діяльності, виконувати основні професійно-методичні 
функції (комунікативно-навчальну, розвивальну, гностичну та ін.) [2]. 

Майбутній учитель іноземної мови повинен вміти орієнтуватися у просторі основних тенденцій, що 
визначають сучасний стан лінгвістичної освіти в загальноосвітніх середніх навчальних закладах. Це 
стосується не тільки безпосередньо викладання іноземної мови, але й її міжпредметних зв’язків, 
можливостей інтегрування цієї дисципліни з іншими, звуження або розширення обсягу змісту 
навчального матеріалу, потенціалу новітніх підходів, методів і засобів навчання тощо. 

Зважаючи на актуальність вищезазначеного питання та необхідність цілеспрямованого і системного 
підходу до його вирішення, Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні 
започаткували проект "Шкільний вчитель нового покоління", який передбачає вивчення сучасного стану 
підготовки вчителя англійської мови в Україні, досвіду університетів України, Великої Британії та інших 
країн, а також розробку необхідних документів та матеріалів для удосконалення методичної підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови.  

Робоча група проекту представлена провідними фахівцями з восьми університетів України, які 
здійснюють підготовку майбутніх учителів іноземних мов: Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя, Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський 
національний педагогічний університет iменi Г. С. Сковороди, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. 

З метою отримання даних для виконання завдань допроектного базового дослідження, а саме для 
аналізу сучасного стану підготовки майбутнього вчителя англійської мови в Україні та з’ясування його 
відповідності сучасним вимогам до підготовки вчителя нового покоління, було використано такі методи 
дослідження:  

• аналіз правової бази системи освіти, освітніх стандартів, навчальних планів і програм; 
• анкетування учнів, студентів, учителів шкіл, викладачів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

ректорів вищих навчальних закладів; 
• інтерв’ю. 
Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови в університеті передбачає набуття 

знань з прикладних лінгвістичних наук, оволодіння педагогічними технологіями, вміння розробки навчальних 
матеріалів, управління навчально-педагогічним процесом та досягнення професійної майстерності [3]. Таким 
чином, дослідження методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови неможливе без аналізу 
нормативних документів, які регламентують цю галузь освітньої діяльності. 

У процесі допроектного дослідження було вивчено чинні нормативні документи в галузі іншомовної 
освіти, що дало змогу членам робочої групи зробити наступні висновки: згідно з наказом № 285 
Міністерства освіти і науки України "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-
методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою" від 31.07.1998 р. та Розпорядженням № 
79 "Про внесення змін та доповнень до складу робочих груп" від 02.08.2001 р. було створено робочу групу 
для розроблення стандарту вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки за спеціальністю 
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6.0101103 Педагогіка і методика середньої освіти, іноземна мова за напрямом підготовки 0101 Педагогічна 
освіта. Вищезгаданий стандарт було розроблено і затверджено (наказ МОН № 900 "Про затвердження 
складових галузевих стандартів вищої освіти за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта" від 
01.12.2004 р.). Певні корективи було внесено після введення нового переліку спеціальностей і спеціалізацій 
у 2007 р. Так, галузь 0101 Педагогічна освіта було змінено на 0203 Гуманітарні науки, а спеціальність 
6.0101103 Педагогіка і методика середньої освіти – на напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і 
література (із зазначенням мови)*. Певні зміни до стандарту було також внесено на підставі Листа МОН № 
4.4-20/545 від 19.02.2009 р. "Про підготовку до друку та загального користування фрагменту Освітньо-
професійної програми підготовки за відповідним напрямом у частині розподілу загального навчального 
часу, переліку та обсягу нормативних дисциплін". Зважаючи на те, що стандарти, як правило, є чинними 
впродовж 10 років, у 2014 р. з’являється необхідність розроблення нових стандартів для ОКР Бакалавр з 
урахуванням сучасних підходів до викладання іноземних мов і підготовки вчителів. Крім того, існує 
нагальна потреба у розробленні стандартів для ОКР "спеціаліст" і "магістр". 

Варто констатувати, що ВНЗ України надано автономію щодо розробки навчальних планів та їх 
затвердження на рівні ректорів цих навчальних закладів, тому в Україні на сьогоднішній день не існує 
єдиного навчального плану підготовки вчителя англійської мови. На етапі допроектного базового 
дослідження було проаналізовано чинні навчальні плани восьми ВНЗ IV рівня акредитації, які готують 
фахівців за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), спеціальністю 
7.02030302 Філологія. Мова і література (вивчається дві або три мови), 8.02030302 Філологія. Мова і 
література (вивчається дві мови).  

Паралельно аналізувалися навчальні плани підготовки фахівців, а саме всі складові підготовки 
майбутнього вчителя іноземної мови: лінгвістична, психолого-педагогічна та методична. Так, було 
встановлено, що відсоткова частина дисциплін, включених до мовної складової підготовки майбутнього 
вчителя іноземної мови ОКР "бакалавр", становить орієнтовно 55 %, а лінгвістична підготовка 
майбутнього вчителя англійської мови складає у середньому 6 % від загальної кількості годин. 
Аналізуючи відсоткову частку дисциплін, які входять до психолого-педагогічної складової підготовки 
майбутнього вчителя іноземної мови ОКР "бакалавр", можемо стверджувати, середній показник по 
восьми університетах України, що здійснюють підготовку бакалаврів – вчителів англійської мови, 
становить 8 %. Особливу увагу члени робочої групи звернули на методичний компонент підготовки 
майбутнього вчителя англійської мови. Так, було виявлено, що кількість годин, відведених на вивчення 
відповідної дисципліни (оскільки в більшості вишів методична складова представлена єдиною 
дисципліною "Методика навчання іноземної мови"), знаходиться в діапазоні від 108 до 162 годин, з яких на 
аудиторні заняття виділено у середньому 60-100 годин. Питома вага методичного компоненту підготовки 
майбутнього вчителя англійської мови становить лише 2 %, що є неприпустимо мало по відношенню до 
загальної кількості годин навчального плану підготовки бакалавра (8640 год). Необхідно зазначити, що не 
існує єдиного підходу й до мови викладання дисципліни (українська або англійська). Загальна картина 
співвідношення складових навчального плану для ОКР "бакалавр" представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Співвідношення складових підготовки вчителя англійської мови ОКР "бакалавр". 
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Такі результати зовсім не коригують з існуючими в педагогічній науці сучасними концепціями 
професійної підготовки вчителя іноземної мови, в яких методична майстерність педагога розглядається 
як стрижневий, системоутворюючий чинник. Разом із психолого-педагогічними та спеціальними 
фаховими знаннями методична підготовка характеризує професійну компетентність, визначає рівень 
володіння професією. Зміст методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови на нинішньому 
етапі її розвитку складається з оволодіння науково обґрунтованим теоретичним курсом, набуття 
початкового практичного досвіду навчальної діяльності, формування ціннісної професійно-особистісної 
орієнтації та розвитку пізнавальних, комунікативних, проективних, рефлективних та інших стратегій, 
котрі забезпечували б самостійне творче вирішення професійних задач [4].  

Отримані нами результати збігаються з думкою Д. Ольшанського, який вважає, що практичні аспекти 
методичної підготовки вчителів іноземної мови є однією із слабких ланок їхньої загальної професійної 
підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах, що зумовлено деякими чинниками як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Дослідник вказує на існуючу об’єктивну розбіжність у 
змісті та підходах до викладання різних дисциплін, що передбачені державним освітнім стандартом та 
навчальними планами у контексті різних циклів [5].  

Висновки з наведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
Проведене членами робочої групи проекту "Шкільний вчитель нового покоління" допроектне 
дослідження засвідчило потребу першочергового вирішення проблеми методичної підготовки 
майбутнього вчителя англійської мови. Серед потенційних шляхів розв’язання ситуації, що склалася, 
можна виокремити наступні: посилення методичної компоненти підготовки майбутнього вчителя 
англійської мови через реорганізацію навчальних планів ОКР Бакалавр 6.020303 Філологія. Мова і 
література (англійська), а саме збільшення загальної кількості годин на вивчення дисципліни "Методика 
навчання іноземної мови"; можливість інтегрування методичних компонентів у філологічні та 
педагогічні дисципліни; створення організаційних та методичних умов для органічного поєднання 
педагогічної практики з аудиторними заняттями з методики навчання іноземної мови; розширення 
методичного наповнення навчальної педагогічної практики (2-3 курси); наявність методичного 
компоненту у курсових роботах із педагогіки та психології (2 курс); формування готовності студентів до 
здійснення практичного компонента під час здійснення науково-дослідної роботи; забезпечення 
організаційної і методичної підготовки до кваліфікаційних екзаменів із урахуванням практичного 
компоненту як одного з важливих об’єктів контролю. 

Перспективами подальших досліджень є безпосередня розробка окремих компонентів методичної 
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для упровадження в навчальні плани і навчальний 
процес, оновлення змісту державних стандартів вищої освіти з урахуванням реформ у початковій та 
середній освіті. 
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Гончарова О. А., Коноваленко Т. В. Методическая подготовка будущего учителя английского языка. 

В статье представлен анализ методической подготовки будущего учителя английского языка, 
выполненный в рамках проекта "Школьный учитель нового поколения". Установлено, что методическая 

составляющая учебных планов в восьми украинских вузах представлена преимущественно одной 
дисциплиной "Методика обучения иностранному языку", объем которой не позволяет подготовить 

будущего специалиста к надлежащему исполнению профессиональных функций. Обоснована 
необходимость пересмотра содержания профессиональной подготовки будущего учителя английского 

языка с дальнейшим увеличением объема методической подготовки. 

Ключевые слова: методическая подготовка, будущий учитель английского языка, проект "Школьный 
учитель нового поколения". 

Goncharova O. A., Konovalenko T. V. Future English Language Teacher’s Methodical Education. 

The research deals with the methodical component analysis in the future foreign language teachers' professional 
education. The authors state that both components (language and methodical) are very important in the process 
of higher education, but there is the serious disproportion between them as language component is much more 

than methodic one and it requires the urgent solution. The articles containing the information on the methodical 
component in higher education, selected from the journals and the monograph, serve as the research material. 
Even more important the research material is represented with the curriculum analysis, the results of which are 

depicted on the diagram. It shows the following figures: the curriculum of the educational-qualification level 
''bachelor'' consists of language (29 %), linguistic (6 %), psychological-pedagogical (8 %), methodical (2 %) 
and other components (55 %). The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have 

been used in order to single out these results. The authors describe the initial results of the project ''New 
Generation School Teacher'', which aims at analyzing the current situation with the pre-service education and 
training for EFL teachers in Ukraine and abroad; defining how it meets the requirements of new generation 
classrooms; working out all the necessary documents and materials for the future foreign language teachers’ 

methodical education improvement. The conclusions of the research show that the ways for this problem solving 
are restructuring of the curriculum (adding more hours to methodical disciplines), integrating the methodical 

component into other subjects, close connecting of methodical subjects and pedagogical practice, organizing the 
methodical scientific work. 

Key words: methodical education, future foreign language teacher, project ''New Generation School Teacher''. 
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ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

У статті розглянуто поняття конкурентоспроможності вчителя за умов практичної інноваційної 
діяльності. Висвітлено аналіз теоретико-методологічних аспектів формування системи 

конкурентоспроможного вчителя. Обґрунтовано концептуально-технологічну модель формування 
вчителя як конкурентоспроможного фахівця, її компоненти і технологічність. Виявлено, що сьогодні 
педагогу необхідні такі якості, які відповідають інтеграційним критеріям: педагогічній майстерності; 
комунікативному мистецтву; володінню новими педагогічними технологіями; інноваційній педагогічній 

діяльності; творчому пошуку нових підходів до навчання і виховання учнів. 

Ключові слова: конкурентоспроможний вчитель, інноваційна діяльність, компоненти, модель, 
компетентність вчителя, педагогічні інновації. 

Постановка проблеми. Загальний інтерес до проблеми формування вчителя як 
конкурентоспроможного фахівця за умов його практичної інноваційної діяльності залишається 
підвищеним, однак зарано говорити про визначення найбільш ефективного способу організації процесу 
такої підготовки. Недостатньо дослідженими залишаються такі аспекти проблеми, як сутність, структура 
та компоненти готовності вчителя до інноваційної діяльності. Впровадження педагогічних інновацій 
супроводжують певні проблеми в діяльності вчителя: невідповідність інноваційних та державних 
програм навчання і виховання, необхідність узгодження різних педагогічних концепцій, нових підходів в 
організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів. Формування 
конкурентоспроможності вчителя є своєрідною системою, в якій взаємодіють між собою відносно 
елементарні структури або процеси, об’єднані в ціле виконанням загальної функції, що не зводиться до 
функції її компонентів. Будь-яка педагогічна система повинна відповідати деякому загалу ознак 
соціальної системи, і система, що досліджується, не є виключенням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій (С. Архангельський, В. Афанасьєв, І. Блауберг, 
В. Беспалько, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, В. Садовський, А. Авер’янов, Е. Юдін та інші вчені) дозволяє 
виділити характерні ознаки соціальної системи: 

• досліджуваний об’єкт як система повинен бути представлений певною сукупністю частин або 
компонентів. У своїй взаємодії вони утворюють єдине ціле, яке може бути розділене певним способом, 
від цього буде залежати обмеженість певного елемента. Елемент є неподільною частиною компонента на 
основі певного поділу. Характеризуючи систему загалом, ми відволікаємося від будови окремих 
елементів, його неістотних ознак; 

• система повинна мати інтегративні властивості, які не зводяться до властивостей окремих її 
компонентів. Зміна властивостей одного з елементів або компонентів викликає певні зміни в інших 
елементах, а іноді й усій системі загалом. На цьому наголошує і В. Афанасьєв, що систему можна 
визначити як ''сукупність об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових інтегративних якостей, не 
властивих окремо взятим компонентам, що утворюють систему. "Система активно впливає на свої 
компоненти, перетворюючи їх відповідно власній природі...'' [1]; 

• будь-яка система має певну внутрішню організацію – структуру, яка виявляється в установленні 
зв’язків між компонентами. А тому, щоб ''всебічно пізнати систему, необхідно, передусім, вивчити її 
внутрішню будову, тобто встановити, з яких компонентів вона утворена, яка її структура та функції, а 
також сили, фактори, що забезпечують її цілісність, відносну самостійність''. Структура, тобто характер 
зв’язків, залежить від особливостей частин, що її складають, в той же час саме структура забезпечує 
цілісність системи. Вивчаючи особливості структури системи, можна встановити, завдяки якому типові 
зв’язків система інтегрована; 

• цілісна система вибірково взаємодіє з середовищем. Така взаємодія може по-різному сприяти 
функціонуванню системи: сприяти її розвитку, зміцненню, стабілізації або стримувати її рух та 
інтегративні процеси. Причому, вплив середовища може бути тривалим або короткочасним. 

Виклад основного матеріалу. Проектуючи експериментальну науково-методичну систему 
формування конкурентоспроможності вчителя у процесі інноваційної діяльності як її концептуально-
технологічну модель, ми виходили з того, що педагогічне проектування є ідеальним конструюванням 
(задумом), практичною реалізацією та рефлексивним співвідношенням (корекція певних об’єктів 
навчально-виховного процесу), що передбачає розробку нового змісту, технологій, технік мислення та 
діяльності викладача.  

Провідними характеристиками системи є: наявність інтегральних якостей; наявність основних 
елементів, з яких складається система; наявність функціональних характеристик системи загалом та її 



Ю. І. Завалевський. Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця 

 77

окремих елементів; наявність комунікативних властивостей системи; історичність [2]. Викладені вище 
положення обумовлюють свідому цілеспрямовану діяльність з розробки моделі науково-методичної 
системи формування конкурентоспроможності вчителя, ця діяльність, на нашу думку, повинна бути 
орієнтована на:  

• сприйняття конкурентоспроможності як одного з чинників розвитку професіоналізму людини; 
• необхідність вчителя бути включеним у активний процес інноваційної діяльності з метою його 

професійного самовдосконалення та відповідності вимогам суб’єктів педагогічної взаємодії. 
У педагогіці вивченню різних аспектів системи присвячено праці Г. Балла, І. Лернера, А. Матюшкіна, 

В. Оконя, І. Якиманської та інших. 
Спочатку розглянемо поняття ''модель''. На думку В. Штофа, визначення моделі має чотири ознаки: 
• модель – це подумки представлена або матеріально реалізована система;  
• вона відображає об’єкт дослідження; 
• вона здатна замінити об’єкт; 
• її визначення дає нову інформацію про об’єкт. 
Під моделюванням у психолого-педагогічній науці розуміється процес побудови і дослідження 

моделі. У педагогічному словнику це поняття розглядається як умовний образ, схема остаточного 
результату, створена або обрана дослідником система, яка відтворює істотні для мети пізнання сторони 
об’єкту, що вивчається (елементи, властивості, відносини, параметри), і завдяки цьому система 
знаходиться з об’єктом у таких відношеннях заміщення і схожості, за яких її дослідження виступає 
опосередкованим способом отримання знань про цей об’єкт [3]. 

Проектована нами модель системи формування конкурентоспроможності вчителя має ознаки технології. Її 
технологічність обумовлюється концептуальністю (методологічним і теоретичним підґрунтям), системністю 
(цілісністю мети, змісту, засобів, результатів), процесуальністю (формами і методами педагогічного процесу, 
його діагностикою), технологічним арсеналом, так званим, інструментарієм.  

Аналізуючи професійно-педагогічну діяльність вчителів за останні роки можна зробити висновок, що 
ті чесноти, які були необхідні людині раніше, не завжди дозволяють їй адаптуватися до сьогодення. 
Потрібні не просто знання, а прагнення до нових знань, цілеспрямованість в їх отриманні та 
використанні; необхідна не просто виконавська дисципліна, а вміння працювати в команді, проявляти 
толерантність стосовно міркувань і думок інших осіб. Необхідними стають компетентність у 
розв’язуванні проблем (визначення проблеми, її аналіз, синтез), гнучкість у використанні знань у нових 
умовах, спритність і впевненість під час зустрічі з відкритими проблемами, що мають декілька варіантів 
розв’язання з несподіваними результатами. Важливими стали вміння працювати з різними джерелами 
інформації, зокрема іноземними та електронними (для цього необхідне знання комп’ютера та хоча б 
однієї іноземної мови), критично аналізувати ці джерела перед використанням. Крім названих якостей 
учитель повинен бути порядною людиною, громадянином України, який живе і працює на користь 
суспільству, власній родині, собі. 

Щоб підвищувати рівень педагогічної майстерності вчителя, підняти рівень його інтелекту, навчити 
переосмислювати сучасні процеси, допомогти в саморозвитку, самовдосконаленні та самореалізації потрібно 
модернізувати науково-методичну роботу. Виходячи з означеного, ми намагалися науково обґрунтувати, 
розробити та експериментально перевірити модель формування конкурентоспроможного вчителя. 

Розглянемо детальніше компоненти представленої системи (рис. 1). 
Вважаємо, що набуття вчителем конкурентоспроможності можливо, якщо буде досягнута 

сформованість професійного, особистісного та поведінкового компонентів особистості вчителя, що 
спричиняють як можливість відповідати вимогам суб’єктів оцінювання, так і активність життєвої позиції 
щодо власної професійної реалізованості.  

Формування конкурентоспроможності вчителя відбувається у три етапи відповідно досвіду 
професійної діяльності.  

Перший етап – оволодіння основами професії – визначається набуттям учителем елементарного 
педагогічного досвіду. На цьому етапі відбувається підготовка майбутнього вчителя до професійної 
діяльності у навчальному закладі (педагогічному коледжі або виші), а також процес професійної 
ідентифікації, що становить термін від одного до трьох років педагогічного стажу. Саме за цей період 
молодий фахівець визнає або відкидає для себе педагогічне покликання. 

Другий етап – досягнення рівня педагогічної майстерності – становить шлях учителя до його перших 
професійних результатів, які виявляються у фаховому (практичне опанування курсу шкільної програми з 
дисципліни, яку вчитель викладає) та у виховному (випуск одного класу) аспектах. На даному етапі 
відбувається набуття вчителем досвіду з усіх видів педагогічної діяльності, вибудовування ним власного 
стилю педагогічної майстерності. 

 
 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Педагогічні науки 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система формування конкурентоспроможності вчителя. 
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Третій етап – презентація особистого педагогічного досвіду – визначається готовністю та бажанням 
учителя-майстра навчати інших учителів тому, у чому він виявився успішним. Варто зазначити, що це 
може бути не обов'язково успішність у всіх видах педагогічної діяльності: один вчитель виявляє себе 
досвідченим методистом із викладання дисципліни, а інший – неперевершеним організатором 
позакласної роботи. Зважуючи на це, на цьому етапі конкурентоспроможність педагога саме і 
виявляється у презентації його сильної сторони педагогічної діяльності. Особливістю даного етапу є 
соціальна аудиторія, якій вчитель-майстер презентує свій досвід. Нею може бути як спільнота молодих 
учителів без досвіду (або з малим досвідом) роботи в школі, так і професійне товариство досвідчених 
учителів (методичне об'єднання, курси підвищення кваліфікації тощо), які зацікавлені не стільки у 
навчанні, скільки у розширенні власного досвіду, ознайомленні з новими тенденціями фахової реалізації. 

Процес набуття вчителем конкурентоспроможності оцінюється суб’єктами педагогічної взаємодії, 
серед яких визначаємо: учнів, колег, адміністрацію школи, батьків учнів, а також державні установи, що 
представляють суспільний фактор. Оцінка кожного із цих суб'єктів активно впливає на ступінь 
усвідомлення вчителем своєї реалізованості у професії, однак активність його реагування на оцінку 
конкретного суб'єкта може бути неоднаковою, а вибір найбільш значущого із них виявляє вид 
педагогічної спрямованості вчителя. Так, якщо для нього найважливішою є оцінка учнів, у ситуації 
вибору між авторитетністю серед учнів та вимогами адміністрації, які можуть знизити цей авторитет, 
учитель надасть перевагу моральним зобов'язанням перед учнями, тим самим його конкурентоздатність 
серед інших колег в очах адміністрації знизиться, а серед учнів та їхніх батьків – підвищиться. 

Особливим можна вважати рівень конкурентоспроможності вчителя з точки зору оцінки його праці з 
боку держави. Так, зважаючи на рівень заробітної плати, професію вчителя не можна вважати 
престижною, тому конкурентоспроможність вчителя, орієнтованого на суб'єкта оцінювання (державу), 
може виявлятись у його орієнтації на затребуваність його професійних послуг або серед більшої 
кількості роботодавців (сумісництво), або пошуку та відповідності вимогам організаторів шкіл 
недержавної форми власності, в яких різниця в оплаті праці відповідно державних шкіл може бути 
суттєво підвищеною. 

Визначення рівня сформованості будь-якого явища або об'єкта у певній науково-обгрунтованій 
моделі відбувається через презентовані критерії та показники, що відбивають суть самого 
досліджуваного явища. Таким чином, визначення оцінки конкурентоспроможності вчителя має 
відбуватись відповідно критеріїв: авторитет вчителя серед суб'єктів оцінювання, ступінь професіоналізму 
педагога, його активність у процесі професійного самовдосконалення, здатність до самокорекції. 
Особливо зауважуємо на важливості саме активності вчителя у своїй професійній позиції, що 
відбувається у поведінці щодо підсилення своїх професійних ресурсів та активів для підвищення 
особистого професійного рейтингу у професійній спільноті. Певним чином така активність залежить від 
рівня мотивації вчителя щось змінювати у собі задля покращення далекої перспективи професійної 
реалізації.  

Розробка моделі – це перший крок. Наступний крок – це створення та експериментальна перевірка 
умов, за яких ця модель може бути реалізована. Виходячи з розуміння, що будь-яка модель умовна й 
особистість вчителя насправді неможливо ''розділити'' на частини, все ж таки створення можливостей для 
реалізації моделі має декілька складових діяльності. Конкурентоспроможність учителя повинна 
вдосконалюватися за такими складовими: 

• знаннєва складова діяльності вчителя (отримання нових знань, які дають йому можливість 
працювати на сучасному рівні, за новим змістом навчання); 

• позиція організатора навчальних ситуацій (учитель має особливим чином організувати навчальну 
ситуацію та сприяти тому, щоб учні в цій ситуації діяли, займали активну позицію здобувачів знань); 

• позиція вчителя-предметника як координатора інших учасників навчально-виховного процесу у 
певному виді діяльності.  

Це далеко не повний перелік складових до визначення конкурентоспроможності вчителя. Школа 
потребує вчителя-майстра, вчителя-професіонала, який володіє знаннями педагогіки і психології, має 
необхідні вміння для здійснення ефективного управління учнівським і батьківським колективом тощо. 

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, зумовлюють необхідність поєднання 
інноваційних програм з наявними державними навчальними програмами, співіснування різних 
педагогічних концепцій. Окрім того, інновації потребують принципово нових методичних розробок, 
нових якостей педагогічного новаторства. Саме тому, важливою рушійної силою є готовність вчителя до 
інноваційної професійної діяльності. Формування конкурентоспроможного вчителя, його готовності до 
інноваційної діяльності можна визначити як особистісний стан мотиваційно-ціннісного ставлення до 
професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, 
здатності до творчості та рефлексії. Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності 
розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, рефлексивного компонентів, які 
пов’язані між собою [4; 5].  
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Саме готовність учителя до впровадження нових технологій навчання є важливим фактором 
інноваційних змін в організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Зауважимо, що технологічна культура вчителя сприяє оптимізації навчально-виховного процесу, 
створює умови ефективного впровадження інновацій. Практика впровадження інноваційних технологій 
досить різноманітна, тому активно використовується поєднання фронтальних, групових та 
індивідуальних форм роботи, які включають сукупність проблемних, частково-пошукових і 
дослідницьких методів навчання. Зазначимо, що істотною відмінністю запровадження інноваційних 
технологій від традиційних є: 

• зміна ролей учасників процесу навчання; у вчителя проходить внутрішнє переакцентування своєї 
діяльності з авторитарної педагогіки на педагогіку співробітництва; він стає менеджером процесу 
навчання, постійно залучаючи учня в активну діяльність, ставлячи його в позицію суб’єкта, який 
повинен і має можливість сам відповідати за свої дії; 

• зміна головної умови традиційного навчання – передача готових систематизованих знань, які 
необхідно засвоїти; відмінність полягає у тому, що головним елементом навчання стає інформація, яка 
потребує творчого осмислення та застосування [6: 32].  

Ми погоджуємось з думкою В. Беспалька, що ''кожне дидактичне завдання розв’язується за допомогою 
адекватної технології навчання, цілісність якої забезпечується взаємопов’язаною розробкою і використанням 
трьох її компонентів: організаційної форми, дидактичного процесу і кваліфікації вчителя'' [7: 7].  

Зазначимо, що формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця забезпечується наступними 
педагогічними умовами: 

• наявність позитивної мотивації щодо розроблення інноваційної технології навчання і 
спрямованість вчителя на інноваційну діяльність, тобто розуміння необхідності використання 
інноваційних ідей, інноваційних методів та технологій навчання, прагнення досягти успіху в 
інноваційній діяльності тощо; 

• внутрішнє бажання вчителя до розроблення і впровадження інноваційних технологій навчання 
(професійна компетентність педагога щодо розуміння теоретичних і дидактичних засад педагогічної 
інноватики, практичної реалізації її завдань та ін.); 

• урахування інноваційного потенціалу навчально-виховного закладу (наявність відповідної 
матеріальної і навчально-методичної бази, відображення засадничих ідей щодо використання 
педагогічних інновацій у методиці викладання навчальних дисциплін, підготовленість учнів до вивчення 
навчального предмета з використанням інноваційної технології навчання тощо); 

• чітке цілепокладання і планування щодо впровадження запропонованої моделі (розроблення 
навчальної програми, підготовка блоку практичних завдань, вибір методів, прийомів, засобів і форм 
організації навчання, вибір форм, методів і видів контролю, передбачення видів діяльності учнів, 
організація самостійної роботи учнів та ін.); 

• моделювання інноваційного середовища у процесі вивчення навчальних предметів (дотримання 
вимог щодо впровадження інноваційної технології з урахуванням специфіки предмета, класу, ступеня 
школи, учнівського колективу, індивідуальних особливостей учнів, залучення їх до активної діяльності в 
умовах інноваційного навчання та ін.); 

• аналіз і коригування моделі інноваційної технології навчання. 
Важливою умовою і провідним фактором успішності процесу формування вчителя як 

конкурентоспроможного фахівця є безперервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає потребам і 
закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного 
забезпечення сукупної культури педагога, а по-друге, вона адекватна специфіці педагогічної діяльності, 
ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у педагогічному процесі, що передбачає 
безперервне збагачення професійно-значущих дослідницьких якостей. 
Організаційна структура інноваційного процесу в школі включає наступні етапи: діагностичний � 

прогностичний � власне організаційний � практичний � узагальнювальний � упроваджувальний.  
Одним із важливих завдань сучасної педагогічної інноватики є класифікація нововведень, знання якої 

дозволяє визначити об’єкт(-и) розвитку школи, виявити різносторонню характеристику нововведення, 
зрозуміти те спільне, що об’єднує його з іншими, і те особливе, що відрізняє його від інших нововведень, 
найбільш правильно вибрати те чи інше нововведення для практичної реалізації, найкращим чином 
розробити технологію освоєння нововведення з врахуванням його специфіки. 

На рис. 2 представлено зміст конкурентоспроможності сучасного вчителя відповідно його залученню 
до інноваційної діяльності. 
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Рис. 2. Зміст конкурентоспроможності сучасного вчителя. 

 
Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця – це формування вчителя як особистості, що 

здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш 
перспективним соціальним типом педагога. Як учитель-дослідник, він спрямований на науково-обґрунтовану 
організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має сформовані ціннісно-
смислове ставлення, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до 
сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії.  

Творчість вчителя-новатора проявляться в: 
• ефективному використанні вже створеного досвіду в нових умовах, удосконаленні відомого 

відповідно з новими завданнями, освоєнні наукових розробок та їх розвитку;  
• гнучкості при використанні запланованого в нестандартних ситуаціях; 
• влучній імпровізації як на основі точних знань і компетентного розрахунку, так і на 

високорозвинутій інтуїції; 
• умінні обґрунтувати як завчасно підготовлені, так і інтуїтивні рішення, умінні фантазувати: 

бачити ближню, середню та далеку перспективи; 
• умінні продукувати ідею, реалізувати її в конкретних умовах, бачити всі варіанти вирішення однієї 

й тієї ж проблеми, використовувати досвід інших [8].  
Розрізняють п’ять категорій учителів за ставленням до нововведень (за Роджерсом): 
• новатори − вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і 

поширюють; 
• вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій у 

кожній школі; 
• помірковані, які дотримуються правила ''золотої середини'' і не сприймають нового до того часу, 
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поки його не впровадять більшість колег; 
• вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове, вони більше орієнтовані на старі технології, 

ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній громадській думці; 
• останню категорію складають вчителі, в яких дуже сильний зв’язок із традиційним, старим 

підходом до навчання і виховання, вони консервативні і відкидають все нове [9]. 
Дослідження свідчать, що до труднощів, пов’язаних із засвоєнням педагогічних нововведень, можна 

віднести: 
• нерозробленість механізму реалізації педагогічної інновації у конкретному навчальному закладі; 
• відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення; 
• недостатню поінформованість вчителів із проблем організації і проведення інноваційної діяльності; 
• відсутність сертифікованих критеріїв оцінки ефективності даної роботи; 
• велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності; 
• обмеженість ресурсів та інші [10].  
Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця, його готовності до інноваційної діяльності 

розуміють як процес розвитку всіх якостей особистості, що складають готовність до даної діяльності. 
Інтегральна якість особистості, що характеризується рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, 
змістовно-операційного і оцінно-рефлексивного компонентів, проявляється в прагненні до інноваційної 
діяльності і в підготовленості до її здійснення на професійному рівні. Виходячи з наведених вище 
варіантів трактування поняття ''готовність'', можна стверджувати, що її компоненти будуть виступати в 
якості ознак сформованості, наприклад: 

мотиваційно-орієнтаційний компонент – характер ставлення до інноваційної діяльності; 
направленість особистості педагога; наявність ''моделі'' даної діяльності тощо; 

змістовно-операціний компонент – рівні системних знань; технологічність; володіння навичками 
здійснення даної діяльності (досвід); 

оцінно-рефлексивний компонент – самооцінка своєї готовності до здійснення інноваційної 
діяльності; самокорекція; самоаналіз. 

Функції мотиваційно-орієнтаційного компонента готовності до інноваційної діяльності: 
• пробудження у вчителів особистісно значимого ставлення до об’єкта і предмета його діяльності; 
• вироблення навичок аналізу та прагнення до активного вирішення нестандартних педагогічних 

ситуацій, інтересу до планування та освоєння інновацій; 
• формування настрою і постійної орієнтації на інноваційну діяльність. 
Таким чином, мотиваційно-орієнтаційний компонент: 
• виступає основою для структурування основних властивостей і якостей особистості педагога як 

професіонала; 
• виконує регулятивну й орієнтовну функцію у процесі підготовки педагога до інноваційної діяльності. 
Функції змістовно-операційного компонента: формування готовності вчителя до продуктивної 

педагогічної творчості (креативності), що включає в себе: 
• вміння творчо переосмислювати нововведення стосовно умов конкретного закладу освіти; 
• адаптацію впроваджених концепцій і методик; 
• прагнення до оволодіння новими інформаційними і професійними методами і засобами; 
• отримання та збагачення інформації про сутність і структуру пошукової діяльності; 
• реалізацію умінь оперувати даною інформацією у різних сферах інноваційної діяльності. 
Визначення і прийняття цілі як особистісно і суспільно значущої є основою розвитку суб’єктивності 

педагога, зокрема, щодо вільного і морального відповідального вибору інновацій, їх апробації та 
впровадження у практику. У дисертаційному дослідженні Н. Клокар готовність учителя до інноваційної 
діяльності структурується на три компоненти, а саме:  

• мотиваційний – мотивація інноваційної діяльності; 
• когнітивний – знання про предмет та способи діяльності;  
• процесуальний – професійні навички та вміння, що визначають готовність як цілісне стійке 

утворення і спрямовують мобілізуючі сили особистості на оволодіння діяльністю чітко визначеного 
напряму [11]. При вивченні роботи вчителів-практиків на діагностичному етапі рекомендуємо 
використати чотирьохрівневу структуру готовності вчителів до інноваційної діяльності [11].  

Висновки. Таким чином, у процесі дослідження теоретико-методологічних аспектів проблеми 
формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця ми переконалися, що сьогодні педагогу 
необхідні такі якості, які відповідають інтеграційним критеріям: педагогічній майстерності; 
комунікативному мистецтву; володінню новими педагогічними технологіями; інноваційній педагогічній 
діяльності; творчому пошуку нових підходів до навчання і виховання учнів. Педагог повинен бути 
здатний вкласти ''частину своїх духовних сил в іншу людину, зробити її кращою, бачити у ній як у 
дзеркалі себе, свої моральні риси, творчі здібності, майстерність'' [12].  
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Завалевский Ю. И. Формирование учителя как конкурентоспособного специалиста. 

В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности учителя в условиях практической 
инновационной деятельности. Освещен анализ теоретико-методологических аспектов формирования 
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системы конкурентоспособного учителя. Обоснованы концептуально-технологическая модель 
формирования учителя как конкурентоспособного специалиста, ее компоненты и технологичность. 
Выявлено, что сегодня педагогу необходимы такие качества, которые отвечают интеграционным 

критериям: педагогическому мастерству; коммуникативному искусству; владению новыми 
педагогическими технологиями инновационной педагогической деятельности; творческому поиску 

новых подходов к обучению и воспитанию учеников. 

Ключевые слова: конкурентоспособный учитель, инновационная деятельность, компоненты, модель, 
компетентность учителя, педагогические инновации. 

Zavalevs'kyy Yu. I. The Teacher's Formation as a Competitive Specialist. 

The article considers the concept of the teacher's competitiveness in the conditions of the practical innovative 
activity. The analysis of theoretical-methodological aspects of forming the competitive teacher's system is 

reflected. The conceptual technological model of forming a teacher as a competitive specialist, its components 
and adaptability are justified. It is clarified that nowadays a teacher needs such qualities, which meet integrative 

criteria: pedagogical art; communicative art; mastering new pedagogical technologies of the innovative 
pedagogical activity; creative search of new approaches to the pupils' teaching and upbringing. 

Key words: competitive teacher, innovative activity, components, model, teacher's competence,  
pedagogical innovations. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті наведено результати дослідження професійної мотивації студентів технічних ВНЗ у процесі 
вивчення графічних дисциплін. Розроблено питання анкет, які використано для визначення рівня 
професійної мотивації та зацікавленості вивчення дисципліни ''Інженерна графіка'' студентами 
радіотехнічних спеціальностей. При проведенні експериментальних досліджень вдалось виявити 

недоліки викладання графічних дисциплін, що погіршують зацікавленість вивчення таких предметів. 

Ключові слова: професійна мотивація, графічні дисципліни, інженерна графіка, анкетування, 
 студенти технічних ВНЗ. 

Постановка проблеми. Як відомо, професійна мотивація є рушійною силою якісного навчання в 
школі, основою формування висококласного фахівця у ВНЗ. Відповідно, її формуванню має бути 
підпорядковане навчання в закладах загальної та професійної освіти. 

Таким чином, професійна мотивація впливає на професійне самовизначення і задоволеність студентів 
технічних ВНЗ своєю навчально-професійною діяльністю. Професійну мотивацію необхідно формувати 
в процесі вивчення не тільки спеціальних, але і професійних та практичних дисциплін, в том числі 
інженерної графіки. 

Для того, щоб стати висококваліфікованим фахівцем, у даному випадку інженером, студенту 
необхідно отримати якісну графічну підготовку, без якої неможливо вирішувати завдання майбутньої 
професійної діяльності. Великий досвід викладачів і дослідників показує, наскільки важлива мотивація 
студентів до вивчення дисциплін, особливо на перших курсах, коли вони вважають мотиваційно 
важливим все, що пов’язано з майбутньою професією [1]. 

Для визначення об’єктивного стану процесу формування професійної мотивації студентів технічних 
ВНЗ вивчалося уявлення студентів про сутність поняття ''професійна мотивація''; досліджувалося, що 
саме студенти мають на увазі під поняттям ''професійна мотивація'', визначалося, що для студентів 
технічних ВНЗ є стимулом навчальної професійної діяльності. Нам необхідно з'ясувати, з реалізацією 
якої мети студенти технічних ВНЗ пов'язують навчання по даній спеціальності, а також визначити 
характер сформованості професійних мотивів, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Для 
вивчення проблем ми використовували методи анкетування [2]. 

Метою статті є дослідження рівня професійної мотивації студентів технічних ВНЗ у процесі 
вивчення графічних дисциплін та встановлення недоліків викладання дисципліни ''Інженерна графіка'', 
які приводять до зниження зацікавленості вивчення предмета.  

Аналіз публікацій. Вивченням мотивації студентів вищих навчальних закладів займалися вчені, 
серед яких: Л. О. Буйновська, Б. І. Дадонова, Т. Д. Дубовицька, Ю. П. Євреєнко, М. М. Ліпкин, 
В. В. Лутаєв, А. А. Реан, Е. І. Савонько, Н. М. Симонова, Н. В. Яковлєва та ін. [1]. Аналіз численних 
публікацій наведених авторів свідчить про актуальність дослідження професійної мотивації.  

Виклад основного матеріалу. Мотивація професійної діяльності визначається відповідною 
спрямованістю, що має певну мету, професійними установками людини. Стійкі системи відносин у 
професійній діяльності утворюють професійний менталітет і визначають професійні позиції [3]. Однією 
із найважливіших умов підвищення якості підготовки студентів технічних ВНЗ є формування їх 
професійної мотивації, оскільки вона активно впливає на результативність навчальної роботи студентів. 
Тому, на сьогоднішній день необхідною потребою є актуалізація процесів формування професійної 
мотивації студентської молоді. 

Однією із головних умов підвищення ефективності навчання є розвиток професійної мотивації у 
студентів. Цілеспрямований розвиток мотивів пізнавальної діяльності пов'язаний із задоволенням 
домінуючих потреб студента. Одна з таких потреб – пізнавальна потреба. У процесі її задоволення 
формуються стійкі пізнавальні інтереси і професійні схильності, які визначають позитивне відношення до 
навчання. При цьому цікавою стає можливість розширити і збагатити свої знання, проникнути в сутність 
досліджуваних явищ, встановити причинно-наслідкові зв'язки. Мотив не є потребою, але безпосередньо 
пов'язаний із нею. Мотивація, потреби спонукають суб'єкта до професійної діяльності, наявність тісного 
зв'язку між здійснюваною системою професійного впливу і усвідомленням його мотивів є складовою 
потребо-мотиваційного компонента, без якого неможлива якісна підготовка фахівців [4]. 
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Мотив походить від старофранцузького motivus – ''спонукання до дії''. Мотивація – загальне широке 
поняття, під яким розуміють спрямованість активності особистості. Вона визначає певні співвідношення 
динамічної та змістовної сторін діяльності і поведінки. Продуктивність діяльності визначається: по-
перше, спрямованістю мотивів, їхнім змістом; по-друге, ступенем активності, напруженості мотивів 
відповідного змісту. Це загалом складає своєрідність мотивації особистості студента [5]. 

Під час вивчення дисципліни ''Інженерна графіка'', яка читається на перших курсах і є для студентів 
однією із найскладніших для засвоєння знань, виникають проблеми, які викликані декількома причинами:  

• існування об'єктивних труднощів засвоєння інженерної графіки: занадто великий обсяг матеріалу, 
який має бути вивчений у встановлені терміни, а також абстрактність дисципліни, яка оперує з об'єктами, 
не існує в природі [2]; 

• погане уявлення студентів про місце і роль інженерної графіки в майбутній професійній 
діяльності; 

• думка про те, що успішність з інженерної графіки не вплине на вузькоспеціальну кваліфікацію. 
Отже, причини, які супроводжують дані проблеми допоможуть нам з’ясувати, які труднощі 

виникають під час вивчення інженерної графіки, а це, у свою чергу, надасть змогу знайти вірні шляхи 
реалізації професійної мотивації.  

Тому, для визначення рівня мотивації пропонується розглянути анкетування першокурсників 
радіотехнічних напрямів підготовки. В якості критеріїв оцінки сформованості обрано мотиви вибору 
професії, адекватність сприйняття себе як професіонала та самооцінку.  

Для проведення дослідження було розроблено дві анкети: перша – мотивація навчання студентів, 
друга – зацікавленість у вивченні курсу ''Інженерна графіка'', розроблені для студентів технічних ВНЗ. 
Анкети включали питання закритого і відкритого характеру, пов’язані з визначенням рівня 
сформованості професійних мотивів студентів технічних ВНЗ. Дослідження проводилось впродовж 
2013/2014 року, в ньому прийняли участь 68 студентів Вінницького національного технічного 
університету з таких напрямів підготовки як: 6.050901 – ''Радіотехніка'', 6.050901 – ''Радіоелектронні 
апарати'', 6.050903 – ''Телекомунікації''. Результати дослідження визначення рівня мотивації студентів y 
процесі вивчення ''Інженерної графіки'' представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Результати анкетування професійної мотивації 

№ Питання анкети 
Показник відповіді 

у % 

1 

Наскільки важливою сьогодні є вища освіта? 
а) дуже важлива; 
б) не важлива; 
в) важко відповісти. 

 
80 
12 
8 

2 

Чи вважаєте Ви вашу спеціальність престижною? 
а) так; 
б) ні; 
в) важко відповісти. 

 
60 
4 
36 

3 

Що спонукало Вас до вибору професії? 
а) матеріальна привабливість; 
б) престиж професії; 
в) настанова батьків; 
г) сімейні традиції; 
д) розташування навчального закладу; 
е) бажання навчатися разом з друзями. 
є) розрахунок на результати тестування 

 
12 
32 
28 
24 
20 
20 
32 

4 

Чи задоволені Ви своїм вибором? 
а) дуже задоволений; 
б) ще не вирішив; 
в) чекав зовсім іншого. 

 
88 
12 
0 

5 

Чи знайомі Ви з роботою за обраною спеціальністю? 
а) так; 
б) ні; 
в) частково. 

 
40 
12 
48 

6 
Чи бачите Ви своє майбутнє за обраною спеціальністю? 
а) так; 
б) ні. 

 
84 
16 
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№ Питання анкети 
Показник відповіді 

у % 

7 

Чому Ви хотіли навчитися за час вивчення графічних дисциплін? 
а) розвинути просторове мислення, щоб читати будь-які креслення; 
б) уміння читати і виконувати креслення, пов'язані з моєю 

спеціальністю; 
в) логічне мислення; 
г) вміння конструювати; 
д) швидко, самостійно приймати рішення; 
е) навчитися працювати з літературою. 

 
48 
84 
 
40 
60 
20 
0 

8 

Яку мету переслідує вивчення Вами розділів ''Інженерної графіки''? 
а) розвинути просторове уявлення; 
б) розвинути логічне мислення; 
в) навчити розв'язувати задачі на побудову лінії перетину поверхонь; 
г) розширити знання про способи отримання зображення. 

 
56 
52 
36 
52 

9 

Чи можна вивчення графічних дисциплін у ВНЗ починати прямо з 
виконання креслень за фахом? 

а) так; 
б) ні. 

 
 
4 
96 

10 

Що ви розумієте під поняттям ''професійна мотивація''? 
а) інтерес, пов'язаний iз майбутньою професійною діяльністю; 
б) потреба особистості до здійснення професійної діяльності; 
в) життєві цілі, направлені на здобуття майбутньої професії; 
г) спонукання, яке обумовлює вибір професії. 

 
60 
24 
48 
20 

Запитання анкети припускали виявлення мотивів вступу майбутніх інженерів на відповідні 
спеціальності, а також визначення основної мети, за допомогою якої вони пов’язують своє навчання по 
відповідній спеціальності. Як показав аналіз анкетування, питома вага студентів обирала професію за її 
престижем – 50 % опитуваних; матеріальною привабливістю – 16 %; настановою батьків – 22 %; 
сімейними традиціями – 15 %; розташуванням навчального закладу – 16 %; бажанням навчатися разом із 
друзями – 13 %; розрахунком на результати тестування – 26 %. 

На запитання: ''Наскільки важливою сьогодні є вища освіта?'' 77 % студентів вважають, що сьогодні 
вища освіта є дуже важливою і тільки 7 % не вважають її такою.  

Майже 71 % опитаних студентів першого курсу можуть з упевненістю сказати, що обрана ними професія є 
дійсно престижною, решті студентів ( 26 % ) важко відповісти на запитання про престижність професії, і 
тільки 3 % опитуваних не погоджуються з твердженням про престижність обраної професії – 3 %. 

Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати про достатню професійну вмотивованість 
студентів радіотехнічних спеціальностей у Вінницькому національному технічному університету, а це 
позитивно впливає на мотивацію навчання загалом. 

Втішними були відповіді на запитання: ''Чи задоволені Ви своїм вибором?''. 74 % студентів відповіли, 
що дуже задоволені; 24 % ще не вирішили і тільки 6 % чекали зовсім іншого. 

Приємними були відповіді на запитання: ''Чи бачите Ви своє майбутнє за обраною спеціальністю?''. 
Результати показали, що 75 % опитаних студентів погодилися зі ствердженням щодо подальшої роботи, 
пов’язаної за обраним фахом, і лише 25 % опитуваних відповіли, що не бачать своє майбутнє за обраною 
спеціальністю. Такі результати призводять до росту професійного розвитку.  

Для того, щоб отримати результати дослідження стосовно зацікавленості щодо вивчення дисципліни 
''Інженерна графіка'', анкетування проводилося в кінці навчального року. Крім того, студенти вже 
вивчили курс і могли зрозуміти для себе важливість даної дисципліни. Результати дослідження 
представлені в таблиці 2 за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки. 

Відповіді на запитання: ''Яку мету, на Вашу думку, переслідує вивчені Вами розділи інженерної 
графіки?'' дозволили констатувати, що більше половини всіх опитуваних 57 % головною метою навчання 
в університеті визначають підготовку до читання і виконання креслень вузлів автомобілів, окремих 
деталей, розвиток просторового уявлення; 31 % опитуваних хочуть розвинути логічне мислення; 40 % 
притримуються думки, щоб навчитися розв'язувати задачі на побудову лінії перетину поверхонь; 38 % 
хочуть розширити знання про способи отримання зображення. 

Відповіді на запитання: ''Яких знань, вмінь, на Ваш погляд, потребує Ваша професія?'' дозволили 
констатувати, що найбільш важливими є вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних 
задач – 70 %, в той же час досконалі теоретичні знання спеціальних технічних предметів та теоретичні знання 
із фундаментальних дисциплін (математика, фізика, хімія тощо) розділили між собою на 27 і 23 %. 
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89 % студентів вважають вивчення інженерної графіки важливою для одержання освіти за обраною 
спеціальністю і якщо була б можливість, вони б обрали дану дисципліну для вивчення, і лише решта не 
вважають її такою та не хотіли б її обирати. 

Таблиця 2. 
Зацікавленість у вивченні курсу '' Інженерна графіка'' 

Рік 
2012/13 2013/14 

№ Питання анкети 
Показник відповіді у 

% 

1 

Яких знань, вмінь, на Ваш погляд, потребує Ваша 
професія?  
а) досконалі теоретичні знання спеціальних технічних 
предметів; 
б) теоретичні знання із фундаментальних дисциплін 
(математика, фізика, хімія тощо); 
в) вміння застосовувати теоретичні знання для 
розв’язання практичних задач. 

 
 

20,9 
 

13 
 
 

74,4 

 
 

29,5 
 

16,7 
 
 

78,8 

2 

Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що вивчення 
інженерної графіки важливе для одержання освіти за 
Вашою спеціальністю?  

а) так; 
б) ні. 

 
 
 

83,7 
16,3 

 
 
 

92,9 
7,1 

3 

Якби у Вас була можливість обирати дисципліни для 
вивчення, чи обрали б Ви інженерну графіку?  

а) так; 
б) ні. 

 
 

69,8 
30,2 

 
 

68,9 
31,1 

4 

Чи уявляєте Ви галузь використання Ваших знань з 
інженерної графіки:  

а) в подальшому навчанні? 
1) так; 
2) ні; 
б)в майбутній роботі за спеціальністю?  
1) так; 
2) ні. 

 
 
 

79,1 
20,9 

 
46,5 
53,5 

 
 
 

81,9 
18,1 

 
71,8 
28,2 

5 
Чи подобається Вам дисципліна ''Інженерна графіка''? 
а) так; 
б) ні. 

 
89 
11 

 
56 
44 

6 

Якби у Вас була можливість, що Ви змінили б у 
викладанні ''Інженерної графіки''? 

а) застосування графічно-інформаційних технологій; 
б) відведення більшого часу для розв’язання 

практичних задач. 

 
 

82 
18 

 
 

59 
41 

На запитання: ''Якби у вас була можливість, що Ви змінили б у викладанні ''Інженерної графіки?'' не 
було жодного студента, який би відповів – нічого, а 32 % хотіли б застосувати графічно-інформаційні 
технології; 49 % – відвести більше часу для розв’язання практичних задач та 19 % – скоротити кількість 
годин, що відведено на самостійну роботу студентів. 

І на останок, суперечливими були відповіді на запитання: ''Чи вивчали Ви креслення в школі?'', на що 
студенти відповіли: 55 % вивчали і 45 % не вивчали. 

Проведене нами дослідження дає підстави констатувати, що існують проблеми при вивченні 
інженерної графіки, а саме: 

• не якісна доуніверситетська графічна підготовка учнів у середній школі до опанування курсу 
''Інженерна графіка''; 

• використання традиційної методики викладання без використання сучасних засобів навчання; 
• зменшення аудиторних годин та збільшення годин, що відводяться для самостійної роботи 

студентів. 
Висновки. Формування професійної мотивації майбутнього фахівця є важливим напрямком 

модернізації освіти. На сьогоднішній день небагато студентів перших курсів мають високий рівень 
професійної мотивації, а якість навчального процесу, насамперед, залежить від того, наскільки високі у 
студентів мотивація навчальної діяльності та мотивація оволодіння майбутньою професією. У роботі 
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проведено дослідження професійної мотивації для студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення 
графічних дисциплін методом анкетування. Результати дослідження показали достатню професійну 
вмотивованість студентів радіотехнічних спеціальностей, а результати дослідження зацікавленості 
вивчення ''Інженерної графіки'' показали, що необхідно більш увагу приділяти викладанню з 
використанням сучасних засобів навчання та збільшенню аудиторних годин. 
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Козачко А. Н., Козачко А. А. Исследование профессиональной мотивации студентов технических 
ВУЗов в процессе изучение графических дисциплин. 

В статье приведены результаты исследования профессиональной мотивации студентов технических 
вузов в процессе изучения графических дисциплин. Разработаны вопросы анкет, которые использованы 
для определения уровня профессиональной мотивации и заинтересованности изучения дисциплины 

''Инженерная графика'' студентами радиотехнических специальностей. При проведении 
экспериментальных исследований удалось выявить недостатки преподавания графических дисциплин, 

ухудшающие заинтересованность изучение таких предметов. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, графические дисциплины, инженерная графика, 
анкетирование, студенты технических вузов. 

Kozachko O. M., Kozachko A. O. The Research of the Students' Professional Motivation in the Technical 
Higher Educational Establishments in the Process of Graphical Disciplines Studying. 

The article gives the research results of the students' professional motivation in the technical higher educational 
establishments in the process of graphical disciplines studying. Questionnaires, used for determining the level of 
the professional motivation and the concernment in the discipline ''Engineering Graphics'' studying by students 
of radio-technical specialties, are elaborated. While conducting the experimental researches the disadvantages 
of teaching the graphical disciplines, worsening the concernment of such subjects studying, are detected. The 
results of the research have shown the sufficient students' professional motivation major in radio-technical 

specialties while the results of the students' concernment in the ''Engineering Graphics'' studying have indicated 
that it is necessary to pay more attention to teaching with the usage of modern teaching means and the 

enlargement of class hours. 

Key words: professional motivation, graphic disciplines, engineering graphics, questionnaires, students of 
technical higher educational establishments. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ 
УМІНЬ ДІТЕЙ 

У статті розкрито особливості підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних 
умінь дітей. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми підготовки майбутніх 
педагогів дошкільних закладів освіти. Розкрито сутність базових понять дослідження ''професійна 
підготовка'', ''підготовка до формування художньо-естетичних умінь дітей'', ''готовність до 

формування художньо-естетичних умінь дітей''. Визначено, що якість підготовки майбутніх педагогів 
до формування художньо-естетичних умінь дітей забезпечується змістом навчання та обраною 

технологією. Охарактеризовано інформаційно-теоретичний, лабораторно-практичний, процесуально-
діяльнісний, аналітико-корективний та самостійно-творчий етапи технології підготовки майбутніх 
педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей. Представлено нетрадиційні техніки теорії 
розв’язання винахідницьких завдань та розвитку творчої уяви дошкільників, які вирішують завдання 
сенсорних еталонів форми, величини, кольору; розвивають дотикові відчуття, дрібну моторику рук, 

естетичні смаки дітей дошкільного віку на всіх вікових етапах. Охарактеризовано сутність 
інтегративного підходу підготовки майбутніх педагогів ДНЗ до формування художньо-естетичних 
умінь дітей дошкільного віку. Виявлено показники художньо-естетичних умінь дітей у процесі 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Ключові слова: професійна підготовка, підготовка до формування художньо-естетичних умінь дітей, 
готовність до формування художньо-естетичних умінь дітей. 

Постановка проблеми. Реальна потреба українського суспільства в інтенсивному розвитку творчого 
потенціалу кожної людини зумовлює підвищення ролі у цьому процесі педагога. Особливе місце у 
системі формування творчої особистості посідають початкова школа та дошкільний навчальний заклад, 
де закладається фундамент усієї системи пізнання. Саме педагог має навчити дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку самостійно мислити, розкривати можливості для розвитку творчого 
потенціалу, фантазії, інтуїції, відчуття, сприйняття мистецтва, художньо-естетичної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нормативно-правовими основами до формування 
художньо-естетичних умінь дітей дошкільного віку є ретроспективний і прогностичний аналіз низки 
державних документів, що визначають професійну підготовку майбутніх педагогів у вищому 
навчальному закладі. Саме таким аспектам присвячено низку документів, зокрема: закони України ''Про 
вищу освіту'' (2001), ''Про дошкільну освіту'' (2001), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 рр. (2012), Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) (2012). 

За Базовими програмами розвитку дитини дошкільного віку ''Я у світі'', ''Українське дошкілля'', 
комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку ''Соняшник'', освітньою 
програмою ''Дитина в дошкільні роки'' художньо-естетичний розвиток дошкільника засвідчується 
поінформованістю в основних видах мистецтва, володінням художніми навичками і техніками, 
елементарним художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що в Україні приділяється належна 
увага дослідженню проблеми підготовки майбутніх педагогів, зокрема таким її аспектам: методологічні 
засади сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кремень, П. Саух); 
неперервна професійна освіта (С. Вітвицька, Н. Ничкало, Л. Хомич та ін.); концептуальні положення 
підготовки майбутніх педагогів (О. Антонова, Л. Ахмедзянов, І. Бех, О. Дубасенюк, О. Пєхота, 
С. Сисоєва); визначення загальних підходів до підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів (Л. Артемова, А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, К. Крутій, О. Кучерявий, Н. Лисенко, 
І. Луценко, Н. Маковецька, Т. Поніманська, І. Рогальська-Яблонська, Т. Степанова). 

Метою нашої статті, що становить одну зі складових нашого дослідження, є розкриття особливостей 
підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних 
умінь дітей має здійснюватися шляхом інтеграції акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, 
компетентнісного, особистісно орієнтованого і системного підходів, які у своїй єдності визначають 
методологічні засади дослідження.  

Важливим завданням підготовки майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів є піднесення їх 
спроможності осмислювати, досліджувати, узагальнювати проблемні питання, бачити перспективу в 
умовах швидких змін. Крім того, формування таких якостей як: висока моральність, особистісна 



Н. Є. Колесник. Підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей 

 91

відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість та максимальна самореалізація, здатність досягати 
високої мети раціональним шляхом і коректними засобами. 

Оскільки метою дослідження є підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних 
умінь дітей, необхідно розглянути поняття ''професійна підготовка'', ''підготовка до формування 
художньо-естетичних умінь дітей'', ''готовність до формування художньо-естетичних умінь дітей''. 

Л. Хомич зазначає, що головною метою системи вищої педагогічної освіти є професійна підготовка 
педагогів високої кваліфікації. Саме майбутня професійна діяльність педагога впливає на визначення 
мети вивчення всіх навчальних дисциплін, тобто змісту і форм відповідної навчальної діяльності 
студентів, які готуються до професійної роботи [1: 211]. 

Поняття ''професійна підготовка'' – це процес професійного розвитку фахівця, що забезпечує набуття 
базових знань, умінь, навичок і якостей, практичного досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість 
успішної роботи з певної професії, а також як процес повідомлення відповідних знань [2: 390]. 

С. Вітвицька розглядає поняття ''підготовка до педагогічної діяльності'' як об’єктивний творчий 
процес, що ґрунтується на закономірностях, що зумовлені потребами соціально-економічного і 
культурного розвитку суспільства, стратегічними завданнями реформування педагогічної освіти в 
Україні [3: 55].  

У психолого-педагогічній літературі та практиці діяльності вищих навчальних закладів існують різні 
точки зору щодо підготовки педагогів до педагогічної творчості (Н. Кичук, Є. Левчук, В. Лісовська, 
В. Сагарда, С. Сисоєва та ін.). 

На основі досліджень вищеназваних авторів ми розглядаємо поняття ''підготовка до формування 
художньо-естетичних умінь дітей'' як складний комплексний багатофункціональний процес, 
орієнтований на усвідомлення мотивів, потреб в організації художньо-естетичної діяльності; оволодіння 
знаннями, вміннями, навичками художньо-естетичної діяльності у процесі навчально-пізнавальної, 
навчально-практичної та самостійної роботи; розвиток емоцій, формування цінностей, рефлексій; 
оволодіння технологіями організації навчально-виховного процесу.  

Якість підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей 
забезпечується змістом навчання та обраною технологією. 

У процесі дослідження було встановлено, що результатом процесу підготовки майбутніх педагогів до 
формування художньо-естетичних умінь дітей є готовність (психологічна, науково-теоретична, 
дидактична, художньо-естетична, особистісна) майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних 
умінь дітей.  

Поняття готовності розглядається різними авторами неідентично: як наявність спроможності, якість 
особистості, частковий ситуативний стан, відношення і т. п.; як особливий психічний стан, наявність у 
суб’єкта образу структури визначеної дії та постійної спрямованості свідомості на його виконання [4: 2-4]. 
Автори схильні до того, що зміст і структура готовності особистості до праці визначається вимогами до 
діяльності (її видів), психологічних процесів, стану, досвіду і властивостей особистості.  

Готовність майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей має властивості 
загальної готовності людини до праці, однак їй притаманна специфіка, яка дає основу для її спеціального 
розгляду.  

Необхідною складовою професійного розвитку майбутніх педагогів є формування творчого 
потенціалу, який забезпечує готовність суб’єкта навчання до формування художньо-естетичних умінь 
дітей. Зауважимо, що творчий потенціал являє собою сукупний результат активної творчої діяльності та 
визначає спрямованість педагога у майбутнє і виражає тенденції і перспективи розвитку його 
особистості.  

Готовність майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей здійснювалася на 
інформаційно-теоретичному, лабораторно-практичному, процесуально-діяльнісному, аналітико-
корективному та самостійно-творчому етапах. Відповідно до кожного етапу визначено цілі, зміст, форми 
та засоби педагогічної технології підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних 
умінь дітей. 

На інформаційно-теоретичному етапі здійснено підготовку майбутніх педагогів до формування 
художньо-естетичних умінь дітей у культурно-освітянському, соціально-педагогічному та науково-
дослідному аспектах. 

Метою лабораторно-практичного етапу було цілеспрямоване формування готовності майбутніх 
педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей. Основними завданнями цього етапу є 
використання знань, вмінь, навичок, прийомів самоосвіти у ході вивчення як психолого-педагогічних, 
так і художньо-естетичних дисциплін. Основними формами організації навчання є практичні заняття, 
робота в мікрогрупах (3-5 студентів), консультації, забезпечення студентів алгоритмами виконання 
творчих завдань, методичні майстерні, тренінги. 

Процесуально-діяльнісним етапом передбачено формування системи умінь, що дозволяють 
систематизувати, узагальнювати, свідомо сприймати та відтворювати візуальні образи, застосовувати 
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асоціативні зв’язки з проблеми дослідження, збагатити конструктивне мислення студентів. Такий етап 
спрямований на формування готовності майбутніх педагогів у процесі неперервної педагогічної 
практики у дошкільних навчальних закладах освіти, де вони демонструють рівень своєї підготовки. На 
установчій конференції ознайомлено студентів зі схемами аналізу занять, акцентовано увагу на 
використання новітніх особистісно-зорієнтованих технологій навчання під час проведення занять та 
гурткової роботи.  

У ході неперервної педагогічної практики майбутніх педагогів Житомирського державного 
університету імені Івана Франка студентам запропоновано було пізнавати мистецтво разом із дітьми 
дошкільного віку, бачити красу, відчувати її, реагувати на красиве емоціями, вести дитину шляхом 
оволодіння культурою споглядання, взаємин з природою, людиною, мистецтвом, рукотворною красою.  

Традиційно образотворча діяльність дітей дошкільного віку була спрямована на кінцевий результат – 
здобуття певних художньо-естетичних, технічних умінь та навичок, а також старання, зусилля докладені 
дитиною.  

Основним завданням щодо формування художньо-естетичних умінь дітей дошкільного віку майбутніми 
педагогами визначено: збереження феномену дитячої творчості; розвиток інтересу до малювання, 
оцінювального ставлення дитини до цієї діяльності; ознайомлення із зображальними матеріалами та їхніми 
можливостями для створення малюнка, ознайомлення з графічними й живописними техніками та збагачення 
досвіду творчих дій із різними матеріалами, стимулювання прагнення досягти образно-естетичної виразності 
малюнка, використовуючи елементи зображувального мистецтва. 

Варто зазначити, що у дошкільних навчальних закладах м. Житомира активна, конструктивна 
творчість є постійним супутником дитячої життєдіяльності. У процесі художньо-естетичної діяльності 
діти дошкільного віку мають можливість ознайомлюватися з нетрадиційними видами художньо-творчої 
діяльності. Майбутні педагоги, впроваджуючи нетрадиційні техніки теорії розв’язання винахідницьких 
завдань та розвитку творчої уяви дошкільників, були переконані, що зображувальна діяльність надає 
великі можливості для креативного і творчого розвитку дитини, додає дитині впевненості у власних 
силах, допомагає перебороти страхи, створює не лише атмосферу радості від створення образів. 

Уже в ранньому віці ми знаходимо у дітей творчі процеси, які найкраще виражаються в іграх дітей. У 
віці 2-6 років у дітей починають проявлятись інтереси до творчих видів діяльності – малювання, 
ліплення, конструювання, співу, музики. Проте ці інтереси ще недостатньо стійкі і можуть досить сильно 
варіюватись. 

Працюючи з дітьми дошкільного віку, майбутні педагоги переконались, що цікаво організована 
діяльність дітей є основним засобом формування художньо-естетичних умінь дітей, розвитку креативних 
здібностей, які допомагають дошкільникові вільно самовиразитися, реалізувати свій потенціал, проявити 
свою фантазію, творчість. Малюючи, діти відчувають себе незалежними, пізнають таємниці композиції, 
кольору, дослідницьку втіху, творче збудження. 

У проблемі підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей чільне 
місце займає інтегративний підхід.  

У дошкільному навчальному закладі майбутні педагоги інтегрують різні види образотворчої 
діяльності: діти малюють і доклеюють, ліплять і домальовують, конструюють і аплікують. Це допомагає 
малюкам цілісніше передавати почуття, відтворювати образи, предмети та явища. Інтегративний підхід у 
підготовці майбутніх педагогів дошкільних закладів має свою специфіку, який полягає не лише в 
поєднанні різних занять в органічну єдність, а й у спрямованості на навчання дітей дошкільного віку. 
Зокрема, майбутніх вихователів залучено до творчої діяльності навчального закладу, що надає 
можливість підтримувати емоційний супровід образотворчої діяльності пластикою рухів, словом, співом 
тощо. Наприклад, майбутнім педагогам пропонується використовувати такі вправи по емпатії: ''Я 
дощик!'', ''Я сонечко'', ''Я котик'' (перевтілення у явища природи, тварин і т. д., передача їх характеру), 
''Психогімнастика'', ''Маски емоцій'' – пропонується спочатку послухати слова, а потім під звучання 
музики мімікою та пластикою рухів зобразити певний емоційний стан (радість, сум, спокій, здивування); 
''Колір музики'' – слухаючи музику, намагатися зобразити її жестами, відгадати та намалювати. 

Педагоги дають можливість дітям жити у світі казкових кольорів, де кольори перемовляються між 
собою і приховують новий зміст світосприйняття. Діти вчаться проводити спостереження у групі, на 
вулиці, прогулянці, ознайомлюються із кольорами, відтінками, формами, фактурою, матеріалом.  

Розвиваючи творчу особистість, вихователі створюють вільний доступ до приладдя і матеріалів 
(штампи, тички, камінчики, зубні щітки, нитки, стеки, соломинки для коктейлю і т. д.), що сприяють 
проявам фантазії, власним відкриттям, експериментуванню, дає дітям можливість самостійно обирати 
теми і сюжети, в будь-який час займатись улюбленою справою, використовуючи при цьому різні 
нетрадиційні техніки: ''Кляксографія'', ''Монотипія'', ''Малювання штампами'', ''Малювання долоньками'' 
та інші. Щоб навчити малюків різноманітним технікам, у дошкільному навчальному закладі проводяться 
майстер-класи, тренінги з педагогами на теми: ''Фантазуємо разом'', ''Працюємо творчо'', ''Разом мислимо, 
разом фантазуємо''. 
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Малювання – це природна потреба дитини, а нетрадиційні підходи і техніки зображувальної 
діяльності дивують і захоплюють дітей, розкривають креативні можливості, викликають прагнення 
займатись такою цікавою справою. 

На таких заняттях педагоги розвивають такі творчі здібності, як: здатність ризикувати, швидкість 
мислення, здатність викладу оригінальних ідей і зображення щось нового, багату уяву, високі естетичні 
цінності, інтуїцію. 

Створюючи твори живопису акварельними фарбами, діти полюбляють поєднувати різноманітні 
відтінки. Пропонується дітям намалювати ''Мій настрій'', ''Бурхливе море'', ''Дощовий день'', ''Осінній 
пейзаж'', використовуючи вологий папір. Вологий папір приваблює малюків розмитим малюнком, ніби 
під дощем чи в тумані, а м’ятий – незвичайною фактурною формою.  

Зазначимо, що при правильній організації зображувальної діяльності формуються уміння уважно й 
послідовно обстежити предмети, які малюють, виділити їх характерні риси, формуються у дітей потрібні 
технічні навички реального зображення предметів. Таке навчання сприяє розвитку активного 
цілеспрямованого сприймання і мислительних операцій. Дитина отримує необхідні ''інструменти'' для 
втілення своїх задумів, а це розвиває творчі здібності. 

На заняттях із зображувальної діяльності майбутні педагоги вчать дошкільнят працювати 
акварельними фарбами, використовувати техніку ''Кляксографія''. Фарби подорожують на папері в 
умілих руках маленьких художників і залишають чарівні малюнки (наприклад: ''Подорож краплинки'', 
''Жива'' краплинка'', ''Космічні подорожі''). Такий прийом роботи доречний при створенні дерев, трави, 
зірочок і т. д.  

Крім того ознайомлюються з техніками (малювання ниткою, малювання восковою свічкою, 
штампування, монотипія), що надає можливість малюкам відчути себе справжніми фокусниками. Вони 
вчаться створювати образи шляхом поєднання різних матеріалів. І ось вже готові малюнки – ''Зимовий 
пейзаж'', ''Акваріум'', ''Веселий сніговик'', ''Чарівні картинки'', ''Зоряне небо'', ''Квітуче дерево'', ''Ягідки-
цукерочки'', ''Чарівні візерунки'', ''Одягнемо ліс'', ''На морському дні'', ''Якого кольору весна'', ''Осінній 
пейзаж'', ''Казкові фантазії''. 

У процесі занять із нетрадиційними видами художньо-естетичної діяльності вирішуються завдання 
сенсорних еталонів форми, величини, кольору; розвиваються дотикові відчуття, дрібна моторика рук, 
естетичні смаки; виховується охайність; формується вміння доводити розпочату справу до кінця; 
удосконалюються комунікативні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися у завданні 
(аналізувати об'єкт, умови роботи тощо), попередньо планувати хід роботи над виробом (встановлювати 
логічну послідовність виготовлення виробу, визначати прийоми роботи й інструменти), контролювати 
свою роботу (визначати правильність дій і результати, оцінювати якість готових виробів). 

Зазначимо, що при використанні майбутніми педагогами нетрадиційних технік художньої діяльності як 
засобу творчого розвитку дітей дошкільного віку формуються такі показники художньо-естетичних умінь: 

– чутливість до проблем, готовність їх розв'язання власними силами; відкритість новим ідеям, 
інтерес до невідомого; 

– схильність руйнувати чи змінювати стереотипи, відмовлятися від шаблонів, відходити від зразків; 
спроможність виходити за рамки заданої іншими ситуації; 

– уміння підійти до проблеми з різних точок зору; 
– уміння вносити щось нове, видавати оригінальні ідеї, розв'язувати нові завдання, досягати 

незвичних результатів; 
– пошуково-перетворювальне ставлення до дійсності; висока пізнавальна активність; допитливість; 
– уміння швидко переходити від одного способу розв'язання до іншого; переключатися; 

переконструйовувати елементи в нових комбінаціях (комбінаторні властивості); 
– сміливість та незалежність суджень; здатність до постановки власної мети; 
– розвинена уява, метафоричність (створення фантастичних ідей); 
– здатність прогнозувати, передбачати, висувати гіпотези, робити припущення; 
– орієнтація на високі стандарти якості, ідеальні еталони. 
Таким чином, щоб спонукати дітей дошкільного віку до прояву творчої активності, використовувати 

нетрадиційні техніки художньої діяльності, варто з довірою поставитися до їх природних схильностей 
діяти на власний розсуд, самостійно перетворювати життєві враження, покладатися на власний досвід. 

Виявлення змін у процесі підготовки майбутніх педагогів здійснено на аналітико-корективному етапі, 
де визначено володіння різними методами аналізу, уміння творчо мислити, використовувати операції 
логічного мислення, здійснювати оцінку і самооцінку діяльності. Основною метою запропонованого 
етапу є наступне: спрямування студентів на самовдосконалення отриманих протягом педагогічної 
практики практичних професійно-педагогічних умінь, навичок; розширення обсягу психолого-
педагогічних, методичних, художньо-естетичних, технологічних знань. Основними організаційними 
формами навчального процесу були такі: педагогічна практика, лекція, лабораторне заняття, 
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індивідуальна, групова самостійна робота, консультації, критеріально-орієнтовні завдання, навчальні 
конференції, ділові ігри, евристичні бесіди та ін. 

На заключному, самостійно-творчому етапі відбувається оволодіння педагогічною професією у 
вигляді всіх сформованих компонентів підготовки майбутніх педагогів до формування художньо-
естетичних умінь дітей. 

Результати самостійної роботи та проекти проведення занять майбутні педагоги демонструють на 
лабораторних заняттях, під час виставок творчих робіт, на конкурсах, турнірах, змаганнях, відео-
презентаціях, ток-шоу, тощо. 

Висновки. Отже, підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей, 
загальний рівень їх професійної майстерності залежить від комплексного підходу до побудови змісту 
професійної підготовки, виокремлення вагомих професійних знань, умінь, навичок, що сприяють 
оволодінню змістовою і процесуально-діяльнісною сутністю діяльності майбутнього вихователя, 
забезпеченню інтегративних міждисциплінарних зв’язків у формуванні художньо-естетичних умінь дітей 
дошкільного віку, розробці та впровадженню адаптованих форм і методів навчання. 
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Колесник Н. Е. Подготовка будущих педагогов к формированию художественно-эстетических 
умений детей. 

В статье раскрыты особенности подготовки будущих педагогов к формированию художественно-
эстетических умений детей. Проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме 

подготовки будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений. Раскрыта сущность базовых 
понятий исследования ''профессиональная подготовка'', ''подготовка к формированию художественно-
эстетических умений детей'', ''готовность к формированию художественно-эстетических умений 
детей''. Определено, что качество подготовки будущих педагогов к формированию художественно-

эстетических умений детей обеспечивается содержанием образования и выбранной технологией. Дана 
характеристика информационно-теоретическому, лабораторно-практическому, процессуально-
деятельностному, аналитико-коррективному и самостоятельно-творческому этапам технологии 
подготовки будущих педагогов к формированию художественно-эстетических умений детей. 
Представлены нетрадиционные техники теории решения изобретательских заданий и развития 
творческого воображения дошкольников, которые решают задания сенсорных эталонов формы, 
величины, цвета; развивают чувства осязания, мелкую моторику рук, эстетические вкуси детей 

дошкольного возраста на всех возрастных этапах. Дана характеристика сущности интегративного 
похода будущих педагогов ДУЗ к формированию художественно-эстетических умений детей 

дошкольного возраста. Выявлены показатели художественно-эстетических умений детей в процессе 
подготовки будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, подготовка к формированию художественно-
эстетических умений детей, готовность к формированию художественно-эстетических умений детей. 

Kolesnyk N. Ye. Future Teachers' Preparation to the Artistic and Aesthetic Children's Skills Formation. 

The article exposes peculiarities of the future teachers' preparation to the artistic and aesthetic children's skills 
formation. The psychological and pedagogical literature on the issue of the future teachers' preparation at 

nursery educational establishments is analyzed. The essence of basic research notions ''professional 
preparation'', ''preparation to the formation of artistic and aesthetic children's skills'', ''readiness to the artistic 

and aesthetic children's skills formation'' is disclosed. It is determined that the quality of future teachers' 
preparation to the artistic and aesthetic children's skills formation is provided by the educational contents and 
chosen technology. Informational-theoretical, lab-practical, processional-pragmatist, analytical-corrective and 

independent-creative stages of the technology of the future teachers' preparation to the artistic and aesthetic 
children's skills formation are analyzed. Non-traditional techniques of the theory of inventive tasks solving and 

the development of pre-school children's creative imagination, which solve tasks of sensor form etalons, 
dimension, color; develop touch feelings, fine hand motor skills, pre-school children's aesthetic tastes on each 
age stages are presented. The essence of pre-school future teacher's integrative approach to the artistic and 

aesthetic pre-school children's skills formation is characterized. Indicators of artistic and aesthetic children's 
skills in the process of future pre-school teachers' preparation are found out. 

Key words: professional preparation, preparation to the artistic and aesthetic children's skills formation, 
readiness to the artistic and aesthetic children's skills formation. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті обґрунтовано концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх 
фахівців комп'ютерного профілю. Показано, що інтеграція змісту професійної підготовки є дійовим 
засобом формування творчої особистості фахівця. З'ясовано, що професійна мотивація як один із 
найважливіших компонентів пізнавальної функції є вихідною засадою процесу інтеграції змісту 

професійної підготовки, а інтеграція знань є теоретичною науковою основою для формування змісту 
професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю. 

Ключові слова: інтеграція, зміст професійної підготовки, майбутні фахівці комп'ютерного профілю, 
концептуальні засади. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Висока якість підготовки сучасного фахівця забезпечується інтеграцією 
його фундаментальних та спеціальних знань із практичною підготовкою. Така інтеграція передбачає 
орієнтацію професійної освіти не тільки на засвоєння визначеної суми знань, але і на розвиток 
особистості, її пізнавальних і творчих здібностей, підготовку до самостійної діяльності й особистої 
відповідальності майбутніх фахівців, зокрема комп’ютерного профілю. Оптимізація структури 
спеціальностей та спеціалізацій вищої освіти здійснюється згідно з тенденціями розвитку комп’ютерної 
галузі та вимог практики. Для цього необхідно інтегрувати близькі за змістом освіти і характером 
майбутньої професійної діяльності спеціальності з урахуванням ступневості освіти; розробити новий 
перелік професій комп’ютерних спеціальностей, максимально наближений до вимог сучасного ринку 
праці; розвивати спеціалізації як засіб реагування на вимоги практики. 

Досвід впровадження стандартів у комп’ютерній освіті показує, що вони не повною мірою 
відповідають особливостям ринку України та динаміці розвитку її комп’ютерної техніки, що ускладнює 
інтеграцію в європейський освітянський простір. У низці випадків навчальні плани підготовки фахівців 
комп’ютерного профілю перевантажені навчальними дисциплінами, які часто непов’язані між собою 
логічно та неузгоджено викладаються в часі, а також недостатньо оперативно оновлюється зміст 
професійної підготовки фахівця тощо . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на 
які спирається автор. У вітчизняній та світовій педагогіці накопичено значний досвід досліджень з 
проблеми інтеграції (А. Бєляєва, О. Білик, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Козловська, О. Сергєєв, 
В. Сидоренко, М. Чапаєв та ін.) та підготовки фахівців комп’ютерного профілю (С. Лайєр, С. Петрович, 
О. Прозор та ін.). Водночас, поза увагою дослідників залишилось обґрунтування концептуальних засад 
інтегративного підходу як засобу формування системи підготовки фахівців комп’ютерного профілю.  

Мета статті – обґрунтування концептуальних засад інтеграції змісту професійної підготовки 
майбутніх фахівців комп'ютерного профілю. 

Виклад основного матеріалу. Вихідним пунктом інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх 
фахівців є мотивація, оскільки ефективність навчальної діяльності студентів залежить, передусім, від її 
наявності та рівня. Співвідношення різних мотивів зумовлює добір змісту, конкретних форм і методів 
навчання та виховання, умов організації усього процесу формування особистості фахівця. Спираючись 
на загальні уявлення про інтеграцію знань в контексті психолого-педагогічних наук та основні 
положення контекстного підходу [1] до навчального процесу, можна стверджувати, що зміст професійної 
підготовки тісно пов’язаний із мотивацією як однією із найважливіших сторін пізнавальної функції 
психіки людини: у процесі професійної підготовки за певних психолого-педагогічних умов спочатку 
породжується пізнавальна мотивація, яка потім трансформується у професійну. Цей процес відбувається 
у два етапи [2]: на першому етапі йде оволодіння фундаментальними та загально-професійними 
знаннями, а надалі у навчальному процесі та в реальній професійній діяльності, вирішенні тих чи інших 
виробничих завдань і проблем завдяки відтворенню й осмисленню відбувається процес інтеграції 
професійних знань, який сприяє вдосконаленню професійної підготовки майбутнього фахівця. Таким 
чином, професійна мотивація як один із найважливіших компонентів пізнавальної функції є вихідною 
засадою процесу інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю.  

На наш погляд, власне інтеграція знань є теоретичною науковою основою для формування змісту 
професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю, в умовах посилення уваги до 
інтелектуального капіталу, сучасного суспільства набуває надзвичайно великого значення когнітивна 
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діяльність людини. Її сутність як практичної пізнавальної діяльності полягає у засвоєнні знання, 
враховуючи його різновиди, перетворенні цього знання для надання смислу і предметного значення, 
трансформації тощо.  

Акцентуація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю ''передбачає 
вилучення певних елементів і залучення інших, що є необхідною умовою створення змістової цілісності і 
забезпечення оновлення й результативності навчання, а також дозволяє залучати різнорідні елементи і 
створювати з них цілісний освітній простір. З цією метою виділяють декілька можливих типів інтеграції'' 
[3: 38]. 

Перший тип інтеграції передбачає створення навчального курсу, який об'єднує декілька дисциплін 
одного циклу з приблизно однаковим обсягом навчального матеріалу, взаємопроникнення елементів 
якого виводить зміст професійної підготовки на якісно новий рівень. Послідовне вивчення такого курсу 
дозволяє зберегти логіку предметного змісту освіти на основі проблемного підходу, не розділяючи 
штучно навчальний матеріал на окремі галузі знань. Для такого типу інтеграції характерний високий 
ступінь взаємозумовленості і співпідпорядкованості всіх елементів поняттєвого апарату.  

Переваги другого типу інтеграції зумовлені логікою освоєння змісту навчання, відносною простотою і 
зручністю побудови загальних моделей і окремих компонентів, традиційністю, що визначається сформованою 
системою професійної підготовки, відповідає вимогам і очікуваним результатам професійної підготовки 
майбутніх фахівців комп'ютерного профілю. Побудовані на такій концептуальній основі інтегровані навчальні 
курси забезпечують тісне співробітництво викладачів і студентів у навчальному процесі, гнучкість та високий 
рівень індивідуалізації навчання, готують студентів до управління процесом їх самоосвіти та професійного 
самоудосконалення. Очевидно, що характеристики інтеграції навчальних знань (типи, форми, рівні, умови та 
механізми) залежать від виду вихідних наукових знань.  

Залежно від змісту поняття та способу вибору ознаки поділу обсягу даного поняття наукові знання 
класифікуються на такі [4]: фундаментальні та прикладні; природничонаукові, математичні, гуманітарні, 
філософські, науково-технічні або інженерні; емпіричні та теоретичні; предметні, поняттєві, 
конструктивні, процедурні; моноаспектні та полісистемні знання; ситуаційні знання, формалізовані, 
логічні, евристичні, конкретні й абстрактні знання, метазнання; якісні та кількісні, традиційні та нові, 
об’єктивні та суб’єктивні; декларативні та процедурні; поверхневі та глибинні знання; структурні знання, 
додаткові знання; стратегічні знання; знання нульового рівня та знання більш високих рівнів; 
гіперзнання або ''кістяк'' поля знань, зокрема структура гіпертексту; знання першого роду; знання 
другого роду або особистісні знання: емпіричні правила, евристики, інтуїтивні думки, вміння; явні та 
неявні знання; точні та неточні тощо. У професійній підготовці майбутніх фахівців комп'ютерного 
профілю ми акцентували увагу на тих видах, які є найвагомішими у формуванні змісту навчання, але й 
сприяють інтеграції та побудові цілісної системи знань, умінь та цінностей фахівця.  

Наступним кроком у формуванні змісту освіти та інтеграції знань є розгляд операцій над знаннями. 
Виходячи зі згадних вище розробок М. Костюченка з урахуванням теорії Р. Андерсона [5] та інших 
джерел, ці операції ми представляємо у трьох групах: 

1 – виявлення знань як різноманітних інформаційних джерел, які можуть включати шукану 
інформацію, а саме: здобування знань – процедура взаємодії людини з джерелами інформації шляхом 
послідовного здобування фрагментів знань і порцій інформації; набування знань – процес наповнення 
бази знань з використанням спеціалізованих програмних засобів, базується на попередніх знаннях; 
формування знань – процес аналізу даних інтелектуальною системою і виявлення латентних 
закономірностей із використанням спеціального математичного апарату і програмних засобів; 
структурування (або концептуалізація) знань – розробка неформального опису знань у виді таблиці, 
діаграми або тексту, які відображають основні концепції та взаємозв’язки між поняттями (поле знань); 

2 – представлення знань як методологія моделювання та формалізації концептуальних знань, 
причому зображення знань передбачає певну їх організованість, а саме: конкретизація знань – процедура 
переходу від загальних наукових знань до одиничних, конкретних; узагальнення знань – процедура 
переходу від конкретних до загальних знань; спеціалізація знань – трансформація знань в спеціалізовану 
форму, яка відповідає умові задачі (завдання); інтерпретація знань – тлумачення, пояснення, розкриття 
сенсу знань, зокрема, розуміння та виділення смислу тексту, причому рівень розуміння інтелектуальної 
системи оцінюється по здатності її пояснювати та обґрунтовувати (аргументувати); операціоналізація 
знань – перетворення знань у внутрішній формат порад, підказок щодо розв’язування завдань; 

3 – взаємодія знань, а саме: координація знань – складена процедура, яка має етапи узагальнення 
(об’єднання елементарних дій), розділення та стабілізації (підсилення продукції); компіляція знань – 
складена процедура, що має етапи процедуралізації та композиції (об’єднання декількох продукцій в 
одну); систематизація знань – приведення інформаційних одиниць в єдину систему, використовуючи 
системоутворюючі зв’язки; синтез знань – взаємопроникнення елементів знань, їх зміна та втрата 
індивідуальних ознак, домінування ролі зв’язків (відношень) між утвореними якісно новими елементами; 
інтеграція знань – процедура об’єднання різних елементів знань, ущільнення зв’язків між ними, 
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уніфікація понятійного апарату знань, подолання розрізненості знань, їх структурна упорядкованість і 
формування цілісності з переходом кількісних змін у нову якість. 

Ми вважаємо інтеграцію найвищим рівнем взаємодії знань, оскільки вона містить усі аспекти 
результату як синтез (утворення нової якості), але водночас зберігає індивідуальні ознаки інтегрованих 
елементів. Ця обставина забезпечує можливість зворотного процесу диференціації на кожному з етапів 
інтеграції знань. 

Ще одним важливим компонентом нової освітньої парадигми є концепція фундаменталізації, яка 
трактує фундаментальність як категорію якості освіти і освіченості особистості. Не менш важливим 
вважаємо ''використання інтегративного підходу на рівні фундаменталізації освіти, передусім на рівні 
розробки змісту. Адже практично неможливо і недоцільно інтегрувати весь масив змісту загальної та 
професійної освіти, а інтеграція на рівні фундаментальних понять забезпечує подальшу інтеграцію знань 
і вмінь у прикладній складовій змісту професійної освіти'' [6: 203]. Інтеграція наукового знання в 
професійній освіті припускає реалізацію двох напрямів: фундаменталізацію спеціального знання і 
спеціалізацію фундаментальних дисциплін, які є базовими для формування професійних знань і вмінь. 
Фундаменталізація змісту професійно орієнтованих, або спеціальних дисциплін, пов’язана, передусім, із 
реалізацією інваріантної частини професії як основи підготовки майбутнього фахівця. Оновлення ж 
спеціальних знань, пошук і створення нового в конкретній технічній галузі можливі тільки на базі 
стійких фундаментальних знань, які, фактично, не старіють, а лише поволі поповнюються новими. 

Фундаменталізація змісту професійної освіти реалізується на рівні змісту циклів дисциплін, причому 
інтелектуальний потенціал фундаментальних дисциплін нині не задіяний повною мірою, а ''навчально-
пізнавальна діяльність студентів має, переважно, емпіричний характер без теоретико-методологічного 
аналізу самого процесу переведення логічної форми фундаментального наукового знання в діяльнісну і 
навпаки'' [7: 35]. Таким чином, фундаментальність знань означає їхню інтегративність. Подолання 
розрізненості окремих навчальних дисциплін шляхом їх інтеграції є вагомим внеском у фундаменталізацію 
освіти в її сучасному розумінні. На зміну пошукам окремих фундаментальних знань у кожній із навчальних 
дисциплін набуває актуальності завдання формування цілісної системи фундаментальних знань як базових 
у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю.  

Одним з інноваційних та перспективних шляхів реалізації інтеграції змісту професійної підготовки є 
інтегровані метапредмети. Це стійкі дидактичні конструкції, що дозволяють системно планувати і 
вибудовувати процес навчання. Застосовувати для таких дисциплін, що створюються, термін 
''інтегрований курс'' було б неточно, ''оскільки під таким звичайно розуміється взаємопов'язана єдність 
традиційних шкільних дисциплін; в нашому випадку мається на увазі принципово інший рівень 
конструювання змісту освіти – метарівень. Для розв'язання даної проблеми введено поняття навчального 
метапредмета – предметно оформленої освітньої структури, зміст якої базується на системі 
фундаментальних освітніх об'єктів'' [8: 207]. Зміст метапредмета групується навколо системи 
фундаментальних освітніх об'єктів.  

Для метапредмета характерні вимоги, що пред'являються до звичайних навчальних курсів і їх 
розділів: єдність цілей, змісту, видів діяльності, форм і методів навчання, способів перевірки і оцінки 
результатів. Специфіка метапредметів полягає в більш гнучкому характері побудови їх змісту, 
можливості його оперативного перекомпонування, побудови на його основі нових метапредметних 
структур. Метапредмет не завжди ведеться протягом усього навчального року, може входити в структуру 
звичайного навчального курсу, мати статус метапредметної теми або розділу. Особливість 
конструювання метапредмета для майбутніх фахівців комп'ютерного профілю полягає у спробі подати 
явища природи, техніки і культури як такі, що об’єднані єдиною метою – формування особистості 
фахівця. Різнонаукові способи навчання, що застосовуються в одному предметі, розширюють межі 
пізнання і формують творчий стиль мислення. 

Інтеграція змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю виступає як 
засіб формування його творчої особистості. Концепція підготовки фахівців нового типу вимагає 
володіння наскрізним багатоваріантним циклом творчої праці від пошуку нових принципів та ідей до 
розробки і впровадження в життя і виробництво нової техніки, нових технологій на основі максимальної 
автоматизації процесів обробки інформації і їх практичної реалізації [9]. Головна мета дисциплін – 
підготувати і сформувати спеціалістів зі своєю індивідуальною системою творчого мислення.  

Суспiльна проблема формування творчо мислячого фахiвця визначає сутнiсний змiст інтеграції як 
дійового педагогічного засобу. Інтеграція знань потребує творчого, прогностичного підходу, врахування 
особливостей параметрів знань; виявлення специфіки структурування предметних та інтегрованих знань; 
передбачає застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання. Iнтеграція сприяє 
виробленню професiйного мислення, оскільки психологiчнi основи професiйного навчання пов'язанi з 
формуванням iнтегративних понять, умiнь і навичок узагальненого характеру. 

Багаторівневість реалізації інтегративного підходу до змісту професійної підготовки майбутніх 
фахівців комп'ютерного профілю передбачає виділення відповідних рівнів інтеграції [10: 14]: 
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загальнонауковий, міждисциплінарний, міжцикловий та внутрішньодисциплінарний. На 
загальнонауковому рівні інтегративні горизонтальні зв'язки простежуються у всіх трьох циклах: 
загальноосвітньому, загальнопрофесійному, професійному. Основним засобом реалізації горизонтальної 
складової інтеграції служить встановлення міждисциплінарних і міжциклових зв'язків, що забезпечують 
цілісність, системне уявлення про галузь. Вертикальні інтегративні зв'язки в структурі змісту циклів 
простежуються за напрямами: розробки наукових ідей у змісті предметів загальноосвітнього циклу з 
виходом на категорію інтеграції у загальноосвітній підготовці; технічного та технологічного втілення 
ідей на практиці у змісті предметів загальнопрофесійного циклу з виходом на категорію інтеграції у 
змісті загальнопрофесійних дисциплін; практичної реалізації наукових ідей у матеріальному виробництві 
у змісті професійних модулів професійного циклу з виходом на категорію інтеграції у змісті 
професійного циклу. Внутрішньодисциплінарний рівень інтеграції змісту професійної підготовки 
характеризується планомірним переходом від загальних закономірностей інтеграційних процесів у 
навчальному пізнанні до часткових, методичних. 

На наш погляд, більш теоретично обґрунтованим до виділення рівнів інтеграції є підхід, який 
відповідає рівням формування змісту освіти за В. Краєвським [11: 40-47]. На рівні загального 
теоретичного представлення зміст освіти виступає як уявлення про склад (елементи), структуру (зв'язки 
між елементами) і функції соціального досвіду в його педагогічному трактуванні: склад пізнавальної 
діяльності, фіксований у формі її результатів – знань; здійснення відомих способів діяльності – у формі 
умінь діяти за зразком; творчої діяльності – у формі умінь приймати нестандартні рішення у проблемних 
ситуаціях; здійснення емоційно-ціннісних відносин – у формі особистісних орієнтацій. Ці елементи 
утворюють структуру змісту, вони взаємопов’язані таким чином, що кожен попередній елемент служить 
передумовою для переходу до наступного. На рівні навчального предмета конкретизується уявлення про 
склад змісту освіти, визначаються його місце і функції у педагогічному процесі. На рівні навчального 
матеріалу реально наповнюються елементи змісту, позначені на першому і другому рівнях. На 
четвертому рівні зміст освіти існує не в проекті, а в педагогічній дійсності, всередині практичної 
діяльності навчання. На п’ятому рівні зміст виступає як кінцевий результат навчання, стає надбанням 
особистості студента. На кожному рівні зміст представлено як систему за головними її характеристикам: 
складом, структурою і функціями.  

На наш погляд, викладений вище підхід слугує основою для побудови окремих моделей інтеграції 
змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю, а затим для загальної моделі 
– багаторівневої.  

Висновки з даного дослідження. Таким чином, нами обґрунтовано такі концептуальні засади 
інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю: інтеграцію змісту 
професійної підготовки розглядаємо як чинник мотивації навчання майбутніх фахівців; інтеграція знань 
є основоположною базою для подальшої інтеграції змісту професійної підготовки загалом; інтеграція 
змісту професійної підготовки має здійснюватися на засадах принципу фундаменталізації змісту освіти; 
інтегровані метапредмети як результат інтеграції змісту професійної підготовки мають доповнити 
предметні та інтегровані курси навчання; інтеграція змісту професійної підготовки є дійовим засобом 
формування творчої особистості фахівця; необхідна багаторівнева реалізація інтегративного підходу до 
змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. До подальших відносимо дослідження та 
розробку шляхів реалізації концептуальних засад інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх 
фахівців комп'ютерного профілю у конкретних умовах навчального процесу. 
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Корчевский Д. А. Концептуальные основы интеграции содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов компьютерного профиля. 

В статье обоснованы концептуальные основы интеграции содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов компьютерного профиля. Показано, что интеграция содержания 

профессиональной подготовки является действенным средством формирования личности специалиста. 
Определено, что профессиональная мотивация как один из самых важных компонентов познавательной 
функции является исходной основой процесса интеграции содержания профессиональной подготовки, а 

интеграция знаний является теоретической научной основой для формирования содержания 
профессиональной подготовки будущих специалистов компьютерного профиля. 

Ключевые слова: интеграция, содержание профессиональной подготовки, будущие специалисты 
компьютерного профиля, концептуальные основы. 

Korchevs'kyy D. O. Conceptual Bases of the Future Specialists' Professional Preparation Integration in the 
Field of Computer Science. 

The research deals with the professional computer science formation, which doesn't’t completely fit both the 
special features of the market in Ukraine and the computer technical dynamic development. In the range of the 
examples the curricula of the computer science professional training are full of the subjects either not logically 

connected with each other or uncoordinated in the time of teaching. 
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The research material comprises the justification of the integration as the highest level of the knowledge 
interaction forming the content of the vocational education as it includes all aspects of the synthesis results, but 

also preserves the individual characteristics of the integrated elements. The scientific method used the 
integration as the theoretic basis for the professional training matter formation under the conditions of the 

professional training matter in terms of the increased attention to the intellectual capital in today's society, when 
cognitive human activity becomes extremely important. The results obtained, that one of the perspective and 

innovative ways to realize the integration matter of the professional training are integral subjects, which provide 
the specialist’s creative character formation . The conclusions are as follows: the training integration is 

considered as a factor in the motivation training for professionals; the knowledge integration is the main task 
for further integration of the professional training in general; the integration training matter should be based on 
the principles of the educational content; integrated main subjects as a result of the integration of the content of 

training should complete the subject and integrated training courses; the content integration training is an 
efficient means of forming a creative individual professional etc. 

Key words: integration, matter of professional training, specialists in the field of compute science,  
conceptual bases. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ СПІВПРАЦІ 

У статті розглянуто особливості застосування інноваційної педагогічної технології навчання в 
співробітництві при підготовці вчителів іноземної мови. Розкрито суть аналізованої технології, її 
відповідність цілям процесу мовної освіти. Висвітлено чинники формування в студента мотивації, 
пізнавальної діяльності та комунікативної компетенції. Установлено основні моделі реалізації 
навчальної кооперації. Схарактеризовано типи взаємозалежності учасників спільного навчання, 

окреслено завдання, які постають перед ними. 

Ключові слова: мовна освіта, педагогічна технологія, навчання в співпраці, взаємозалежність, 
пізнавальна діяльність. 

Постановка проблеми. Сучасні вимоги ринку праці диктують нові критерії підготовки педагогічних 
кадрів. Учитель повинен бути кваліфікованим фахівцем: оперувати досконалими знаннями предмету та 
методикою його викладання, за час навчання у вищому навчальному закладі набути певної психологічної 
підготовки, організаторських умінь, ораторського мистецтва. З метою оволодіння студентом якісної 
освіти, досягнення намічених результатів діяльності в навчання вводять нові педагогічні технології – 
"спосіб і результат упровадження наукових досягнень" [1: 65]. Чільне місце серед згаданих технологій 
посідає співробітництво – спільна праця для досягнення загальних цілей, колективної мети. Навчання в 
співробітництві – якісна альтернатива фронтальному та індивідуальному навчанню.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея спільного навчання жваво обговорювалась у 
вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ століття. Теоретичні засади педагогіки співпраці 
обґрунтовано в працях відомих педагогів Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волкова, М. П. Гузика, П. М. Ерднієва, 
Є. М. Ільїна, В. А. Караковського, С. М. Лисенкової, Є. С. Полат, М. П. Щетиніна та ін. Основні ідеї, 
продуктивні й найбільш характерні для учительської творчості цих учених, було викладено в 
''Маніфесті'' – ґрунтовній науковій праці [2]. У ній висвітлено принцип доступності матеріалу з 
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, принцип свідомості, активності, творчості 
школярів, принцип поваги до особистості дитини та навчання без примусу. Суть технології – розподілене 
навчання в колективі, головний пріоритет – спільна праця, яка сприяє генеруванню нових знань учнів 
при безпосередньому спілкуванні один з одним.  

Педагоги наголошували на ролі вчителя як організатора, а не контролера навчального процесу. А сама 
концепція описаної педагогічної технології – співробітництво – це ідея, ціль і засіб виховання й навчання. 

Розробка ідеології навчальної кооперації зарубіжними вченими розпочалась у 70-ті роки минулого 
століття (представники – Дж. Аронсон, Р. Джонсон і Д. Джонсон, Де Врі, С. Каган, В. Х. Кілпатрік, 
Е. Коен, С. Кук, Р. Славін, Й. Шаран, Ш. Шаран та ін.). Згідно їхнього трактування, основне завдання 
технології кооперації – організовувати активну спільну навчальну діяльність учнів у різних навчальних 
ситуаціях, сприяти їхній соціальній адаптації, формуванню й розвитку комунікативних умінь та умінь 
критичного мислення. Для успішного навчання кожна підгрупа (їх кілька в межах класу чи групи) 
самостійно виділяє конкретні індивідуальні та спільні для всіх цілі. Об’єднавши зусилля та маючи 
спільну мету, учасники вчаться взаємодіяти та отримують високі результати [3].  

Мета пропонованої розвідки – проаналізувати особливості застосування технології навчання в 
співробітництві при навчанні іноземної мови у ВНЗ. Предмет дослідження – типологія 
взаємозалежності учасників спільного навчання. Об’єкт статті – діяльність студентів й викладача при 
застосуванні обстежуваної технології. 

Виклад основного матеріалу. Надавати рівноцінного значення як предмету вивчення, так і 
формуванню особистості – основна ціль аналізованої технології. І. Підласий зазначає, що згідно 
концепції співпраці першість належить не лише навчальному предмету (як у предметно-зорієнтованому 
навчанні) чи лише учню (як в особистісно-зорієнтованому навчанні), а процес розгортається з обох боків 
– від учня й від предмета [1: 147]. 

Технологію навчання в співробітництві реалізують на практиці (як у школі, так і у вищих навчальних 
закладах) за допомогою ефективних варіантів (моделей). Серед них:  

1) "Навчання в команді": успіх усієї групи залежить від самостійної роботи кожного.  
2) "Ажурна пилка": представники різних команд, т. зв. ''експерти'', після обговорення й уточнення 

самостійно опрацьованого ними матеріалу пояснюють його іншим членам команд.  
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3) "Навчаємось разом": спільна праця окремих груп сприяє засвоєнню всього матеріалу, поділеного 
між підгрупами. Партнери самостійно визначають різні соціальні ролі кожного для виконання спільного 
завдання, наприклад, лідер-керівник, лідер-генератор ідей, функціонер, опозиціонер, дослідник і т. д. 

4) "Круглий стіл": передбачає вміння проведення бесіди / дискусії, вправно аргументувати свою 
думку. Члени навчальної групи збирають необхідну інформацію, аналізують, узагальнюють, шукають 
оптимальні шляхи її вирішення. Завдання кожного студента – зробити свій власний внесок у вирішення 
поставленої викладачем проблеми.  

5) Дослідницька робота: кожен студент, працюючи індивідуально, здійснює внесок у вивчення 
загальної теми (граматичної, розмовної і т. п.).  

6) "Кейс-метод": колективна робота над певною ситуацією, яка передбачає колективний пошук 
найбільш ефективної пропозиції. Містить кілька етапів щодо організації: ознайомлення з проблемою, 
аналіз ситуації у групах (представлення учнями власних варіантів вирішення проблеми в групах, вибір 
доповідача від групи, виготовлення унаочнення); презентація (виступ, відповіді на запитання, 
відстоювання власної точки зору, фіксація суті кожного виступу); дискусія (обговорення виступів, 
визначення найкращого вирішення кейса); підбиття підсумків (заключне слово фасилітатора).  

7) Проектна діяльність – найскладніший етап цієї технології, який націлений на обговорення 
соціально загострених та дискусійних тем, вимагає інтегрованих знань, що сягають меж інших галузей 
науки та громадського життя.  

Як засвідчив проаналізований матеріал, застосування у ВНЗ технології навчання в співробітництві 
передбачає 4 основні типи взаємозалежності учасників спільного навчання. 

Перший тип – співпраця "студент ↔ студент /студенти". Переваги навчання в невеликих групах (3-5 
чоловік) очевидні: зникає почуття страху помилитися, не встигнути, адже кожен член групи 
відповідальний як за свої власні навчальні досягнення, так і за досягнення інших; у процесі виконання 
завдань студент покращує власні навчальні досягнення, порівнюючи їх із своїми попередніми, а не з 
досягненнями інших; забезпечується потреба в спілкуванні, визнанні; формуються навички 
самоконтролю та самооцінки. Навчання в співробітництві має здійснюватися в умовах повної довіри між 
учасниками. Тоді результат приносить правдиве задоволення від спільної роботи. У випадку недовіри чи 
сумнівів у можливостях партнера спільна діяльність з великою вірогідністю зазнає невдачі. Як засвідчує 
досвід роботи в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, студенти 
володіють певними навичками роботи в співпраці: вони здатні самоорганізовуватися в групи, планувати 
дії, розподіляти соціальні ролі згідно поставленого завдання, здійснювати пошук необхідної інформації. 
Проте постають проблеми з аналізом, синтезом та представленням опрацьованого матеріалу. Завдання 
викладача – правильно організувати процес навчання: від визначення цілей, завдань, виокремлення 
нових проектів до організації навчального процесу (скажімо, підготовки дидактичного матеріалу, в 
т. ч. електронного).  

Технологія навчання в співробітництві (або в співпраці, кооперації, партнерстві) як організована 
педагогічна діяльність відповідає цілям процесу навчання іноземної мови. Адже вона, по-перше, сприяє 
формуванню студентом необхідних комунікативних умінь (вираження власних думок в усній чи 
писемній формі та розуміння думок інших людей); по-друге, передбачає вільний розвиток особистості 
(розширює кругозір, сприяє загальній освіті); по-третє, допомагає становленню її культурної 
ідентифікації (виховує повагу до національних цінностей рідної держави та тієї, мова якої вивчається); 
по-четверте, забезпечує наявність творчої чи дослідницької діяльності, створює ефект соціалізації 
(розвиває логічне мислення, акуратність і наполегливість, уміння самостійної роботи та роботи з 
партнерами). Тому постійне застосування цієї технології на заняттях іноземної мови створює стійку 
мотивацію навчання.  

Другий тип – співпраця за формулою "студент ↔ викладач", відповідно студент водночас стає 
суб’єктом навчання й випробовує роль наставника. З метою досягнення студентом освітніх, соціальних та 
емоційних потреб педагог повинен сформувати сприятливе навчальне середовище. Скажімо, поділ 
студентів на групи вимагає виваженості, він повинен "виходити за межі традиційного поділу учнів за 
успіхами у навчанні" [1: 177]. Об’єднавчий момент – однакове бачення й розуміння учасниками групи 
спільної мети. Роль викладача – забезпечити студентам навчальну підтримку: спонукати їх до самостійного 
вирішення проблеми, пошуку нової інформації; стимулювати до образного мислення, бачення предмета 
дослідження загалом; навчити аналізувати свої досягнення, поважати думку партнера; конструктивно 
застосувати набуті в інших царинах науки знання, вміння й навички. Без сумніву, навантаження на 
викладача зростає – співробітництво змушує його до постійного дослідницького пошуку. 

Установлення сприятливого соціально-педагогічного клімату передбачає доброзичливі стосунки між 
студентом та викладачем, оскільки викладач не лише виконує фасилітаторську функцію (створює 
відповідні умови для навчання, забезпечує успішну групову комунікацію), а й надає кваліфіковані 
поради, емоційно підтримує своїх партнерів [4: 51-52]. Стан комфорту досягнуто, коли співучасники 
відчувають задоволення власною діяльністю, набувають позитивних мотивів до продовження співпраці. 
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Без сумніву, проаналізований тип взаємозалежності детермінує індивідуальний особистісний ріст 
студента й викладача.  

Третій тип характеризує формулу "студент ↔ предмет навчання". Мотивація до оволодіння 
іноземною мовою у майбутніх вчителів висока й різнопланова. Це, по-перше, бажання стати досвідченим 
педагогом-професіоналом. По-друге, досконалі знання збільшують можливості продовження навчання за 
кордоном, стимулюють кар’єрний ріст і дозволяють вільно контактувати з іноземцями під час подорожей 
чи при спілкуванні он-лайн. Необмежений доступ до інформації, можливість насолоджуватися творами 
мистецтва в оригіналі – також вагомі причини [5].  

Завдання вищої школи не обмежується лише передаванням необхідної інформації, а, передусім, 
полягає у вихованні фахівця, здатного постійно покращувати свої професійні навички. Студент повинен 
навчитися діяти самостійно з метою отримання й осмислення нової інформації, формування 
оптимальних методів і засобів здобуття знань, необхідних для практичної діяльності. Застосування 
технології навчання в співробітництві на заняттях з практичного курсу англійської мови засвідчило 
розвиток і вдосконалення вмінь і навичок студентів до самостійної роботи з літературою, прийомами 
аналізу матеріалу (наприклад, відокремлення основної інформації від другорядної, виділення головної 
думки, порівняння різних точок зору, систематизація та узагальнення). Студенти не бояться 
висловлювати й аргументувати власну точку зору, брати участь у дискусії чи бесіді [6: 140]. 

Четвертий тип – "вчитель ↔ вчитель". Упровадження аналізованої педагогічної технології у практику 
викладання іноземної мови у ВНЗ диктує певні зміни до навчальних програм, але, передусім, вимагає 
вдосконалення поведінки викладача. Усвідомлення своєї відповідальності змушує його опрацьовувати 
нові дослідження з лінгвістики, соціальних наук, біології, медицини, психології тощо. Співпраця й обмін, 
курси підвищення кваліфікації – основні складові професійного розвитку педагога. Мотивацію й 
впевненість в собі посилює переконання в тому, що викладацький колектив – це консолідована група 
людей, об’єднаних однією метою й завданнями [7]. Працюючи разом, викладачі діляться своїми 
науковими доробками, здійснюють загальне планування, спільно розробляють необхідні дидактичні 
матеріали, обговорюють важливі складові своєї практики. Використовуючи можливості Інтернет-
спільноти, викладачі отримали ширші можливості до спілкування й обміну досвідом. 

Висновок. Отже, проаналізовані моделі технології навчання у співробітництві створюють однакові 
можливості кожному студентові для вдосконалення власних навчальних досягнень. Вони дозволяють, 
мислячи, порівнюючи та аналізуючи факти, зробити самостійні висновки, отримати практичний досвід. 
Поєднання різних типів взаємозалежності учасників спільного навчання – студента, вчителя, навчального 
предмета – детермінує зростання мотивації щодо засвоєння нових знань, особистої відповідальності, 
здатності займати власну активну позицію. Перспективи подальших досліджень убачаємо в з’ясуванні 
потенційних можливостей педагогічних та дидактичних функцій дослідженої технології навчання в 
співробітництві при підготовці студентів до актуальної творчої й дослідницької діяльності. 
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Пристай Г. В. Особенности обучения иностранным языкам в условиях сотрудничества. 

В статье рассмотрены особенности применения инновационной педагогической технологии обучения в 
сотрудничестве при подготовке учителей иностранного языка. Раскрыты суть анализированной 
технологии, ее соответствие целям процесса языкового образования. Отражены факторы 

формирования у студента мотивации, познавательной деятельности и коммуникативной компетенции. 
Установлены основные модели реализации учебной кооперации. Охарактеризованы типы 

взаимозависимости участников совместного обучения, уточнены задачи, стоящие перед ними. 

Ключевые слова: языковое образование, педагогическая технология, обучение в сотрудничестве, 
взаимозависимость, познавательная деятельность. 

Prystai H. V. Peculiarities of the Collaborative Foreign Languages Learning. 

The paper examines the features of the innovative educational technology application known as the 
collaborative learning during the foreign language teachers' training. Many recent studies have focused on the 
problem of pupils’ speech skills and habits formation within the framework of the learner-centered approach in 
the comprehensive school. But only few attempts have been made to investigate the formation of practical skills, 
higher level of thinking skills and habits with the help of the latest technologies in the course of foreign language 

learning. This study seeks to understand the essence of the 'collaborative learning' technology, its consistency 
with the objectives of the language educational process. The central issue is in the observing and explaining the 
basic variants of the analyzed method implementation. The purpose of this paper is to describe the main types of 

the participants' interdependence – a student, a teacher and an academic subject. The data indicate the 
formation of the student's motivational factors, cognitive activities and communicative competence which 

determine his / her self-identity. Further investigations are needed to be done in order to state the potential 
pedagogical and didactic functions of the collaborative learning in preparing students for the actual creative 

and research activities. 

Keywords: language education, educational technology, didactic tool, collaborative learning, participants' 
interdependence, cognitive activity. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

Статтю присвячено актуальній проблемі дистанційного навчання під час здобуття майбутніми 
економістами вищої освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розкрито сутність 
поняття дистанційного навчання, визначено його основні принципи. Розглянуто ефективні засоби і 

методи організації дистанційного навчання, особливості їх впровадження при викладанні 
математичних дисциплін студентам економічних спеціальностей. Наведено приклади використання 
сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій у процесі математичної підготовки студентів-

економістів, обґрунтовано доцільність їх застосування. 

Ключові слова: дистанційне навчання, вищий навчальний заклад, математична підготовка,  
студенти-економісти. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. У зв’язку з глобальною інформатизацією і 
входженням української вищої школи в міжнародний освітній простір з’являються нові завдання та 
проблеми їх реалізації у сфері вищої економічної освіти. Одним з найважливіших напрямів у вирішенні 
даної проблеми представляється інтеграція інформатизації у процес навчання студентів економічних 
спеціальностей. При цьому на першому плані стоїть проблема нових інформаційних форм, методів 
роботи зі студентами вищої школи. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 
дозволяє забезпечити доступ до знань з навчальної дисципліни поза персонального спілкування з 
викладачем, можливість широкого розповсюдження навчальної та іншої інформації у реальному 
масштабі часу для будь-якої зацікавленої аудиторії, організувати освітній процес з використанням 
зворотного зв’язку для оперативного контролю ступеня засвоєння знань студентами. Тому особливої 
значущості набуває розвиток системи дистанційного навчання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На даний час в усьому світі та, зокрема, у нашій країні 
накопичений великий теоретичний та практичний досвід реалізації дистанційного навчання у вищій школі. 
Різні аспекти дистанційного навчання отримали широке висвітлення у зарубіжній та вітчизняній 
психолого-педагогічній літературі. Так, організаційно-педагогічні основи дистанційного навчання глибоко 
розкриті в працях Т. Горячевої, Р. Гуревича, А. Міщенко, А. Можаєвої, В. Олійника, А. Петрова, 
С. Смирнова, М. Шахмаєва, М. Шевелєва, О. Федорової та інших. Проблеми упровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес досліджують В. Биков, М. Жалдак, І. Ісаєв, М. Кадемія, В. Сластьонін, 
А. Хуторський та інші. Питаннями залучення інформаційних технологій при навчанні студентів 
економічних спеціальностей займаються О. Кареліна, Л. Шипуліна, О. Гончарова, В. Пархоменко та інші. 
Але питання математичної підготовки студентів-економістів у процесі дистанційного навчання не стало 
предметом комплексних наукових досліджень, що й зумовило вибір теми даної публікації. 

Мета статті – розкрити сутність поняття дистанційного навчання, визначити основні принципи 
дистанційного навчання студентів у процесі здобуття ними вищої освіти та розглянути приклади 
використання дистанційної форми навчання у процесі математичної підготовки студентів-економістів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науково-педагогічній літературі поняття 
дистанційного навчання визначено по-різному. Так, О. Федорова вважає, що дистанційне навчання – це 
організований освітній процес, який здатен задовольнити освітні потреби особистості незалежно від її 
просторового та тимчасового розташування стосовно освітніх установ, що включає в себе засоби, процес 
і відповідний освітнім стандартам результат реалізованого за допомогою телекомунікаційних технологій 
взаємодії викладача та студента, яке здійснюється в особливому освітньому середовищі [1]. О. Павленко 
зазначає, що дистанційне навчання – це технологія, що ґрунтується на принципах відкритого навчання, 
широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою 
сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для доставки навчального матеріалу та 
спілкування [2: 78]. На думку інших науковців, дистанційна форма навчання є новим засобом реалізації 
процесу навчання, що передбачає використання сучасних інформаційних технологій. Під час реалізації 
такої форми навчання відбувається активне спілкування між викладачем і студентом та за допомогою 
розробленої педагогом навчальної програми проходить самостійне вивчення майбутнім фахівцем 
навчальних предметів [3; 4].  

На думку автора, дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і 
телекомунiкацiйних технологiй, що забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв і студентiв на 
рiзних етапах навчання, надають майбутнім економістам можливість самостійної роботи з освоєння 
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досліджуваного навчального матеріалу, а також проводять оцінку їх знань та навичок, отриманих у 
процесі навчання. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання, а також 
дозволяє вчитися жителям регіонів, де немає інших можливостей для професійної підготовки або 
отримання якісної вищої освіти, немає університету потрібного профілю або викладачів необхідного 
рівня кваліфікації. Тобто дистанційне навчання є організованою самоосвітою, ефективним шляхом до 
знань, що дозволяє гармонійно поєднати навчання та повсякденне життя.  

Дистанційне навчання дозволяє організувати процес навчання, не залишаючи місця проживання, за 
індивідуальним графіком і залежно від індивідуальних потреб, знизити вартість навчання, підвищити 
якість освіти за рахунок впровадження унікальних освітніх програм і комбінування курсів, зняти 
моральні вікові обмеження тощо. Серед телекомунікаційних технологій, що використовуються для 
дистанційної освіти, можна назвати: е-mail, комп’ютерні телеконференції, телевізійні передачі, 
радіотрансляції, факсимільний зв’язок, телефонний зв’язок, відеоконференції. 

Дистанційному навчанню притаманні певні характерні риси, що відрізняють його від традиційних 
форм навчання [5: 7]:  

− гнучкість (можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці та темпі); 
− модульність (можливість з набору незалежних навчальних курсів-модулів формувати навчальний 

план, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам); 
− паралельність (навчання без відриву від виробництва);  
− охоплення (одночасне звертання до багатьох джерел навчальної інформації (електронним 

бібліотекам, банкам даних, базам знань тощо), великої кількості слухачів);  
− економічність (ефективне використання навчальних площ, технічних засобів, концентроване й 

уніфіковане представлення навчальної інформації і мультидоступ до неї знижує витрати на підготовку 
фахівців); 

− технологічність (використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір); 

− соціальна рівноправність (рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, 
стану здоров’я, елітарності та матеріальної забезпеченості слухачів);  

− інтернаціональність (експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг);  
− нова роль викладача (розширення та оновлення ролі викладача, що повинен координувати 

пізнавальний процес, підвищувати свою творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та 
інновацій). 

У науково-педагогічній літературі зазначено, що дистанційне навчання окрім технічної та 
педагогічної складових має ще й економічну. Адже дистанційне навчання – це новий вид освітніх послуг, 
який приводить до отримання додаткового доходу вищого навчального закладу за рахунок впровадження 
у навчальний процес інформаційних технологій [6–8]. 

Теоретичний аналіз наукових розробок з досліджуваної проблеми дозволяє виділити основні 
принципи дистанційного навчання: 

1. Принцип гуманістичності навчання. Його сутність полягає у спрямованості навчання та освітнього 
процесу загалом до людини; у створенні максимально сприятливих умов для оволодіння студентами 
соціально нагромадженого досвіду, що включений до змісту навчання; засвоєнні обраної професії для 
розвитку і прояву творчої індивідуальності, високих громадянських, моральних, інтелектуальних 
якостей, що забезпечували б їм соціальну захищеність, безпечне та комфортне існування.  

2. Принцип пріоритетності педагогічного підходу при проектуванні освітнього процесу в 
дистанційному навчанні. Суть принципу полягає в тому, що проектування дистанційного навчання 
необхідно починати з розробки теоретичних концепцій, створення дидактичних моделей тих явищ, що 
планується реалізувати.  

3. Принцип педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій. Він вимагає 
педагогічної оцінки ефективності кожного кроку проектування та створення дистанційного навчання. 
Тому на перший план необхідно ставити не впровадження техніки, а відповідне змістовне наповнення 
навчальних курсів та освітніх послуг.  

4. Принцип забезпечення захисту інформації, що циркулює в дистанційному навчанні. Необхідно 
передбачати організаційні й технічні засоби безпечного та конфіденційного зберігання, передачі й 
використання потрібних відомостей, а також створення умов їх безпеки при зберіганні.  

6. Принцип стартового рівня освіти. Ефективне дистанційне навчання вимагає певного набору знань, 
вмінь, навичок. Наприклад, для продуктивного навчання кандидат на навчання повинен ознайомитися з 
науковими основами самостійної навчальної праці, володіти певними навичками роботи з комп’ютером тощо.  

7. Принцип відповідності технологій до навчання. Технології навчання повинні бути адекватними до 
моделей дистанційного навчання. Так, в традиційних дисциплінарних моделях навчання, як організаційні 
форми навчання, використовуються лекції, семінарські і практичні заняття, імітаційні або ділові ігри, 
лабораторні заняття, самостійна робота, виробнича практика, курсові і дипломні роботи, контроль 
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засвоєння знань тощо. У процесі становлення дистанційного навчання з’являються нові моделі, що за 
необхідності повинні бути включені до нього. Прикладом таких нових моделей є об’єктно-інформаційні 
або проектно-інформаційні моделі, в яких використовуються комп’ютерні конференції, телеконференції, 
телеконсультації, проектні роботи тощо.  

8. Принцип мобільності навчання. Він полягає у створенні інформаційних мереж, баз і банків знань та 
даних для дистанційного навчання, що дозволять студенту коригувати або доповнювати свою освітню 
програму в необхідному напрямі за відсутності відповідних послуг у вищому навчальному закладі, де він 
навчається. При цьому потрібно збереження інформаційної інваріантної освіти, що забезпечує 
можливість переходу з університету до університету на навчання за спорідненими або іншими 
напрямами [9: 79].  

Відомо, що в наш час у більшості вищих навчальних економічних закладах України система 
дистанційного навчання вже успішно застосовується. Зокрема, на кафедрі вищої математики та 
економіко-математичних методів Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця розроблені та використовуються на практиці електронні навчально-методичні матеріали 
для дистанційного навчання як денної, так і заочної форми. Вони спрямовані на самостійну пізнавальну 
роботу студентів, самодіагностику, а також дозволяють викладачеві проводити модульне тестування, 
поточне та підсумкове оцінювання за всіма математичними дисциплінами, що вивчаються студентами 
різних спеціальностей.  

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця робота по організації навчального процесу в дистанційній формі ведеться в 
таких основних напрямках: 

1. Створення персональних навчальних систем на платформі системи MOODLE. Електронні курси 
в системі MOODLE, по-перше, містять різноманітні навчальні ресурси в електронному вигляді: курси 
лекцій, практичних та лабораторних занять, презентації, справочні матеріали, методичні розробки 
викладача. Таким чином, розміщені матеріали складають основу кожного курсу, що викладається. Але 
можливості системи MOODLE цим не вичерпуються: її використання дає можливість тестування 
студентів, автоматичного оцінювання виконаних завдань, приймання студентських робіт в електронному 
вигляді, спілкування учасників навчального процесу тощо.  

2. Підготовка та проведення online лекцій. Завдяки сучасним технологіям останнім часом в 
Харківському національному економічному університеті з’явилась можливість дистанційного 
проведення занять за допомогою Skype. Очевидною перевагою таких лекцій у порівнянні зі звичайними 
відеолекціями є наявність зворотного зв’язку. Студенти мають можливість не тільки сприймати надану 
інформацію, а й підтримувати інтерактивне спілкування: ставити запитання, брати участь у 
обговореннях, в наслідок чого значно підвищується активізація навчального процесу. 

3. Створення інтерактивних мультимедійних видань, а також інтерактивних систем для 
самодіагностики. Як показує досвід, використання  мультимедійних інтерактивних підручників та 
посібників у навчальному процесі значно прияє інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів. 
Суттєвими перевагами цих видань є: наявність елементів навігації у текстах; звукові, відео та анімаційні 
супроводження матеріалів; інтерактивні тести різних типів та багатокрокові тренувальні вправи з 
подальшим автоматичним оцінюванням за визначеною шкалою. Для студентів, що навчаються 
дистанційно, інтерактивні мультимедійні видання дають можливість не тільки краще засвоїти матеріал, а 
й самостійно здійснити перевірку отриманих знань та навичок. 

Таким чином, використання в навчальному процесі наведених вище складових та засобів надає 
студентам: 

− можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів; 
− постійну підтримку й консультації викладачів та методистів; 
− віртуальні тренажери для самодіагностики. 
Вивчення математичних дисциплін студентами-економістами має певну специфіку: вони нерідко 

стикаються з труднощами, пов’язаними з недостатньою базовою підготовкою та об’єктивною складністю 
предметів. Звичайно, надана можливість побачити викладання алгоритму в динаміці або анімаційне 
пояснення розв’язання задачі значно покращують сприйняття матеріалу та його засвоєння. Для студентів 
дистанційної форми навчання корисно також почути, як читаються формули, впевнитись в спроможності 
застосування отриманих знань за допомогою інтерактивних тестів та вправ тощо. Тому розглянуті 
технологічні рішення забезпечують ефективність пізнавальної діяльності студентів. 

Зрозуміло, що розглянуті навчальні системи потребують неперервної методичної підтримки та 
оновлення. Крім того, створення відповідного начально-методичного забезпечення суттєво відрізняється 
від традиційних розробок: окрім високої предметної кваліфікації вони вимагають від викладачів 
достатньої обізнаності в сфері комп’ютерних та інформаційних технологій і неабиякого креативного 
потенціалу. Лише творче переосмислення, вдосконалення та розширення традиційних методів та засобів 
навчання дозволяє ефективно використовувати усі багатогранні можливості сучасних навчальних 
технологій. 
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В якості прикладу застосування розглянутих засобів навчання, наведемо фрагмент одного з варіантів 
комп’ютерного тестового завдання на тему ''Границя функції'' для перевірки рівня знань студентів-
економістів з вищої математики. 

1. Яку невизначеність розкриває перша чудова границя: 

1) 
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2. Чи можуть тотожні перетворення функції дозволити позбутися невизначеності при обчисленні її 
границі? 

Так            чи             Ні. 
3. Встановити відповідність між прикладами та невизначеностями, які в них містяться: 
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4. Які з наданих границь є наслідками другої чудової границі: 
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5. Які вирази не є невизначеностями: 

1) [ ]∞−∞ ;      2) [ ]∞⋅0 ;       3) [ ]∞⋅∞ ;      4) 
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6. Скласти алгоритм відшукання границь, розташовуючи в правильній послідовності: 
1) аналізуємо вираз та встановлюємо, чи є він визначеним; 
2) здійснюємо граничний перехід згідно умови; 
3) отримаємо відповідь; 
4) аналізуємо вираз та встановлюємо, чи є він визначеним.  
7. Для розрахунків неперервних процентних ставок в економіці застосовується:  
1) арифметичні властивості границь; 
2) перша чудова границя; 
3) друга чудова границя; 
4) аналіз нескінченно великих величин.  
Досвід роботи дозволяє стверджувати, що впровадження поданого тестового завдання дає можливість 

достатньо об’єктивно оцінити та проконтролювати рівень знань студентів з відповідної теми, визначити 
прогалини в оволодінні певними математичними поняттями, термінами та властивостями. 

Висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямку. З огляду на зазначене вище 
можна зробити висновок, що впровадження дистанційної форми навчання в практику вищої економічної 
освіти забезпечує: 

− формування автономності студентів, так як її розвиток тісно пов’язані з необхідністю прояву 
пізнавальної активності, самостійності, ініціативності, відповідальності, свободи вибору, навичок 
самоконтролю, мотивації та оволодіння новими знаннями; 

− дозволяє індивідуалізувати, диференціювати обсяг і послідовність подачі навчального матеріалу;  
− сприяє розвитку комунікативних здібностей студентів, вихованню інформаційної культури, 

формуванню вміння швидко і правильно приймати рішення у складній ситуації.  
Подальші наукові розвідки цієї багатогранної проблеми можуть бути присвячені: вдосконаленню 

науково-методичного забезпечення дистанційної освіти, підготовці викладацьких кадрів для ефективного 
впровадження інформаційних технологій, оволодіння новими формами та комп’ютерними засобами 
навчання, що постійно з’являються в сучасній практиці завдяки невпинному розвитку технологій.  
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А. П. Рибалко. Использование дистанционной формы обучения в процессе математической 
подготовки студентов-экономистов. 

 Статья посвящена актуальной проблеме дистанционного обучения при получении будущими 
экономистами высшего образования. На основе анализа научно-педагогической литературы раскрыта 
сущность понятия дистанционного обучения, определены его основные принципы. Рассмотрены 

эффективные средства и методы организации дистанционного обучения, особенности их внедрения при 
преподавании математических дисциплин студентам экономических специальностей. Приведены 
примеры использования современных информационных и компьютерных технологий в процессе 

математической подготовки студентов-экономистов, обоснована целесообразность их использования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее учебное заведение, математическая подготовка, 
студенты-экономисты. 
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Rybalko А. P. The Use of Distance Learning in the Process of Mathematical Preparation of Students-
Economists 

The research is devoted to an actual problem of distance learning in higher school. Namely, the features of the 
organization of the distance learning process in the future economists' professional preparation are considered. As 
a result of the theoretical analysis of the scientific and educational literature the essence of the concept of distance 
learning is determined. The basic principles of the distance learning and its peculiar characteristics in comparison 
with the traditional form of education are also defined. The significance of the distance education in contemporary 

conditions is substantiated. The structure of the learning process in the distance form is proposed, its main 
components are specified. The author presents the experience of informational and computer technologies 
introduction to the study of mathematics in Simon Kuznets Kharkov National University of Economics. In 
particular, the advantages of using in the educational process electronic courses in the learning platform 

MOODLE, online lectures via Skype and multimedia interactive books are shown. Several specific resources for 
students' training in different learning systems are proposed. The examples of using computer technologies in the 
distance learning during mathematical training of students of economic specialization are given. The advisability 

and the effectiveness of using the considered modern training technologies in the educational practice are justified. 
The directions of the necessary further methodological support of the distance education are detailed. 

Keywords: distance learning, higher educational institution, mathematical training, students-economists. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розкрито поняття ''мовленнєві творчі здібності'', обумовлено показники та рівні розвитку 
мовленнєвих творчих здібностей, проаналізовано результати досліджень закордонних учених відповідно 

сенситивного періоду розвитку мовленнєвих творчих здібностей. З'ясовано психологічні та 
психолінгвістичні передумови розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів. 

Ключові слова: мовленнєві творчі здібності, мовленнєва творча діяльність, показники мовленнєвих 
творчих здібностей, рівні розвитку мовленнєвих творчих здібностей. 

Постановка проблеми. Мета державної освітньої політики полягає у створенні умов для розвитку 
особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом життя [1]. Дослідження формування у молодших школярів 
мовленнєвих творчих здібностей розглядається в контексті проблем шкільної мовної освіти в Україні, 
головними аспектами якої є забезпечення пріоритету української мови як державної, створення умов для 
розвитку особистості школяра з перших років навчання, оскільки саме в цей час закладається основа 
життєтворчості. Творча особистість визначається як особистість, що має ''...здібності, мотиви, знання і уміння, 
завдяки яким створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю'' [2].  

Подано наукове бачення здібностей як індивідуально-психологічних особливостей, що відрізняють 
одну людину від іншої, від яких залежить можливість успіху діяльності, а також науковий погляд на 
обдарованість як на якісно своєрідне поєднання здібностей (індивідуально-психологічних особливостей), 
від якого також залежить можливість успіху в діяльності [3], та розуміння поняття ''задатки'' як 
природжених анатомо-фізіологічних особливостей організму, до яких відносяться особливості будови 
головного мозку, органів чуття і руху, властивості нервової системи, якими організм наділений від 
народження, оскільки задатки є лише можливостями і передумовами розвитку здібностей, але ще не 
гарантують, не зумовлюють появи і розвитку тих або інших здібностей. Означені аспекти створюють 
підґрунтя для формування мовленнєвих творчих здібностей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей 
привертає увагу багатьох учених. Зокрема вона була предметом дослідження О. Аматьєва, Е. Бєлкіної, 
А. Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової, Т. Комарової, Т. Козакової, Н. Сакуліної, О. Ушакової, 
Н. Фесюкової, В. Ягупкової та ін. 

Теоретичними засадами формування у молодших школярів мовленнєвих творчих здібностей 
виступають: концептуальні моделі творчості зарубіжних (Дж. Гілфорд, Є. Торренс, Д. Рензуллі, Г. Сміт 
та ін.), вітчизняних (І. Волощук, О. Дяченко, О. Матюшкін, В. Петровський, А. Шумилін та ін.) учених; 
технології різних видів навчання (проблемного, розвивального, прямого й опосередкованого) у 
прогресивних особистісно-орієнтовних моделях взаємодії учасників освітнього процесу (Д. Белухін, 
І. Бех, В. Давидов, Т. Ільїна, Б. Коротяєв, Т. Куликова, І. Лернер, М. Махмутов, С. Подмазін, О. Усова); 
принципи організації мовленнєвої діяльності (М. Алексєєва, А. Богуш, Ф. Сохін, О. Ушакова, 
Л. Федоренко, В. Яшина); педагогічні умови розвитку і керівництва творчістю дітей (Є. Бєлкіна, 
Н. Ветлугіна, Н. Георгян, О. Дронова, Т. Казакова, В. Моляко, Н. Орланова, О. Пищухина, Т. Рубан, 
Л. Таніна, К. Тарасова, О. Ушакова, А. Шибицьката та ін.). 

Мета статті. Виявлення психолого-педагогічних, психолінгвістичних і методичних передумов щодо 
вирішення важливих питань з розвитку мовленнєвих творчих здібностей молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Багатоаспектність і складність проблеми формування у молодших 
школярів мовленнєвих творчих здібностей зумовили її розгляд з різних позицій: мовно-мовленнєвої – 
вивчення проблем мовної прагматики, аналіз цілей, мотивів, настанов учасників комунікації, які суттєво 
визначають особливості мовленнєвого продукту (Г. Богданович, В. Бондарко, А. Вежбицька, Є. Верещагін, 
Т. Винокур, М. Всєволодова, І. Голубовська, Ю. Караулов, В. Кононенко, В. Костомаров, В. Красних, 
О. Кубрякова, Л. Мацько, О. Митрофанова, Н. Озерова, Р. Ратмайр, О. Шмєльов та ін.); збагачення 
словникового запасу учнів на різних етапах мовленнєвого розвитку (Н. Гавриш, Н. Голуб, Л. Кулибчук, 
Т. Коршун, В. Тихоша та ін.); культура мовлення (Н. Бабич, Б. Головін, О. Горошкіна, В. Костомаров, 
Л. Мацько та ін.); психологічні засади розвитку мовлення (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, 
О. Лурія, І. Синиця); функціонування текстів художнього стилю (Л. Варзацька, О. Караман, Л. Мацько, 
В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.); розробка мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів 
(О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Мацько, Н. Пашківська, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Хорошковська та ін.); 
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комунікативний аспект вивчення мови (А. Богуш, Л. Варзацька, Н. Гавриш, В. Капінос, Т. Котик, 
С. Караман, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, М. Пентилюк, К. Пономарьова, М. Стельмахович та ін.).  

Значний внесок у розробку теорії здібностей зробив Б. Теплов. Він довів, що здібності виявляються в 
динаміці набуття і формування знань, умінь та навичок в умовах конкретної діяльності. Однак, здібності 
не тотожні діяльності і не зумовлені лише психологічними утвореннями, якими є знання, вміння та 
навички. Від здібностей залежить якість виконання діяльності, її успішність і рівень досягнення мети 
діяльності. Поняттю ''здібності'' передують основні ознаки цього поняття. Б. Теплов виокремив три 
основні ознаки здібностей [3: 20]: здібності – це індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють 
одну людину від іншої, вони мають психологічну природу і варіюють від одного індивідуума до іншого; 
здібності – це не будь-які індивідуальні особливості, а лише ті, які відносяться до успішності виконання 
конкретної діяльності; здібності не є лише психологічним утворенням (знання, уміння, навички), що 
вироблені в конкретної людини. 

Отже, враховуючи вищеперераховані ознаки, визначаємо поняття ''здібності''. 
Здібності – це індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовою успішного 

виконання тієї чи іншої продуктивної діяльності. 
Акцентуючи увагу на визначенні цього поняття обґрунтовуємо загальне правило щодо сутності 

розвитку людських здібностей. Здібності виявляються лише в діяльності, а саме в такій, що не може 
здійснюватися без цих здібностей. 

З огляду на зазначене, під мовленнєвими творчими здібностями ми розуміємо індивідуально-психологічні 
особливості особистості, які є умовою успішного виконання мовленнєвої творчої діяльності. 

Мовна здібність – одне з ключових понять психолінгвістики, введене О. О. Леонтьєвим й 
розглядається як функціональна система, що формується в процесі онтогенетичного розвитку в 
діяльності спілкування [4]. Психолінгвісти вважають, що рівні мовної здібності відповідають рівням 
системи мови, зокрема, виділяють фонетичний, лексичний, граматичний, семантичний рівні в механізмі 
мовленнєвої діяльності. Головна психолінгвістична закономірність в розвитку мовлення полягає в тому, 
що дитяче мовлення, а значить і мовленнєва здібність, розвиваються на основі формування граматичних 
і семантичних узагальнень в процесі предметної діяльності та спілкування. Мовна здібність 
розглядається як ієрархічно організована система одиниць і правил їх функціонального використання [5]. 

До показників добре розвиненої мовленнєвої творчої діяльності в початкових класах відносимо 
вміння використовувати в мовленні: 

– фонетико-словотворчі показники (алітерацію і різноманітні префікси з емоційним забарвленням, 
суфікси на означення згрубілості та пестливості); 

– лексико-семантичні показники (багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми); 
– синтаксичні показники: прислів’я, приказки, крилаті вислови; фразеологізми (ідіоми); 
– тропи (епітет, порівняння, метафору, уособлення, гіперболу);  
стилістичну фігуру – риторичне запитання; 
– елементи інтонаційної виразності. 
(У визначенні показників мовленнєвої творчої діяльності враховувались результати дослідження 

З. Т. Франко.) 
Однак, показники мовленнєвої творчої діяльності ми не можемо відокремити від загально 

комунікативних умінь, до яких відносимо вміння: визначати тему висловлювання і дотримуватись її меж; 
будувати висловлювання відповідно до його мети, основної думки та адресата мовлення; 
використовувати вагомі докази і факти для розкриття теми та основної думки висловлювання; будувати 
висловлювання послідовно (встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами і явищами, робити 
узагальнення й висновки); добирати тип і стиль мовлення залежно від мети і ситуації спілкування; 
використовувати різноманітні мовні засоби відповідно до типу, стилю, жанру висловлювання; 
удосконалювати висловлювання (коректувати усне й редагувати писемне мовлення). 

У процесі навчання і виховання підростаючого покоління найважливішим моментом є сензитивний 
вік, який сприяє формуванню тих або інших здібностей. Це властивий віковому періоду дитини 
оптимальний термін формування певних психологічних властивостей і психічних процесів. Передчасне 
або пізнє щодо цього періоду навчання недостатньо ефективне і може несприятливо вплинути на 
розвиток психології дитини. Для розвитку, наприклад загальних здібностей, середній сензитивний вік 
становить період 6-7 років від народження. 

Аналіз досліджень зарубіжних психологів (А. Anastasi, А. Binet, F. Ruch, S. Porteus, L. Thurstone та ін.) 
доводить, що сензитивний період розвитку лінгвістичних здібностей у дівчат та математичних 
здібностей у хлопців припадає саме на молодший шкільний вік. Так, F. Ruch довів, що дівчатка 
відрізняються швидкістю читання, а також виконанням тестів на знаходження протилежності, аналогії, 
завершення речень, оповідань. Написаний за один і той самий час твір, що писали дівчатка, за кількістю 
слів, виявився довшим, аніж той, що писали хлопчики. У початковій школі це складало в середньому 
86 % від слів використовуваних дівчатками, а у хлопчиків середньої школи – 83 % [6: 150]. 
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Дослідження L. Thurstone показали більший успіх дівчаток в швидкості мовлення і завданнях на 
володіння технікою мовлення, ніж в тестах на лексичний запас, розуміння мови і вербальне мислення [7]. 

Здібності, що забезпечують життєдіяльність людини та її розвиток у соціальному середовищі, 
поділяють на дві групи: загальні та спеціальні інтелектуальні здібності. 
Загальні здібності – це система індивідуально-вольових властивостей особистості, що забезпечує 

продуктивність в оволодінні знаннями, уміннями та навичками за умови різних видів діяльності. Основа 
розвитку загальних здібностей закладена в психологічних процесах. Оволодіння певними розумовими 
операціями (аналіз, синтез, класифікація, систематизація, абстрагування) починається в дитячому віці. 
Наприклад, відповідне навчання забезпечує здатність третьокласників вирішувати абстрактні завдання. 
Однак, широкий діапазон індивідуальних відмінностей призводить до того, що деякі діти володіють 
таким мисленням уже в 10-11 років, а інші не здатні до цього і в дорослому віці. 
Спеціальні здібності – це така система властивостей особистості, що допомагає досягти високих 

результатів у будь-якій спеціальній діяльності, наприклад, музичній, літературній, образотворчій, 
сценічній, математичній, спортивній, військовій та ін. 

Як загальні, так і спеціальні здібності взаємопов'язані. Загальні здібності розвиваються одночасно з 
розвитком і формуванням пізнавальних (психічних) процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, 
мова, мислення, увага). Зрозуміло, формування спеціальних здібностей неможливе без загальних 
здібностей індивіда. 

Вивчаючи мовленнєві творчі здібності, ми встановили, що для успішного виконання мовленнєвої 
творчої діяльності необхідні: 

1) активне, позитивне ставлення до рідної мови та літератури і схильність вивчати її, що переходить 
на високому рівні розвитку у захопленість; 2) деякі характерологічні риси, передусім, працьовитість, 
організованість, самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, а також інтелект; 3) сприятливий 
психічний стан під час мовленнєвої творчої діяльності;  4) певні мовно-мовленнєві та літературні знання, 
вміння й навички; 5) певні індивідуально-психологічні особливості в сенсорній і розумовій сферах, що 
відповідають вимогам мовленнєвої творчої діяльності. 

Здібності можна розрізняти за ступенем їх прояву в тій чи іншій діяльності. Розрізняють чотири рівні 
здібностей: репродуктивний, творчий, високий, найвищий. 

На репродуктивному рівні людина формує вміння засвоювати знання, оволодівати діяльністю за 
запропонованими зразками (наприклад, уміння виконати мовно-мовленнєві вправи, написати переказ тощо). 
На творчому рівні людина створює нове, оригінальне. Спершу у репродуктивну діяльність 

включаються елементи творчості, новизни. Ці елементи розвиваються, удосконалюються, на основі чого 
формується творча діяльність. Таким чином, кожна репродуктивна діяльність включає елементи 
творчості, а творча діяльність включає репродуктивні елементи.  
На високому рівні здібностей діяльність відрізняється принциповою новизною, оригінальністю 

підходу до вирішення проблемних завдань і т. ін. Люди, які мають такий рівень здібностей, талановиті 
(здібності у них на рівні таланту). 
Найвищий рівень розвитку здібностей передбачає створення людиною чогось оригінального, нового в 

галузі наукових досліджень, виробництва, мистецтва, літератури та ін. Люди, що відповідають такому 
рівню розвитку здібностей – геніальні.  
Задатки – це первинна природна основа здібностей, ще не розвинених, але таких, що виявляються за 

перших спроб діяльності. Дуже важливо якомога раніше виявити задатки дітей для того, щоб доцільно 
формувати їхні здібності, не пропустити сензитивний вік. Залежність розвитку здібностей від задатків 
вивчає психологія індивідуальних відмінностей. Г. Анастазі зауважує, що індивідуальні відмінності 
породжуються численними і складними взаємодіями між спадковістю індивіда і його середовищем [8]. 

Розрізняють два види задатків: вроджені (природні) і набуті (соціальні).  
Вродженими задатками називаються такі, які виявляються вже при народженні дитини. Навіть діти-

близнюки, незважаючи на схожість загальних рис, відрізняються один від одного психічними станами і 
стилем поведінки, що пояснюється не лише впливом середовища, а й впливом спадковості та генетичним 
кодом. 
Набуті задатки розглянемо на прикладі мовленнєвих творчих здібностей. Так, для того, щоб 

опанувати мистецтво написання творів, необхідно обов'язково оволодіти елементарними знаннями з 
лексики, фонетики, графіки, граматики, орфографії, морфології, синтаксису, стилістики. Ці елементарні 
знання з української мови стосовно вищих мовленнєвих творчих здібностей (текстотворення) будуть 
виступати як задатки. Здібність до спілкування багато в чому залежить безпосередньо від впливу 
зовнішнього середовища, а задатки до цих здібностей соціально зумовлені. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, мовленнєві творчі здібності відносяться 
до спеціальних інтелектуальних здібностей, що являють собою індивідуально-психологічні особливості 
особистості, які є умовою успішного виконання мовленнєвої творчої діяльності. Період сензитивного 
розвитку таких здібностей має статеву відмінність. У початкових класах лінгвістичні здібності дівчаток 
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значно вищі ніж у хлопчиків. До показників встановлення рівня розвитку мовленнєвих творчих 
здібностей у початкових класах відносимо: фонетико-словотворчі, лексико-семантичні, синтаксичні, а 
також тропи, стилістичну фігуру – риторичне запитання та елементи інтонаційної виразності. 
Звичайно, зазначені показники не можна відокремлювати від загальних комунікативних умінь. 
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Сиранчук Н. Н. Психологические и психолингвистические основы развития речевых творческих 
способностей у младших школьников. 

В статье раскрыто понятие ''речевые творческие способности'', обусловлены показатели и уровни 
развития речевых творческих способностей, анализируются результаты исследований зарубежных 
ученых касательно сенситивного периода развития речевых творческих способностей. Выяснены 

психологические и психолингвистические предпосылки развития языковых творческих способностей у 
младших школьников. 

Ключевые слова: речевые творческие способности, речевая творческая деятельность, показатели 
речевых творческих способностей, уровни развития речевых творческих способностей. 
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Siranchuk N. N. Psychological and Psycholinguistic Bases of Junior Pupils' Speaking and Creative Abilities 
Development. 

The article discloses the notion ''speaking creative skills'', justifies indicators and levels of speaking creative 
abilities, analyzes results of foreign scientists' researches concerning the sensitive period of the speaking 

creative skills development. Psychological prerequisites of hte junior pupils' speaking creative skills 
development are clarified. Speaking creative skills refer to the special intellectual skills that are personal 
individual psychological peculiarities, which are the condition of the successful speaking creative activity 

execution. The period of the sensitive development of such skills has the sexual difference. In the elementary 
classes girls' linguistic skills are higher than boys' ones. Indicators, determining the level of speaking creative 
skills development in the elementary classes, include: phonetical-wordforming, lexical-semantic, syntactic, and 
also tropes, stylistic figure – rhetorical questions and elements of the intonational expression. Obviously, the 

mentioned indicators should not be separated from the general communicative skills. 

Key words: speaking creative skills, speaking creative activity, indicators of speaking creative skills, levels of 
speaking creative skills development. 
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 

У статті висвітлено перспективні шляхи розвитку, підвищення якості і доступності електронних 
освітніх ресурсів хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу. 

Обґрунтовано, що використання сервісів хмарних обчислень є актуальною тенденцією розвитку засобів 
ІКТ сучасних педагогічних систем. Розглянуто основні моделі постачання хмарних сервісів в освітньо-
науковому середовищі педагогічного навчального закладу. Здійснено аналіз їх переваг і недоліків, надано 

рекомендації щодо їх застосування. 

Ключові слова: електронні ресурси, хмарні технології, освітнє середовище. 

Постановка проблеми. Забезпечення високої якості освіти є одним із провідних завдань підготовки 
сучасного педагога. Суттєвою передумовою її поліпшення є ширший доступ до якісних електронних освітніх 
ресурсів (ЕОР) і провідних засобів ІКТ у навчальних закладах. Перспективним напрямом модернізації 
середовища підготовки фахівців у педагогічному навчальному закладі є використання хмаро орієнтованих 
систем навчального призначення. У зв’язку з цим, виявлення кращих шляхів формування освітньо-наукового 
середовища навчального закладу, постачання електронних ресурсів, засобів і сервісів, що входять до складу 
контентного наповнення, а також моніторингу їх якості є актуальними завданнями.  

До інноваційних форм навчання, що виникають у сучасному освітньо-науковому середовищі із 
використанням хмарних технологій, належать такі, як навчання у співробітництві і соціальне навчання, 
масові відкриті навчальні курси, навчання будь-де і будь-коли із використанням мобільних пристроїв, 
відкрите навчання із великою кількістю доступних он-лайн ресурсів, навчання у віртуальному класі, 
телекомунікаційні проекти, адаптивні технології налаштування навчального контенту, методи 
автоматизованого оцінювання та діагностики рівня навчальних досягнень студентів, відео-семінари, 
відео-конференції, Інтернет-форуми, вебінари, off-line / on-line практично-лабораторні заняття та 
консультації тощо [1]. 

Водночас зростають вимоги до якості освітніх ресурсів, що постачаються у хмарі [2]. Які саме засоби 
і технології доцільно використати для того, щоб досягти кращого педагогічного ефекту, поліпшити 
результати навчання, більш повно реалізувати потенціал засобів ІКТ, що щойно виникли, а головне – 
досягти полегшення доступу до потрібної інформації, необхідної у процесі набування знання?  

Через це проблеми створення, впровадження і використання електронних ресурсів потребують 
подальшого опрацювання як у плані визначення кращих шляхів підвищення якості, добору і 
використання цих ресурсів, так і засобів і технологій організації доступу, подання і опрацювання цих 
ресурсів, а також моніторингу їх використання [3].  

Метою роботи є визначення перспективних шляхів використання і підвищення якості електронних 
ресурсів у хмаро орієнтованому освітньо-науковому середовищі педагогічного навчального закладу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про те, що проблеми проектування сервісів і технологій 
хмарних обчислень належать до першочергових у сфері інформатизації освіти свідчить низка урядових 
ініціатив різних країн та прийняття міжнародних документів, таких як Європейська стратегія хмарних 
обчислень, Федеральна урядова ініціатива хмарних обчислень у США та інших, згідно яких хмарні 
обчислення визнано пріоритетним напрямом технологічного розвитку. Започаткування масштабних 
освітніх проектів у США, Мексиці, Японії, країнах Євросоюзу, Росії, Японії, численних міжнародних 
конференцій та наукових видань з даної тематики підтверджує її надзвичайну затребуваність [4]. 
Проблеми, тенденції та перспективні шляхи запровадження сервісів хмарних технологій у навчальний 
процес розглядалися в роботах багатьох зарубіжних авторів L. E. Buchanan, А. Lane, A. Nijholt, T. Liyoshi, 
V. Kumar M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, K. Subramanian, N. Sultan та інших [2].  

В Україні досягнуто значних результатів щодо дослідження теоретичних та методологічних засад 
моделювання та проектування інформаційно-освітнього середовища відкритої освіти (В. Биков, 
М. Жалдак, В. Кухаренко, А. Манако, Л. Панченко, С. Семеріков, О. Співаковський та інші). Зокрема, в 
роботах В. Ю. Бикова спроектовано моделі організаційних систем відкритої освіти, запропоновано 
моделі єдиного інформаційного освітнього простору, методичних систем електронного дистанційного 
навчання, моделі системи управління освітою на її різних організаційних рівнях, сучасної підготовки 
вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах та інші [5]. Ці роботи виступатимуть 
методологічною базою подальших досліджень у цьому напрямі, враховуючи, що хмаро орієнтоване 
середовище є новим етапом розвитку систем відкритої освіти. Загальні напрями впровадження хмарних 
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технологій в організації освітніх систем досліджувалися у роботах В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, 
Ю. Г. Запорожченко, С. Г. Литвинової, Н. В. Морзе, В. П. Олексюка, С. О. Семерікова, А. М. Стрюка, 
М. П. Шишкіної та інших. Психолого-педагогічним аспектам формування персоніфікованого освітнього 
середовища присвячені роботи М. І. Жалдака, О. О. Гриб’юк, С. О. Семерікова, В. М. Кухаренко, 
З. С. Сейдаметової та інших. 

Питання дослідження якості ЕОР ведуться багатьма сучасними вченими. Зокрема проблеми 
обґрунтування по поняттю ЕОР і процесів їх створення і використання у навчальному процесі 
розглядаються в роботах В. Ю. Бикова, В. П. Вембер, М. В. Жалдака, В. В. Лапінського [6], А. Ф. Манако та 
інших, критерії якості ЕОР у системах дистанційного навчання досліджувалися Н. В. Морзе, 
Ю. М. Богачковим, О. В. Співаковським, Ю. В. Триусом та іншими; критерії оцінювання електронних 
навчальних інформаційних ресурсів розкрито І. Є. Вострокнутовим, М. В. Жалдаком, В. В. Лапінським, 
Г. М. Кравцовим, І. В. Роберт та іншими [7]. Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 
навчального призначення засоби і шляхи організації доступу до електронних ресурсів еволюційно 
змінюються, їх користувацькі властивості поліпшуються. Виникають нові види ЕОР, що постачаються 
засобами хмарних технологій, це і сервіси загальнодоступної хмари, і також електронні ресурси 
корпоративного використання, з частково обмеженим колом користувачів [8]. До складу 
загальнодоступних сервісів може входити як програмне забезпечення універсального призначення, 
наприклад, офісні додатки, системи підтримування процесів комунікації, обміну і опрацювання даних та 
інші, так і електронні ресурси, спеціально розроблені для навчального використання. Їх кількість зростає і 
тенденція ця імовірно лише посилюватиметься. Завдяки засобам і сервісам хмарних технологій можна 
досягти суттєвого зняття обмежень щодо реалізації доступу до якісних електронних ресурсів в освіті. Нині 
ці питання вже не є справою далекого майбутнього, вони переходять у площину практичної реалізації.  

З огляду на значний педагогічний потенціал і новизну існуючих підходів до проектування 
середовища, його формування і використання у педагогічних навчальних закладах, ці питання ще 
потребують теоретичних та експериментальних досліджень, уточнення підходів, моделей, методів і 
методик, можливих шляхів впровадження [9].  

Відтак, потребує розгляду поняття хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища – це ІКТ-
середовище вищого навчального закладу, в якому окремі дидактичні функції, а також деякі принципово 
важливі функції здійснення наукових досліджень передбачають доцільне координоване та інтегроване 
використання сервісів хмарних технологій [8; 9]. Це необхідно для того, щоб знизити ризики в області 
пошуку найкращих рішень інформатизації освітнього середовища, а також привести його у відповідність 
сучасному рівню розвитку науки і технологій [1]. 

Технології хмарних обчислень нині є провідними у формуванні інформаційного суспільства. Вони 
складають ядро інноваційних концепцій навчання, а їх упровадження суттєво впливає на зміст та форми 
організації різних видів діяльності у сфері освіти [8; 9]. 

З появою перспективних ІКТ виникають інноваційні моделі і методи проектування освітнього 
середовища у педагогічному навчальному закладі, використання інформаційних ресурсів, ці засоби 
стають провідним інструментом процесів інформатизації, що є чинником зміни змісту, методів і 
організаційних форм навчання, формування моделей відкритої освіти зі зняттям обмежень або значним 
покращенням доступу усіх учасників навчального процесу до навчальних ресурсів і матеріалів. 

В освітньо-науковому середовищі навчального закладу технології хмарних обчислень 
використовуються для підвищення рівня організації навчального процесу, а саме для: подання сучасного 
змісту в системах навчання, адекватного поставленим цілям; моніторингу і оцінювання якості 
результатів на різних його етапах, формування нових організаційних форм навчання; створення 
інноваційних навчально-наукових електронних ресурсів та систем, впровадження їх у процес самостійної 
аудиторної та позааудиторної роботи студентів, розвитку комп’ютерно-орієнтованих та змішаних 
моделей навчання тощо [1; 9]. 

Із розвитком мережних засобів і технологій виникають нові форми роботи з сервісами і додатками, 
які викладачі можуть застосовувати у своїй професійній діяльності. Окрім сервісів мережі Інтернет, 
таких як електронна пошта, електронні бібліотеки, освітні сайти, портали, системи порталів, форумів, 
чатів та інших засобів спілкування / взаємодії; соціальних Інтернет-сервісів – соціальних мереж, 
пошукових систем, блогів, заміток, ВікіВікі, закладок, карт знань та ін.; систем дистанційного навчання 
(Moodle, LearningSpace та ін.), виникають нові засоби організації навчальної взаємодії, такі як віртуальні 
класи (Whiteboard, Breakout rooms), системи спільної роботи з додатками у хмаро орієнтованому 
середовищі, інтернет-конференції (вебтури, вебінари), on-line платформи для дистанційного навчання 
(Competentum.ONLINE, Google Open Class); додатки GoogleAPs для освітніх закладів (Gmail, Календар, 
Blogger, Групи, Карти, Reader, YouTube, Talk) тощо. 

Суттєвою особливістю хмарних технологій є можливість динамічного постачання обчислювальних 
ресурсів та програмно-апаратного забезпечення, його гнучкого налаштування на потреби користувача. За 
цього підходу організується доступ до різних типів електронних освітніх ресурсів, що можуть бути як 
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спеціально встановлені на хмарному сервері, так і надаватися як загальнодоступний сервіс (знаходитися 
на будь-яких інших носіях електронних даних, що є доступні через Інтернет).  

''На цій основі здійснюється предметно-технологічна організація інформаційного освітнього 
простору, упорядковуються процеси накопичення і зберігання різних предметних колекцій ЕОР, 
забезпечується рівний доступ до них тих, хто навчається, суттєво покращується ІКТ-підтримка процесів 
навчання, проведення наукових досліджень та управління освітою'' [8: 11]. 

Згідно означення, наведеного в [6: 3], ''Електронні освітні ресурси – це вид засобів освітньої 
діяльності (навчання та ін.), які існують в електронній формі, розміщуються і подаються в освітніх 
системах на запам'ятовуючих пристроях електронних даних, є сукупністю електронних інформаційних 
об'єктів (документів, документованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, 
процесуальних моделей та ін.)  

ЕОР: відображують змістовно-технологічні компоненти освітніх методичних систем, формують 
предметно-інформаційні складові освітнього середовища (закритого і відкритого), утворюють 
наповнення освітніх електронних інформаційних систем, призначені для різнобічного цілеспрямованого 
використання учасниками освітнього процесу з метою інформаційно-процесуальної підтримки 
навчальної, наукової та управлінської діяльності, інформаційного забезпечення функціонування та 
розвитку освітніх систем. 

У сучасних умовах використовуються різноманітні види ЕОР, які можуть постачатися у хмарі, 
входити до освітньо-наукового середовища навчального закладу або до складу електронних колекцій, 
депозитаріїв або бібліотек ЕОР, електронних ресурсів відкритих аналітичних інформаційно-пошукових 
систем. Їх застосовують для підтримування різних типів навчальної і наукової діяльності, можна 
виокремити певні їх різновиди, такі як електронні підручники, посібники, довідники і енциклопедії, 
електронні словники, програми семантичного аналізу текстів та програми-перекладачі, експертні 
системи, тестові, тренувальні, моделюючі і прикладні програми, ігрові, автоматизовані навчальні курси і 
навчально-методичні комплекси, бази даних і знань з віддаленим доступом та інші, їх більш докладна 
класифікація згідно до типів діяльності наведена у статті ''Інноваційні моделі організації хмаро 
орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу'' [9].  

Тому на перший план висуваються проблеми забезпечення змістовно-інформаційного наповнення 
освітньо-наукового простору необхідними ресурсами та підвищення якості цих ресурсів. Лише тоді 
високотехнологічна інфраструктура інформаційно-комунікаційних мереж сприятиме створенню умов 
рівного доступу до кращих зразків електронних освітніх ресурсів для значно ширшого (практично 
необмеженого) кола користувачів [2; 3; 7].  
Хмарні сервіси – це сервіси, що роблять доступними користувачеві прикладні застосунки, простір для 

зберігання даних та обчислювальні потужності через Інтернет [4]. Основні види хмарних технологій [4; 
9] відображають можливі напрямки використання ІКТ-аутсорсингу для створення освітніх сервісів.  

SaaS (Software-as a Service) – ''програмне забезпечення як сервіс'' – може використовуватися для 
надання студентам доступу до електронної пошти, операційних систем, додатків, прикладних програм. 
Ці сервіси застосовують з метою забезпечення процесу навчання та наукових досліджень 
спеціалізованими програмними засобами та обладнанням віддаленого доступу, а також для реалізації 
процесів, що вимагають складного опрацювання та великого обсягу обчислень (наприклад, обробки 
даних експериментів) [4]. 

Наприклад, засобами таких служб, як Google docs, Zoho можна здійснювати он лайн опрацювання 
текстів, електронних таблиць, презентаційних даних.  

MicrosoftOffice 365 – це стандартний пакет Microsoft Office, який функціонує, як додаток в мережі 
Інтернет. Використовуючи його, можна з будь-якого комп'ютера, зайшовши під індивідуальними логіном 
і паролем, працювати з документами, не маючи локальної копії відповідного програмного забезпечення. 
Робота через браузер легка і знайома, тому що весь звичний інтерфейс Microsoft Office збережений. 

DropBox, Box, e-Disc, Life – це засоби для організації доступу до дискового простору для зберігання 
даних, що розташований у постачальника хмарних послуг і доступний через мережу Інтернет. 

Є різноманітні редактори для опрацювання різного роду даних, наприклад, Pixlr – он-лайн редактор 
фотографій (зображень); Jaycut video-editor – для опрацювання відео-фрагментів; Aviary online suite – 
набір інструментів для створення і редагування зображень, веб-сторінок та ін.  

ADP Employease Netsuite Salesforce містить додатки для підтримування процесів роботи з персоналом, 
також інші види програмного забезпечення.  

Останнім часом численні програмні додатки, пакети прикладних програм освітнього використання 
починають постачатися за моделлю SaaS. Наприклад, математичне програмне забезпечення, зокрема Sage – 
система для оперування і експериментування алгебраїчними та геометричними об’єктами, яка містить у собі 
засоби інших математичних пакетів прикладних програм, об’єднаних в єдиній системі. Як забезпечення з 
відкритим кодом, його можна завантажити на свій комп’ютер і використовувати переваги різноманітних 
пакетів для здійснення операцій з математичного аналізу, алгебри, теорії груп, теорії графів та інших. Наразі 
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засобами хмарної версії системи Sage Math Cloud можна робити це безпосередньо з браузера. Зараз це – 
вільно доступний сервіс, що підтримується на сервері Університету Вашингтона.  

Завдяки сервісам SaaS можна скористатися значними обчислювальними потужностями віддаленого 
сервера для опрацювання даних, зокрема для математичних обрахунків, поряд з цим – реалізувати 
колективну роботу з додатками. Ще одна галузь, в якій інтенсивно розвивається даний напрямок – 
комп’ютерний дизайн, що потребує опрацювання великих обсягів відео і графічних даних, що 
використовують також і з навчальною метою. Вже сьогодні використовуються он-лайн редактори для 
здійснення проектування різного роду, наприклад, Sweet Home 3D – це вільно поширюване програмне 
забезпечення з відкритим кодом для підтримування процесів дизайну інтер’єра з можливістю перегляду 
у форматі 3D. Відзначається тенденція до подальшого розвитку у напрямі створення хмарних додатків у 
галузі комп’ютерного проектування, з урахуванням виникнення засобів трьох-вимірного друку, завдяки 
яким відбуваються якісні зміни у цій діяльності. Створюються додатки, які можуть бути реалізовані 
лише ''у хмарі'' [10].  

Але причиною перенесення програмного забезпечення ''у хмару'' може бути не лише очевидні 
переваги щодо використання більших обчислювальних потужностей, доступу з будь-якого пристрою та 
інші. Ще одним суттєвим напрямом трансформації підходів до організації доступу до програмного 
забезпечення є ліцензійне використання. Зокрема, варто звернути увагу на досить розгалужене сімейство 
програмних засобів, пов’язаних з опрацюванням і перекладом текстів. Це і програми семантичного і 
синтаксичного аналізу (наприклад Grammary), так і програми визначення унікальності контенту (e-txt 
Антиплагіат, Viper, FindCopy та інші). Перспективи надання сервісу через браузер сприяють швидкому 
розвитку даного сектору.  

Таким чином, можна відзначити наступні переваги SaaS: 
1. Програмне забезпечення є вільно поширюваним або оплачується за фактом використання (за 

передплатою).  
2. Програмні додатки доступні з будь-якого комп’ютера або іншого пристрою через браузер. 
3. Уможливлюється колективна робота з додатками.  
До недоліків SaaS можна віднести: 
1. Додатки загального призначення, що існують як сервіс, не завжди підходять для конкретних цілей 

професійного використання.  
PaaS (Platform as a Service) – ''платформа як сервіс''. На відміну від засобів SaaS, які більш 

орієнтовані на користувача, даний вид послуг більше призначений для розробника. В якості сервісу 
надається деякий набір програм, служб і бібліотек, або ж інтегрованих платформ для створення власних 
веб-додатків. Даний вид сервісів може бути використаний для розроблення інтегрованих програм 
навчального призначення, які можна використовувати ''в хмарі'' як для організації індивідуальної, так і 
колективної роботи [4]. 

Засоби даного типу призначені для забезпечення середовища і інструментів для створення нових он-
лайн додатків.  

Для цього використовуються такі служби, як Google App Engine, для розроблення і запуску існуючих 
web-додатків у Google-інфраструктурі; Microsoft Azure – для розвитку і підтримування Microsoft-
додатків; Force.com – також призначений для того, щоб створювати різноманітні додатки.  

До переваг PaaS можна віднести наступні:  
1. Можна будувати програмні додатки швидко і за низьку ціну. 
2. Можна розробляти додатки для власних потреб або робити їх загальнодоступними. 
Недоліки PaaS: 
1. Обмежує розробника тими мовами і засобами, що пропонує провайдер.  
2. Якщо постачальник припиняє надавати послуги, програмні додатки може бути і не вдасться 

перенести на іншу платформу.  
IaaS (Infrastructure as a Service) – ''інфраструктура як сервіс'', призначена для запуску будь-яких 

додатків на хмарному апаратному забезпеченні по вибору користувача. До складу IаaS можуть входити 
апаратні засоби (сервери, системи зберігання даних, клієнтські системи та обладнання); операційні 
системи та програмне забезпечення (засоби віртуалізації, управління ресурсами); програмне 
забезпечення зв'язку між системами (засоби мережної інтеграції, управління ресурсами, управління 
обладнанням), що надаються через Інтернет [4]. 

Даний вид послуг призначений для створення і запуску існуючих додатків на апаратному 
забезпеченні постачальника. Серед постачальників послуг IaaS – Amazon cloud hosting, що пропонує 
багато варіантів віртуальних серверів, які можна оплачувати погодинно. Їх можна створювати дуже 
швидко, використовуючи Amazon Machine Image (AMI). Ці сервери можуть бути специфіковані 
користувачем або вже містити програмне забезпечення від Oracle, IBM, Sun або інших постачальників. 
Серед інших компаній-провайдерів – Selectel, OpenVZ VPS, Rackspace, що пропонує всі категорії 
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хостинга від приватної хмари до хмарного хостинга, Gogrid, що надає хмарний хостинг, гібридний 
хостинг та виділений хостинг рішення та інші.  

Використання даної технології дозволяє позбутися від необхідності підтримування складних 
інфраструктур опрацювання даних, клієнтських і мережних додатків. Зокрема, користувачі можуть 
отримувати в своє розпорядження повністю готове для роботи віртуалізоване робоче місце. При цьому 
виникає можливість надання значного обсягу навчального контенту засобами достатньо дешевого 
апаратного забезпечення (це може бути ноутбук, нетбук і навіть смартфон) [4: 9]. 

Таким чином, завдяки механізму аутсорсингу з'являються передумови для реалізації практично будь-
яких освітніх сервісів засобами хмарних технологій. Відповідно до цього підходу вже сьогодні отримали 
помітне поширення ІКТ-засоби нового покоління, що можуть бути використані в межах мережної 
хмарної ІКТ-інфраструктури (кишенькові, мобільні, портативні комп'ютери, електронні книги, 
смартфони, мультимедійні дошки з Інтернет доступом та ін) [8]. 

Це створює підстави для розвитку інтегральних підходів до побудови моделей підготовки фахівця, які 
ґрунтуються на побудові багаторівневих системних колекцій електронних ресурсів, створених для різних 
типів спеціалізації та навчального призначення [9].  

Згідно результатів опитування, присвяченому оцінюванню рівня використання хмарних технологій 
компаніями різного профілю за багатьма показниками, що проводилося організаціями The North Bridge і 
Gigaom Research у 2014 році, в якому взяли участь більше тисячі респондентів як серед компаній ІТ-
бізнесу, так і користувачів ІТ-послуг, за останні кілька років (перше опитування було проведено у 2011 
році) спостерігається збільшення у п’ять разів тих, хто вже задіяли сервіси SaaS у своїй професійній 
діяльності (від 11 % до 74 %). При цьому зростання використання PaaS відзначається майже в шість разів 
(до 41 %), з більш як 11,000 хмарних сервісів і API, тоді як застосування IaaS зросло до 56 %. Автори 
опитування зазначають, що майбутнє за створенням все нових хмарних додатків, а також програмного 
забезпечення, яке можна реалізувати лише ''у хмарі'' [10].  

При тому, що розвиток хмарних додатків у PaaS досяг переламної межі, коли їх буде використовувати 
вже більшість компаній, стосовно SaaS можна зазначити, впровадження є майже повсюдним за даними 
цього опитування. Враховуючи те, що закономірності розвитку ІТ сектору є певною мірою загальними, 
нові технології здебільшого легко долають кордони, на основі цих даних можна зробити висновок, що 
швидкий розвиток хмарних технологій є помітною сучасною тенденцією, що виявлятиметься як у 
зарубіжному, так і вітчизняному освітньому просторі.  

Зважаючи на існування різних моделей використання хмарних сервісів, варто звернути увагу на 
виважений вибір найбільш доцільного рішення, яке підходить для кожного випадку, для конкретної 
організації, як для колективного, так й індивідуального користувача. Вибір моделі SaaS у цьому 
відношенні може бути обґрунтований тим, що ці сервіси є найбільш доступними у використанні, хоча і 
потребують ретельного аналізу ринку та педагогічно виваженого вибору програмного додатку, за 
допомогою якого можна було б досягти потрібних навчальних або наукових цілей. Ці засоби можуть 
бути задіяні як у діяльності окремого викладача або кафедри, так і в індивідуальній або колективній 
роботі користувачів.  

У той же час, облаштування ІКТ інфраструктури навчального закладу загалом потребує вибору і 
аналізу відповідної хмарної платформи, що може бути організована за моделлю PaaS або IaaS. Це 
потребує вирішення певної низки організаційних питань, як то формування спеціального ІКТ-підрозділу 
із фахівців, що мають відповідну кваліфікацію для налаштування і розгортання цієї інфраструктури, 
облаштування необхідного апаратно-програмного забезпечення, визначення плану і етапів проектування, 
апробації і тестування інформаційно-освітнього середовища, наповнення його необхідними ресурсами, їх 
впровадження та моніторингу їх якості, навчання педагогічного персоналу тощо [8; 9]. У цьому випадку, 
зважаючи на результати зарубіжного досвіду, а також існуючі тенденції розвитку ІТ-сфери, можна 
зробити висновок, що найбільш доцільним є використання гібридних сервісних моделей, що можуть 
інкорпорувати як засоби загальнодоступної, так і корпоративної хмари, що не виключає також і 
залучення засобів за моделлю ''програмне забезпечення як сервіс'', якщо це необхідно [8; 9].  

Впровадження хмарних технологій у процес навчання має бути цілісним, здійснюватися згідно 
принципів відкритої освіти, серед яких: принципи мобільності учнів і вчителів; рівного доступу до 
освітніх систем; надання якісної освіти; формування структури та реалізації освітніх послуг [8].  

Основними принципами формування хмаро орієнтованого освітнього середовища є фундаменталізація 
процесу навчання, підвищення якості і доступності освіти, що спирається головною мірою на розширення 
доступу до якісних електронних освітніх ресурсів, що володіють такими інноваційними характеристиками, 
як адаптивність, мобільність, повномасштабна інтерактивність, вільний мережний доступ, уніфікована 
інфраструктура, забезпечення універсального підходу до роботи [1]. Завдяки цьому хмарні технології, що є 
нині передовими технологіями самого інформаційного суспільства, зможуть відіграти роль провідного 
інструменту інформатизації педагогічних систем вищої освіти. 
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Саме можливості спільного використання ресурсів надають підстави для отримання вільного доступу 
до освітніх послуг, що узгоджується з принципами відкритої освіти, що дасть можливість поєднання 
науки і практики, інтеграції процесу підготовки спеціалістів і здійснення наукових досліджень.  

Висновки. Обґрунтовано, що хмаро орієнтовані моделі побудови освітньо-наукового середовища 
навчального закладу спрямовані на реалізацію ширшого доступу користувачів до кращих зразків 
електронних освітніх ресурсів і сервісів, реалізуючи принципи ширшого доступу до якісної освіти і 
неперервності навчання, коли основний акцент зміщується від масового запровадження окремих 
програмних продуктів до створення розподіленого середовища, рішень, спрямованих на крос-
платформене поширення, підтримування мережних структур і сервісів. Це є передумовою підвищення 
якості освітніх послуг, на основі моніторингу навчальної діяльності і оцінювання її результатів із 
використанням електронних ресурсів у хмаро орієнтованому середовищі.  

Результати дослідження свідчать про впевнений рух у галузі розвитку нових шляхів створення і 
використання програмного забезпечення навчального призначення на основі концепції хмарних 
обчислень, що досить суттєво змінює засоби і підходи до організації педагогічної діяльності.  
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Шишкина М. П. Электронные ресурсы облачно-ориентированной образовательно-
исследовательской среды в деятельности педагога. 

В статье освещены перспективные пути развития, повышения качества и доступности электронных 
образовательных ресурсов и сервисов облачно ориентированной образовательно-исследовательской 
среды высших учебных заведений. Обосновано, что использование сервисов облачных вычислений 
является актуальной тенденцией развития средств ИКТ современных педагогических систем. 

Рассмотрены основные модели поставки облачных сервисов в образовательно-исследовательской среде 
педагогического учебного заведения. Осуществлен анализ их преимуществ и недостатков, даны 

рекомендации по их применению. 

Ключевые слова: электронные ресурсы, облачные технологии, образовательная среда. 

Shyshkina M. P. Electronic Resources of the Cloud-Based Educational and Research Environment for the 
Teacher's Activity. 

To provide the high-quality education is one of the leading modern teacher's training objectives. The essential 
prerequisite for its improvement is the greater access to qualitative electronic educational resources and 

emerging ICT in the educational institutions. The promising area of the learning environmental modernization 
in the pedagogical educational institution is using the cloud-oriented systems for educational purposes. The 
scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out 
tendencies of the domestic and foreign experience with cloud computing services, and define trends of the 

educational and research environment formation. The article highlights promising ways of the cloud-based 
learning environment creation in the pedagogical institution, concerning the basic models of electronic learning 
resources facilities and services supply. There are recommendations on promising ways to improve the quality, 
accessibility and effectiveness of ICT-based learning tools use containing the analysis of main types of facilities 
and services, informational and communicational platforms that may be appropriate to use in the education and 

the comparison of its advantages and disadvantages. The basic features and tools of electronic resources 
available within the model "software as a service" as the most accessible and popular for teachers' training are 
revealed. The use of the cloud technologies and services is feasible for improving the level of the educational 
and research environment of the pedagogical institution, increasing the quality and accessibility of ICT-based 

tools making the radical change of the educational technology access and use the software for both the 
individual and collective work. 

Key words: electronic resources, cloud technologies, educational environment. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Педагогічні науки 

© Тичина І. В., 2014 
124 

УДК 37.018:355.231(477)(09) 
І. В. Тичина, 

викладач 
(Житомирський військовий інститут Держаного університету телекомунікацій) 

irene8383@mail.ru 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ В 
УКРАЇНІ У 20-40 РОКАХ ХХ СТОРІЧЧЯ 

Розглянуто історіографічні джерела проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 20-40 роках 
ХХ сторіччя, здійснено відповідний аналіз вказаних джерел. На підставі аналізу історіографічних 

джерел зроблено низку висновків, проведено періодизацію існуючих досліджень, визначено основні риси і 
тенденції кожного з хронологічних етапів історіографії. Обґрунтовано висновок про необхідність 
подальшого дослідження проблематики у зв'язку з її недостатнім вивченням у наукових колах. 

Ключові слова: історіографія, військові навчальні заклади, РСЧА, УРСР, міжвоєнний період, 
військові фахівці. 

Постановка проблеми дослідження. Для України XX сторіччя стало віком трагедій та страждань, 
адже внаслідок Голодомору та геноциду, що їх проводили окупанти, внаслідок світових війн та 
революцій, чиї фронти прокотилися по Україні, українці зазнали колосальних втрат. Друга світова війна 
є однією із найважливіших подій у сучасній історії України ХХ сторіччя. На даний час у колах як 
вітчизняних, так іноземних істориків не вщухають наукові суперечки щодо з'ясування причин серйозних 
поразок Робочої Селянської Червоної Армії (РСЧА) на першому році війни, а в якості однієї із головних 
причин поразок 1941 року вказується низький якісний рівень підготовки Збройних сил, в тому числі 
військових фахівців. Помилки і прорахунки державних і військових органів у питаннях підготовки 
військових фахівців у 1920-40-х роках займають важливе місце у розумінні даної проблеми, адже рівень 
професійної підготовки військових фахівців завжди є вирішальним фактором у війні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Радянськими, українськими та російськими дослідниками 
та авторами опубліковано низку праць, що описують багатосторонній процес підготовки військових 
фахівців у передвоєнні десятиліття: 

– з історії та теорії загальної та військової дидактики – Й. Сталін, К. Ворошилов, С. Глуховський, 
Д. Воропаєв, А. Іовлєв; 

– з військової історії – В. Конюховський, О. Крушельницький, Д. Піха, М. Молодцигін, В. Гриневич, 
О. Бондарь, В. Бережанський, В. Бринцев, О. Кузьмук; 

– з історії та теорії військової освіти – М. Нещадим, Л. Гриневич, І. Криленко, І. Бондаренко; 
– з підготовки офіцерських кадрів у вищій військовій школі, включаючи військово-педагогічну 

підготовку – М. Александер, О. Камєнєв, М. Цепін, М. Мельтюхов.  
Мета статті. Для того, щоб здійснити більш повний аналіз існуючих досліджень за визначеною 

проблематикою необхідно провести їх періодизацію, визначити основні риси і тенденції кожного з 
хронологічних етапів історіографії. При цьому варто взяти до уваги, що саме "український період" 
історіографії теми дослідження бере свій початок з 1991 року, до цього історіографія не мала чітко 
окреслених меж у рамках адміністративних одиниць – республік, а існувала в загальному масштабі 
Радянського Союзу. Це пояснюється тим, що проблематика підготовки військових фахівців в Україні 
(УРСР) протягом періоду з 1920-х по 1990-ті роки фактично не вивчалась, а лише під час досліджень 
загально-радянських питань військової педагогіки чи історії, іноді використовувались статистичні 
відомості щодо навчальних закладів Українського (з 1935 року – Київського та Харківського) 
військового округу. 

Виклад основного матеріалу. Перший період бере свій початок з моменту появи досліджень у даній 
галузі в 1920-х роках і тривав аж до середини 1950-х років, коли після 20-го з'їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу (КПРС) з'явилась можливість звільнити історичну науку від негативних догм 
сталінської епохи.  

Протягом даного довоєнного етапу історіографії підготовка військових фахівців оцінювалася 
виключно з позитивної сторони. Розгляд питання підготовки військових фахівців для РСЧА знайшов 
своє відображення подекуди у статтях періодичної преси, але основним джерелом були методичні 
посібники Головного управління військових учбових закладів (ГУВУЗ) РСЧА та матеріали з'їздів, 
конференцій військових навчальних закладів (ВНЗ) СРСР 1920-х років. У них у досить лаконічній формі 
розкривались джерела комплектування військових фахівців та методики їх професійної підготовки, 
планувались подальші заходи по розвитку теорії та практики навчання та виховання 
військовослужбовців [1]. 

Що стосується суто українських ВНЗ та їх певних особливостей – історіографічним джерелом даного 
періоду є літературні видання по узагальненню навчальної роботи викладачів, курсантів вказаних ВНЗ: 
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Київської школи командирів ім. С. С. Камєнєва, Київської піхотної школи ім. Робочих Червоного 
Замоскворіччя, Харківської школи червоних старшин [2]. Саме ці праці, з точки зору історіографії, 
можна вважати першими "суто національними" публікаціями щодо досліджуваної тематики. 

Важливого значення в історіографії підготовки військових фахівців в Україні досліджуваного періоду 
набули джерела військово-педагогічної та періодичної преси. До їх переліку належать такі видання: 
"Червоний офіцер", "До нової армії", "Військове знання", "Червона Армія та школа", "Військова справа", 
"Військовий вісник" та інші. У вказаних галузевих засобах масової інформації публікувались перші наукові 
напрацювання, а також статті щодо організації підготовки фахівців у ВНЗ, методики військової освіти, 
навчальних планів та програм, побутових проблем, що стосувались функціонування військових шкіл [3]. 

У середині 1930-х років, у зв'язку з наростаючою загрозою війни, армія перейшла з територіального 
на кадровий принцип комплектування. В цей час вищевказані з'їзди та конференції військових 
навчальних закладів по обміну педагогічним досвідом припинились, настали часи чіткого виконання 
вказівок "з верху", які тривали до середини 1950-х років. Популярності в галузі військової освіти та 
підготовки військових фахівців набули "науково-публіцистичні праці" державних та військових 
очільників СРСР: М. Фрунзе, К. Ворошилова, М. Тухачевського. Роботи публікувались окремими 
брошурами, збірками статей та творів [4]. Також не можна не звернути увагу на порівняно новий вид 
друкованих праць вказаного періоду – офіційні виступи перших державних та військових діячів СРСР – 
Й. Сталіна та К. Ворошилова зокрема, які публікувались надзвичай великими накладами та фактично 
носили рекомендаційний характер для військових освітян [5]. Наукова їх цінність на жаль мізерна, адже 
питання виховання та підготовки військових фахівців у вказаних джерелах зводяться виключно до 
ідеалізації КПРС та її лідерів, а також прославленні "справи Леніна-Сталіна". 

Водночас на початку 1940-х років з'являється незначна кількість публіцистичних і науково-
популярних статей і брошур, що стосувались питань військового будівництва, в яких, певною мірою 
описується проблематика підготовки кадрів командного складу. Наприклад, у брошурі С. Глуховського 
"Роль та завдання масових оборонних організацій у зміцненні обороноздатності Радянського Союзу" [6] 
викладено основні завдання ДССААФ (ОСОАВІАХИМ) в питаннях залучення та підготовки абітурієнтів 
до військових навчальних закладів, пропаганди військової служби. 

Перші дослідження історично-педагогічного характеру, що висвітлюють діяльність державних та 
військових органів із довоєнної підготовки військових фахівців у СРСР та опосередковано в УРСР 
з'являються лише на початку 50-х років ХХ сторіччя. Така хронологічна прогалина пояснюється 
періодом Великої Вітчизняної війни та післявоєнної відбудови. У роботах таких авторів, як А. Болотін, 
М. Кіряєв, Н. Каширін лише перераховуються основні напрямки державної політики в галузі вирішення 
питань комплектування армії командними кадрами. Значну увагу автори приділяють проблемі 
технічного переоснащення РСЧА, ідеалізуючи заслуги комуністичної партії у цьому питанні. Огляд 
історіографічних джерел даного етапу приводить до висновку, що для більшості робіт характерна проста 
фіксація основних рішень і дій державних, партійних і військових органів у сфері підготовки військових 
кадрів. Аналіз і оціночна характеристика зазначених процесів відсутні. Серйозних досліджень на рівні 
дисертацій у вказаний час не проводилось, а всім дослідженням розглянутого періоду притаманна 
спільна риса: ідеалізація процесів та абсолютна відсутність критичних відгуків щодо проблематики.  

Наступний період історіографії тривав із середини 1950-х років до 1991 року. У військово-історичній 
літературі цього періоду проблема підготовки командних кадрів для РСЧА знайшла більш широке 
відображення. Наприкінці 1950-х років активізуються історичні дослідження кадрового аспекту 
військового будівництва, в яких більш докладно дається опис історичного дослідження Радянської 
держави, в тому числі на прикладі ВНЗ УРСР, щодо розбудови військової освіти у 1920-ті роки та 
реформування системи підготовки військових кадрів у 1930-ті роки.  

Такі радянські науковці як Д. Воропаєв та А. Іовлєв одними з перших у зазначений період здійснили 
комплексні дослідження із зазначеної проблематики. Зокрема в своїй роботі "Боротьба Комуністичної 
партії за створення військових кадрів (1918-1941 рр.)", що вперше вийшла в 1956 р. (із доробками і 
змінами у 1960 р.), автори розкривають суть військових перетворень в міжвоєнний період, дають 
обґрунтовану оцінку передумов реформ, здійснених у сфері командно-політичного складу РСЧА [7].  

В подальшому А. Іовлєв на рівні докторської дисертації здійснив досить успішне дослідження 
вищевказаної тематики за період 1918-1936 рр. У роботі проводиться аналіз діяльності партійних і державних 
органів щодо створення та реформування системи підготовки військових фахівців, у тому числі командного 
складу РСЧА. Робота включає в себе огляд основних державних рішень, в тому числі наказів РНК і вказівок 
ЦК ВКП (б) щодо підготовки військових фахівців. Також, у зазначеній роботі містяться певні висновки щодо 
питань кадрової політики в передвоєнні роки. Наводяться дані про кількість військових навчальних закладів 
РСЧА. Водночас дослідження характеризується одностороннім ідеологічним підходом, вузькістю джерельної 
бази, що є наслідком обмеженого доступу дослідника до архівних фондів. Крім цього, варто зазначити 
недостатнє освітлення автором питань, пов'язаних безпосередньо з проблемою професійної підготовки 
військових фахівців на території УРСР у визначений період.  
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У роботах інших науковців вказаного етапу (Н. Кузьміної, М. Ложкової, В. Конюховського) основна 
увага приділяється реформам системи управління військами, змінам освітніх програм і доктрини ведення 
війни [8]. Особливу увагу автори приділяли опису військових технічних розробок і впровадження у 
військах нового озброєння, проблематиці державної діяльності в галузі підготовки військових фахівці, а 
тим паче військова педагогіка на території УРСР була досліджена опосередковано, шляхом посилань на 
основні програмні документи та напрями реформування системи військової освіти загалом. 

У середині 1960-х років з'являється нова категорія публікацій, які побічно досліджують зазначену 
проблематику, представлених у формі історичних нарисів. У даних виданнях описується шлях 
становлення і розвитку конкретних військових навчальних закладів РСЧА. Велика увага в таких 
дослідженнях приділяється ролі окремих військових освітніх установ у підготовці кадрів у 1930-ті роки. 
Саме у вказаних нарисах були розглянуті такі аспекти, як навчальні програми, культурно і політико-
виховна діяльність військових шкіл та училищ в передвоєнні роки на території УРСР, що вкрай важливо 
для всебічного вивчення проблеми підготовки військових фахівців. Загалом історичні нариси дозволяють 
нам більш докладно розглянути внутрішнє життя військових навчальних закладів на території УРСР в 
1920-40-ті рр. 

На окрему увагу заслуговує робота Д. Піхи, в якій він у 1964 році на рівні дисертації кандидата 
історичних наук достатньо докладно розкрив аспекти військового будівництва в Українському 
військовому окрузі у 1921-1928 роках, в тому числі становлення військових навчальних закладів РСЧА, 
що функціонували на території УРСР [9]. Автор побічно основної теми звертає увагу на проблеми, 
пов'язані з перебудовою і поліпшенням навчально-викладацької роботи. Висвітлюються деякі питання 
вдосконалення органів керівництва військовими навчальними закладами.  

Наприкінці другого етапу історіографії, що відповідає за своїми хронологічними межами періоду 
перебудови в СРСР, настає новий період у розвитку вивчення проблеми, пов'язаний із зміною підходу до 
вивчення державної політики в галузі військової освіти. Дана тенденція пояснюється поступовим 
витісненням із робіт ідеологічних моментів, що дозволило приділити більшу увагу саме управлінському 
та педагогічному аспекту, дати об'єктивну оцінку проведеним реформам. Серед робіт, що вийшли в 1980-
ті роки, звертають на себе увагу наукові статті та праці А. Крушельницького та М. Молодцигіна. Ці 
дослідження описали систему військових навчальних закладів СРСР у передвоєнні роки, в тому числі в 
УРСР. Автори докладно розкривають проблему підготовки військових кадрів для РСЧА до моменту 
початку Великої Вітчизняної війни [10].  

Головною рисою другого етапу розвитку історіографії є значне просування вперед у дослідженні 
проблематики міжвоєнного реформування системи військової освіти та підготовки військових фахівців. 

На даному етапі продовжували публікуватися історичні нариси, авторами опублікованих у даний 
період робіт у більшості випадків є відставні військові, випускники відповідних навчальних закладів, що 
мали доступ до внутрішніх архівів, що, в свою чергу, обумовлює наявність в роботах архівних 
документів. Саме на даному етапі рівень історіографії розширюється до фундаментальних робіт, у числі 
яких кандидатські та докторські дисертації.  

Таким чином, історіографія другого періоду є найбільш об'ємною по кількістю опублікованих 
матеріалів. При цьому наукові дослідження, що з'явились протягом розглянутого періоду, в силу 
ідеологічних причин, не досить об'єктивно відображають систему військової освіти та підготовки 
військових фахівців в Україні, тим паче дослідження здійснювались через призму комуністичної 
ідеології. Роботи висвітлюють ідеологічний базис виховання військових фахівців, авторів також цікавить 
військово-історичний базис, але аж ніяк не педагогічний ухил. Вкрай мало уваги приділяється помилкам 
у процесі становлення та реформування системи військової освіти на довоєнному етапі, не зроблені 
узагальнення і висновки принципового характеру, здатні відобразити в собі всю складність і 
суперечливість проблематики підготовки військових фахівців РСЧА в 1920-40-і рр., при цьому виключно 
епізодично досліджувалась проблематика підготовки військових фахівців саме на території УРСР. 

Заключний етап історіографії проблематики представлений вже не радянськими, а українськими 
дослідженнями, таким чином, його хронологічні рамки охоплюють період з 1991 р. по теперішній час.  

В умовах відродження української самобутньої історії та педагогіки, а особливо після розвалу СРСР, 
коли розпочалося активне дослідження заборонених раніше тем, національний аспект військової освіти 
20-40-х рр. ХХ сторіччя опинився у центрі уваги науковців, зокрема України. Серед системних праць цієї 
проблематики не можна не згадати працю М. І. Нещадима "Військова освіта України: історія, теорія, 
методологія, практика" [11], яка демонструє фундаментальний підхід до розкриття зародження, 
становлення та розвитку військової освіти в Україні як джерела поповнення військовими фахівцями 
потреб армії як у мирні, так і у воєнні часи. Вперше дослідником у науковій літературі незалежної 
України запропонована структура освіти, навчальних закладів, а також досліджено потенціал воєнної 
освітньої галузі. Цінність цієї праці полягає у вмілому використанні методологічних принципів 
розкриття суті проблем із підготовки військових фахівців у навчальних закладах, забезпеченні ними 
потреб Збройних Сил. Автор один із перших аргументував свою працю нормативними документами 
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державних та військових органів. Проаналізовано систему підготовки офіцерських кадрів у військових 
навчальних закладах Радянської Армії, склад і призначення ВНЗ, які перебували на теренах України. 
Водночас у дослідженні М. І. Нещадима недостатньо розкрито суть підготовки офіцерів у міжвоєнний 
період, основний акцент зроблено на проблемі навчання військових фахівців у післявоєнний період та 
напередодні утворення незалежної української держави. 

Питання, пов'язані з навчальним процесом у військових освітніх установах України, також розкриває 
кандидатська дисертація Л. Гриневич [12] та її монографія в колективній праці "Історія українського 
війська" [13]. Її праця, що вийшла в 1995 р. вперше дає критико-історичний аналіз системи підготовки 
командних кадрів в Україні у міжвоєнні роки. Важливо зазначити, що в суто військово-історичній роботі 
присутній і педагогічний аспект. Дослідник досить докладно аналізує доктрину військової освіти та її 
зміну протягом вказаного періода. Серед іншого, особливий інтерес викликає детальне дослідження 
становлення та функціонування військового навчального закладу УРСР – Школи Червоних старшин та 
особливостей цього "національного" ВНЗ.  

Певний інтерес викликає, захищена у 1997 року в Одесі, кандидатська дисертація О. Бондаря на тему 
"Українізація та національні формування у військах УВО у 1922-1935 роках" [14]. У цій роботі автор 
опосередковано звернувся до проблематики розбудови "національних ВНЗ України" – Харківської 
школи Червоних старшин, також досліджувалась проблематика освоєння військових дисциплін 
курсантами українських "національних" ВНЗ. Звертає на себе увагу наукова праця І. Криленка 
"Підготовка офіцерських кадрів для танкових військ під впливом динаміки розвитку танкобудування (20-
80-ті рр. ХХ ст.)" [15]. Автор, хоч і через вузькопрофільну призму підготовки фахівців-танкістів, але все 
ж таки загалом дослідив створення в УРСР мережі радянських військових навчальних закладів у 
міжвоєнний період, визначив їх завдання, структуру та реформи ВНЗ у 1930-х рр. 

Незважаючи на появу за останні роки значної кількості історичних журналів, в тому числі й 
педагогічних та військово-історичних, публікації, що стосуються досліджуваної нами проблеми, 
представлені в малому обсязі. Зокрема, вищевказані талановиті вчені: М. Нещадим, І. Криленко, 
Л. Гриневич є авторами більшості наукових статей досліджуваної проблематики, в яких досліджені 
проблеми підготовки військових фахівців у навчальних закладах [16], основні напрямки діяльності 
державних та військових органів щодо створення національних військових училищ на території УРСР 
[17], виявлені причини зміни в цій політиці, що привели в підсумку до їх закриття [18]. 

Окремий інтерес викликає колективний історичний нарис В. Бережанського, В. Бринцева та 
В. Гриневича, що вийшов у світ у 2001 році. Ця праця узагальнила перші наукові дослідження та 
публікації 1990-х років щодо аспектів військового будівництва в Україні у ХХ столітті, в тому числі 
діяльності ВНЗ із підготовки військових фахівців РСЧА в міжвоєнний період [19]. 

Дисертаційні праці, що досліджують різні аспекти проблеми підготовки військових кадрів у 1920-40-
ті рр., представлені в рамках сучасного періоду історіографії фактично роботами М. Нещадима, 
Л. Гриневич, О. Бондаря та І. Криленка. 

Хоча автори вищевказаних робіт та статей ввели до наукового обігу чимало невідомих раніше 
документів, зокрема й щодо "національних" ВНЗ на території УРСР, а також щодо особливостей 
розвитку системи військової освіти у 1920-40-ті роки, все ще обмежена джерельна база не дозволила 
провести повноцінне дослідження й відтворити більш-менш повну наукову картину військової освіти та 
підготовки військових фахівців РСЧА в Україні у 20-40-х роках ХХ сторіччя. 

Задля ґрунтовного дослідження тематики ми вимушені також звернутись до зарубіжних 
історіографічних джерел, російських зокрема. Так, проблематику, пов'язану з навчальним процесом у 
ВНЗ у міжвоєнний період, розкриває монографія російського науковця А. І. Каменева. Його праця 
"Історія підготовки офіцерських кадрів в СРСР (1917-1984 рр.)", що вийшла в 1991 р. вперше дає 
критико-історичний аналіз системи підготовки командних кадрів у міжвоєнні роки, дослідник досить 
докладно аналізує доктрину військової освіти та її зміни протягом даного періоду [20]. Окремі аспекти 
проблематики підготовки військових кадрів у 1920-30-ті роки були досліджені в працях 
М. І. Мельтюхова, І. О. Бондаренка. Водночас вказані роботи досліджують проблематику виключно 
через призму підготовки військових фахівців у РСФСР або СРСР, при цьому досліджуваний період, як 
правило, становить з 1917 по 1990 рр.  

У ході третього історіографічного етапу у дослідників з'явилися можливості для створення більш повних і 
об'єктивних праць. Були конкретизовані і територіальні рамки досліджень – територія України, опубліковані 
джерела із закритих раніше архівів та фондів. За останні двадцять три роки були опубліковані роботи, в яких 
приділялась певна увага питанням підготовки військових фахівців в Україні у міжвоєнні роки, вперше 
розглянуто питання українських національних військово-навчальних закладів в УРСР та їх особливостей, але 
спеціального комплексного дослідження з проблеми підготовки військових фахівців у міжвоєнний період, ще 
й через призму саме військової педагогіки, а не історії, не проводилось.  
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Проведений нами аналіз історіографії проблеми підготовки військових фахівців в Україні в 1920-40-х 
роках у період її становлення та модернізації, а також огляд досліджень і різного роду публікацій із 
зазначеної проблеми, дозволяє зробити низку висновків. 

По-перше, на сьогоднішній день не існує комплексного дослідження щодо питання військової освіти 
та підготовки військових фахівців РСЧА на території України в 1920-40-х роках. Сама проблема 
підготовки військових фахівців у передвоєнний період включає в себе значний ряд аспектів, до розгляду 
яких дослідники зверталися з різним ступенем інтенсивності. Протягом усіх виявлених і розглянутих 
періодів історіографії авторами досліджень порушувалися лише окремі її аспекти. 

По-друге, в центрі уваги більшості опублікованих радянських досліджень з цікавої для нас 
проблематики знаходиться діяльність центральних радянських державних органів, а не тих структур, які 
безпосередньо керували процесом організації та реформування системи підготовки командних кадрів 
РСЧА, всі без виключення дослідження не розглядають проблематику через призму специфіки саме 
українських ВНЗ, обмежуючись розглядом проблематики в масштабах СРСР без конкретики 
"національного питання". 

По-третє, питання пов'язані з системою підготовки військових фахівців РСЧА на території України в 1920-
40-х роках не знайшли належного відображення у військовій педагогічній історіографії. Тим часом, знання, 
розуміння та осмислення цих даних значною мірою дозволили б реальніше оцінити якісний рівень військових 
фахівців РСЧА на момент початку Другої світової війна та, відповідно, Великої Вітчизняної війни, а також 
визначити особливості "національних" ВНЗ на території УРСР в період з 1921 р. по 1938 р. 

Перспектива подальших досліджень. Аналіз наявної літератури показав, що проблема потребує 
подальшого вивчення. Для відповіді на решту питань потрібно дослідження значного числа джерел, а 
паралельно з цим виникає необхідність узагальнення та переосмислення вже опублікованої інформації.  
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Тычина И. В. Историографический анализ проблемы подготовки военных специалистов в Украине в 
20-40 годах XX столетия. 

Рассматриваются историографические источники проблемы подготовки военных специалистов в 
Украине в 20-40 годах XX столетия, выполнен соответствующий анализ указанных источников. 

Основываясь на анализ историографических источников, сделан ряд выводов, проведена периодизация 
существующих исследований, определены основные черты и тенденции каждого из хронологических 
этапов историографии. Обоснован вывод про необходимость дальнейшего исследования проблематики 

в связи с недостаточным изучением ее в научных кругах. 

Ключевые слова: историография, военные учебные заведения, РККА, УССР, межвоенный период, 
военные специалисты. 

Tychyna I. V. The Historiographic Analysis of the Problem of Military Specialists' Training in Ukraine in the 
20-40th Years of the XX Century. 

The historiographic sources of the problem of the military specialists' training in Ukraine in the 20-40th years of 
the XX century are analyzed and the appropriate analysis of the given sources is performed. The number of 
conclusions, the periodization of the existed researches, main features and tendencies of each chronological 

stage of historiography, based on the analysis of histiriographic sources is performed. The conclusion is 
grounded on the necessity of the subject matter further research in view of its insufficient examination in the 

scientific circles. 

Key words: historiography, military educational establishments, the Red Army, the USSR, interwar period, 
military specialists.  
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КРИТЕРІАЛЬНО-ПОКАЗНИКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті представлено рівні сформованості міжкультурної толерантності, критерії та 
показники. На основі аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що міжкультурна 
толерантність складається з певних взаємопов’язаних компонентів, зокрема, таких як: 
когнітивний, мотиваційно-стимулюючий, емоційно-оціночний, комунікативно-діяльнісний, 

особистісно-рефлексивний. В якості критеріїв виділено: пізнавальний, аксіологічний, афективний, 
поведінковий, особистісний. Відповідно до критеріїв сформованості міжкультурної толерантності 

встановлено рівні (високий, середній, низький) та показники. 

Ключові слова: міжкультурна толерантність, компонент, критерій, показник, рівень. 

Постановка проблеми. Феномен міжкультурної толерантності характеризується неоднозначністю 
виділених ознак та проявів, комплексністю та багатоаспектністю. Тому для вивчення толерантності 
застосовуються суттєво різні методи.  

В основі діагностики будь-якого процесу лежить рівневий підхід. Тому критерії, показники та рівні 
сформованості міжкультурної толерантності є необхідними для розробки діагностичної програми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Критерій (від грец. kriterion − ознака, яка служить 
основою для оцінки) − мірило для оцінки, визначення, зіставлення явища або процесу; ознака, що є 
основою класифікації [1: 150]. 

Критерій в педагогіці – це сукупність показників, що дають якісно-кількісну характеристику стану 
об’єкта навчання на певному рівні [2]. 

При розробці критеріїв оцінки рівня сформованості міжкультурної толерантності студентів коледжів 
ми звернулися до наукових праць А. І. Альошиної [3: 63], Н. О. Асташової [4: 77], В. Г. Гімалієва [5: 25], 
О. А. Гриви [6: 70], І. Б. Гриншпун [7: 31], О. С. Матієнко [8: 28], Л. Р. Слобожанкіної [9: 31], 
Ю. В. Тодорцевої [10: 63] та ін. 

Мета даної статті – визначити критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної 
толерантності у студентів коледжів. 

Виклад основного матеріалу. А. І. Альошина, досліджуючи формування міжкультурної 
толерантності лінгвістів-перекладачів виділила лінгвокультурологічний, емоційно-ціннісний та 
комунікативно-діяльнісний критерії. Показниками лінгвокультурологічного критерію є знання 
культурної і мовної картини світу (знання іноземної мови, знання своєї і чужої культури, знання про 
толерантність, знання правил міжкультурної комунікації, знання про культурні особливості 
міжкультурної комунікації, знання про роль перекладача як посередника в міжкультурній комунікації), 
орієнтація в ситуаційному контексті, вибір адекватного стилю комунікації, толерантність до мови, яка 
вивчається. Показниками емоційно-ціннісного критерію є емоційна стабільність, доброзичливість, 
соціальна відповідальність, чутливість партнера, чемність, екстравертність. Показники комунікативно-
діяльнісного критерію: відсутність стереотипів, забобонів, гнучкість мислення, критичність мислення, 
відсутність напруженості в поведінці, товариськість, уміння знайти вихід зі складної ситуації [3: 63]. 

М. О. Маннанова, вивчаючи виховання міжкультурної толерантності студентів університету в 
лінгвістичній освіті, виокремила когнітивний, ціннісно-мотиваційний та поведінковий критерії. За рівні 
вихованості міжкультурної толерантності студентів у лінгвістичній освіті було виділено пасивний, 
рефлексивний та активний. До основних показників когнітивного критерію дослідниця відносить знання 
іноземної мови як невід'ємного компонента іншомовної культури − знання про систему мови, функції 
мови як засобу спілкування, про норми мовних відносин, невербальні засоби спілкування, статус, історію 
та розвиток мови, її роль та місце у світі. Основними показниками ціннісно-мотиваційного критерію є 
знання фактів іншомовної культури, через які можливе усвідомлення системи цінностей народу, 
засвоєння системи іншомовної культури. Поведінковий критерій характеризується мовними вміннями 
(засобами спілкування) − говоріння, аудіювання, читання, письмо, вміння спілкуватися з представниками 
іншої культури [11: 103]. 

Л. Р. Слобожанкіна, вивчаючи формування міжкультурної толерантності майбутніх спеціалістів у 
процесі іншомовної підготовки, за основу діагностування взяла наступні критерії: когнітивний, 
інструментальний, мотиваційний, рефлексивний. Дослідниця вважає, що когнітивний критерій 
передбачає ступінь сформованості професійних знань, необхідних майбутньому фахівцю для здійснення 
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толерантної міжкультурної комунікації і основними показниками когнітивного критерію є повнота та 
міцність засвоєння знань. Вчена вважає, що інструментальний критерій – це ступінь сформованості 
професійних комунікативних умінь, необхідних для здійснення толерантної міжкультурної комунікації 
та характеризується повнотою та міцністю оволодіння професійними вміннями, самостійністю, 
усвідомленістю. Мотиваційний критерій передбачає ступінь сформованості професійних мотивів і 
установок на міжкультурну толерантність і основними показниками цього критерію є соціокультурна 
дистанція, потреба в спілкуванні з представниками іншої культури, активність. Л. Р. Слобожанкіна 
визначає, що рефлексивний критерій – це ступінь сформованості рефлексивної позиції, а саме: 
усвідомлення себе як носія культурних цінностей, задоволеність своїми досягненнями в області 
міжкультурної комунікації [9: 31]. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що міжкультурна толерантність – це 
якість особистості, яка складається з певних взаємопов’язаних компонентів. До структури міжкультурної 
толерантності ми відносимо такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-стимулюючий, емоційно-
оціночний, комунікативно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний. Відповідно до структури 
міжкультурної толерантності в якості критеріїв ми виділили: 

– пізнавальний критерій, який включає в себе знання про толерантність, міжкультурну толерантність, 
її суть, зміст; про якості толерантної особистості; знання іноземної мови; соціокультурні знання: про 
країну, мова якої вивчається, соціальні та культурні особливості, традиції, спосіб життя, правила 
етикету; знання основ міжкультурної комунікації (стилі спілкування, мова жестів, стиль ділової 
кореспонденції); спільне та відмінне у рідній культурі та іноземній; 

– аксіологічний критерій, який включає в себе інтерес, бажання, готовність до міжкультурної 
взаємодії. Недостатньо володіти іноземною мовою, основами міжкультурної комунікації, знаннями про 
культурні реалії тієї чи іншої країни, потрібно ще й прагнути встановлювати міжкультурні контакти, 
прагнути до культурного взаємозбагачення; 

– афективний критерій, який включає в себе ставлення людини до себе як самобутньої, неповторної 
особистості; почуття приналежності до рідної культури; позитивне емоційне сприйняття іншого, його 
думок, поглядів, способу життя; 

– поведінковий критерій включає в себе впевненість в собі, вміння долати сформовані стереотипи, вміння 
здійснювати міжкультурну комунікацію на толерантній основі, вміння стримувати себе, уникати конфліктних 
ситуацій, адаптуватися до певних норм поведінки, вміння виступати в ролі посередника між культурами; 

– особистісний критерій, який включає в себе моральні риси особистості, необхідні для толерантної 
взаємодії (емпатія, гуманність, стриманість, доброзичливість, відповідальність, перцепція та ін.); 
включає в себе осмислення людиною навколишнього світу, усвідомлення себе в цьому світі в якості 
носія певних культурних традицій, своєї діяльності і того, як її сприймають і оцінюють інші. 

Показники та рівні сформованості міжкультурної толерантності були виділені нами відповідно до 
визначених критеріїв. 

У науковій літературі ''рівень'' визначається як ступінь якості, величина і т. п., досягнуті у чому-
небудь [12: 8: 547].  

Розглядаючи толерантність як якість особистості людини, хочемо зазначити, що кожна з якостей 
особистості має свої характеристики, показники. Питання про показники толерантності неодноразово 
розглядали різні автори (А. Альошина, О. Асмолов, Н. Асташова, В. Глебкін, О. Грива, І. Гриншпун, 
П. Комогоров, Г. Оллпорт, Г. Погодіна, О. Садохін, В. Собкін, Г. Солдатова, С. Щеколдіна та ін. 
(Таблиця 1.). 

Таблиця 1. 
Характеристики толерантної особистості 

Автор Характеристики, показники 
Н. А. Асташова [4] Гуманність, рефлективність, відповідальність, мобільність, упевненість 

у собі та у своїх силах, стриманість, варіативність у підході до оточуючої 
дійсності, перцепція, емпатія, почуття гумору. 

А. І. Альошина [3: 50], 
С. Д. Щеколдіна [13: 18], 
Г. О. Погодіна [14: 5]. 

Стійкість особистості: емоційна стабільність; доброзичливість, 
ввічливість, терпіння; соціальна відповідальність; самостійність; соціальна 
релаксація. 

Емпатія: екстравертність; чутливість партнера; чемність; високий 
рівень співпереживання; здатність до рефлексії. 

Дивергентність мислення: відсутність стереотипів, забобонів; 
гнучкість, критичність мислення, вміння бачити альтернативні рішення. 

Мобільність поведінки: відсутність напруження у поведінці; 
відсутність тривожності; комунікативність; уміння знайти вихід зі 
складної ситуації; автономність поведінки; прогностицизм; динамізм. 

Соціальна активність: соціальна самоідентифікація; соціальна 
адаптованість; креативність; соціальний оптимізм; ініціативність. 
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О. П. Садохін [15] Реальна рівноправність між представниками різних народів; взаємна 
повага, доброзичливість і терпиме ставлення всіх членів суспільства до 
різних соціальних, культурних груп; рівні можливості для участі у 
політичному житті всіх членів суспільства; гарантоване законом 
збереження та розвиток культурної самобутності й мов національних 
меншин; реальна можливість дотримуватися традицій для всіх культур, які 
представлені у цьому суспільстві; свобода віросповідання за умови, що це 
не зачіпає прав і можливостей представників інших конфесій; 
співробітництво й солідарність у розв’язанні спільних проблем; відмова 
від негативних стереотипів у галузі міжетнічних і міжрасових ставлень. 

Г. Оллпорт [16] Орієнтація на себе; потреба у визначеності; прихильність до порядку; 
здатність до емпатії; віддання переваги свободі, демократії, пізнання 
самого себе; відповідальність; захищеність. 

Г. У. Солдатова, 
Л. А. Шайгерова, 
О. Д. Шарова [17] 

відмова від домінування, спричинення шкоди і насильства; співпраця, дух 
партнерства, готовність миритися з чужою думкою; повага людської гідності 
та прав інших; прийняття іншого таким, який він є; здатність поставити себе 
на місце іншого; повага права бути іншим; визнання різноманітності та 
рівності інших; терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки. 

Протилежною рисою толерантності є така риса особистості, як інтолерантність. До характеристик 
інтолерантної людини можна віднести: агресію, конфліктність, жорстокість, дратівливість, невпевненість 
в собі, тривожність, нестійкість особистості, інтравертність, некомунікабельність, егоїстичність, 
відсутність достатнього рівня освіти та культури [18: 53]. 

Можна продовжити перераховувати характеристики, які притаманні толерантним та інтолерантним 
людям, але ми запропонували основні ті, які, на наш погляд, найбільш часто проявляються.  

Відповідно до зазначених критеріїв було встановлено рівні сформованості міжкультурної 
толерантності у студентів коледжів: низький, середній, високий.  

Для студентів з низьким рівнем характерна відсутність уявлень про толерантність, міжкультурну 
толерантність, її суть, зміст; відсутність знань про те, якими якостями наділена толерантна особистість; 
відсутність соціокультурних знань: про країну, мова якої вивчається, соціальні та культурні особливості, 
традиції, спосіб життя; відсутність знань щодо правил мовного етикету; відсутність знань з основ 
міжкультурної комунікації (стилі спілкування, мова жестів, стиль ділової кореспонденції); відсутність 
вміння розрізняти подібне та відмінне в культурі рідної країни та країни мова, якої вивчається. Вони 
володіють іноземною мовою на низькому рівні. У студентів відсутня зацікавленість толерантністю, 
міжкультурною толерантністю, її суттю, змістом; відсутнє бажання сформувати таку важливу якість 
особистості, як толерантність; відсутнє бажання вивчати іноземну мову; відсутній інтерес до вивчення 
соціокультурної інформації; відсутня потреба у спілкуванні з представниками іншої культури. Їм 
притаманна завищена самооцінка; ціннісне ставлення до інших, людства, Батьківщини не сформоване; 
характерне неприйняття іншого як рівного, його думок, поглядів, способу життя. Такі студенти 
невпевнені у собі або надмірно самовпевнені; у них наявні стереотипи, упередження і т. п.; вони 
некомунікабельні; не здатні слухати інших; здійснюють міжкультурну комунікацію на основі агресії, 
дратівливості, жорстокості; у них наявні труднощі в процесі міжкультурної комунікації; такі студенти не 
вміють стримувати себе; відстоювати свою позицію або відстоюють свою позицію, принижуючи гідність 
інших; схильні до конфліктів; важко адаптуються до певних норм поведінки; не здатні виступати в ролі 
посередника між культурами; проявляють тривожність; володіють низьким рівнем освіти та культури. 
Вони не усвідомлюють себе як самобутню, неповторну особистість; у таких студентів відсутнє відчуття 
приналежності до рідної культури; таким особистостям притаманні егоїстичність, нестійкість 
особистості, інтравертність, прояв агресії, жорстокості, дратівливості та ін. до представників інших 
культур; прояв пасивності і байдужості до оточуючих. 
Середній рівень. У студентів наявні загальні уявлення про толерантність, міжкультурну 

толерантність, її суть, зміст; поверхневі знання про якості, якими наділена толерантна особистість. Вони 
володіють іноземною мовою на достатньому рівні; недостатньо добре володіють соціокультурними 
знаннями: про країну, мова якої вивчається, соціальні та культурні особливості, традиції, спосіб життя; 
володіють правилами етикету рідної країни та загальними уявленнями про правила етикету в країні мова, 
якої вивчається; недостатньо володіють знаннями з основ міжкультурної комунікації (стилі спілкування, 
мова жестів, стиль ділової кореспонденції); недостатньо вміють розрізняти подібне та відмінне в 
культурі рідної країни та країни мова, якої вивчається. Такі студенти недостатньо зацікавлені 
толерантністю, міжкультурною толерантністю, її суттю, змістом; недостатньо проявляють бажання 
сформувати таку важливу якість особистості, як толерантність. У них виникає недостатнє бажання 
вивчати іноземну мову як засіб розширення знань та культурного збагачення; недостатньо проявляють 
інтерес до вивчення соціокультурної інформації; наявна недостатня потреба у спілкуванні з 
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представниками іншої культури. У таких студентів ціннісне ставлення до себе, інших, Батьківщини, 
людства, природи сформоване фрагментарно. Їм притаманне часткове позитивне емоційне сприйняття 
іншого, його думок, поглядів, способу життя; часткова невпевненість в собі; часткова здатність долати 
сформовані стереотипи, упередження і т. п. Студенти із середнім рівнем сформованості міжкультурної 
толерантності здійснюють спілкування лише зі знайомими, з представниками своєї культури; вміють 
слухати інших, але притаманна схильність і перебивати; лише не маючи можливості уникнути 
спілкування з представником іншої культури, здійснюють міжкультурну комунікацію з дотриманням 
толерантного спілкування лише з принципу ''я вас терплю, тому що так потрібно''. Вони недостатньо 
вміють використовувати навички міжкультурної комунікації; частково вміють стримувати себе; 
недостатньо вміють відстоювати свою позицію, не принижуючи інших; недостатньо вміють знаходити 
вихід із конфліктних ситуацій; володіють недостатнім рівнем освіти та культури. Студентам 
притаманний прояв емпатії, гуманності, стриманості, доброзичливості, відповідальності, перцепції та ін. 
до представників інших культур. Вони недостатньо відчувають свою приналежність до рідної культури. 
Високий рівень. Студенти відрізняються чіткістю уявлень про толерантність, міжкультурну 

толерантність, її суть, зміст. Вони мають знання про якості, якими наділена толерантна особистість. 
Студенти добре володіють іноземною мовою; соціокультурними знаннями: про країну, мова якої 
вивчається, соціальні та культурні особливості, традиції, спосіб життя; правилами етикету рідної країни 
та країни, мова якої вивчається. Мають гарні знання з основ міжкультурної комунікації (стилі 
спілкування, мова жестів, стиль ділової кореспонденції). Вони добре вміють розрізняти подібне та 
відмінне в культурі рідної країни та країни мова, якої вивчається. Студенти цікавляться толерантністю, 
міжкультурною толерантністю, її суттю, змістом; у них наявне бажання сформувати таку важливу якість 
особистості, як толерантність; вони мають велике бажання вивчати іноземну мову як засіб розширення 
знань та культурного збагачення. Студенти проявляють високий інтерес до вивчення соціокультурної 
інформації; у них наявна потреба у спілкуванні з представниками іншої культури. У таких студентів 
сформоване стійке ціннісне ставлення до себе як самобутньої, неповторної особистості, інших, 
Батьківщини, людства, природи; їм притаманне позитивне емоційне сприйняття іншого, його думок, 
поглядів, способу життя. Такі студенти впевнені в собі, володіють комунікабельністю, у них відсутні 
стереотипи, упередження і т. п. або вони здатні долати їх. Вони вміють слухати інших, здійснювати 
міжкультурну комунікацію на толерантній основі, застосовувати уміння міжкультурної комунікації, 
стримувати себе, відстоювати свою позицію, точку зору, не принижуючи інших, уникати та 
конструктивно вирішувати конфліктні ситуації. Студенти з високим рівнем сформованості 
міжкультурної толерантності здатні легко адаптуватися до певних норм поведінки, виступати в ролі 
посередника між культурами, вони володіють високим рівнем освіти та культури. Студентам 
притаманний прояв емпатії, гуманності, стриманості, доброзичливості, відповідальності, перцепції та ін. 
до представників інших культур. Вони добре відчувають приналежність до рідної культури. 

Висновок. Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам визначити такі 
критерії оцінки рівня сформованості міжкультурної толерантності студентів коледжів: пізнавальний, 
аксіологічний, афективний, особистісний, поведінковий. Комплексне застосування виділених критеріїв та 
показників дозволить визначити рівень сформованості міжкультурної толерантності у студентів коледжів. 

Серед подальших напрямків роботи вважаємо доцільним розробити програму діагностики рівнів 
сформованості міжкультурної толерантності та визначити реальний стан сформованості міжкультурної 
толерантності студентів. 
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Барбелко Н. С. Критериально-показательная характеристика уровней сформированности 
межкультурной толерантности студентов колледжей в процессе изучения иностранного языка. 

В статье представлены уровни сформированности межкультурной толерантности, критерии и 
показатели. На основе анализа научно-педагогической литературы установлено, что 

межкультурная толерантность состоит из определенных взаимосвязанных компонентов, в 
частности, таких как: когнитивный, мотивационно-стимулирующий, эмоционально-оценочный, 
коммуникативно-деятельностный, личностно-рефлексивный. В качестве критериев выделены: 
познавательный, аксиологический, аффективный, поведенческий, личностный. В соответствии с 
критериями сформированности межкультурной толерантности установлены уровни (высокий, 

средний, низкий) и показатели. 

Ключевые слова: межкультурная толерантность, компонент, критерий, показатель, уровень. 

Barbelko N. S. The Criterion-Indicational Description of Levels of College Students' Intercultural Tolerance 
in the Process of Learning a Foreign Language. 

The article represents the levels of formation of intercultural tolerance, criteria and indicators. On the basis of 
the analysis of the scientific and educational literature it is found that the intercultural tolerance consists of 

certain interrelated components, such as: cognitive, motivationally-stimulating, emotionally-evaluative, 
communicatively-active, personally-reflective. Such criteria are selected as: cognitive, axiological, affective, 

behavioral, personal. The levels (high, medium, low) and indicators of the intercultural tolerance formation are 
established according to the criteria of its formation. 

Key words: intercultural tolerance, component, criterion, indicator, level. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Статтю присвячено проблемі застосування педагогічної діагностики у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Розглянуто порядок та особливості застосування 
педагогічної діагностики у навчальному процесі ВНЗ. З’ясовано, що педагогічна діагностика 

дозволяє проаналізувати процес професійної підготовки студентів, визначити його 
результативність, виявити прогалини у підготовці, усунути їх, підтвердити успішні результати та 

спроектувати наступні етапи професійної підготовки. 

Ключові слова: педагогічна діагностика, професійна підготовка, критерії оцінки, показники оцінки, 
методи контролю, види контролю. 

Постановка проблеми. Педагогічна діагностика як важлива складова професійної підготовки 
вчителів іноземних мов до майбутньої педагогічної діяльності продовжує перебувати у центрі уваги 
науковців, оскільки без неї неможливо досягти мети навчання – формування професійно підготовлених 
майбутніх учителів іноземних мов, які на високому рівні володіють фаховими компетенціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, які у своїх працях приділяли увагу 
проблемі застосування педагогічної діагностики у навчальному процесі, – К. Ігненкамп, І. П. Підласий, 
В. Л. Ортинський, С. І. Рябокінь, О. В. Aніщенко, С. В. Реттіх та ін. 

Термін ''педагогічна діагностика'' вперше запропонував німецький учений-педагог К. Інгенкамп. 
Дослідник дає наступне визначення терміну: ''Педагогічна діагностика покликана, по-перше, 
оптимізувати процес індивідуального навчання, по-друге, в інтересах суспільства забезпечити правильне 
визначення результатів навчання і, по-третє, керуючись виробленими критеріями, звести до мінімуму 
помилки при переведенні того, хто навчається, з однієї навчальної групи в іншу, при спрямуванні їх на 
різні курси у виборі спеціалізації навчання. За допомогою педагогічної діагностики аналізується 
навчальний процес і визначаються результати навчання'' [1]. 

У системі вищої освіти педагогічна діагностика, на думку К. Інгенкампа, використовується у трьох 
формах:  

– діагностика відбору при допуску до навчання у вищому навчальному закладі; 
– консультаційна діагностика до надходження і під час навчання у ВНЗ;  
– вимір успішності під час навчання у вузі. 
Особливістю педагогічної діагностики, на думку дослідника, є те, що в ході її проведення 

виявляються індивідуальні дані того, хто навчається, для того, щоб зрозуміти його самого, особливості 
його особистості і пристосувати дидактичні методи до його індивідуальних якостей [1]. 

На думку С. В. Реттіх ''педагогічна діагностика – це і підрозділ педагогіки вищої школи, що вивчає 
принципи, методи розпізнавання і встановлення ознак, що характеризують нормальний або відхилений 
від норм хід педагогічного процесу. Це і процедура постановки діагнозу''. ''Педагогічний діагноз – це 
різнобічне вивчення й опис об’єкта (особистості, групи), педагогічної ситуації для прийняття 
конкретного рішення, розробки ефективних навчально-виховних дій і операцій'' [2: 128]. 

За твердженням І. П. Підласого ''діагностика – це система технологій, засобів, процедур, методик та 
методів висвітлення обставин, умов та факторів функціонування педагогічних об’єктів, перебігу 
педагогічних процесів, встановлення їх ефективності та наслідків'' [3: 286]. Дослідник зауважує, що ''в 
діагностику вкладається більш широкий і більш глибокий зміст, ніж у традиційну перевірку знань, умінь. 
Перевірка лише констатує результати, без пояснення їх походження. Діагностування розглядає 
результати у зв’язку зі шляхами, способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування 
продуктів навчання. Діагностування включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення 
статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку 
явищ. Контролювання, оцінювання знань, умінь тих, хто навчається, включаються в діагностування як 
необхідні складові частини'' [4: 544]. 

Мета статті полягає у вивченні особливостей застосування педагогічної діагностики у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна діагностика відіграє важливу роль у навчальному процесі, 
адже її застосування дозволяє викладачеві проаналізувати процес професійної підготовки студентів та 
визначити його результативність. У результаті чого викладач може виявити прогалини у підготовці 
студентів, усунути їх (провести корекцію), підтвердити успішні результати, спроектувати наступні етапи 
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підготовки, за необхідності обрати більш раціональні навчальні методи, переглянути та переосмислити, 
переробити або розробити нове навчально-методичне забезпечення дисциплін. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов педагогічна діагностика 
застосовується наступним чином:  

По-перше визначається об’єкт та формуються цілі. Об’єктом виступають професійні знання 
студентів, уміння, навички та здібності застосування їх на практиці (володіння компетенціями), уміння 
самостійно їх розширювати і поглиблювати. Ціллю є професійна компетентність майбутніх учителів 
іноземних мов, високий рівень володіння відповідними професійними компетенціями, уміння формувати 
комунікативну компетенцію учнів основної школи. 

По-друге визначаються критерії і показники рівня оволодіння студентами професійними компетенціями. 
Система вищої освіти України реалізується відповідно до основних положень Болонської декларації, 

тому професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов реалізується відповідно до умов 
кредитно-трансферної (кредитно-модульної) системи організації навчального процесу (КТСОНП). 

Кредитно-трансферна система організації навчального процесу (КТСОНП) – це модель організації 
навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій і залікових одиниць (залікових 
кредитів), охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і вмінь та 
навчальної діяльності студента (слухача) у процесі як аудиторної, так і самостійної роботи [5: 6]. 

В умовах кредитно-модульної технології навчання викладач організовує навчальну діяльність 
майбутніх учителів іноземних мов, визначаючи її цілі і завдання, керує самостійною та науково-
дослідною роботою, здійснює постійний контроль і оцінку навчальних досягнень, а також формує 
спонукальні мотиви студентів до навчально-пізнавальної, самостійної та наукової діяльності. 

В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у ВНЗ впроваджена 
Європейська система залікових кредитів (ЕСТS). 

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ЕCTS) – це 
система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між 
закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для 
забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних 
досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами [4]. 

Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, 
зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарських і практичних 
заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист 
магістерських робіт тощо [6: 4]. 

Оцінювання відбувається на основі критеріїв та відповідно до норм оцінювання навчальних 
досягнень студентів. 

У педагогічній теорії під поняттям ''критерій'' розуміють об’єктивну ознаку, за допомогою якої 
здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища, ступеня розвитку його у різних обстежених осіб 
або сукупності таких якостей явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому 
підлягають оцінці [7: 108].  

Критерії оцінювання відносяться до основних положень кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу у ВНЗ. Положення про порядок і методику оцінювання знань студентів обов’язково 
враховуються у ході педагогічного діагностування, відповідно до нього відбувається оцінка знань, умінь 
та навичок майбутніх учителів іноземних мов. 

Критерії оцінки – це параметри, відповідно до яких оцінюється навчальна діяльність студентів. 
Показники оцінки – це норми, на які посилаються при виставленні оцінки. 
У процесі оцінювання знань студентів викладач враховує наступні критерії:  
1) характер засвоєння вже відомого знання (рівень усвідомлення, міцність запам’ятовування, обсяг, 

повнота і точність знань);  
2) якість виявленого студентом знання (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність 

викладу, культура мовлення);  
3) рівень оволодіння вже відомими способами діяльності, вміннями і навичками використовувати 

засвоєні знання на практиці;  
4) оволодіння досвідом творчої діяльності;  
5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, ретельність тощо) [8: 486]. 
Враховуючи ці критерії викладач оцінює успішність студентів – визначає рівень оволодіння 

професійними компетенціями. Відповідно до системи показників, що відображають об’єктивні знання, 
вміння та навички студентів, виставляється оцінка, яка включає у себе бал, цифрову (від 0-100 балів – сума 
балів за всі види навчальної діяльності), символічну (А, В, С, D, E, FX, F – оцінка за шкалою ECTS), 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно – оцінка за національною шкалою) форми вираження та фіксації.  

По-третє відбираються і застосовуються відповідні методи контролю навчальної діяльності майбутніх 
учителів іноземних мов.  
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У процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов важливе місце посідає контроль. 
За його допомогою визначають рівень засвоєних знань, умінь і навичок студентів – рівень володіння 
професійними компетенціями. Контроль здійснюється за допомогою відповідних методів контролю.  

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний 
зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального 
процесу. Вони повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про 
навчальний процес [9: 240].  

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, у ході яких виявляються засвоєння 
навчального матеріалу та оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками [10: 8]. 

Методи контролю обираються відповідно до мети контролю, їх регулярне застосування у 
навчальному процесі дозволяє виявити динаміку формування ключових компетенцій майбутніх учителів 
іноземних мов. Кожен із методів контролю має свої переваги та недоліки, тому важливим є правильне їх 
поєднання та комплексне застосування у навчальному процесі.  

Найбільш поширеними методами контролю є: усне, письмове та комбіноване опитування, тестовий та 
програмований контроль, практичний контроль. Систематичне застосування методів контролю у 
навчальному процесі дозволяє визначити рейтинг успішності навчальної роботи майбутніх учителів 
іноземних мов та рівень оволодіння професійними компетенціями.  

Метод усного опитування – традиційний метод контролю, що слугує не лише для перевірки уже 
засвоєного навчального матеріалу, а й для повторення, закріплення, систематизації та узагальнення. При 
усному опитуванні між викладачем та студентами виникає безпосередній контакт, у процесі якого 
викладач має можливість контролювати відповідь студента, відразу виявляти та здійснювати корекцію 
помилок. Ми вважаємо його найефективнішим методом перевірки рівня оволодіння студентами 
комунікативною (мовленнєвою) компетенцією. 

У процесі усного опитування викладач формулює конкретні, точні, чіткі та зрозумілі за змістом 
питання, що включають у себе основний, раніше опрацьований навчальний матеріал. Питання для усного 
опитування стимулюють розумову діяльність майбутніх учителів іноземних мов, адже у процесі пошуку 
відповіді на питання у них розвивається логічне мислення, вони порівнюють, аналізують, підбирають 
переконливі приклади, роблять висновки та обґрунтовують їх. Як правило, питання ставляться студентам 
усієї групи, щоб у підготовці до відповіді всі брали участь, дається певний час для обдумування і лише 
потім викладач викликає конкретного студента. Тривалість усного опитування залежить від специфіки 
навчальної дисципліни, виду занять, індивідуальних особливостей та можливостей студента. 

Наступним традиційним методом контролю є метод письмового опитування. Він здійснюється у вигляді 
письмових робіт – контрольні, домашні та самостійні роботи, що включають у себе написання творів, 
диктантів, переказів, відповідей на запитання, різних вправ, тестових завдань, доповідей, рефератів тощо. 

Досить часто у педагогічній практиці викладач вищої школи застосовує метод комбінованого 
опитування, що дозволяє при тих же затратах часу здійснити перевірку рівня володіння професійними 
компетенціями більшої кількості майбутніх учителів іноземних мов. Так, поки один студент відповідає 
усно, інший виконує завдання на дошці, решта студентів виконують індивідуальні письмові завдання на 
картках чи у зошитах. 

Поряд із традиційними методами контролю, у процесі професійної підготовки майбутніх учителів, 
застосовується достатньо нові методи – метод тестового та програмованого контролю. 

Тестовий контроль – це сучасний метод контролю, що використовується у навчальному процесі ВНЗ 
для перевірки рівня оволодіння майбутніми вчителями іноземних мов ключовими компетенціями 
(мовною, соціокультурною, методичною). Засобом такої перевірки є тестові завдання. 

Тест – це стандартизоване завдання, за результатами якого роблять висновок про знання, уміння, 
навички (здібності, професійну придатність, обдарованість тощо) того, кого випробовують [11: 127]. 

В. Л. Ортинський стверджує, що ''тести становлять стандартизований комплект завдань щодо певного 
навчального матеріалу, за допомогою яких визначають рівень його опанування. Тести дають змогу 
об’єктивно оцінювати рівень опанування теоретичних знань, практичних навичок та вмінь'' [3: 280]. 
Дослідник поділяє тести на чотири типи відповідно до цілей навчання: 

– перевірки знань (фактів, понять, законів, теорій), тобто знання таких відомостей, які необхідно 
було раніше запам’ятати і тепер відтворити. Головне тут – репродукування знань; 

– виявлення вмінь виконати певні розумові дії на основі здобутих знань. Вимагають уміння 
розв’язати типові завдання; 

– виявлення вмінь самостійно здійснити критичний аналіз вивченого матеріалу; 
– визначення вмінь студентів творчо використовувати здобуті знання під час розв’язання 

нестандартних завдань [3: 280]. 
Відповідно до мети використання та місця у навчальному процесі тести поділяються на навчальні та 

контрольні. Викладач використовує навчальні тести з метою перевірки прогалин у знаннях майбутніх 
учителів іноземних мов, задля подальшого їх усунення. Навчальні тести слугують для визначення рівня 
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оволодіння студентами змістом навчального матеріалу, а також є засобом його повторення та 
закріплення. Вони застосовуються на всіх етапах роботи. Контрольні тести використовуються 
викладачем для підведення підсумків роботи з вивчення певної теми чи розділу, вони є засобом 
перевірки теоретичних знань, закріплених у результаті виконання навчальних тестів. 

Найвагомішим недоліком тестового контролю є те, що за допомогою такого контролю неможливо 
перевірити рівень володіння студентами комунікативною компетенцією. Адже комунікативна компетенція 
майбутніх учителів іноземних мов полягає у грамотності мовлення, правильності вимови, в умінні 
використовувати ораторські прийоми. 

О. В. Васюк також зазначає, що ''тестування не може повністю замінити усні й практичні форми 
контролю. Вміння володіти спеціальною термінологією, логічно будувати речення, доступно і зрозуміло 
висловлювати свої думки найповніше можна перевірити за допомогою усних форм контролю (семінарські 
заняття), а ступінь сформованості практичних умінь та навичок – на практичних заняттях та під час різних 
видів навчальної та виробничо-технологічної практик'' [12: 29]. 

Досить часто у вищих навчальних закладах тестовий контроль здійснюється за допомогою 
комп’ютерних програм – програмований контроль (комп’ютерне тестування).  

Програмований тестовий контроль – це новітній метод контролю, що використовується у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів мов, для перевірки рівня володіння ключовими компетенціями 
шляхом комп’ютерного тестування, що дає змогу відразу отримати результати перевірки без 
безпосереднього особистого контакту між викладачем та студентами. 

Комп’ютерне тестування здійснюють у формі самостійного діалогу студента з комп’ютером у 
присутності відповідальної за організацію тестування особи або без неї, з можливістю збереження 
результатів тестування. Результати комп’ютерного тестування використовуються для контролю і 
корегування навчального процесу та розробки заходів щодо підвищення його якості [13: 80]. 

Програмований тестовий контроль виконує дві основні функції: 
– контролююча – перевірка рівня засвоєних студентами теоретичних знань і вміння їх застосувати; 
– стимулююча – заохочення до поглиблення знань, підвищення мотивації навчальної діяльності 

студентів за рахунок участі у своєрідному інтелектуальному змаганні. 
На нашу думку, найефективнішим методом перевірки вміння майбутніх учителів іноземних мов 

формувати комунікативну компетенцію в учнів основної школи є практичний контроль (практична 
перевірка).  

Практична перевірка дає можливість виявити, як студенти вміють застосовувати отримані знання на 
практиці, наскільки вони оволоділи необхідними уміннями, головними компонентами діяльності. У 
процесі виконання професійних завдань студент обґрунтовує прийняті рішення, що дає можливість 
встановити рівень засвоєння теоретичних положень, тобто одночасно з перевіркою умінь здійснюється 
перевірка знань [10: 10]. 

Цей метод найчастіше застосовують на практичних заняттях, на яких використовуються інтерактивні 
методи навчання такі, як ''ділова гра'' та ''кейс-метод'', під час яких імітуються ситуації, наближені до 
реально-професійних, та при проходженні навчальної, педагогічної і переддипломної практики.  

По-четверте, застосовуються декілька видів контролю – перевірки рівня професійних знань, умінь і 
навичок майбутніх учителів іноземних мов. Перевірка проводиться з метою оцінки результатів 
навчальної діяльності студентів та здійснюється відповідно до критеріїв і показників оцінювання. 

У ВНЗ застосовуються наступні види контролю (перевірки): попередній, поточний, періодичний або 
рубіжний (тематичний, модульний), підсумковий (заключний). Для організації цих видів перевірки 
викладач використовує різні методи та форми контролю. Загальними формами організації перевірки є: 
індивідуальна, групова і комбінована, самоконтроль і взаємоконтроль. Конкретними формами перевірки 
є контрольне практичне заняття, опитування, залік, екзамен, захист курсової та дипломної роботи. 

Поточний контроль – це систематична перевірка та оцінка знань, умінь і навичок майбутніх учителів 
іноземних мов, що спонукає їх до самостійного, регулярного та ритмічного навчання. Такий контроль 
тримає студентів у тонусі протягом усього процесу навчання, він змушує готуватися до перевірки 
кожного дня, а не в кінці навчального семестру та року. Поточний контроль використовується 
викладачем у повсякденній навчальній роботі. Поточний контроль застосовується як на практичних, так і 
лекційних заняттях. На лекційних заняттях викладач перевіряє наскільки точно та правильно студенти 
сприйняли навчальний матеріал шляхом усного опитування або із застосуванням тестів. Така перевірка 
проводиться наприкінці заняття і не займає багато часу. На практичних і семінарських заняттях викладач 
перевіряє готовність студентів до занять (перевірка виконання домашніх завдань) шляхом 
індивідуального, фронтального (групового) та комбінованого опитування. Також поточна перевірка 
відбувається під час виконання студентами тестових письмових завдань (10-15 хв.) та невеликих 
самостійних письмових робіт (до 20 хв.). 

Періодичний або рубіжний (тематичний, модульний) контроль проводиться для перевірки та оцінки 
вивченого, впродовж кількох попередніх занять, матеріалу теми чи розділу. За допомогою рубіжного 
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контролю визначається наскільки добре майбутні вчителі іноземних мов володіють системою 
професійних знань, умінь та навичок і чи відповідає їх рівень засвоєння програмним вимогам. На відміну 
від поточного контролю, що перевіряє первинні знання з теми, періодичний – дає змогу перевірити обсяг 
і глибину знань, рівень умінь та навичок студентів, що засвоювалися та відпрацьовувалися впродовж 
довшого періоду часу. 

Різновидами періодичного контролю є тематичний та модульний контроль.  
Тематичний контроль застосовується для перевірки рівня оволодіння майбутніми вчителями 

іноземних мов знаннями, уміннями та навичками (ключовими компетенціями) після опрацювання певної 
теми чи розділу.  

Модульний контроль застосовується для перевірки знань, умінь і навичок студентів після вивчення 
матеріалу з логічно завершеної частини навчальної дисципліни – змістового модуля.  

На заключних етапах професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов використовується 
підсумковий контроль. Цей вид контроль застосовується для перевірки та оцінки рівня оволодіння 
студентами ключовими компетенціями за певний період навчання (семестр, рік, курс навчання). До форм 
підсумкового контролю належать заліки, семестрові та державні екзамени, захист курсових та дипломних 
робіт. Підсумкова перевірка під час заліку та семестрового екзамену відбувається шляхом комп’ютерного 
тестування, під час державного екзамену – шляхом усного індивідуального опитування та письмової 
перевірки, під час захисту курсових та дипломних робіт – шляхом усного індивідуального опитування. У 
процесі підсумкового контролю відбувається перевірка самостійної та наукової роботи, рефератів. 

Підсумковий контроль здійснюється для визначення та оцінки дійсного рівня обсягу, якості, глибини 
професійних знань майбутніх учителів іноземних мов та вмінь застосовувати їх у практичній діяльності 
відповідно до моделі спеціаліста. 

Порядок здійснення всіх видів контролю (перевірок) визначений наказами, розпорядженнями, 
положеннями вищих навчальних закладів, методичними рекомендаціями, спеціальними інструкціями та 
вказівками. 

Варто зазначити, що сукупність форм і методів контролю, що застосовується під час попереднього, 
поточного, періодичного та підсумкового контролю, формує рейтингову систему контролю та оцінки 
професійних знань, умінь та навичок майбутніх учителів іноземних мов.  

Рейтингова система контролю та оцінки – це система перевірки якості виконаної студентами роботи 
(навчальної, самостійної, наукової) та рівня оволодіння професійними компетенціями, що передбачає 
оцінювання у балах результатів, отриманих під час попередньої, поточної, періодичної та підсумкової 
перевірки, які здійснюються шляхом застосування відповідних форм і методів контролю. 

По-п’яте, проводиться аналіз результатів контролю та їх врахування у подальшій організації процесу 
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Аналіз результатів рейтингової системи контролю дозволяє визначити коефіцієнт результативності та 
коефіцієнт якості знань, умінь і навичок студентів.  

Показники коефіцієнта результативності та коефіцієнта якості дають можливість встановити рівень 
оволодіння ключовими компетенціями усіх студентів групи. Порівняння результатів показників протягом 
кількох навчальних семестрів дозволяють відслідковувати динаміку змін у рівнях оволодіння компетенціями 
– підвищення чи зниження якості професійних знань, умінь і навичок майбутніх учителів іноземних мов.  

Аналіз результатів контролю проводиться з метою виявлення як сильних, так і слабких сторін професійної 
підготовки, з метою корекції та удосконалення процесу формування ключових кометенцій студентів.  

По-шосте, результати контролю обов’язково доводяться до відома майбутніх учителів іноземних мов. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у статті ми розглянули порядок та 

особливості застосування педагогічної діагностики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов і дійшли висновку, що діагностика є важливою складовою навчального процесу і 
застосовується не лише для перевірки й оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок студентів, а й 
для виявлення й усунення недоліків. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у розробці 
викладачами вищої школи власних методик використання педагогічної діагностики, беручи за основу 
вищеописаний порядок проведення діагностування. 
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Дуброва С. В. Особенности применения педагогической диагностики в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей иностранных языков. 

Статья посвящена проблеме использования педагогической диагностики в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей иностранных языков. Рассмотрены порядок и особенности применения 
педагогической диагностики в учебном процессе вуза. Выяснено, что педагогическая диагностика 
позволяет проанализировать процесс профессиональной подготовки студентов, определить его 

результативность, выявить пробелы в подготовке, устранить их, подтвердить успешные результаты 
и спроектировать следующие этапы профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, профессиональная подготовка, критерии оценки, 
показатели оценки, методы контроля, виды контроля. 

Dubrova S. V. The Specifics of the Pedagogical Diagnostics Application in the Professional Future Foreign 
Language Teachers’ Preparation. 

In the article we describe the process of using the pedagogical diagnostics in the professional future foreign 
language teachers’ preparation. We describe the order and specifics of application of the pedagogical 

diagnostics in the educational process. In the professional future foreign language teachers’ preparation the 
pedagogical diagnostics is used in that way: firstly, defining the object and forming the aim; secondly, defining 
the criteria and indices of the level of mastering of professional competences; thirdly, choosing and using the 
appropriate inspection methods; fourthly, using several types of inspection; fifthly, analyzing the inspection 

results and taking into consideration the further organization of the educational process; sixthly, bringing the 
inspection results to the students' knowledge. We have defined that the most common inspection methods are the 

oral, written and combined examination, the test and programmed control, the practical control. The 
systematical using of inspection methods in the educational process allows determining the progress rating of 
the educational work and the level of mastering of professional competences. Also we have defined the most 
common types of inspection (check), these are previous, running, cycle control (thematic, modular) and total 
control. To organize these types of check we have used various inspection methods and forms of control. The 
general forms of control are individual, group and combined control, self-control and mutual control. The 

specific forms of control are controlling lessons, examinations, tests, defense of an undergraduate thesis and a 
qualification project. The pedagogical diagnostics allows analyzing the process of the professional future 
foreign language teachers’ preparation, determining its effectiveness, debugging the gaps in the student’s 

knowledge, confirming the successful results and planning the next grade of the professional training. 

Key words: pedagogical diagnostics, professional training, criteria and indices of valuation, inspection methods, 
types of inspection (check). 
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АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Статтю присвячено аналізу аксіологічних характеристик провідних теоретичних підходів до проблеми 
діяльності інноваційних навчальних закладів. Виявлено аксіологічні компоненти системного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного та антропологічного підходів до вивчення ціннісних засад 
діяльності інноваційних навчальних закладів. Представлено роль теорії інновацій у з’ясуванні специфіки 

діяльності інноваційних навчальних закладів. 

Ключові слова: інноваційні навчальні заклади, аксіологічні характеристики,  
науково-теоретичні підходи. 

Постановка проблеми. Проблема визначення й аналізу провідних науково-теоретичних підходів до 
проблеми педагогічного дослідження ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 
освіти лежить у площині методології педагогіки, яка, за визначенням Е. Юдіна, дає характеристику 
компонентів такого дослідження та дослідницьких засобів, необхідних для досягнення окресленої мети 
[1: 31]. Учений виділяє в методології дослідження дескриптивну (описову) та прескриптивну 
(нормативну, виражену у вигляді прямих вказівок до дії) форми [1: 31-32]. Вважаємо, що у контексті 
виділених рівнів методології дослідження в ньому має бути виділено кілька провідних науково-
теоретичних підходів, які визначають і методологію, і методику реалізації поставлених завдань. Крім 
того, у нашому дослідженні вбачається додаткова специфіка в тому, що сукупність виділених 
теоретичних підходів пов'язується з аксіологією як наукою про цінності. 

Мета статті полягає у визначенні аксіологічних характеристик теоретичних підходів до проблеми 
ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реформування сучасної вітчизняної системи освіти 
потребує значно більшої уваги до аксіологічної сфери – як окремої особистості, так і соціального 
інституту освіти загалом. Серед соціальних інститутів, на нашу думку, особливо аксіологічно місткими є 
інститути культури й освіти, а в сфері освіти помітне місце належить інноваційним закладам освіти, до 
яких традиційно відносять авторські школи, альтернативні школи, експериментальні навчальні заклади, 
гімназії, ліцеї. С. У. Гончаренко подає таке визначення авторської школи як інноваційного навчального 
закладу: ''оригінальна загальнопедагогічна, дидактична, методична чи виховна система, опрацьована з 
урахуванням надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та інших наук, яка реалізується під 
керівництвом чи за участю її автора (авторів) принаймні в одному навчально-виховному закладі'' [2: 112]. 
О. Шапран визначає інноваційні навчальні заклади як експериментальні лабораторії, в яких створюються 
й апробуються різні нововведення, здійснюється пошук перспективних шляхів і способів розвитку освіти 
[3: 269]. Серед інноваційних навчальних закладів виділяється, насамперед, гімназія як загальноосвітній 
навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для обдарованих і здібних дітей, яких приймають на навчання за 
результатами конкурсного відбору з метою засвоєння ними програм поглибленої гуманітарної освіти. 
Ще одним різновидом інноваційного навчального закладу є ліцей – навчальний заклад, де здійснюється 
поглиблене вивчення окремих предметів шкільного курсу. Третім найбільш розповсюдженим 
інноваційним типом навчальних закладів в Україні є навчальні та навчально-науково-виробничі 
комплекси – добровільні об'єднання державних і недержавних навчально-виховних закладів. Кожен з 
інноваційних навчальних закладів створює особливий аксіологічний простір, притаманний освітньому 
середовищу, в якому навчаються обдаровані й талановиті учні [4]. 

Виклад основного матеріалу. Аксіологічний підхід має своє місце у системі провідних науково-
теоретичних підходів до проблеми діяльності інноваційних навчальних закладів. Серед означених 
теоретичних підходів, на нашу думку, найбільшої уваги заслуговують системний, антропологічний, 
особистісно орієнтований, діяльнісний. Аксіологічний підхід тісно пов'язаний із кожним із названих 
підходів, тому визначимо їх сутність і значення для аналізу проблеми ціннісних засад діяльності 
інноваційних навчальних закладів. Окрім того, для аналізу проблеми ціннісних засад діяльності 
інноваційних навчальних закладів, на наше переконання, варто залучити теорію інновацій як одну з 
новітніх педагогічних концепцій, які дають можливість інтерпретувати сутність та зміст діяльності 
означених закладів у загальній системі освіти України, а також визначити ціннісні засади їх діяльності.  

Системний підхід до освітньої діяльності та діяльності інноваційних навчальних закладів знайшов 
своє відображення, насамперед, у наукових розробках із філософії освіти, методології педагогіки, 
соціології. В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов, Е. Юдін, С. Гончаренко та інші вчені вважають його 
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основою загальнонаукової методології педагогічного дослідження. Його цілком обґрунтовано називають 
основним теоретичним підходом у педагогічній науці.  

Системність як основоположна характеристика соціального інституту освіти важлива для розгляду 
досліджуваної проблеми з огляду на те, що: 

1) соціальний інститут освіти – це організована система зв'язків і соціальних норм, які забезпечують 
передачу знань та досвіду людства від покоління до покоління соціально організованим і соціально 
схвалюваним способом; до соціального інституту освіти як системного утворення належать навчально-
виховні заклади й установи, соціальні групи і спільноти (насамперед, учнів та педагогів), різноманітні 
види діяльності (навчання, учіння, виховання та ін.); 

2) інститут освіти, крім змістових характеристик системного типу, має ще й чітко ієрархізовану 
систему освітніх рівнів: система дошкільної освіти і виховання, загальноосвітня система навчання, 
позашкільна система, система вищої освіти, система професійно-технічних навчальних закладів тощо; 

3) навчання, виховання і розвиток особистості дитини в межах соціального інституту освіти мають 
складати єдину систему, кожен компонент якої невіддільний від іншого, а зміни в одному з трьох 
основоположних категоріальних компонентів означеної системи ведуть до змін в іншому; 

4) соціальний інститут освіти знаходиться в структурі більш значущої і об'ємної системи – 
суспільства загалом, де він виконує притаманні лише йому функції і тісно пов'язаний із діяльністю інших 
соціальних інститутів – культури, науки, права, економіки тощо. 

Антропологічний підхід у педагогічній науці належить до провідних, оскільки дає можливість 
акумулювати всі наявні дослідження наук про людину в педагогічній термінологічній площині. 
Антропологічна парадигма орієнтується на людську реальність та на пошук засобів і способів 
становлення людини як продуцента і творця власного життя [5]. Засновником антропологічного підходу 
у вітчизняній педагогіці по праву вважають К. Д. Ушинського, який у своїй праці ''Людина як предмет 
виховання'' визначив основне правило здійснення педагогічного процесу: ''Якщо педагогіка хоче 
виховувати людину у всіх відношеннях, вона має, насамперед, вивчити її також у всіх відношеннях'' 
[6: 115]. Поєднання антропологічних знань з педагогічною наукою учений називав педагогікою ''в 
широкому розумінні'' як сукупність знань, необхідних і корисних для педагога, підкреслюючи їх 
міждисциплінарний, дитиноорієнтований характер: ''якщо не можна вимагати від вихователя, щоб він 
був спеціалістом у кожній із тих наук, з яких можуть бути почерпнуті основи педагогічних правил, то 
можна і треба вимагати, щоб жодна з цих наук не була йому чужою, щоб по кожній з них він міг 
розуміти, по крайній мірі, популярні твори і прагнув, наскільки може, набути всебічних відомостей про 
людську природу, за виховання якої береться'' [6: 118]. 

Особистісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу, представлений у науковому 
доробку І. Беха, С. Подмазіна, О. Савченко, І. Якиманської, С. Яценко та ін. Сутність особистісно 
орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі визначає в своїх працях І. Якиманська, яка пише, 
що ''особистісно-орієнтоване навчання – це таке навчання, де в центр ставиться особистість дитини, її 
самобутність, самоцінність, суб’єктний досвід спочатку розкривається, а згодом узгоджується зі змістом 
освіти'' [7: 31]. В особистісно орієнтованій педагогіці сьогодні розмежовують поняття особистісно 
орієнтованого навчання й особистісно орієнтованої освіти, з приводу чого цінною є думка Л. Фрідмана: 
''Варто розрізняти особистісно орієнтоване навчання і особистісно орієнтовану освіту. Якщо перше 
означає лише таку систему навчання, процес здійснення якої сприяє формуванню особистісних якостей 
учнів, то друга є більш широким поняттям, яке включає в свій склад і перше, а також всю систему 
виховання особистості учнів'' [8: 77]. 

Діяльнісний підхід у сучасній педагогічній науці представлений науковими дослідженнями 
О. Леонтьєва, В. Давидова, В. Слободчикова, Б. Ельконіна, Г. Цукерман та ін. Розкриваючи глобальні 
характеристики людської діяльності й зв'язок її з освітою особистості, О. Леонтьєв пише, що ''освіта 
якраз і є системою процесів взаємодії людей у суспільстві, які забезпечують входження індивіда в це 
суспільство (соціалізацію), і водночас – взаємодію людей з предметним світом (тобто процесів діяльності 
людини в світі)'' [9: 3]. Окреслюючи сутність діяльнісного підходу, вчений зазначає, що ''процес 
навчання – це процес діяльності учня, спрямований на становлення його свідомості і його особистості 
загалом'' [9: 4]. 

Аксіологічний підхід як методологічна основа дослідження проблеми ціннісних засад діяльності 
інноваційних навчальних закладів вимагає, насамперед, ґрунтовного філософського аналізу поняття 
аксіології та його освітнього й виховного змісту. Аксіологія – це загальна теорія цінностей як 
смислоутворюючих основ людського буття [10: 212]; цінності впливають на спрямованість і 
мотивованість життєдіяльності. Розділ аксіології, який займається цінностями освіти і виховання, 
називається педагогічною аксіологією, яка виводить освіту, виховання, навчання, педагогічну діяльність 
у ранг цінностей [11]. 

У проаналізованих нами дослідженнях можна виокремити кілька напрямків розгляду цінностей 
навчання і виховання особистості, а саме: 
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1. Культурологічний напрямок, заснований С. Гессеном на ґрунті наукових розробок Г. Ріккерта. У 
межах цього напрямку цілі освіти розглядаються як культурні цінності, до яких має бути прилучена кожна 
дитина в процесі навчання і виховання. Видів і типів освіти, на думку С. Гессена, має бути стільки, як 
окремих цінностей культури, причому серед них учений виділяє надані цінності (забезпечують 
життєдіяльність людини), абсолютні цінності (невичерпні цінності як ''цілі в собі'') і цінності-завдання 
(завдання вищого порядку, виражені у красі, добрі, істині, справедливості тощо) [11: 56]. 

2. Методичний напрямок, у межах якого розглядаються питання методики формування і розвитку 
цінностей особистості учня. До означеного напрямку можна віднести роботи О. Оксенюк, Н. Свєтлової, 
С. Шумила, Т. Грабовської, О. Теплої та ін. 

3. Етнопедагогічний напрямок, зосереджений на аналізі форм і методів національного виховання 
відповідно до етнічної належності та формування відповідних моральних цінностей особистості 
(Т. Волков, Г. Виноградов, В. Євтух, А. Марушкевич, Н. Дем'яненко, В. Чепак, М. Стельмахович, 
Є. Сявавко, М. Хайруддінов та ін.). 

Аксіологічний підхід найбільш яскраво виражений в гуманістичній педагогіці, оскільки в її межах 
людина проголошується основною цінністю. Категорія цінності притаманна виключно людському 
світові, вона визначає, на думку В. Сластьоніна та І. Ісаєва, особливий людський тип значущості 
предметів і явищ [12]. Місце та роль аксіологічного підходу в системі провідних педагогічних науково-
теоретичних підходів представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Аксіологічні характеристики провідних науково-теоретичних підходів 

Науково-
теоретичний 

підхід 
Його сутність 

Аксіологічні характеристики 
науково-теоретичного підходу 

Системний Навчально-виховний процес 
розглядається як єдина система, кожен 
компонент якої невіддільний від іншого, а 
зміни в одному з трьох основоположних 
категоріальних компонентів означеної 
системи (навчання, виховання, розвиток) 
ведуть до змін в іншому; освіта як 
соціальний інститут і система є частиною 
більш глобального системного суспільного 
механізму. 

Цінності навчально-виховного 
процесу складають окреме системне 
утворення, від ефективності їх 
формування залежить загальний 
рівень ефективності навчально-
виховного процесу і загалом 
становлення особистості в процесі 
учіння на засадах її самоцінності. 

Особистісно 
орієнтований 

Особистісно орієнтований навчально-
виховний процес передбачає постановку в 
центр означеного процесу особистості учня 
з його суб’єктивним життєвим досвідом, 
який впливає на зміст освіти. 

У межах особистісно орієнтованого 
підходу головною цінністю є учень як 
носій унікального суб’єктивного 
досвіду, який детермінує індивідуальну 
систему цінностей. 

Діяльнісний У межах діяльнісного підходу процес 
навчання і виховання окреслюється як 
процес діяльності, спрямованої на 
формування особистості дитини. 

Особистісна система цінностей 
формується, розвивається і стає 
аксіологічним підґрунтям 
особистісного розвитку в процесі 
діяльності – навчальної, соціальної, 
комунікативної тощо. 

Як зазначалося вище, значущою для аналізу проблеми ціннісних засад діяльності інноваційних 
навчальних закладів є теорія інновацій. Інновація (нововведення) є, на думку багатьох учених 
(К. Ангеловскі, Л. Буркова, Л. Ващенко, А. Пригожин, А. Хуторський та ін.), оптимальним способом 
зростання ефективності освітніх процесів. Як свідчить словниково-довідникова література, інновація – 
це процес введення певних перетворень в різноманітні сфери людської діяльності, в тому числі й 
культурно-освітню сферу. З інноваціями тісно пов’язане поняття новації, яке означає результат введення 
інновації. Новації виникають об’єктивно, і викликають до життя певні інноваційні процеси. Головними 
суперечностями, які викликають необхідність інновацій, є такі: суперечність між старим і новим як 
головна і об’єктивна суперечність (А. Пригожин); суперечність всередині навчально-виховного процесу 
– наприклад, між необхідністю внесення змін до змісту та форм навчально-виховного процесу та 
відсутністю необхідних ресурсів для цього; суперечності, пов’язані з трансформаційними процесами в 
освіті, що викликають зміни ціннісних установок суб’єктів освітнього простору. 

З поняттям інновацій найбільш тісно пов’язане поняття інноваційної діяльності як процесу реалізації 
у навчально-виховному процесі новацій, які приводять до змін в організаційному, змістовому та 
функціональному відношенні.  
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Висновки. Таким чином, розглянуто основні теоретичні підходи до проблеми ціннісних засад 
діяльності інноваційного навчального закладу – системний, діяльнісний, особистісно орієнтований, 
антропологічний. З’ясовано аксіологічні характеристики означених теоретичних підходів та виявлено 
специфіку застосування аксіологічного підходу в системі освіти і системі інновацій у культурно-освітній 
сфері. Обґрунтовано застосування теорії інновацій для аналізу проблеми дослідження; основні засади 
діяльності інноваційних навчальних закладів складають перспективу подальших досліджень. 
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Левковская К. В. Аксиологические характеристики научно-теоретических подходов к проблеме 
исследования деятельности инновационных учебных заведений. 

Статья посвящена анализу аксиологических характеристик ведущих теоретических подходов к 
проблеме деятельности инновационных учебных заведений. Выявлены аксиологические компоненты 

системного, личностно ориентированного, деятельностного и антропологического подходов к изучению 
ценностных оснований деятельности инновационных учебных заведений. Представлена роль теории 

инноваций в определении специфики деятельности инновационных учебных заведений. 

Ключевые слова: инновационные учебные заведения, аксиологические характеристики, научно-
теоретические подходы. 

Levkovs'ka K. V. Axiological Characteristics of Scientific and Theoretical Approaches to the Issue of 
Innovative Educational Establishments Work. 

This article examines the axiological characteristics of major theoretical approaches to the problem of 
innovative schools. The axiological component system of personally oriented, active and anthropological 

approaches to the study of the principles of innovative schools value is found. The role of the innovative theory is 
presented here to clarify the specifics of innovative schools. The reformation of the modern national educational 
system needs more attention in the axiological sphere – both as a separate individual and a social institution in 

general. The axiological approach has its place in the leading scientific and theoretical approaches to the 
problem of innovative schools. The marterials of our research comprise the publications of theorists of 

pedagogy, the founders of scientific approaches. The main methods of study are analysis, comparison, synthesis, 
generalization. The application of the innovative theory is grounded in the article to analyze aspects of the 

research; basic principles of functioning of innovative schools. 

Key wards: innovative education institutions, axiological characteristics, scientific and theoretical approaches. 
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ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВИХ ЗАХОДІВ: ДО 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ 

ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ 

У статті зроблено спробу дослідити виставки та ярмарки як основні форми реалізації книжкових заходів. 
Визначено культурно-просвітницький та комерційний характер книжкових виставок і ярмарок. 

Охарактеризовано важливість взаємної співпраці рецензентів (учителів, методистів, фахівців видавничої 
продукції, авторів), споживачів (навчальні заклади, бібліотеки, сім’ ї тощо) та продуцентів (видавництва, 
видавничі фірми тощо) для формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх 

видань. Окреслено перспективу книжкових заходів у популяризації дитячих освітніх видань. 

Ключові слова: виставки, ярмарки, книжкові заходи, професійна культура, майбутні редактори 
дитячих освітніх видань. 

Постановка проблеми. За умов глобалізаційних процесів в Україні відбувається стрімкий розвиток 
книговидавничої справи, що зумовлює необхідність дослідження редакторської діяльності, її 
особливостей. У цьому контексті виняткової актуальності набуває проведення книжкових виставок і 
ярмарок як складової формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. 

Аналіз наукових досліджень. Однією з обов’язкових умов формування професійної культури 
майбутніх редакторів дитячих освітніх видань є книжкові ярмарки та виставки. Різні аспекти діяльності 
книжкових заходів знаходимо у дослідженнях Н. Зубко, Н. Сьомко, В. Кулаковської, Т. Микитин та 
інших науковців. Дослідження книжкової ярмарки як форми популяризації книги та видавничого бізнесу 
здійснили О. Афонін [1], М. Сенченко [2], Т. Микитин [3]. 

Зауважимо, що у вітчизняних фахових джерелах практично відсутні напрацювання щодо формування 
професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. За таких обставин метою нашої 
статті є дослідження книжкових ярмарків та виставок як обов’язкової складової формування 
професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. 

Виклад основного змісту. Аналіз фахових джерел засвідчив, що у науковому просторі не 
розмежовують поняття ''виставка'' й ''ярмарок''. ''Виставка – це публічна демонстрація досягнень у різних 
сферах людської діяльності, що проводиться з ознайомчою метою. <…> Ярмарок означає експозицію 
товарів із метою їх безпосереднього розпродажу відвідувачам'' [4]. Об’єднання цих понять можна пояснити 
тим, що такі заходи поєднують функції виставки, ярмарки та фестивалю. За таких обставин дефініція 
''виставки'' вийшла за рамки тлумачення як демонстрації продукції певної категорії для фахівців та 
широкого кола відвідувачів. Відбулося злиття поняття ''виставка'' і ''ярмарок'' у результаті чого виставка-
ярмарок – комплекс заходів, які мають комерційний характер і дозволяють експоненту використовувати усі 
маркетингові інструменти у процесі презентації результатів своєї діяльності. Окрім того, книжкові 
виставки-ярмарки мають культурно-просвітницький характер: інформування видавців, авторів, 
перекладачів, ілюстраторів, демонстрування їх доробків і нових проектів, книжкові новинки; проведення 
різноманітних заходів для перелічених вище суб’єктів книжкового ринку; піднесення престижу української 
книги в суспільстві та формування ''моди'' на читання як альтернативи іншим способам вільного 
проведення часу. За нашими переконаннями, культурно-просвітницький характер книжкових заходів є 
одним з основних рис у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. 

Книжковий ринок наповнений різноманітними виданнями, однак не всі навчальні заклади можуть 
забезпечити відповідною якісною літературою, не всі батьки можуть придбати книги для своїх дітей через 
цінову політику видавництв і розповсюджувачів. Більше того, не всі вчителі проінформовані або зацікавлені у 
видруку нових дитячих освітніх видань. Зазначимо, що освіта не сприяє забезпеченню інформації про 
видання, наприклад, через мережу Інтернет, покладаючи такі обов’язки на видавництва. Тому необхідно, щоб 
працівники дитячих освітніх видавництв надсилали анотації про видання для дітей у навчальні заклади, або в 
соціальні мережі, або на електронні пошти освітян, які підписані на новини видавництв тощо. Також 
необхідно, щоб учителі самостійно ознайомлювалися з новою книжковою продукцією для рецензування 
дитячих матеріалів і брали активну участь в обговореннях із приводу якості дитячих освітніх видань. 

На нашу думку, саме взаємна співпраця рецензентів (учителів, методистів, фахівців видавничої продукції, 
авторів), споживачів (навчальні заклади, бібліотеки, сім’ ї тощо) та продуцентів (видавництва, видавничі 
фірми тощо) може впливати на розвиток дитячих освітніх видань. Аналіз такої співпраці сприяє формуванню 
професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки. 

Організатори книжкових виставок і ярмарків стверджують, що інтерес фахівців до їх заходів не може 
зводитись лише до можливостей реалізовувати продукцію, тому якщо не завжди допомагають, то хоча б 
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сприяють експонентам в організації та проведенні презентацій, виставок, майстер-класів, тренінгів, 
семінарів, конференцій, круглих столів тощо, а учасники зацікавлені, щоб привернути увагу до 
результатів своєї діяльності відвідувачів. Таким чином, формується програма заходів, їх кількість та 
якість, значущість і результативність залежать лише від масштабності представницького заходу. 

Аналізуючи інформаційні матеріали – програми, прес-релізи, публікації у пресі та у мережі Інтернет 
ми виявили, що кількість представницьких заходів, які відбуваються у рамках книжкових виставок і 
ярмарків щороку не лише збільшується, але й урізноманітнюється за рахунок залучення відомих 
особистостей, різних культурно-мистецьких напрямів, наприклад: літератури з музикою, театром, 
живописом, кіно, а останнім часом навіть із модою і кулінарією. Та більшість заявлених у програмах 
заходів – це презентації книг, видавництв і видавничих проектів, а також періодичних видань. Зауважимо, 
якщо це презентація, то обов’язково з екзотичною назвою, інтерактивними елементами або костюмованою 
інсценізацією; якщо мастер-клас, то з японської каліграфії, лиття паперу чи паперової магії, а також 
літературні спаринги, перфоменси, чемпіонат із шахів, футбольний матч та інше. Такі видавництва, як ''Фоліо'' 
(м. Харків), ''Нора-друк'', ''Грані-Т'', ''Країна мрій'' (м. Київ), ''Теза'' (м. Вінниця), ''Навчальна книга – Богдан'' 
(м. Тернопіль), Літературна агенція ''Піраміда'', ''Видавництво Старого Лева'' (м. Львів) проводять 
представницькі заходи у межах найбільших вітчизняних і закордонних книжкових виставок і ярмарок [5]. 

Лідером за кількістю креативних заходів можна назвати видавництво ''А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА'', що 
організовує книжкові свята для різних вікових груп, і перетворює дитячу книжку на модний і 
популярний товар. Не поступається серед креативних презентацій дитячих видань і ''Видавництво 
Старого Лева'', яке у 3D форматі знайомить читачів із головними героями нового видання. Зауважимо, 
що лідером за кількістю інноваційних заходів є ''Зелений пес'', керівники та ідейні натхненники якого – 
брати Капранови у межах своїх презентацій організовують змагання між командами. Наприклад, у 
культурно-розважальній програмі ''Книжка і кухня'', організатори разом з іншими відомими 
особистостями на виставці готують свої ''фірмові'' страви і роздають на пробу гостям виставки ''Світ 
книги'', яка відбувається у Києві. 

Інший характер мають заходи, орієнтовані на дитячу і юнацьку аудиторію. Наприклад, редакція 
журналів ''Ангелятко'' та ''Ангеляткова наука'' з 2006 року проводить під час Форуму видавців у Львові 
''Свято читання у Країні ангелят'', де працюють театральний, цирковий, спортивний, малювальний, 
танцювальний та інші майданчики, на яких професійні актори проводять різноманітні конкурси й забави. 

Видавництво ''Талант'' (м. Харків) протягом останніх років черпає ідеї із відомих казкових сюжетів. 
Так, видавництво на одній із книжкових виставок оформили стенд у вигляді замку, де організовують 
дитячий конкурс краси ''Міс ''Світ книги'', учасницям якого пропонують створити образ казкового 
персонажу (Попелюшка, Червона Шапочка та інші). 

Важливу роль для популяризації книги та формування професійної культури майбутніх редакторів 
дитячих освітніх видань відіграють заходи, які передбачають міжособистісне спілкування – автограф-
сесії, літературні спаринги, авторські вечори та зустрічі з поетами, письменниками, перекладачами. Це 
можуть бути як одноразові акції, так і повторювальні: щомісяця, щодня, щогодини або у режимі нон-
стоп. Дуже часто вони відбуваються у форматі ''відео / поезія'', наприклад ''Wiz-Art VideoPoetry'' у рамках 
Форуму видавців або ''музика / поезія'', наприклад літературно-музичний ореn-air ''Зіркова PROZA.UA'' у 
Харкові та ''Ніч поезії і музики нон-стоп'' у Львові. 

Зазначимо, що урізноманітнюється також місце проведення книжкових заходів. Їх влаштовують на 
стендах, у спеціально відведених для цього залах, на площах, у бібліотеках, музеях, навчальних закладах, 
театрах, кав’ярнях і навіть у видавництвах. Наприклад, у м. Одесі міжнародний книжковий ярмарок 
''Зелена хвиля'' проходить як міське свято книги під відкритим небом на вулиці Дерибасівській. Це 
пов’язано із наявністю вільних площ для проведення презентаційних заходів із метою, якщо читач не іде 
до Книги, то Книга іде до читача. Тобто автори і видавці прагнуть спілкуватись із потенційними 
читачами у тому середовищі, яке є для них та читачів темпорально зручним і комфортним. 

Наголосимо, що уперше українські дитячі книжки в 2013 році офіційно презентовано на 
Міжнародному дитячому книжковому ярмарку в Болонії (Італія). Участь у виставці взяли ''Грані-Т'' та 
''Видавництво Старого Лева''. Болонський дитячий книжковий ярмарок, який відбувається щорічно з 
1964 року, називають alma mater дитячих видань у Європі. Це – незвичайний книжковий ярмарок, на 
який з’ їжджаються видавці, літературні агенти, письменники, ілюстратори, редактори, перекладачі, 
бібліотекарі, книготорговці з усього світу. Мета ярмарку – продати книжки ''тут і зараз'', демонстрація 
найновіших тенденцій у дитячому книговиданні, укладання угод купівлі-продажу авторських прав, 
відкриття нових дитячих письменників та ілюстраторів тощо. Зауважимо, що у Міжнародному дитячому 
книжковому ярмарку в Болоньї відбулося вручення премій переможцям міжнародного конкурсу дитячої 
літератури Міжнародної Молодіжної Бібліотеки, одним із яких стало видавництво ''Грані-Т'' з книгою 
Василя Голобородька ''Віршів повна рукавичка'' [6]. 

Уваги заслуговує і Фестиваль української дитячої книги ''Азбукове Королівство Магів і Янголів'', 
який організовують щорічно восени у Музеї книги і друкарства України в Києві. Упродовж Фестивалю 
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діють виставки художніх робіт відомих митців, організовують Міжнародний конкурс дитячого 
пленерного малюнку ''Золотий мольберт'', відбуваються творчі зустрічі з українськими письменниками, 
художниками, дослідниками дитячої літератури, психологами, презентації видань української дитячої 
книги, майстер-класи з виготовлення паперу, каліграфії, книжкової ілюстрації, традиційного 
українського та духовного співу, акторської майстерності тощо. 

Особливої уваги заслуговує Міжнародна книжкова виставка ''Форум видавців у Львові''. Програма 
Форуму складається з літературних акцій і конкурсів, презентацій видавництв і авторів, авторських 
зустрічей, літературних читань, автограф-сесій, дискусій, круглих столів, перфомансів тощо. З 1995 року 
запроваджено премію '', а з 2002 – конкурс дитячого читання ''Найкращий читач України'', який у 
2005 році набув статусу всеукраїнського. Завершальним етапом змаганням стає дитячий фестиваль 
''Книгоманія''. Це єдина в Україні й одна із небагатьох у Центральній та Східній Європі подій, цілковито 
присвячених дитячій літературі та читанню. А у 2006 році Форум видавців у Львові запроваджує 
щорічну благодійну акцію ''Подаруй дитині книжку!''. 

Зазначимо, що з 2008 року два тижні перед ''Форумом видавців – дітям'' триває ''Читацький марафон'', 
під час якого українські письменники відвідують львівські школи і проводять з ними конкурси, читання, 
дискусії тощо. А у 2011 році у зв’язку із розширенням формату і географії ''Форум видавців – дітям'' 
перейменовано у Львівський міжнародний дитячий фестиваль. Так, під час фестивалю організовують 
акцію ''Книжка від зірки'', під час якої дітям читали уривки зі своїх улюблених книжок 
Святослав Вакарчук, Сашко Положинський, Ані Лорак, Руслана, Фома, Віталій Кличко, 
Василь Вірастюк, Катерина Серебрянська, Ліка Роман, Вова зі Львова, Тарас Чубай та багато інших. 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс ''Мистецький Арсенал'' організовує 
Міжнародний фестиваль ''Книжковий Арсенал'' як найбільшу подію в Україні, що об’єднує літературу і 
мистецтво. Мета ''Книжкового Арсеналу'' – створення актуального культурного контексту для 
книговидання і читання, та пропаганда широкого вибору художньої, дитячої і мистецької літератури. 
Зауважимо, що у програмі фестивалю: презентації нових видань та зустрічі з авторами; реалізація 
проекту ''Обмін речовин'' – публічні діалоги між відомими письменниками; поетичні читання, лекції, 
майстер-класи і дискусії; міжнародний колоквіум перекладачів ''Політики репрезентації''; ''Білі ворони'' – 
виставка найкрасивіших дитячих книг із 40 країн світу, та стенд переможців міжнародного конкурсу 
''Мистецтво книги''; велика програма для великих і малих дітей; благодійний збір книжок для дітей-сиріт 
і позбавлених батьківської опіки, онкохворих дітей, дитячих лікарень та реабілітаційних центрів; 
друкарські майстерні, виставки графіки, ілюстрації [7]. 

Ми вважаємо, фахову підготовку редакторів дитячих освітніх видань необхідно здійснювати на 
основі здобутого досвіду книжкових заходів, які чітко доводять у своїх вимогах до редакторів наступне: 
виправляти потрібно не текстову форму, а сутнісну основу видання, яке розвиватиме те, що генетично 
закладено і вчити того, що вимагає загальноприйнята норма суспільства, де кожен вільний у виборі. 
Оскільки дитина розвивається відносно даної інформації, що відкриває їй певний напрям, то саме у 
редакторів дитячих освітніх видань повинна бути сформована професійна культура. 

Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань потребує взаємодії 
теоретичних, прикладних і практичних аспектів. Важливим для майбутнього фахівця є тісний зв’язок 
навчання з життям і в практичних конкретних, і в загальних аспектах. За таких умов книжкові виставки і 
ярмарки сприяють формуванню професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. 

Важливу роль у формуванні професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань 
виконують тематичні книжкові виставки, ярмарки, фестивалі. Наприклад, до Дня захисту дітей в 
Українському домі (м. Київ) проводять дитячий книжковий ярмарок, на якому видавництва з усієї 
України презентують свої книжки, де усі мають змогу придбати різноманітні видання. Особливістю 
цього заходу є те, що для дітей, позбавлених батьківської опіки, влаштовують благодійний ярмарок [8]. 

Висновки та перспективи. Вищезазначене дає можливість резюмувати наступне: обов’язковою 
складовою формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань є книжкові 
ярмарки та виставки; книжкові заходи дозволяють формувати якісно новий рівень представлення книги 
на українському та зарубіжному ринку; пропагувати культуру читання серед дітей і дорослих та їх 
спілкування з книгою загалом; збільшити популярність видавця чи автора. 

Подальшу перспективу ми вбачаємо у розробці на державному рівні концепції формування 
професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. 
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Миколаенко Н. М. Выставки и ярмарки как основные формы реализации книжных мероприятий: к 
проблеме формирования профессиональной культуры будущих редакторов детских 

образовательных изданий. 

В статье исследованы выставки и ярмарки как основные формы реализации книжных мероприятий. 
Определен культурно-просветительский и коммерческий характер книжных выставок и ярмарок. 
Охарактеризована важность взаимного сотрудничества рецензентов (учителей, методистов, 

специалистов издательской продукции, авторов), потребителей (учебные заведения, библиотеки, семьи, 
и тому подобное) и продуцентов (издательства, издательские фирмы и тому подобное) для 

формирования профессиональной культуры будущих редакторов детских образовательных изданий. 
Очерчена перспектива книжных мероприятий в популяризации детских образовательных изданий. 

Ключевые слова: выставки, ярмарки, книжные мероприятия, профессиональная культура, будущие 
редакторы детских образовательных изданий. 

Mykolaienko N. M. Exhibitions and Fairs as Basic Forms of Realizing the Book Measures: to the Problem of 
Forming the Professional Culture of Future Editors of Children's Educational Editions. 

The attempt to investigate exhibitions and fairs as basic forms of realizing book measures is done in the article. The 
importance of mutual collaboration of reviewers (teachers, methodists, specialists of publishing products, authors), 

users (educational establishments, libraries, families, and others) and producers (publishing houses, publishing 
firms and others) is described for forming the future editors' professional culture of children's educational editions. 
The prospect of book measures in popularization of children's educational editions is outlined. It is found out that 

the amount of representative measures, which take place within the framework of book fairs and fairs not only 
increases annually but also diversifies, that is instrumental in forming the professional culture of future editors of 

children's educational editions. It is noticed that book measures allow to form the brand new level of the book 
presentation on the Ukrainian and foreign market; to propagandize the culture of reading among children and 

adults and their socializing with a book on the whole; to increase popularity of a Ukrainian publisher or an author. 
Therefore the obligatory constituents of forming the professional culture of future editors of children's educational 
editions are book fairs and exhibitions. A subsequent prospect is seen in the development conception of forming the 

professional culture of future editors of children's educational editions at the state level. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 
ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ 

НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ 

У статті описано етапи проведення педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності 
методики формування англомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей на 
засадах навчальних стратегій. Проаналізовано результати експериментального навчання та 

підтверджено, що розроблена методика формування англомовної лексичної компетенції майбутніх 
фахівців сфери туризму є ефективною. 

Ключові слова: англомовна лексична компетенція, навчальні стратегії, студенти немовних 
спеціальностей, фахова лексика. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями. Сучасні трансформації у суспільстві висувають нові завдання щодо 
вдосконалення системи навчання іноземних мов (ІМ), зокрема запровадження новітніх технологій 
викладання та переорієнтацію навчальної діяльності студентів на активне самостійне опрацювання 
професійно орієнтованої інформації, що суттєво актуалізує потребу у формуванні англомовної лексичної 
компетенції студентів немовних спеціальностей. Одним із важливих векторів розвитку автономності 
студента у навчальній діяльності та свідомого ставлення до оволодіння ІМ є формування у нього 
оптимальних стратегій вивчення мови як таких, що безвідносно до проявів тих чи інших чинників 
визначають успішність цього процесу і можуть вдосконалюватися із зростанням мовної компетентності 
суб’єкта навчання. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано 
вирішення даної проблеми. У сучасній методиці викладання ІМ все більшу увагу дослідників 
привертають питання формування професійно орієнтованої лексичної компетенції (Л. Петровська, 
І. Свердлова, Г. Гринюк, С. Семенчук, В. Шмідт, В. Борщовецька). Про посилену увагу сучасних 
теоретиків і практиків вищої освіти до використання навчальних стратегій у контексті вивчення ІМ 
свідчить значна наукова література (У. Едмондсон, Ю. Хаус, Р. Оксфорд, Е. Коєн, Г. Штерн, Ф. Бацевич, 
І. Задорожна, Л. Морська, С. Ніколаєва, О. Тарнопольський, Н. Ягельська). Існують також дослідження, 
присвячені процесу формування лексичної компетенції у складі комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців сфери туризму (О. Баглай, Л. Шевніна, Г. Гритчук, Н. Чаграк, М. Денисенко, 
В. Осідак, Н. Бондар). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Незважаючи на суттєву базу досліджень, вивчення сучасних тенденцій викладання ІМ свідчить про те, що 
не було вичерпано весь потенціал щодо формування англомовної лексичної компетенції (АЛК) у студентів 
немовних спеціальностей. Крім того, згадана проблема не була предметом окремих наукових розвідок, які б 
досліджували методику формування лексичної компетенції майбутніх фахівців сфери туризму на засадах 
навчальних стратегій. Так, не приділено достатньо уваги конкретизації навчальних стратегій у контексті 
формування АЛК, не висвітлено особливості її формування у майбутніх фахівців сфери туризму, а також не 
визначено найбільш типові ситуації спілкування в професійному середовищі цієї сфери. 

Таким чином, зростаючі вимоги до рівня сформованості АЛК майбутніх фахівців сфери туризму, з 
одного боку, та відсутність відповідних методичних розробок, здатних підвищити результативність 
процесу оволодіння студентами англомовною фаховою лексикою, з іншого, посилюють потребу в 
розробці науково обґрунтованої методики формування АЛК у студентів немовних спеціальностей, 
застосовуючи навчальні стратегії для інтенсифікації цього процесу. 

Формулювання мети статті. Метою статті є опис експериментальної перевірки авторської методики 
формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах 
навчальних стратегій. 

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Під час підготовки до експериментального дослідження нами було висунуто гіпотезу, що 
ефективність формування АЛК у студентів немовних спеціальностей підвищиться за умови виконання 
спеціально розроблених вправ для засвоєння англійської термінологічної лексики із використанням 
навчальних стратегій.  

У нашому дослідженні основою для проведення експериментального навчання є розроблена система 
вправ для навчання студентів немовних спеціальностей англійської лексики, яка передбачає поетапне 
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формування АЛК із застосуванням метакогнітивних, когнітивних та соціально-афективних груп 
навчальних стратегій. 

На основі аналізу методик діагностики, розроблених В. Беспальком, П. Гурвічем, В. Краєвським, 
Е. Штульманом й іншими науковцями, було визначено тип експерименту і його характер – базовий 
вертикальний природний відкритий педагогічний експеримент [1: 26-36]. 

Педагогічний експеримент проводився у три етапи – констатувальний, формувальний і контрольний – 
серед студентів II-IV курсів денної форми навчання географічного факультету (напрям підготовки 0504 
''Туризм'') Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Всі етапи 
експерименту тривали впродовж двох навчальних семестрів у процесі вивчення студентами навчальної 
дисципліни ''Професійна іноземна мова''. 

Неварійованими умовами експерименту стали: кількість та склад експериментальних груп; тривалість 
експериментального навчання; зміст зрізів; критерії оцінювання рівня сформованості АЛК; методика 
формування АЛК майбутніх фахівців сфери туризму. Варійованою його умовою було різне 
співвідношення використаних груп навчальних стратегій на кожному з етапів формування АЛК у процесі 
виконання студентами вправ для навчання фахової лексики. 

Отже, взявши за основу головні положення теорії методичного експерименту [1; 2], ми провели 
експериментальне навчання у 5 етапів: 

1. Діагностичне / попереднє тестування для визначення навчальних стратегій, які переважають у 
вивченні ІМ, і рівня використання навчальних стратегій в освітній діяльності взагалі. 

2. Передекспериментальне тестування студентів з метою виявлення рівня сформованості АЛК у 
майбутніх фахівців сфери туризму. 

3. Експериментальне навчання на основі запропонованої методики формування АЛК у студентів 
напрямку підготовки ''Туризм'' на засадах навчальних стратегій. 

4. Післяекспериментальне тестування з метою визначення досягнутого рівня сформованості АЛК у 
студентів напрямку підготовки ''Туризм''. 

5. Проведення відстроченого зрізу для підтвердження або спростування ефективності формування 
АЛК із застосуванням навчальних стратегій. 

Розглянемо етапи експерименту докладніше. 
Учасниками методичного експерименту були 82 студенти II-IV курсів, які й утворили 2 

експериментальні групи із 41 студента – група 1 (22 студенти), група 2 (19 студентів), а також 2 
контрольні групи (група 1 – 25 студентів, група 2 – 16 студентів). 

Передусім, проаналізуємо результати попереднього тестування, метою якого було визначення 
навчальних стратегій, які переважають у вивченні ІМ, і вихідного рівня використання стратегій у 
навчальній діяльності взагалі. Результати проведеного опитування (анкетування) продемонстрували, що 
більшість студентів використовують соціально-афективні навчальні стратегії, які передбачають 
взаємодію та кооперацію для формування АЛК. При оцінюванні власного рівня використання 
навчальних стратегій в освітній діяльності більшість майбутніх фахівців сфери туризму відзначила 
рівень нижче середнього (таблиця 1), підтвердивши необхідність спеціально організованого навчання 
згідно розробленої моделі для підвищення використання ширшого спектру навчальних стратегій для 
ефективного формування АЛК. 

Таблиця 1. 
Самооцінка студентами рівня використання навчальних стратегій під час вивчення ІМ 

Високий Середній Низький 
ЕГ1 ЕГ2 КГ1 ЕГ1 ЕГ2 КГ 1 ЕГ1 ЕГ2 КГ1 ЕГ1 ЕГ2 КГ1 

2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 
9 % 13 % 20 % 9 % 13 % 20 % 9 % 13 % 20 % 9 % 13 % 20 % 

При проведенні передекспериментального зрізу ми виходили з того положення, що завдання мають бути 
посильними для всіх тестованих. Так, студентам були запропоновані тестові завдання, відповідно, для 
контролю рівня знань студентами термінологічної лексики та рівня умінь її використовувати в усному і 
писемному мовленні, читанні та аудіюванні для визначення вихідного рівня сформованості АЛК. За 
результатами проведених зрізів студенти продемонстрували задовільний рівень володіння лексичною 
компетенцією (сумарний показник рівня сформованості АЛК в усіх групах склав 60 балів), що ще раз 
підтвердило необхідність удосконалення процесу формування АЛК у студентів немовних спеціальностей із 
використанням навчальних стратегій шляхом виконання спеціально розроблених вправ. 

Експериментальне навчання було проведено зі студентами двох експериментальних та контрольних 
груп, проте методика організації навчальної діяльності з формування АЛК у цих групах була відмінною. 
Якщо студенти ЕГ навчалися на основі розробленої нами системи вправ, то у КГ освітня активність 
студентів обмежувалася запропонованими у посібнику вправами і завданнями, не акцентуючи увагу на 
необхідності використання навчальних стратегій для їх ефективного вирішення. 
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Процедура проведення післяекспериментальних тестів та їх перевірки була ідентичною з процедурою 
проведення передекспериментального зрізу; єдиною відмінністю нових тестів було їх лексичне 
наповнення. Результати проведених зрізів свідчать про загалом достатньо високий рівень знань 
відібраної лексики, навичок і вмінь її використання в писемному мовленні (у середньому у студентів ЕГ1 
– 89 балів, ЕГ2 – 89; КГ1 – 67, КГ2 – 67), в усному мовленні (у середньому рівень знань лексики 
студентами ЕГ1 становив 81 бал, ЕГ2 – 84; КГ1 – 61, КГ2 – 65), у читанні (у середньому рівень знань 
лексики студентами ЕГ1 становив 88 балів, ЕГ2 – 86; КГ1 – 64, КГ2 – 60), а також сприймання 
професійно орієнтованої інформації при аудіюванні (у середньому у студентів ЕГ1 – 88 балів, ЕГ2 – 89; 
КГ1 – 73б КГ2 – 69). Таким чином, результати післяекспериментальних зрізів дали можливість виявити 
позитивну динаміку зростання середніх показників рівня сформованості АЛК у студентів ЕГ порівняно із 
середніми показниками рівня її сформованості у студентів КГ (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка зростання середніх показників рівня сформованості АЛК у студентів ЕГ і КГ. 

 
Отже, на основі цих результатів ми можемо вважати, що розроблена методика формування АЛК у 

студентів немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій, за якою навчались студенти ЕГ1 та 
ЕГ2, є достатньо ефективною та адекватною для використання у навчальному процесі. 

Для визначення приросту коефіцієнта навченості володіння лексичними навичками (за нижчий 
задовільний рівень ми взяли такий, де коефіцієнт навченості становить 0,7 за В. П. Беспальком) 
порівняємо зазначені результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів за 
допомогою таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Порівняльна таблиця середніх показників перед- та 

післяекспериментального зрізів для визначення рівня сформованості АЛК 
 

Середній коефіцієнт навченості 
Об’єкти 
контролю 

Група перед експериментальним 
навчанням 

після експериментального 
навчання 

Приріст 

ЕГ1 0,58 0,89 0,31 
ЕГ2 0,54 0,89 0,35 
КГ1 0,64 0,67 0,03 

Письмо 

КГ2 0,6 0,67 0,07 
ЕГ1 0,59 0,82 0,23 
ЕГ2 0,58 0,84 0,26 
КГ1 0,6 0,62 0,02 

Говоріння 

КГ2 0,59 0,65 0,06 
ЕГ1 0,6 0,88 0,28 
ЕГ2 0,69 0,84 0,15 
КГ1 0,66 0,64 0,02 

Читання 

КГ2 0,63 0,6 0,03 
ЕГ1 0,58 0,88 0,3 
ЕГ2 0,58 0,89 0,31 
КГ1 0,61 0,7 0,09 

Аудіювання 

КГ2 0,6 0,68 0,08 
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Із таблиці видно, що приріст середнього балу успішності є досить суттєвим у студентів ЕГ1 та ЕГ2 
порівняно із студентами КГ1 та КГ2, що свідчить про доцільність використання розробленої нами 
методики формування АЛК у студентів немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій для 
інтенсифікації цього процесу. 

Для того, щоб перевірити ефективність застосування навчальних стратегій для формування АЛК 
через місяць після експериментального навчання був проведений відстрочений зріз, результати якого 
(таблиця 3) засвідчують, що студенти ЕГ досягли достатньо високого рівня використання навчальних 
стратегій в освітній діяльності. 

Таблиця 3. 
Порівняльна таблиця рівня використання навчальних стратегій студентами під час вивчення ІМ 

 

Таким чином, результати відстроченого зрізу підтвердили збільшення частки студентів в 
експериментальних групах, які продемонстрували високий рівень використання навчальних стратегій в 
іншомовній діяльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямку. Отже, наведені 
вище дані свідчать про ефективність застосування запропонованої методики порівняно із традиційною 
для підвищення рівня сформованості АЛК із використанням навчальних стратегій. Таким чином, 
ґрунтуючись на результатах обробки даних методичного експерименту, доходимо наступного висновку: 
результати проведеного експерименту підтвердили, що досягнути високого рівня сформованості АЛК у 
студентів немовних спеціальностей можливо за умови застосування спеціально розробленої методики, 
згідно якої навчання англомовної професійно спрямованої лексики передбачає застосування навчальних 
стратегій для підвищення ефективності та результативності цього процесу. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми формування та розвитку АЛК студентів 
немовних спеціальностей на засадах навчальних стратегій. Перспективу подальшого дослідження 
вбачаємо у здійсненні розвідок щодо питань використання потенціалу навчальних стратегій в інших 
аспектах іншомовного навчання. 
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Потюк И. Е. Экспериментальная проверка методики формирования англоязычной лексической 
компетенции будущих специалистов сферы туризма. 

В статье описаны этапы проведения педагогического эксперимента относительно проверки 
эффективности методики формирования англоязычной лексической компетенции студентов 
неязыковых специальностей на принципах учебных стратегий. Проанализированы результаты 

экспериментальной учебы и подтверждено, что разработанная методика формирования англоязычной 
лексической компетенции будущих специалистов сферы туризма является эффективной. 



І. Є. Потюк. Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх 
фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій 

 157 

Ключевые слова: англоязычная лексическая компетенция, учебные стратегии, студенты неязыковых 
специальностей, профессиональная лексика. 

Potiuk I. E. The Experimental Methodology Verification of Teaching English Vocabulary to Students 
Specializing in Tourism. 

One of the most important ways to extend the students' autonomy and conscious attitude to the English 
vocabulary training is the development of language learning strategies (LLS). LLS irrespectively to different 

factors determine the progress in the English language lexical competence development under the condition of 
using the system of special exercises aimed at the LLS practice. The complex of exercises to master the tourism 

vocabulary foresees the proper step-by-step students involving in the studying process. The stages of the 
pedagogical experiment realization in relation to the methodology efficiency verification of forming the English 
language lexical competence with students of unlinguistic specialties using language learning strategies have 

been analyzed in the article. This paper presents the results of the experiment. The implementation of the LLS in 
the process of training the English vocabulary of specific purposes determines and provides the success in it, 

and as a result it is possible to gain the English language lexical competence on the high level. 

Key words: English language lexical competence, second / foreign language learning strategies, students of 
unlinguistic specialties, English vocabulary of specific purposes. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Педагогічні науки 

© Шарненкова Т. О., 2014 
158 

УДК 378/(477) 
Т. О. Шарненкова, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

tsharnenkova@yandex.ru 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 

У статті проаналізовано особливості організації курсів підвищення кваліфікації неперервної 
професійної освіти вчителів українських та національних шкіл України другої половини XIX – першої 
третини ХХ століття. Акцентовано увагу на діяльності всеукраїнських, окружних та районних курсів 
підвищення кваліфікації учителів українських та національних шкіл, на зацікавленості педагогів України 
у підвищенні власної кваліфікації, їх плідній співпраці з ентузіастами освітянського руху, на бажанні 

займатися самоосвітою. 

Ключові слова: учитель, професійна освіта, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, самокурси, 
перекваліфікація, педагогічні кадри, національні школи, професійна підготовка. 

Постановка проблеми. Становлення системи неперервної професійної освіти вчителів залишається 
однією із малодосліджених сторінок історії педагогіки. Вважається, що формування цього напрямку в 
українській освіті почалося з 60-х рр. XIX ст., коли в країні відбулися ''великі реформи'': ліквідація 
кріпацтва, реформи місцевого самоврядування, суду, фінансів, армії та освіти. Розвиток індустріального 
суспільства в Україні вимагав реформ освіти й якісної підготовки вчительських кадрів. 

Людство, як і більшість державницьких, національних спільнот, розв’язуючи нагальні проблеми, не є 
однорідною масою, йому властиве розмаїття світоглядів, традицій, стилю життя і характеру 
взаємозв’язків на рівні етносів і полікультурності. 

У сучасних умовах розвиток української національної освіти й культури, водночас, як і розв’язання 
проблем виховання культури міжнаціональних стосунків, вимагають вивчення досвіду минулого. На 
особливу увагу заслуговує питання національно-культурного та освітнього будівництва у другій 
половині ХІХ ст. – першій третині XX століття. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб з'ясувати та проаналізувати особливості організації курсів 
підвищення кваліфікації неперервної професійної освіти вчителів українських та національних шкіл 
України другої половини XIX – першої третини ХХ століття. 

Важливим завданням реформування системи освіти досліджуваного періоду були забезпечення 
навчальних закладів педагогічними кадрами та організація їхньої перепідготовки відповідно до нових 
радянських реалій.  

У другій половині XIX ст. зросла потреба в короткочасних курсах, де педагоги могли б 
ознайомлюватися з новаціями у суспільному житті та відкриттями у сфері науки і техніки. 16 березня 
1874 р. видається спеціальний Циркуляр Міністерства народної освіти про організацію тимчасових 
педагогічних курсів для вчителів початкової освіти, а 5 серпня 1875 р. – Положення про тимчасові курси 
для вчителів і вчительок початкових народних училищ. У Циркулярі зазначалося, що метою його 
запровадження є ''поновлення знань учителів та їх вдосконалення'' [1]. 

У спеціальному збірнику постанов Міністерства народної освіти йшлося про необхідність створення 
курсів для вчителів при учительських інститутах, а також передбачалось фінансування педагогів, що 
відряджалися на ці курси. Для бажаючих навчатися навіть установлювалися цільові стипендії, 
створювалися сприятливі умови, щоб зацікавити молодих учителів [2: 302]. 

Викликав здивування і той факт, що навіть учителі, які здобували професійну освіту, часто мали 
''абсолютно незадовільну підготовку до тієї надзвичайно важливої справи народної освіти, яку їм 
доводиться виносити на своїх плечах'' [3: 75]. А. Ковальов, автор оглядової статті у журналі ''Русская 
школа'', зазначав, що на перших курсах підвищення кваліфікації у організаторів виникали сумніви не 
лише щодо належного освітнього рівня вчителів, але й щодо їх профпридатності. Рекомендувалося 
проводити письмові опитування, де потенційним слухачам необхідно було описати стан школи, методи 
викладання, які застосовуються ними на уроках, отримане виховання, стаж роботи, величину заробітної 
плати тощо. Зібраний матеріал мав слугувати основою для розробки лекцій. Курсистам влаштовували 
практику в гімназіях, де вони знайомилися з новітніми методами роботи [3: 76]. 

Проте, навіть такий серйозний підхід не гарантував одразу ж якісних результатів. Незважаючи на 
спроби самодержавства пристосувати освіту до потреб імперії, ситуація залишалася досить складною. У 
повітових школах відчувалася постійна нестача кваліфікованих педагогічних кадрів. Серед основних 
причин подібної ситуації можна виділити низький рівень оплати праці вчителів; брак нормального 
житла; незадовільні соціально-побутові умови; постійний тиск з боку керівництва. 
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Необхідність запровадження вчительських курсів була зумовлена потребою у поновленні знань, 
поширенні передових методичних напрацювань, оволодінні найкращими практичними навичками 
викладання предметів. Після завершення курсів здавалися письмовий та усний звіти про виконану 
роботу. Тобто, потрібно було витримати іспит перед спеціальною комісією. Ті вчителі, які успішно його 
складали, отримували, сплативши в казну 4 крб 50 коп., свідоцтво встановленого зразка. Учителів, які 
під час навчання виявили кращі знання і сумлінність, могли звільняти від підсумкового іспиту [4: 111].  

Згідно Правил 1875 р. вчителі, які хотіли відвідувати курси, мали подати заявку у відповідні керівні 
органи освіти не пізніше, ніж за три місяці до початку занять. Обов’язково передбачалося, що курси 
працюватимуть лише протягом літніх канікул 4 – 6 тижнів. 

Лекторами чи організаторами практичних занять мали виступати відомі вчителі, науковці, професура, 
представники керівних органів освіти. Окрім коштів органів місцевого самоврядування, до фінансування 
курсів залучалися спонсорські внески [5: 166].  

Відвідувачі перших курсів зауважували їх певні недоліки, а саме: 
– відсутність вікової диференціації слухачів (молодим вчителям було нецікаво слухати лекції 

аналогічного змісту з університетськими); 
– недостатньо враховувався рівень педагогічного досвіду курсистів (іноді на практичні заняття 

виносилися методики, давно відомі переважній більшості); 
– нераціональна часова організація (лекції проводилися у другій половині дня, ранкові години 

залишалися вільними). 
Утім, архівні матеріали свідчать про те, що інтерес вчительства до системи підвищення кваліфікації з 

часом постійно зростав. На різних літніх курсах, у тому числі влаштованих управлінням Київського 
учбового округу, одночасно перебували від 300 до 500 учителів різних предметів. Причому велика 
кількість слухачів власним коштом сплачувала витрати на дорогу і перебування на курсах. Ті, хто мав 
бути зарахованим до складу курсистів, проходили відповідне письмове опитування – тестування. Якщо 
виявлені знання видавалися організаторам недостатніми, то вчителя без компенсації матеріальних витрат 
відправляли додому. 

У зв’язку з розпорошеністю архівних матеріалів досить складно відтворити цілісну картину 
підвищення кваліфікації вчительського загалу кінця XIX – початку XX ст. Курси проводилися при 
різноманітних навчальних закладах, бібліотеках і музеях. Одними з найбільш знакових стали літні курси 
1913 р. при Педагогічному музеї. 

Установчі документи обов’язково затверджувалися керівними органами. Відповідно до Циркуляру 
Міністерства народної освіти від 1913 р. при Педагогічному музеї імені цесаревича Олексія Київським 
учбовим округом у червні 1913 р. проводились курси для народних вчителів. Урізноманітнення 
предметів та ускладнення практикумів свідчить про значне підвищення загальноосвітнього рівня 
вчительської аудиторії тимчасових курсів, зростання їх професійних вмінь та навичок, посилення 
інтересу до новітніх досягнень як у педагогічній галузі, так і щодо практичного застосування результатів 
НТР. Звичайно, столичні курси були у значно кращих умовах, оскільки мали можливість залучати 
широке коло лекторів, вільно використовувати освітні установи [6: 82]. Але особливістю курсів на 
Україні було ставлення їх учасників до національного питання. 

Перша світова війна і особливо революція 1917 – 1919 рр. мали значний вплив на розвиток 
освітянської справи. Проте, навіть у складних умовах ведення бойових дій, економічної нестабільності та 
політичних катаклізмів Центральна Рада, Гетьманат Скоропадського та Директорія УНР зуміли 
організувати майже 100 % підвищення кваліфікації усіх учителів українських шкіл та шкіл національних 
меншин, зокрема польських та єврейських. Революція, окрім загострення суспільно-політичної ситуації, 
призвела до зростання числа національних шкіл. Відповідно зростала необхідність не лише у професійно 
підготовлених, але й національно свідомих педагогічних кадрах. Перед Відділом підготовки учителів 
було поставлено два завдання: дати новій школі нового вчителя та забезпечити заклади освіти 
необхідною кількістю кваліфікованих педагогів [7: 152]. 

За роки революції і громадянської війни вчительські кадри були розпорошені. Економічні негаразди і 
голод змушували педагогів залишати навчальні заклади і влаштовуватися службовцями у різноманітні 
установи. 

Тому вже у 1920 р. Народний комісаріат освіти України розгорнув роботу щодо збереження 
вчительських кадрів і працевлаштування їх у мережі закладів соціального виховання, що швидко 
розширювалася. У лютому 1921 року була прийнята постанова ''Про облік культурно-освітніх 
працівників'', що передбачала проведення обліку педагогів дошкільних і позашкільних закладів, а також 
учителів загальноосвітніх шкіл. 

Підготовка педагогічних кадрів для молодшого концентру політехнічної школи національних 
меншин, дошкільних установ, масової позашкільної роботи серед дітей здійснювалась в системі 
Народного Комісаріату Освіти України, головним чином, педагогічними технікумами. 
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Проте мережа національних закладів для польської, німецької і інших національностей була 
недостатньо поширена. Лише в 1933 році нацменпедтехнікуми одержали стабільні учбові плани та 
програми, але питання із забезпечення національних педтехнікумів програмами з рідної мови і 
літератури надалі вирішувалося частково. 

Виникала потреба в більш кваліфікованих кадрах, які повинні були замінити тих, що не здібні як слід 
виховувати молоде покоління в дусі поваги і толерантного ставлення до представників інших 
національностей. 

Нестача в національних педкадрах сталася тому, що процес організації національних педтехнікумів 
йшов нерівномірно з розвитком мережі шкіл окремих нацменшостей. 

Також НКО змушений був вживати заходів щодо підготовки вчителів ще й лінією курсів підготовки 
вчителів – річних і навіть більш коротких. 

Внаслідок недовиконання планів по підготовці вчителів, особливо польських і німецьких, стався 
дефіцит у національних педкадрах. 

Питання підвищення авторитету вчителя ставало однією з основних освітніх проблем. Революційні 
зміни в країні дещо доповнювали і навіть змінювали обов’язки вчителя. 

Так, у Житомирському повіті, щоб відібрати кадри, здатні впроваджувати ідеї нової трудової школи, 
у вересні – жовтні 1921 р. створено комісію для перегляду складу вчителів. Як наслідок роботи комісії у 
1921 р. 87 учителів Житомирського повіту, тобто 15 % від загального вчительського складу, остаточно 
були усунуті від педагогічної праці [8]. Тих учителів, котрі були допущені до педагогічної діяльності, 
потрібно було, так би мовити, ''ідейно загартувати'', готуючи до виконання нової місії. Першим кроком 
планової ідеологізації вчительства мали стати заходи, спрямовані на перепідготовку і підвищення 
кваліфікації педагогічного персоналу. Народний комісаріат освіти вважав цю справу одним із 
стратегічних напрямів у забезпеченні навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами [9]. 

Водночас з’явилась і така форма перепідготовки вчителів, як самокурси. В основу цієї форми 
закладалась нова методика самостійного набуття знань, необхідних для здійснення навчального процесу 
за спеціально розробленим і затвердженим індивідуальним планом. Найбільш популярними були 
короткотривалі курси, що проводилися переважно влітку. Сюди направляли молодих педагогів, які ще не 
мали необхідного педагогічного досвіду. 

Головним завданням перед керівництвом НКО стояла перепідготовка педагогічних кадрів, яка була 
спрямована так само на удосконалення їхньої педагогічної майстерності, засвоєння нових методик 
навчання, підвищення загальноосвітнього рівня вчителів. Водночас ідеологічні аспекти навчання 
систематично вкраплювались у педагогіку і методику навчального процесу як невід’ємна складова 
державної освітньої політики. 

Але коли такі причини вимагали перепідготувати вчителів взагалі, то ще складніші обставини 
зумовлювали справу перекваліфікації серед педперсоналу національних шкіл. ''Завдання партії полягає в 
тому, щоб допомогти трудовим масам народів невеликоросів наздогнати центральну Росію, що пішла 
вперед, допомогти їм: а) розвинути й укріпити у себе радянську державність у формах, відповідних 
національно-побутовим умовам цих народностей; б) розвинути й укріпити у себе, що діють на рідній 
мові, суд, адміністрацію, органи господарства, органи влади, складені з людей місцевих, знаючих побут і 
психологію місцевого населення; у) розвинути у себе школу, театр, клубну справу і взагалі культурно-
просвітницькі установи на рідній мові; г) поставити і розвинути широку мережу курсів і шкіл як 
освітнього, так і професійно-технічного характеру, на рідній мові'' [10: 80]. 

На початку 20-х років ХХ століття рівень роботи з багатонаціональним контингентом в школі був 
низьким. Це і не дивно. В основному вчителем у школі був молодий інтелігент відповідної нацменшини, 
що закінчив, в кращому випадку, середню школу. Значна ж частина педперсоналу – це молодий робітник 
або робітниця, що пробули три або шість місяців на короткотермінових курсах соцвиху [11: 50]. 

Отже, зрозуміло, чому перепідготовці вчителів, зайнятих у справі виховання культури 
міжнаціональних стосунків учнівської молоді, приділяли важливе значення. 

Перший рік перепідготовки відбувався під знаком засвоєння основних політичних знань, основ 
марксизму та ленінізму. Оскільки завдання на цьому етапі були однакові, тому перепідготовка 
вчительства провадилась на загальних курсах, у загальних гуртках, колективах та семінарах. 

У 1924 р. створюється бюро з перепідготовки вчителів у центрі, губерніях і округах. Поряд із 
перепідготовкою учителів українських і російських шкіл, Народний комісаріат освіти здійснював роботу 
з перепідготовки вчителів для національних шкіл: єврейських, німецьких, польських, болгарських та ін. 
Протягом 1924 – 1925 рр., як зазначають звіти Волинської окружної інспектури народної освіти, 
організовано і проведено 4 конференції національних робітників: польських (1), єврейських (2), 
німецьких (1) [12]. До порядку денного конференцій включались різні питання, зокрема: міжнародне 
становище, дитячий рух, звіти губернських та окружних інспекторів і, нарешті, питання про 
перепідготовку педагогів для національних шкіл.  
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У 1925-1926 рр. перепідготовка вчителів для національних шкіл здійснювалася завдяки діяльності 26-
денних курсів.  

Маючи на увазі необхідність довести якість роботи культосвітніх установ нацмену до рівня загальних 
та виконання постанови Малої Президії ВУЦВКу з дня 10 серпня б. р., протокол № 126 / 268, 
Наркомосвіта запропонувала вжити належних заходів для підвищення кваліфікації вчительства та 
політосвітніх робітників нацмен, зокрема польських, шляхом місцевих курсів перепідготовки, посилання 
робітників Нацмену на центральні курси, а також забезпечення їх методичною літературою мовами 
нацмен. Особливо зверталась увага на необхідність зміцнити політосвітню роботу з національними 
меншинами через підвищення матеріальної бази хат-читалень та їхнього забезпечення мінімальною 
кількістю штатних робітників [13: 40]. 

Висновки. Отже, у другій половині ХІХ ст. – першій третині XX століття було здійснено значну 
роботу з організації діяльності всеукраїнських, окружних та районних курсів підвищення кваліфікації 
учителів українських та національних шкіл. Найбільш характерною ознакою цього напряму педагогічної 
освіти можна вважати те, що значна увага приділялась не професійній підготовці вчителів, а підвищенню 
їхньої політичної свідомості. Саме цей факт більшість дослідників вважають однією із причин низької 
ефективності педагогічних курсів. Питання співвідношення національного і політичного, раціонального 
й ідеологічного постійно домінувало при вирішенні питань кадрових призначень в освітніх закладах. 

Перспектива подальших досліджень. Історія становлення системи неперервної професійної освіти 
вчителів в Україні досить складна, сповнена протиріч, злетів і втрат, як і історія української державності. 
Проте виявлені нами матеріали свідчать про зацікавленість педагогів України в підвищенні власної 
кваліфікації, їх плідну співпрацю з ентузіастами освітянського руху, бажання займатися самоосвітою. Отже, 
професійна самоосвіта вчителя в Україні має глибоке коріння і заслуговує на подальше дослідження. 
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Шарненкова Т. А. Организация деятельности курсов повышения квалификации учителей в Украине 
второй половины XIX – первой трети ХХ века. 

В статье проанализированы особенности организации курсов повышения квалификации непрерывного 
профессионального образования учителей украинских и национальных школ Украины второй половины 
XIX – первой трети ХХ века. Акцентировано внимание на деятельности всеукраинских, окружных и 

районных курсов повышения квалификации учителей украинских и национальных школ, на 
заинтересованности педагогов Украины в повышении собственной квалификации, их плодотворном 

сотрудничестве с энтузиастами образовательного движения, на желании заниматься 
самообразованием. 

Ключевые слова: учитель, профессиональное образование, самообразование, курсы повышения 
квалификации, самокурсы, переквалификация, педагогические кадры, национальные школы, 

профессиональная подготовка. 

Sharnenkova T. A. The Organization of Courses for Teachers' Further Training in Ukraine in the Second 
Half of the XIX – the First Third of the XX Century. 

This paper analyzes features of training courses for the teachers' continuous professional education and 
Ukrainian national schools in Ukraine in the second half of the XIX – the first third of the XX century. The 

attention is focused on the activities of national, regional and district teaching training courses and Ukrainian 
national school teachers in improving their skills, their fruitful cooperation with enthusiasts of the educational 

movement, the desire to educate themselves. It is proved that the formation of the teachers' continuous 
professional education started in the 60-tieth of the XIX century, when major reforms happened. The 

development of the industrial society in Ukraine demanded the reform in the education and the teaching staff's 
quality training. The necessity of introducing teaching courses was caused by the need for the renewal of 

knowledge. It is emphasized that the considerable attention was paid to the teachers' training and enhancing 
their political consciousness. It is proved that the relationship between the national and political, rational and 

ideological always prevailed in matters of educational institutions. 

Keywords: teacher, vocational training, self-education, further training courses, self-courses, retraining, 
teaching staff, national schools, professional training.
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СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ 

У статті проаналізовано різні тлумачення поняття "модель", висвітлено різні підходи до моделювання 
як процесу. Створено авторську модель формування професійних умінь у майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач, описано структурні 
компоненти запропонованої моделі. Описано підходи та принципи формування професійних умінь у 
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язання педагогічних задач. 

Розкрито зміст підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Описано форми, 
методи, засоби та організаційні етапи формування професійних умінь у майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язання педагогічних задач. Визначено критерії та 
рівні сформованості професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у 

процесі розв’язання педагогічних задач. 

Ключові слова: модель, моделювання, професійні уміння, формування професійних умінь, вчителі 
природничо-математичних дисциплін, педагогічна задача.  

Постановка проблеми. Органічним складовим компонентом практичної професійної діяльності 
вчителя природничо-математичних дисциплін є постійне розв’язання численних професійних ситуацій, 
які зазвичай виникають непередбачено і раптово. До того ж, зміст, характер та організаційні особливості 
діяльності вчителя природничо-математичних дисциплін більшою мірою пов’язані з виникненням 
раптових ситуацій. При невмілому їх розв’язанні можуть скластися ситуація так, що порушуються хід 
заняття, а іноді це призводить до зриву навчально-виховного процесу. Враховуючи все це, випливає 
необхідність створення моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемою підготовки майбутніх педагогів до професійної роботи 
займались такі вчені, як О. Антонова, О. Дубасенюк, Н. Кириленко, Т. Семенюк, Т. Тихонова; шляхи 
формування професійної педагогічної майстерності та творчої особистості вчителя знаходять своє 
відображення у роботах І. Зязюна, С. Сисоєвої та ін.; проблемі розв’язування педагогічних задач та 
ситуацій та етапам їх розв’язання приділяли увагу Н. Кузьміна, М. Поташник, Л. Спірін та ін. 

Метою статті є створення і опис моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач. 

Виклад основного матеріалу. З метою аналізу реальних педагогічних процесів та для виявлення 
джерел їх розвитку, системи умов, які забезпечують їх ефективний перебіг, або причин, що гальмують 
упровадження тих чи інших новацій, часто використовують такий теоретичний метод педагогічного 
дослідження, як моделювання. Модель – будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, опис, 
схема, креслення, графік, план, карта тощо) деякого об’єкту, процесу чи явища ("оригіналу" даної 
моделі), який використовується як його "замінник", "представник" [1].  

Останнім часом моделювання широко застосовують у гуманітарних науках, в професійній педагогіці. 
Все частіше дослідники моделюють не тільки педагогічні об’єкти та явища, але й процеси. Оскільки в 
нашому дослідженні йдеться про процес формування професійних умінь (ПУ) у майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач, який за своєю суттю є 
достатньо складним, то з метою його пізнання і подальшого конструювання саме моделювання вважаємо 
для нашого дослідження найбільш оптимальним, тому зупинимось на його визначенні.  

Один із науковців, дослідників методології педагогіки С. Гончаренко зазначає, що будь-які методи 
дослідження "постійно еволюціонують, удосконалюються під впливом інших наук, а також різних 
галузей педагогічної науки" [2: 21]. З огляду на цю тезу ми проаналізували визначення й характеристики 
цього методу та визначення моделі різними авторами, узагальнили їх в таблиці 1. 

Теоретична модель формування ПУ у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у ВНЗ 
використовується нами як засіб наукового пізнання для виявлення всіх її елементів, закономірних зв’язків між 
ними й отримання нової інформації. При цьому основний об’єкт (студенти, навчальний заклад) не 
відчуватимуть впливу багатьох чинників, які неможливо передбачити. На думку науковця, теоретична модель 
– це чіткий фіксований "зв’язок елементів, припускає певну структуру, яка відбиває внутрішні, суттєві 
відношення реальності" [3: 69]. Тому, в конструюванні моделі формування ПУ у майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін за доцільне буде визначити її основні компоненти.  
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Таблиця 1. 
Аналіз характеристик моделі та методу моделювання 

Автор Визначення і характеристики моделі та методу моделювання 
І. Бажин Модель – інформаційний образ реального об’єкта, який відтворює даний 

об’єкт (систему) з певним ступенем точності й у формі, відмінній від форми 
самого об’єкта (системи) [4: 131].  

Е. Бережнова,  
В. Краєвський 

Моделювання – це відтворення характеристик якогось об’єкта на другому 
об’єкті, спеціально створеному для їх вивчення. Другий з цих об’єктів 
називають моделлю першого. У більш узагальненому вигляді модель 
визначають як систему елементів, яка відтворює деякі сторони, зв’язки, 
функції об’єкта дослідження. В основу моделювання покладено певну 
відповідність (але не тотожність) між об’єктом, який вивчається 
(оригіналом), і його моделлю [3: 67].  

Н. Бордовська, 
А. Реан  

Моделювання – процес побудови й дослідження моделей [5]. 

О. Новіков,  
Д. Новіков  

Модель – допоміжний об’єкт, який відібраний або перетворений у 
пізнавальних цілях і дає нову інформацію про основний об’єкт. 
Моделювання слугує способом конструювання нового, того, що не існувало 
раніше в практиці [6: 107]. 

 
Під моделюванням у педагогіці розуміється дослідження педагогічних та психолого-педагогічних 

процесів і станів за допомогою ідеальних моделей. Н. Бордовська та А. Реан розглядають моделювання 
як процес побудови й дослідження моделей [5: 186]. Структура моделі має менше елементів, ніж сам 
реальний об’єкт. Відтак, модель, відбиваючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його 
так, що її вивчення, на думку В. Штоффа [7: 34-71], дає нам нову інформацію про цей об’єкт.  

Таким чином, здійснений вибірковий аналіз сутності поняття "модель" засвідчив, що різні дослідники 
вважають моделлю інформаційний образ реального об’єкту, його характеристику, систему знаків, 
допоміжний об’єкт. 

Узагальнюючи визначення вчених моделі, ми виявили, що вона має такі ознаки: модель – система, що 
реалізується матеріально або умовно уявлена; вона віддзеркалює об’єкт дослідження; вона спроможна 
заміщати об’єкт; її вивчення дає нову інформацію про об’єкт.  

Виходячи зі структурного аналізу понять "модель" і "моделювання" можна зробити висновок, що 
поняття "моделювання" передбачає не тільки процес, але й явище, і тому дослідниками часто 
ототожнюється з поняттям "модель". У педагогічних дослідженнях моделювання застосовується 
достатньо часто. 

Моделювання дає змогу виявити невідповідність результатів визначеним цілям. Модель формування 
професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування 
педагогічних задач створена нами з метою перенесення в результаті дослідження змодельованого 
процесу інформації на реальний процес як оригінал, запроваджений в організацію підготовки майбутніх 
учителів природничо-математичних дисциплін.  

Критерієм працездатності будь-якої моделі науковці визначають її ступінь адекватності дійсності. 
Тому, нашим завданням є наблизити модель формування професійних умінь у майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач до реалій професійної 
підготовки фахівців у ВНЗ.  

Розглядаючи особливості педагогічного моделювання, О. Дахін наголошує на тому, що "одним із 
дієвих способів підвищення ступеня валідності моделі є комплексний (або системний) підхід до 
моделювання" [8: 14]. Його суть полягає в тому, що шляхом екстенсивного розширення системи моделей 
вводяться додаткові підмоделі, що враховують різні чинники й напрями динаміки тієї системи, яка 
вивчається. Автор звертає увагу на особливість комплексної моделі – її не можна розглядати як просту 
суму моделей. Ті моделі, що входять до складу комплексної, являють собою систему, яка об’єднує 
пов’язані між собою складові елементи. Вчений підкреслює, що саме в конструюванні цілісного 
комплексу моделей проявляється професіоналізм дослідника. 

У нашому дослідженні ми будемо виходити з того, що модель і система є тандемом. Під педагогічною 
системою ми розуміємо "…упорядковану сукупність якісно визначених елементів, між якими існує 
закономірний зв’язок чи взаємодія, і яка спрямована на досягнення певної мети" [9: 135]. В основі побудови 
системи мають бути принципи цілісності, залучення й розвитку (відповідно до теорії систем). Педагогічна 
система, завданням якої є формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач, має відповідати таким критеріям:  

– зв’язаність (припускає обмеження дослідження визначенням сутнісних залежностей між об’єктними 
сферами системи);  
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– стабільність (йдеться про відтворення й технологічність експериментальної перевірки);  
– спостережливість (необхідність зв’язувати основні положення теоретичної моделі з реальними 

ефектами, які можна фіксувати в полі об'єкту дослідження).  
Узагальнюючи зазначене, вважаємо, що проблема моделювання процесу формування професійних 

умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних 
задач є актуальною як для теорії, так і для педагогічної практики вищої школи й уможливлює 
виокремлення трьох найбільш важливих аспектів застосування сконструйованої моделі:  

– гносеологічний, оскільки модель виступає проміжним об’єктом у процесі пізнання педагогічного явища; 
– загальнометодичний – відбиває й оцінює зв’язки між елементами навчального процесу; 
– психологічний – висвітлює й обґрунтовує різні сторони навчально-пізнавальної та педагогічної 

діяльності. 
При конструюванні моделі ми виходили із семантичного значення слова "формування" (від лат. formo 

– додаю форму, створюю). Отже, формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач – це здійснення навчально-
пізнавальної діяльності, спрямованої на одержання суб’єктивно нового (для кожного конкретного 
студента) результату. Ґрунтуючись на теорії діяльності, О. Новіков цей вид діяльності (за визначенням) 
відносить до продуктивної. У такому разі, наголошує він, "виникає необхідність її організації, тобто 
застосування методології". Варто зазначити, що під методологією він пропонує розуміти "учіння про 
організацію діяльності" (діяльність – цілеспрямована активність людини) [6: 6]. Ось, як у цьому 
контексті науковець розглядає сутність поняття "організація": 

1) внутрішню упорядкованість, узгодженість більш чи менш диференційованих і автономних частин 
цілого, що зумовлено його будовою; 

2) сукупність процесів або дій, які призводять до утворення й вдосконалення взаємозв’язків між 
частинами цілого;  

3) об’єднання людей, які разом реалізують певну програму або мету та при цьому діють на підставі 
визначених процедур і правил [6: 7].  

Зважаючи на вищевикладене, можна стверджувати, що формування професійних умінь у майбутніх 
учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач є 
цілеспрямованим процесом, яким управляє викладач (саме він визначає мету, цілі, а отже, шляхи 
досягнення результату цілі). Організація також є однією із технологічних функцій управління певним 
процесом. О. Новіков під організацією діяльності пропонує розуміти упорядкованість "її в цілісну 
систему з чітко визначеними характеристиками, логічною структурою й процесом її реалізації" [6: 10].  

Формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі 
розв’язування педагогічних задач як навчально-пізнавальна діяльність здійснюється під час професійної 
підготовки в ВНЗ і завжди спирається на сукупність теорій, положень, принципів, які складають її 
основу. Принципи навчання в професійній освіті є основним орієнтиром у викладацькій діяльності. Їх 
порівнюють з мостом, який поєднує "теоретичні знання і уявлення" з педагогічною практикою. Вони 
завжди відображають залежність між об’єктивними закономірностями й цілями навчання. С. Гончаренко 
тлумачить принцип як "основні вихідні положення теорії навчання [10: 270]. У підручниках з педагогіки 
вищої школи наводиться визначення поняття "принципи" як загальний орієнтир для визначення змісту, 
засобів, форм, методів організації навчання, основних положень, що визначають зміст, організаційні 
форми й методи навчальної роботи [11: 88]. 

Навчальний процес у ВНЗ – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на 
реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних 
стандартів освіти. У Законі України "Про вищу освіту" стандарт вищої освіти тлумачиться як сукупність 
норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та 
нормативний термін навчання. Зміст вищої освіти – це соціальне замовлення суспільства, обумовлене 
його цілями та потребами, "система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, 
науки, техніки, технологій, культури та мистецтва" [12].  

Отже, першим компонентом моделі, сконструйованої нами й зображеної на рис. 1, вважаємо, має бути 
соціальне замовлення на підготовку майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін із 
сформованими ПУ. Суспільство нині потребує компетентних фахівців, здатних швидко адаптуватись до 
змін на сучасному ринку праці, самовдосконалюватись, постійно розвиватись і самостійно управляти 
цими процесами.  

Формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі 
розв’язування педагогічних задач за своєю суттю є процесом реалізації інноваційної діяльності, 
спрямованої як на об’єктивно, так і суб’єктивно новий (для цього фахівця або цієї організації) результат. 
Отже, будемо його розглядати як повний завершений цикл продуктивної діяльності, який реалізується в 
"певній часовій послідовності по фазам, стадіям і етапам (часова структура організації діяльності)" [6: 8].  
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Слідом за основним положенням теорії діяльності, О. Новіков цю наукову категорію (діяльність) 
розглядає як активну взаємодію людини з зовнішнім середовищем. Людина в процесі цієї взаємодії 
виступає як суб’єкт (носій предметно-практичної діяльності й пізнання – індивід або соціальна група), 
джерело активності, що цілеспрямовано впливає на об’єкт і задовольняє свої потреби. Суб’єктом у 
нашому досліджені є викладач, який ставить мету, визначає шляхи її досягнення й оцінює одержаний 
результат. Активна діяльність суб’єкта є тією умовою, за якої той чи інший фрагмент об’єктивної 
реальності виступає як об’єкт його діяльності. У педагогічному процесі таким об’єктом може бути зміст 
навчальної дисципліни, розробка певної технології або методики її вивчення, а також студент ВНЗ. У 
нашому дослідженні таким об’єктом виступають майбутні учителі природничо-математичних дисциплін, 
умотивовані до формування ПУ.  

Оскільки йдеться про навчальну діяльність, структурні компоненти якої розглядались вище, то 
зазначимо, що основним компонентом у ній визначені потреби. Ученими-психологами доведена їх пряма 
залежність від рівня соціально-економічного розвитку суспільства, специфічних соціальних умов 
діяльності конкретної особистості. Потреби конкретизуються в мотивах, які спонукають людину (певну 
соціальну групу) до певної діяльності. У свою чергу, мотиви зумовлюють визначення мети як 
суб’єктивного образу бажаного результату, будь-якої дії.  

Діяльність суб’єктів професійної підготовки – майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін, спрямована на реалізацію мети – задоволення потреб суспільства у фахівцях інтегрованих 
професій із сформованими професійними уміннями і особистісних потреб студентів у підготовці до 
професійної діяльності. Ця мета конкретизується низкою цілей:  

1) формування професійних знань, умінь і навичок у студентів;  
2) формування професійної компетентності в майбутніх учителів;  
3) набуття практичного досвіду професійної діяльності у майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін; 
4) формування мотивів і механізмів саморозвитку, саморегуляції, саморефлексії у майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін для майбутньої професійної діяльності. 
Одержання бажаної професії здійснюється в процесі навчально-пізнавальної діяльності студентів, де 

меті відведено особливе місце (залежить від того, хто задає мету). Оскільки мета може бути задана зовні 
(наприклад, студенту викладачем), тоді діяльність носитиме репродуктивний (виконавчий) характер. 
Мета сприймається студентами як значуща й необхідна їм у процесі життєдіяльності, відповідає 
особистим інтересам і потребам. Це означає, що за таких умов (вони визначені дослідниками як 
обов’язкові) мета буде успішно реалізована. Відтак, варто взяти до уваги, що саме мета забезпечує 
взаємозв’язок усіх елементів у системі вивчення конкретної навчальної дисципліни. Отже, в нашому 
дослідженні мета обумовлює характер моделі.  

Діяльність викладача й студента в процесі формування ПУ носить не тільки продуктивний характер, а 
й інноваційний, творчий. Це робить процес цілепокладання достатньо складним процесом, який 
складається із певних фаз, стадій та етапів, форм, методів і засобів залежно від спрямованості діяльності 
(дослідницька, практична, навчальна тощо).  

Мета формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у 
процесі розв’язування педагогічних задач досягається шляхом розвитку її окремих компонентів: 
формування професійних і "надпрофесійних" знань, умінь, навичок і якостей, прагнення до професійного 
та кар’єрного зростання, формування позитивної "Я-концепції". 

Відповідно до мети та цілей моделі нами визначено такі завдання: скорегувати зміст професійної 
підготовки відповідно до сучасних вимог суспільства (в межах дозволеного); визначити методи й засоби 
навчання, адекватні змісту навчання; відбирати найбільш важливу інформацію про характер та зміст 
педагогічної діяльності в професійному полі спеціалістів; мотивувати студентів до здобуття нових знань. 
Вважаємо, що ці завдання являють собою значущий комплекс компонентів загальної мети. Таким чином, 
визначена нами інтегрована мета, цілі і комплекс завдань у нашій моделі поєднано в цільовий компонент. 

Змістовий компонент моделі реалізується через її діяльнісний компонент, який представлено методикою 
викладання навчальної дисципліни. Адже ефективність навчального процесу в ВНЗ визначається переважно 
методикою викладання, яка є тим інструментом, котрий дозволяє сформувати ПУ у майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін у процесі навчально-пізнавальної діяльності. 

Методика має стійкий зв’язок із наукою, основи якої викладаються в навчальному закладі, 
виявляється у відборі змісту відповідної навчальної дисципліни. Отже, обов’язковими складовими 
моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у 
процесі розв’язування педагогічних задач є методика формування ПУ, форми (семінарські, практичні, 
індивідуальні заняття), методи (круглий стіл, групова дискусія, тренінг, аналіз ситуацій тощо) та засоби 
організації навчання студентів.  
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Рис. 2 Модель технології формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін у процесі розв’язання педагогічних задач. 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, нами розроблена структурно-графічна 

модель технології формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін у процесі розв’язання педагогічних задач є системним образом (див. рис. 1), який включає в 
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себе наступні блоки: цільовий, концептуальний, мотиваційний, змістовий, діяльнісний та 
результативний. Запропонована модель відображає сутність підготовки компетентного вчителя 
природничо-математичних дисциплін з розвиненими професійними уміннями.  

Окреслені проблеми та отримані результати дають підстави стверджувати, що формування 
професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування 
педагогічних задач є одним із пріоритетних напрямків досліджень, а також це питання надалі буде також 
актуальним та вимагатиме подальших досліджень. 
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Новицкая И. В. Создание модели формирования профессиональных умений у будущих учителей 
естественно-математических дисциплин в процессе решения педагогических задач. 

В статье проанализированы разные формулирования понятия "модель", освещены разные подходы к 
моделированию как процессу. Создана авторская модель формирования профессиональных умений у 
будущих учителей естественно-математических дисциплин в процессе решения педагогических задач, 
описаны структурные компоненты предложенной модели. Описаны подходы и принципы формирования 
профессиональных умений у будущих учителей естественно-математических дисциплин в процессе 
решения педагогических задач. Раскрыто содержание подготовки будущих учителей естественно-

математических дисциплин. Описаны формы, методы, способы и организационные этапы 
формирования профессиональных умений у будущих учителей естественно-математических дисциплин 

в процессе решения педагогических задач. Определены критерии и уровни сформированности 
профессиональных умений у будущих учителей естественно-математических дисциплин в процессе 

решения педагогических задач. 

Ключевые слова: модель, моделирование, профессиональные умения, формирования профессиональных 
умений, учителя естественно-математических дисциплин, педагогическая задача. 

Novits'ka I. V. The Model of Future Natural and Mathematic Teachers' Professional Skills Formation in the 
Process of Solving Pedagogical Tasks. 

The article analyzes different formulations of the notion ''model'', highlights various approaches to the modelling 
as a process. The author's model of future natural and mathematic teachers' professional skills formation in the 

process of solving pedagogical tasks is created; structural components of the proposed model are described. 
Approaches and principles of future natural and mathematic teachers' professional skills formation in the 

process of solving pedagogical tasks are depicted. The content of the future natural and mathematic teachers' 
preparation is disclosed. Forms, methods, ways and organizational stages of future natural and mathematic 

teachers' professional skills formation in the process of solving pedagogical tasks are concerned. Criteria and 
formedness levels of future natural and mathematic teachers' professional skills formation in the process of 

solving pedagogical tasks are determined. 

Key words: model, modelling, professional skills, professional skills formation, natural and mathematic 
teachers, pedagogical task. 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Jürgen Hillesheim, 
Doktor der philologischen Wissenschaften, Professor 

Universität Augsburg 

FATALE GRENZEN. ZUM GESELLSCHAFTLICHEN IN LESSINGS ''BÜRGERLICHEM 
TRAUERSPIEL'' EMILIA GALOTTI 

Die Moralvorstellungen der Familie Galotti, die sie in Lessings ''Bürgerlichem Trauerspiel'' veranlassen, die 
Unschuld Emilias letztlich als höheres Gut zu achten als deren Leben, können schlüssig vor dem Hintergrund der 
von Reinhart Koselleck1 in dessen inzwischen berühmter Dissertation beschriebenen Trennung von politischem 
und privatem Bereich innerhalb des absolutistischen Staatssystems interpretiert werden. Diese beendete 
einerseits durch politische Entmachtung verschiedener Interessengruppen und gleichzeitiger Anhäufung der 
gesamten Staatsgewalt in einer Person, dem moralfrei herrschenden Monarchen, die lang andauernden 
Religionskriege. Andererseits gestatte sie dem Bürgertum die Freiheit, sich im neu entstandenen Bereich des 
Privaten, des Unpolitischen, in welchen man sich gezwungenermaßen zurückziehen musste, eigenen, von denen 
des ''offiziellen'' Staates durchaus verschiedenen Weltanschauungen und Tugenden zu widmen. Dies allerdings 
nur, solange letztere nicht durch ihre Ansprüche die absolutistische Monarchie gefährdeten, solange 
Philosophieren und Räsonieren auf praktische Dimensionen verzichteten. 

''Die das Gewissen konstituierende Beziehung zwischen Schuld und Verantwortung wurde aufgesprengt. 
Beide fanden in den Personen von Herrscher und Untertan eine neuartige Zuordnung. Der Souverän wurde vor 
dem Forum seiner Untertanen jeder Schuld enthoben, aber er akkumulierte alle Verantwortung. Der Untertan 
wurde von jeder politischen Entscheidung entbunden''2. 

In diesem Freiraum der Untertanen entsteht das Gedankengut der Aufklärung, unbewusst seiner politischen 
Sprengkraft, weil sich selbst zunächst als rein moralisch verstehend. Es formiert sich, so Habermas, ''eine 
Öffentlichkeit in unpolitischer Gestalt – die literarische Vorform der politisch fungierenden Öffentlichkeit. Sie 
ist das Übungsfeld eines öffentlichen Räsonnements, das noch in sich selber kreist – ein Prozeß der 
Selbstaufklärung der Privatleute über die genuinen Erfahrungen ihrer neuen Privatheit''3. 

Keinesfalls jedoch liegt dem Begriff ''Aufklärung'' und den mit ihm in Verbindung zu setzenden 
Geistesströmungen in jedem Falle die Forderung zugrunde, allein die Vernunft als höchsten Maßstab für 
menschliches Planen, Entscheiden und Handeln zu betrachten, wie etwa verschiedenen geschichtsphilosophischen 
Tendenzen, die den zukünftigen Verlauf der Geschichte als vom Menschen genau vorausbestimmbar erachteten, 
das Eschaton der Religion also durch Sozialutopien ersetzten. Bedeutende Vertreter der Aufklärung erkannten sehr 
wohl einerseits die positive, befreiende Funktion der sich emanzipierenden Vernunft, sahen andererseits auch deren 
Grenzen. So sollten, gewisse Dimensionen der Problematik einer Dialektik der Aufklärung gleichsam 
vorausahnend, Ideale wie Liebe, Treue, Redlichkeit vor der analysierenden Kraft der Vernunft geschützt werden, in 
Anbetracht der Gefahr, dass ein rein rationales Zersetzen genannter Werte nicht zur höheren Erkenntnis, sondern in 
letzter Konsequenz zu Inhumanität führen könnte, ''bis selbst noch die Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der 
Aufklärung zum animistischen Zauber geworden sind''4. 

Aufklärung als Sublimierung verstanden kann also sehr wohl Autonomie der Vernunft bei gleichzeitiger 
Anerkennung eines a priori bedeuten. So korrespondiert die Aufforderung, sich seines ''eigenen Verstandes zu 
bedienen''5 bei Kant mit dem ausdrücklichen Hinweis auf das Bewunderung und Ehrfurcht hervorrufende 
''moralische Gesetz in mir'',6 so steht Lessings Hochachtung der Vernunft als Kraft, die zum ''dritten Zeitalter'' 

                                                 
1 Zwar ist Kossellecks Begriff von Geschichte und Aufklärung heute durchaus strittig (vgl. hierzu z.B. den neueren Band: 

Zwischen Sprache und Geschichte. Zum Werk Reinhard Kossellecks. Hrsg. von Carsten Dutt und Reinhard Laube. Göttingen 
2013), aber seine Kategorien sind als heuristischer Hintergrund für Studien wie die vorliegende nach wie vor ergiebig. 

2 Koselleck, Reinhart: Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt 1973, S. 15. 
3 Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 

Gesellschaft. 9. Aufl., Darmstadt, Neuwied 1982, S. 44. 
4 Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 10. Aufl., Frankfurt 

1984, S. 14. 
5 Kant, Immanuel: Werke in zehn Bänden. Hrsg. von. Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 9, S. 53. 
6 Ebd., Bd. 6, S. 360. 
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führt7, neben den Affekten des Herzens, der Empfindsamkeit, die auch Ursache der durch Mitleid zu 
erreichenden Katharsis der Lessingschen Dramenkonzeption sind. 

Eine Synthese beider Größen in praktischer Dimension scheint jedoch, wie der Verlauf der Geschichte seit 
der Aufklärung be1egt, nur in Ausnahmen zu gelingen. Die Pervertierung des Vernunftprinzips zum technisch-
funktionalen Faktor einer ''Kulturindustrie''8 und andererseits die Flucht in den Mythos und in starre 
Moralsysteme bei gleichzeitiger Verweigerung jeglichen rationalen Hinterfragens derselben als Reaktion auf 
eine rein instrumentelle, inhumane Anwendung des Verstandes, drohen eine Stagnation, wenn nicht gar 
Regression der Aufklärung herbeizuführen. Ungebrochener Zukunftsoptimismus, wie beispielsweise der Ernst 
Blochs, ''Furcht und Mitleid'' forsch durch ''Trotz und Hoffnung'' als die aktiven, nicht vor dem Schicksal 
kapitulierenden Affekte9 ersetzend, erscheint heute mehr denn je als fragwürdig. 

Auch Gotthold Ephraim Lessing erfasste die Notwendigkeit von Intellekt und Affekt und erkannte gleichzeitig 
die Gefahr eines beziehungslosen Nebeneinanders beider. In seinem Drama Emilia Galotti wird der Verlauf der 
Handlung von Empfindsamkeit, Moral und Vernunft bestimmt, wobei Empfindsamkeit und Vernunft, bzw. 
Intelligenz sehr wohl von Vertretern des Höfisch-Politischen repräsentiert werden, bei vordergründiger Betrachtung 
eine Trennung zwischen öffentlich-politischem und bürgerlich-privatem Bereich nicht zu existieren scheint. Jedoch 
gerade die scharfe Trennung der genannten drei Größen untereinander, ungeachtet der politischen Verhältnisse, 
führt zur Katastrophe. Isoliert für sich wird Moral zu Rigorismus, Vernunft, bzw. Intelligenz zum inhumanen, 
berechnenden Kalkül, Empfindsamkeit als Kategorie des Herzens, als mögliche Quintessenz zwischen Moral und 
Vernunft, erweist sich als ohnmächtig. Dies soll anhand der Personenkonstellation des Dramas konkretisiert 
werden. Nur wenn auch durch Prinz Hettore Gonzaga und dessen Kammerherrn Marinelli der Bereich des 
Höfischen analysiert und mit der bürgerlichen Auffassung von Moral verglichen wird, können die Gründe für die 
Überbewertung der Unschuld Emilias einsichtig gemacht werden. 

Die folgenden Einzeluntersuchungen der Empfindsamkeit, Moral und Vernunft repräsentierenden Figuren 
des Dramas gewinnen ihren Sinn durch jene Trennung dieser Größen, deren Koordination sich von Beginn des 
Dramas an durch mangelnde Dialogfähig- oder -willigkeit der Protagonisten als unmöglich erweist. 
Funktionierende Dialoge als Mittel der Verständigung verschiedener Positionen untereinander und Überwindung 
von Hindernissen als wirksames Element der Aufklärung somit, können durch die monadenartigen Blickwinkel 
der wichtigsten Personen nicht stattfinden. So kann Camillo Rota, einer der Räte Hettore Gonzagas, den in 
seinen Empfindungen für Emilia verhafteten Prinzen nicht zu einem ernsten, verantwortungsbewussten Gespräch 
über ein zu legitimierendes Todesurteil bringen10. Die gleiche blinde Empfindung, die den Prinzen wegen ihrer 
offensichtlichen Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit einerseits positiv charakterisiert, verursacht weiterhin den für 
ihn ungünstigen Verlauf seines ''Annäherungsversuches'' während der Messe, er findet weder den angemessenen 
Ort, noch überlegte Worte, während auch Emilia durch den ungestümen, direkten Antrag des Prinzen einerseits 
im Innersten berührt ist, andererseits ihre Moralvorstellungen derart verletzt sieht, dass sie nicht in der Lage ist, 
sich in Form eines Gespräches bzw. einer eindeutigen ausgedrückten Abweisung dem Andrängen Hettores zu 
erwehren11. Auch ihr Vater Odoardo reagiert auf den Bericht seiner Frau über ein früheres Zusammentreffen des 
Prinzen und Emilias ohnmächtig, indem er Wortfetzen des jeweils Gesagten empört wiederholt und sich nicht 
vielleicht durch bewegte Rückfragen versichert, ob tatsächlich ein Überschreiten moralischer Normen seitens des 
Prinzen vorlag, auch zwischen den Eheleuten Galotti kommt es also zu keinem Gespräch12. Andererseits führt 
die Redegewandtheit Marinellis auch nicht zu einem Dialog, sondern ererweist sich als Instrument, die vom 
Kammerherrn ausgedachten Intrigen einzuleiten. So bringt er durch wohlüberlegte rhetorische Spitzen Graf 
Appiani zu einer beleidigenden Äußerung, um von ihm Genugtuung fordern zu können13. 

In letzter Konsequenz zeigt sich die zum Tode Emilias führende Hochachtung ihrer Unschuld als Folge der 
beschriebenen Dialogunfähigkeit, als Folge der Trennung von Empfindsamkeit, Moral und Vernunft. 
Intrigierende, pervertierte Vernunft schafft die Voraussetzung, um den Mechanismus eines rigoristischen, 
irrationalen Moralsystems in Bewegung zu setzen. Die Empfindsamkeit des Prinzen ist unwirksam, weil sie sich 
auf Emilia beschränkt und Hettore zur Erreichung seiner privaten Ziele seine politische Macht missbraucht. 

* 
''Denn dem Ideal hier, (mit dem Finger auf die Stirne) – oder vielmehr hier, (mit dem Finger auf das Herz) – 

kömmt es doch nicht bei''14. 

                                                 
7 Vgl. Lessing, Gotthold Ephraim: Werke in drei Bänden. Hrsg. von Herbert G. Göpfert. München. Wien 1982., Bd. 3, S. 

637ff. 
8 Vgl. Horkheimer/Adorno, a.a.O., S. 108ff. 
9 Vgl. Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt 1973, Bd. 1, S. 499. 
10 Vgl. Lessing, a.a.O., Bd. 1, S. 530f. 
11 Vgl. Ebd., S. 540. 
12 Vgl. Ebd., S. 537. 
13 Vgl. ebd., S. 548f. 
14 Vgl. ebd., S. 521. 
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Indem Lessing Hettore Gonzaga eine Antithese von Vernunft (Stirn) und Herz beschreiben und das letztere 
eindeutig höher bewerten lässt (''vielmehr''), stellt er nach den Ausführungen Jochen Schulte-Sasses den Bezug 
seines Werkes zu dem Kommunikationssystem seiner Zeit her15. Die Herz-Metapher, die Begriffe wie Rührung, 
Mitleid, Gefühl in sich zusammenfasst, war seit der Mitte des 18. Jahrhunderts der moralische Normbegriff 
schlechthin, das heißt, der sittliche Wert des Menschen hängt vom Grad seiner Empfindsamkeit ab.Ohne die 
Fähigkeit zur Rührung und zum Mitleid ist keine positiv zu verstehende Moral möglich, am ''Herzen'' ''mißt sich 
der Wert des Einzelnen, seine Tugend''16. Gleich zu Beginn des Dramas also wird dem Prinzen als Repräsentant 
der absolutistischen Staatsgewalt ''Empfindsamkeit'' zugesprochen, was die oben beschriebene Trennung von 
öffentlicher und bürgerlich-privater Sphäre scheinbar von vornherein überwindet. Das Herz als das Allgemein-
Menschliche, das politische und ständische Grenzen Überwindende, bestimmt auch den Prinzen, der daher nicht 
mehr im Sinne Kosellecks als moralfrei herrschend17 zu bezeichnen zu sein scheint. Im Folgenden gewinnt die 
Empfindsamkeit des Prinzen an Profil: Die Erledigung von Staatsgeschäften ist ihm zuwider, der Prinz wäre, 
sich selbst die Barriere zwischen politischer und privater Sphäre sehr bewusst, lieber Privatmann. In Anbetracht 
seiner bevorstehenden Verbindung mit der Prinzessin von Massa unterscheidet er wieder sehr klar zwischen 
Angelegenheiten der Politik und des Herzens: ''Mein Herz wird das Opfer eines elenden Staatsinteresses''18. Er 
antwortet wenig später Marinelli, der sich darüber amüsiert, dass die Liebe den Empfindsamen so schlimme 
Streiche spielt: ''Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne weitere Rücksicht, 
so ganz überlassen darf; – ich dächte, der wär' eher zu beneiden, als zu belachen''19. 

In der Tat überlässt sich der Prinz zunächst seinen Empfindungen, lässt sich von ihnen auch bei der 
Ausübung seiner politischen Pflichten bestimmen. So gewährt er einer ihm völlig unbekannten Emilia Brunesci 
die Erfüllung ihrer Bitte, ohne ihre Angeliegen eingehend zu prüfen, weil sie zufälligerweise den Vornamen 
''Emilia'' hat und der Prinz so an seine Angebetete erinnert wird20. Seine Empfindungen erscheinen durchaus als 
echt, als unmittelbar vom Herzen ausgehend, er handelt nach ihnen ohne jedes abwägende Kalkül, was ihn 
einerseits als sympathisch charakterisiert, ihn von den üblichen Vorstellungen eines absolutistischen Herrschers 
deutlich unterscheidet. Die von ihm selbst vornehmlich den Privatleuten zugeschriebene Empfindsamkeit, um 
die er sie beneidet, scheint durch ihn tatsächlich Eingang in die Politik zu finden. Andererseits erweist ihn diese 
willkürliche Gewährung einer Gnade als Despoten, der machen kann, was er will. So hätte das selbe Sich-
Hingeben seinen Gefühlen und die gleichzeitige Vernachlässigung seiner politischen Pflichten die Legitimierung 
eines Todesurteils verursacht, wenn Camillo Rota dies nicht durch eine List verhindert hätte21. 

Im weiteren Verlauf der Handlung wird deutlich, dass die Empfindsamkeit Hettore Gonzagas auf 
Emilia Galotti fixiert ist. Doch seine Liebe zu ihr erweist sich dann als Schwärmerei und Egoismus, als klar 
wird, dass dem Prinzen jedes Mittel recht ist, Emilia in seine Gewalt zu bringen. Seine Empfindsamkeit kreist in 
selbst, sie ist nicht gleichbedeutend mit der Fähigkeit zu Rührung und Mitleid, sie verursacht daher kein 
ethisches Bewusstsein Hettore Gonzagas, das seine blinde Schwärmerei in Liebe verwandeln und die Art seiner 
Staatsführung bestimmen könnte. Würde er sich zunächst lieber als Privatmann vollkommen seinen 
''Eindrücken'' ohne störende staatsmännische Pflichten überlassen, so erscheint ihm seine absolute Macht sehr 
wohl als willkommenes Instrument zur Erreichung seiner Wünsche, als er von der bevorstehenden Hochzeit 
Emilias erfährt, als er, wäre er tatsächlich ''nur'' Privatmann, sich mit dem Verlust Emilias hätte abfinden 
müssen. Die scheinbar durch den Fingerzeig auf des Prinzen Herz überwundene Trennung von öffentlich-
politischer Machtausübung und privater Innerlichkeit und Moral erweist sich nun doch als ''Prüfstein'' der 
Empfindsamkeit Gonzagas, denn er hat die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen zwischen dem Verzicht auf 
Emilia, der als Umsetzung des Hinweises auf das Herz in eine konkrete moralische Tat zu bewerten gewesen 
wäre, oder der Inanspruchnahme seiner Macht, zu Ungunsten einer möglichen Koordination von staatlicher 
Autorität und Ethik. Gerade indem der Prinz seine Wünsche bezüglich Emilias durch die ihm gegebene Macht 
erfüllen möchte, isoliert er sein Gefühl von jeglicher Moral. 

Emilia wird vom Prinzen, bevor dieser von der geplanten Hochzeit mit dem Grafen Appiani erfährt, wegen 
ihres tugendhaften und frommen Wesens verehrt, wegen ihrer Verschiedenheit zur Gräfin Orsina und Prinzessin 
von Massa also, die ihm der Befriedigung seiner erotischen Wünsche (Orsina) und der Wahrung der 
Staatsinteressen (Prinzessin von Massa)22 dienten und die er in entwürdigender Weise behandelt. Aussagekräftig 
bezüglich der Gräfin ist der Umstand, dass Hettore nicht einmal bereit ist, ihren an ihn gerichteten Brief zu lesen, 

                                                 
15 Vgl. Schulte Sasse, Jochen: Literarische Struktur und historisch-sozialer Kontext. Zum Beispiel Lessings ''Emilia G.''. 

Paderborn 1975, S. 55 
16 Ebd., S. 20 
17 Vgl. Koselleck, a.a.O., S. 12 
18 Vgl. Lessing, a.a.O., Bd. 1, S. 524. 
19 Ebd., S. 525 
20 Vgl. Ebd.., S. 512. 
21 Vgl. ebd., S. 531. 
22 Vgl. ebd., S. 524. 
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obwohl er von ihren emotionalen Konflikten weiß: ''Wenn sie aus Liebe närrisch wird, so wäre sie es, früher oder 
später, auch ohne Liebe geworden – Und nun, genug von ihr''23. Während er an Emilia Galotti Liebreiz und 
Bescheidenheit schätzt,24 spricht er mit Maler Conti hemmungslos über die höhnische Miene, das durch 
hervorragende, stiere, starre Medusenaugen und den spöttisch verzogenen Mund zur Grimasse gewordene 
Gesicht25 seiner ehemaligen Konkubine, das durchaus als Folge des jahrelangen ausschweifenden und 
lasterhaften Lebens am Hofe zu betrachten ist. Entsprechend lässt er Gräfin Orsinas Portrait mit einen Rahmen 
versehen, ''so reich, als ihn der Schnitzer nur machen kann''26, gemäß der höfischen Atmosphäre, wohingegen er 
dasjenige Emilias nicht aufhängen lassen möchte, sondern in seiner privaten, dem Öffentlich-Höfischen 
entgegengesetzten Bereich seiner Gefühle ''gern bei der Hand''27 hat. 

Als der Prinz sich entschlossen hat, seine politische Macht für das Erreichen seiner Ziele zu gebrauchen, den 
Bereich privater Innerlichkeit also verlassend, indem er, selbst zu konstruktivem, wohlbedachtem Handeln 
offenbar ebenso unfähig oder unwillig wie zur Anpassung seiner Empfindungen zu Emilia an ethische Normen, 
seinem Kammerherren Marinelli die Freiheit gewährt, an seiner Stelle zu denken und zu handeln, – ''Liebster, 
bester Marinelli, denken Sie für mich''28 – , indem deutlich wird, dass ihm jedes Mittel recht ist, Emilias 
Hochzeit zu verhindern, – ''Alles, Marinelli, alles, was diesen Streich abwenden kann''29 –, wird Emilia mit 
Gräfin Orsina und Prinzessin von Massa gleichgestellt, sie soll eine Funktion erfüllen, Hettore möchte sie 
besitzen. Die Entwicklung eines persönlichen Verhältnisses zu ihr, das den Rahmen des Erotischen überschreiten 
könnte, erscheint nunmehr, da er die Gratuität als das wesentlichste Merkmal einer wirklichen Liebesbeziehung 
außeracht lässt, unmöglich. Dazu Rolf Werner Nolle: ''Hettore Gonzagas […] und Marinellis Einstellung kann 
nicht verbergen, wie der Hof in seinem Selbstverständnis die Wirklichkeit als ''Schaufenster'' einschätzt und 
betrachtet, aus dem sich der Fürst nach Wunsch bedienen kann''30. Das ist ein Befund, der im Übrigen nicht nur 
in den Dramen von Gryphius bis Lessing, die Nolle untersucht, zu konstatieren ist, sondern auch in der 
Operngeschichte wiederkehren sollte. Im Umgang mit Emila spiegelt sich der des Duca aus Verdis Rigoletto mit 
der armen Gilda; dies ist freilich nicht die einzige Parallele zwischen Emila Galotti und Rigoletto. 

Im Vordergrund steht nun eindeutig seine den höfischen Ausschweifungen und Lastern entsprechende 
Rhetorik, mit der er Emilia zu umgarnen versucht: 

''Ich bin äußerst beschämt, – Ja, Emilia, ich verdiene diesen stummen Vorwurf – Mein Betragen diesen 
Morgen ist nicht zu rechtfertigen: – zu entschuldigen höchstens. Verzeihen Sie meiner Schwachheit […] Kein 
Wort, kein Seufzer, soll Sie beleidigen. –Nur kränke mich nicht Ihr Mißtrauen. Nur zweifeln Sie keinen 
Augenblick an der uneingeschränkten Gewalt, die Sie über mich haben […] Und nun kommen Sie, mein 
Fräulein, – kommen Sie, wo Entzückungen auf Sie warten, die Sie mehr billigen''31. 

Auch hier ist Verdis Duca deutlich wiederzuerkennen. Sehr augenscheinlich ist die Diskrepanz zwischen 
sprachlichem Ausdruck und tatsächlicher Absicht. 

''Der galanten Sprache geht es in erster Linie nicht darum, eigenes emotionales Erleben auszudrücken; 
sondern darum, einer Verführungsabsicht mit sprachlicher Überhöhung und hyperbolischer Panegyrik zum 
Erfolg zu verhelfen32. 

Vor dem Hintergrund der höfischen Rhetorik stellt sich die Frage, inwieweit die Bestürzung Hettore 
Gonzagas angesichts der toten Emilia geeignet ist, Mitleid mit ihm zu erwecken: ''Gott! Gott! – Ist es, zum 
Unglücke so mancher, nicht genug, dass Fürsten Menschen sind: müssen sich auch noch Teufel in ihrem Freund 
verstellen?''33. Gewiss, der Prinz ist betroffen, Emilia ist tot, seine Wünsche können nicht mehr in Erfüllung 
gehen. Doch seine zuvor offenbar gewordene Fertigkeit im Gebrauch der höfischen Sprache, die die eigentlichen 
Absichten des Sprechenden geschickt im Verborgenen hält, schließt zumindest die Vermutung nicht aus, dass 
der Prinz mit dem Hinweis auf den Teufel in seinem Freunde die eigene Schuld an der Katastrophe abschwächen 
will. Zu bestimmt wandte sich Hettore von seiner früheren Empfindsamkeit ab, die ihm nicht zum Ziel verhalf: 
''Geschmachtet, geseufzet hab' ich lange genung, – länger als ich gesollt hätte: aber nichts getan! und über die 
zärtliche Untätigkeit bei einem Haar' alles verloren''34. Auch die Betonung seines Mensch-Seins, die sehr an 

                                                 
23 Ebd., S. 525. 
24 Vgl. ebd., S. 532. 
25 Ebd., S. 520. 
26 Ebd. S. 523. 
27 Ebd. 
28 Ebd., S. 528. 
29 Ebd., S. 529. 
30 Nolle, Rolf Werner: Das Motiv der Verführung: Verführer und ''Verführte'' als dramatische Entwürfe moralischer 

Wertordnung in Trauerspielen von Gryphius, Lohenstein und Lessing. Stuttgart 1976, S. 303. 
31 Lessing, a.a.O., Bd. 1, S. 557. 
32 Nolle, a.a.O., S. 312. 
33 Lessing, a.a.O., Bd. 1, S. 592. 
34 Ebd., S. 529. 
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Mozarts/Schikaneders Zauberflöte erinnert, kann in diesem Zusammenhang durchaus als Ausflucht interpretiert 
werden, die das aufklärerische Ideal von der Werthaftigkeit des Menschen um des Mensch-Seins willen35 zum 
inhaltslosen Klischee macht. 

So lässt sich zusammenfassen, dass Hettore Gonzagas Gefühl für Emilia sich von jeglicher ethischer Norm 
löst, sobald er die uneingeschränkte Macht, die ihm in seiner Eigenschaft als absoluter Herrscher zukommt, 
ausnutzt, – dass die zeitgenössische Herz-Metaphorik, die die Mitte, das Eigentliche des Menschen, seinen 
Charakter umschreibt und untrennbar mit dem Begriff der Moral verbunden ist, nach seinem Einverständnis zur 
Intrige keine Gültigkeit mehr hat. Seine von jeder Sittlichkeit entkleidetete Leidenschaft, die Odoardos 
Vorstellung über die höfische Verderbtheit bestätigt, ist einer der Faktoren, die Emilia in den Tod treiben. 

Hier stellt sich nun jedoch zwingend die Frage, ob der Prinz für das unglückliche Ende verantwortlich zu 
machen ist, oder ob er, selbst Opfer der Trennung zwischen politischer Macht und privater Innerlichkeit, trotz 
seiner Faszination von Emilia, die gerade in ihrem Anderssein als die üblichen Mätressen des Hofes begründet 
ist, in letzter Konsequenz als in der Sphäre uneingeschränkter Macht und ungezügelter Laster Aufgewachsener 
nicht zwangsläufig von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen musste, der Rolle des despotischen Herrschers 
also nicht entschlüpfen konnte. Die Meinungen der Forschung hierzu sind verschieden: Rolf Werner Nolle 
betrachtet den Prinzen als uncouragiert und kopflos; er ist nicht mehr Herr über sich selbst, da er keinen klaren 
Gedanken mehr fassen kann. Er ist ''in der Traumwelt seiner Gefühle gefangen'', er hat ''sein Maß für Realität 
verloren''36. Albert M. Reh wendet Kategorien Freudscher Psychoanalyse auf Lessings Drama an. Er hält Hettore 
Gonzaga entsprechend für einen dem ''Lustprinzip des Es'' folgenden Libertin,37 der alles vermeidet, was ihm 
''Unlust'' bereitet. 

''Auf der einen Seite erlebt er ein Betroffensein, das ihn aus der Bahn des längst Gewohnten herauszuheben schien. 
Auf der anderen Seite vermag er sich nicht aus seiner eingefahrenen Rolle zu lösen, in der Frau nur ein Objekt seiner 
Interessen, und das heißt bei ihm, seiner ‚unbewußten Vorstellungen und dunkler Triebe‘ zu sehen''38. 

Weiterhin stellt Reh fest, dass es Lessing um die Darstellung psychologischer und moralischer Gegensätze 
ging, eine bewusste gesellschaftliche und politische Tendenz nicht zu erkennen sei39. 

Totale Rollenabhängigkeit des Prinzen und gleichzeitige Annahme einer moralischen Intention Lessings 
scheinen einander zu widersprechen. Der Grad der Verantwortlichkeit Hettores ist eng verknüpft mit der Frage, 
ob Lessings Absicht eine politische ist, sein Werk also die Notwendigkeit einer Veränderung der 
gesellschaftlichen Struktur darlegen soll. Wäre Hettore Gonzaga tatsächlich in der Rolle des Despoten gefangen, 
gleichzeitig also ''Produkt'' und Opfer des Absolutismus, der Trennung von Politik und Moral, so könnte 
Lessings Intention eine politische sein. Des Prinzen labile Empfindsamkeit wäre ebenfalls als Produkt des 
Absolutismus anzusehen, als Laune eines gelangweilten Despoten, nicht als Affekt des ''Herzens'', des 
Allgemein-Menschlichen, weshalb ethisches Verhalten von vornherein nicht entstehen kann. Determiniert also 
die Staatsform und die entsprechende Gesellschaft vollkommen das Individuum, verhindert die absolutistische 
Monarchie das Entstehen moralischer Normen bei Herrschern von vornherein, so kann Sittlichkeit und 
Humanität nur durch eine Änderung der gesellschaftlichen Struktur erreicht werden, so wäre Lessings 
Emilia Galotti mit Paul Rilla als ''das erste große politische Drama des deutschen Theaters''40 zu bezeichnen. 

Zweifellos wirkt Hettore Gonzaga in seiner Empfindsamkeit verträumt und realitätsfern, auch erweist er sich 
während der Intrige und bei deren Vorbereitung als phlegmatisch, lässt Marinelli für sich handeln, doch zu 
entschieden wendet er sich von seiner Empfindsamkeit ab, zu schlau ist seine lügnerische Rhethorik, als dass es 
möglich wäre, ihn für unzurechnungsfähig oder vollkommen determiniert, d.h. zu jeder Entscheidung selbst 
unfähig zu halten. Die Barriere zwischen privatisiertem Bürgertum und politischer Macht, die vom Prinzen 
überschritten werden kann, aber nicht will, erweist sich vielmehr als Maß, das dem individuellen Charakter 
seiner Person angelegt wird. Er ist sich sittlicher Normen sehr wohl bewusst41. 

Das Loslösen jeglicher Moral von seiner Empfindsamkeit, das zur Katastrophe führt, macht ihn also 
schuldig. Gerade weil der Prinz verantwortlich für das letzthin von ihm insistierte Geschehen ist, weil Lessing 
von Autonomie und Entscheidungsfreiheit des Menschen ausgeht, ist seine Intention keine klassenkämpferische, 
fordert er keinen ''militanten Optimismus'' im Sinne Ernst Blochs42 oder Ähnliches. Auch für Lessings Drama 

                                                 
35 Vgl z.B. Kant, a.a.O., Bd. 7, S. 600f. 
36 Nolle, a.a.O., S. 360. 
37 Vgl. Reh, Albert M.: Die Rettung der Menschlichkeit. Lessings Dramen in literaturpsychologischer Sicht. Bern. 

München 1981, S. 194. 
38 Ebd., S. 200. 
39 Vgl. ebd., S. 193. 
40 Rilla, Paul: Essays. Berlin 1955, S. 27. 
41 Vgl. hierzu: Raschdau, Christine: Die Aktualität der Vergangenheit. Zur gesellschaftlichen Relevanz der Lessing-

Rezeption im 18. Jh. und heute. Königsstein 1979, S. 83. 
42 Vgl. Bloch, a.a.O., Bd. 1, S. 229ff. 
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gilt also, was Friedrich Nietzsche später treffend formuliert: ''Eine vollkommen deterministisch gedachte Welt 
würde für Götter erratbar und folglich in Kürze auch ermüdend gewesen sein''43. 

Eine psychoanalytische Untersuchung des Prinzen oder aller Figuren aus Emilia Galotti44 scheint Lessings 
Intention nicht verdeutlichen zu können, weil gerade auch die Psychoanalyse sich auf das wissenschaftlich 
Verifizierbare beschränkt, Ursachen jeglicher Affekte, auch dieser des ''Herzens'', die ethisches Verhalten im 
Verständnis Lessings und seiner Zeitgenossen erst ermöglichen, aufzudecken versucht, bis nicht mehr von 
Affekt im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann. 

Auch Lessings ''Furcht und Mitleid'', die beim Zuschauer erregt werden sollen, sind Affekte, die sich jedoch 
nicht in passiver Empfindsamkeit verlieren, denn ''zur Spontaneität und Universalität des Mitleids gesellt sich als 
weiterer Grundzug die Dauerwirkung, die die Bereitschaft zur Praxis einschließt und verbürgt [...] Lessings 
Mitleid verschwindet nicht in der Punktualität einer flüchtigen und dabei angenehmen Empfindung, es verläuft 
sich nicht in der puren Steigerung der Subjektivität; es will „Quelle der Moralität“ (Schopenhauer) sein''45. 

Doch Beginn dieser Entwicklung zur Moral bleibt der Affekt, dessen psychologisches Zersetzen ihn seiner 
Unmittelbarkeit und Wirkung beraubt, so dass die Entstehung einer humanen Ethik im Sinne Lessings 
unverständlich bleiben muss. Die ''Verwandlung der Leiden in in tugendhafte Fertigkeiten''46 durch die Tragödie, 
''daß sie die Triebe der Menschlichkeit nähren und stärken: daß sie Liebe zur Tugend und Haß gegen das Laster 
wirken solle'',47 demonstriert gerade die Verbindung von Empfindsamkeit und Ethik, die die Herz-Metapher 
umschreibt. Das Herz als das allgemein menschliche Ständeübergreifende kann letztendlich nur zur Moral 
führen, wenn der Einzelne offen für es ist, also nicht durch Rollenzwang seiner Autonomie beraubt ist. Lessings 
Intention ist als einE moralische zu verstehen. Eine Psychoanalyse mag vom rezeptionsästhetischen Aspekt 
interessant sein, doch ist deutlich, dass Lessing zwar verschiedene Charaktere schafft, an deren 
Entscheidungsfreiheit jedoch festhält, die die Entwicklung zu ethischem Verhalten offenlässt. Deshalb ist auch 
der Prinz nicht als bloße Kreatur des absolutistischen Staates oder als pathologischer Fall zu betrachten. 

* 
Ebenso markant wie die schillernde Persönlichkeit Hettore Gonzagas ist der von Beginn des Dramas bis zu 

dessen Ende gleichbleibende Charakter seines Kammerherrn Marinelli, der keinen Schwankungen, gleich 
welcher Art, unterworfen ist. Marinelli ist des Prinzen ''alter ego'', er ''verkörpert die sich als bloße 
Gedankenlosigkeit gebende Gewissenlosigkeit des Prinzen in reiner Form''48. Er denkt und handelt wie der Prinz 
jenseits jeglicher Moralität, die Intrige, die letzten Endes zwei Menschenleben fordert, ist von ihm geplant. Der 
wesentliche Unterschied zwischen Hettore Gonzaga und Marinelli ist, dass sich letzterer sowohl von ethischem 
Verhalten als auch von Empfindungen distanziert, was jede Gemütsbewegung verhindert, wohingegen der Prinz 
glaubt, Gefühle, trotz seiner offenbar werdenden Amoralität, für sich in Anspruch nehmen zu können, was die 
Herz-Metapher, in der sich Empfindung und Moral untrennbar ergänzen, sprengt. 

Wie gesagt: Marinelli amüsiert sich über die Empfindsamen: ''Aber so geht es den Empfindsamen!''49 
''Empfindsamkeit'' betrachtet der Kammerherr offensichtlich als ein Synonym für ''Dummheit'', ''Tugend'' 
dagegen als Verkleidung eines berechnenden, korrupten, ihm ähnlichen Charakters, der durch bewusste 
Täuschung ''eine bessere Partie'' machen will, als ihm von Vermögen und ''Rang'' eigentlich zukommt. Deutlich 
ist seine Hochschätzung des Hofes, des Adels, ''der ersten Häuser''50. Frei von jeder Sittlichkeit und Fähigkeit zu 
Gefühl, ist es offenbar sein Ziel, selbst zu den ''Vornehmen'' des Staates zu gehören. Hettore Gonzaga und 
Marinelli benötigen einander: Marinelli braucht die Gunst des Prinzen, um sich weiterhin in der Sphäre der 
Macht aufhalten zu können, Hettore wiederum wäre, obwohl er vor ''einem kleinen Verbrechen'' nicht 
erschreckt,51 nicht in der Lage gewesen, die bis in kleinste Einzelheiten durchdachte Intrige selbst zu planen, er 
braucht deshalb Marinellis ''Licht''52. Dies meint seine Intelligenz, sein berechnendes Kalkül. Die Metapher 
„Licht“, die im Kontext der Aufklärung die menschliche Ratio bezeichnet, wird vom Prinzen im pervertierten 
Sinn benutzt, denn der Verstand soll nicht in aufklärerischer Absicht zu Humanität führen, sondern der 
Wunscherfüllung des Prinzen dienen. Gerade weil sich Marinellis Intelligenz nicht an ethische Normen bindet, 
wirkt sie so effektvoll. Der Kammerherr handelt ausschließlich zielorientier, jedes erfolgversprechende Mittel ist 

                                                 
43 Nietzsche, Friedrich: Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechta.9. Aufl, München 1982, Bd. 2, S. 810f. 
44 Vgl. z.B. die Arbeit von: Neumann, Peter Horst: Der Preis der Mündigkeit. Über Lessings Dramen. Anhang: Über 

Fanny Hill. Stuttgart 1977. 
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München 1980, S. 41. 
46 Lessing, a.a.O., Bd. 2, S. 394. 
47 Ebd., S. 395. 
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49 Lessing, a.a.O., Bd. 1, S. 525. 
50 Ebd., S. 526. 
51 Vgl. Ebd., S. 564. 
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ihm recht. Als Emilia nach dem Anschlag zum Schloss gebracht wird, interessiert sich der Prinz für ihre 
augenblicklichen Ängste und Gefühle, wohingegen Marinelli nur utilitaristisch das Erreichen seines Zieles 
konstatiert: ''So haben wir sie doch fürs erste''53. Doch schließlich erreicht auch sein Kalkül seine Grenzen, 
gerade dort, wo er zuvor glaubte, ebenfalls Ruchlosigkeit feststellen zu müssen: in der Tugend Emilias. Seine 
Intelligenz scheitert also doch an einer Moral, die er für unecht hielt, deren Auswirkungen auf das Handeln 
Emilias er nicht ausrechnen konnte. Angesichts der toten Emilia zeigt er sich erstmals fast wortlos, jedoch um 
sich selbst bangend: ''Weh rnir!''54. 

Gemäß der beschriebenen Trennung zwischen öffentlich-politischem und privat-moralischem Bereich 
verkörpert Marinelli ein Extrem des moralfrei handelnden Vertreters der höfischen Sphäre. Er zieht rational die 
Folgerungen aus des Prinzen Verhalten. Seine Intelligenz, offenbar erhaben über ethische Normen und 
Empfindungen, agiert ausschließlich aus sich selbst heraus und scheitert letzten Endes doch an den 
Moralvorstellungen der Galottis. Sein Kalkül ist eindeutig von dem aufklärerischen Begriff der Ratio zu 
unterscheiden, wozu die benutzte Licht-Metapher sicherlich provozieren soll. Doch was Horkheimer/Adorno 
kritisch zu einer Entwicklung anmerken, deren Anstoß sicher die Aufklärung ist, trifft auch auf Marinelli zu: die 
''reine Vernunft wurde zur Unvernunft, zur fehler- und inhaltslosen Verfahrensweise''55. 

* 
Die Privatsphäre des Bürgers ist der Raum, in welchem sich „Alternativen“ zur moralfreien Politik der 

absoluten Monarchie bildeten. Die sich emanzipierende Vernunft führte dazu, dass nicht mehr wie früher 
vorgegebenen Größen und Autoritäten, politischer oder religiöser Art, geglaubt wurde. 

''Der hohe Gerichtshof der Vernunft, zu dessen natürlichen Beisitzern sich die aufsteigende Elite 
selbstbewußt zählte, verwickelte in verschiedenen Etappen alle Bereiche des Lebens in seine Prozeßführung. Die 
Theologie, die Kunst, die Geschichte, das Recht, der Staat und die Politik, schließlich die Vernunft selber, 
werden früher oder später vor seine Schranken zitiert und haben sich zu verantworten''56. 

Bevor sich die räsonierenden Bürger zu Lesezirkeln und Logen zusammenschlossen, war die Kleinfamilie 
der Ort, wo Ideale der Aufklärung entstehen konnten, ''aus den Erfahrungen der kleinfamilialen Privatsphäre […] 
erwachsen Ideen der Freiheit, der Liebe und der Bildung''57. Und die diesen Maximen entsprechenden Tugenden. 
In der familiären Innerlichkeit, dem Privatraum schlechthin, konnten im Idealfalle Empfindsamkeit und 
Vernunft, Intellekt und Affekt in einer Weise in Verbindung treten, dass praktizierte Humanität eine der oft 
durch Missbrauch der absoluten Macht entstandenen höfischen Lasterhaftigkeit entgegengesetzte Lebensweise 
darstellen konnte, die den begrenzten familiären Raum auch überschritt. Der ''Familie als dem sozialen Ort der 
Vermittlung zwischen den beiden Bereichen, zwischen dem empfindsam gewordenen Individuum und der 
abstrakter werdenden Gesellschaft''58, kommt eine besondere Bedeutung zu. Häufig jedoch bot die in sich 
geschlossene Sphäre der Familie auch Gelegenheit, die Trennung zwischen politischer Macht und bürgerlicher 
Moral zu bestätigen, dann nämlich, wenn man sich in ihre Innerlichkeit zurückzog, – ''die Familie als private 
Bastion öffentlicher Verweigerung''59 – wohingegen sie andererseits nach Habermas zur Zeit des Merkantilismus 
ihre feste Funktion im Wirtschaftssystem hatte. 

''Sie spielt ihre genau umschriebene Rolle im Verwertungsprozeß des Kapitals. Sie garantiert als ein 
genealogischer Zusammenhang die personelle Kontinuität, die sachlich in der Akkumulation des Kapitals besteht 
und im Recht auf freie Vererbung des Eigentums verankert ist''60. 

Das räsonierende Bürgertum wird zu einem konsumierenden, es arrangiert sich um eigener Vorteile willen 
mit der Sphäre der Öffentlichkeit. ''Die Gefährdung, die dadurch der Liebesgemeinschaft entsteht, beschäftigt als 
Konflikt von Liebe und Vernunft, sprich: Geld- und Standesheirat, die Literatur bis in unsere Tage''61. 

Beide Tendenzen, die Flucht in den familiären Raum und das Anteilnehmen an der ''Gesellschaft'' bei 
gleichzeitiger Toleranz des städtischen und höfischen Lebens, repräsentiert von Odoardo und Claudia, lassen das 
Familienbild der Galottis uneinheitlich erscheinen; es birgt Sprengkraft. Verdeutlicht wird dies bereits durch die 
verschiedenen Wohnorte der Galottis: Odoardo, dem die Ausschweifungen des städtischen Adels verhasst sind, 
wohnt auf dem Lande, während Claudia mit ihrer Tochter in der Stadt lebt, wo sie letzterer eine Erziehung zuteil 
werden ließ, die sie gesellschaftsfähig, das heißt mit dem städtischen Leben und Vergnügen vertraut machen 
soll. Die erste Begegnung zwischen Emilia und dem Prinzen ereignet sich während eines Empfangs im Hause 
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Kanzler Grimaldis. Stehen bei Claudia Galotti keine direkten finanziellen Interessen im Vordergrund, so ist doch 
deutlich, dass sie es der städtischen Atmosphäre zuschreibt, dass die Verbindung zwischen Tochter und dem 
Grafen Appiani, einem Adligen, für die Galottis also ein sozialer Aufstieg, zustande kommt, obwohl sie 
bedauert, dass auch der Graf ins ländliche Idyll flüchten möchte, Gemsen jagen und Murmeltiere abrichten, wie 
Marinelli spöttisch bemerkt.62 Folgender Dialog zwischen den Eheleuten Galotti charakterisiert treffend deren 
verschiedene Auffassungen: 

''Odoardo. Kaum kann ichs erwarten, diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt 
mich an ihm. Und vor allem der Entschluß, in seinen väterlichen Tälern sich selbst zu leben. Claudia. Das Herz 
bricht mir, wenn ich hieran denke. – So ganz sollen wir sie verlieren, die einzige geliebte Tochter? Odoardo. 
Was nennst du, sie verlieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? [...] Du möchtest meinen alten Argwohn 
erneuern: – daß es mehr das Geräusch und die Zerstreuung der Welt, mehr die Nähe des Hofes war, als die 
Notwendigkeit, unserer Tochter eine anständige Erziehung zu geben, was dich bewog, hier in der Stadt 
zubleiben [...] Claudia [... ] Hab' ich dir schon gesagt, daß der Prinz unsere Tochter gesehen hat? [...] Odoardo 
[...]Ein Wollüstling, der bewundert, begehrt. – Claudia! Claudia! der bloße Gedanke setzt mich in Wut''63. 

Wenn auch im folgenden Odoardo alleine die Entscheidungen trifft, die zum Tode Emilias führen, so ist es 
doch der Zwiespalt ihres Elternhauses, der ihr Schicksal entscheidend mitbestimmt. Emilia wird zwischen den 
Fronten des sozialen Prestiges und des bürgerlichen Bewusstseins zerrieben64. 

Durch näheres Betrachten des Charakters und der Moral Odoardos wird deutlich, warum der Intrige nicht 
durch überlegtes, humanes Verhalten begegnet und so ihr tragisches Ende verhindert werden konnte. Odoardo 
Galottis Moralvorstellungen sind eng verknüpft mit dem christlichen Glauben, Werte und Verhaltensnormen, die 
sich aus letzterem oder der zeitgenössischen Theologie ableiten, sind es, die ihn veranlassen, das von 
Lasterhaftigkeit und Ausschweifungen verschiedenster Art geprägte Leben des Adels in der Stadt und am Hofe 
zu verabscheuen und ihm eine moralische, vermeintlich christliche Lebensweise entgegenzusetzen. Tugenden, 
die ihn und Emilia prägen, sind Bescheidenheit, Frömmigkeit, Ehrlichkeit und Keuschheit, die ihrer Moral 
praktische Dimensionen verleihen sollen und Eigenschaften des höfischen Adels, der sich im einzelnen durch 
Verschwendungssucht, Verlogenheit und Lasterhaftigkeit auszeichnet, genau entgegenstehen. Odoardos 
mangelnder Verstand, bzw. seine Sturheit und die durch letztere hervorgerufene Unfähigkeit zu jeglicher 
Empfindung, die nach der Herz-Metaphorik moralisches Verhalten von vornherein unmöglich macht, 
verhindern, dass seinem moralischen Anspruch humanes Verhalten folgt. Das unreflektierte Übernehmen und 
Festhalten christlicher Tugenden macht seine Moral zu einer rigoristischen, der lediglich um ihrer selbst willen 
entsprochen werden muss, zu einer unchristlichen also. Odoardo reagiert mit Wut, wenn er ein Überschreiten 
seiner ethischen Normen ahnt. Claudia Galotti ist erleichtert, dass ihr Mann während Emilias Bericht über den 
Prinzen Annäherungsversuch in der Kirche nicht anwesend ist: ''O gesegnet sei die Ungeduld deines Vaters, der 
eben hier war und dich nicht erwarten wollte! […] In seinem Zorne hätt' er den unschuldigen Gegenstand des 
Verbrechens mit dem Verbrecher verwechselt''65. 

Charakteristisch ist die irrationale Reaktion Odoardos. Entsprechend seiner rigoristischen Moral würde, wie 
Claudia annimmt, eine rigoristische Tat folgen. Die Affekte, die hier Odoardo zugeschrieben werden, heben sich 
klar von den oben beschriebenen, zu humanem Verhalten führenden ab, verdeutlichen vielmehr seine 
''selbstverschuldete Unmündigkeit''66, die im Drama ihren ersten ''Höhepunkt'' erreicht, als Odoardo sich von 
Gräfin Orsina zum Instrument ihrer Rache machen lässt; sie legt ihm den Dolch, der sich später allerdings gegen 
Emilia, nicht gegen den Prinzen oder Marinelli richten wird, quasi in die Hand67. 

Odoardos Unvernunft und seine blinden, destruktiven Affekte sind es, die seine Tugenden zu Untugenden 
machen. In seinem Bestreben, der Stadt und dem Hof einen sittlichen Lebenswandel entgegenzusetzen, schießt 
er über sein Ziel hinaus. Vielsagend ist sein Liebesbegriff, mit dem er der höfischen Lasterhaftigkeit begegnen 
möchte und der auch seine Tochter beeinflusst. Da das charakteristischste Merkmal höfischer Ausschweifungen 
offenbar ungezügelte sexuelle Betätigung ist, verbannt er den Bereich des Erotischen vollkommen aus seiner 
Vorstellung von Liebe. Attribute wie Unschuld und Ruhe kommen seiner Ansicht nach der letzteren zu68. 

Dementsprechend entsexualisiert ist auch das Verhältnis zwischen Emilia und dem Grafen Appiani, das 
durch die Bewunderung der tugendhaften Eigenschaften des Partners geprägt ist: ''So recht, meine. Emilia! Ich 
werde eine fromme Frau an Ihnen haben; und die nicht stolz auf ihre Frömmigkeit ist''69. Fast noch mehr als von 
Emilia ist Graf Appiani, der Wahl-Bürger, jedoch von seinem zukünftigen Schwiegervater beeindruckt: 
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''Welch ein Mann, meine Emilia, Ihr Vater! Das Muster aller männlichen Tugend! In was für Gesinnungen 
erhebt sich meine Seele in seiner Gegenwart! Nie ist mein Entschluß, immer gut, immer edel zu sein, lebendiger, 
als wenn ich ihn sehe – wenn ich ihn mir denke''70. 

Daraus folgert Raschdau: 
''Sexuelle Anziehung gibt es auch da nicht, wo sie erlaubt wäre, es entsteht also keine positive Beziehung 

zwischen Sexualität und Liebe; der negativen Beziehung zwischen Sexualität und Laster wird nichts 
entgegengesetzt''71. 

In der Unschuld Emilias akkumulieren die moralischen Normen Odoardos, sie ist das Sinnbild schlechthin 
für seine Verweigerung der höfischen Sittenlosigkeit. Würde Emilia ihre Unschuld verlieren, indem sie sich vom 
Prinzen verführen lassen würde, wäre gleichzeitig die Ethik Odoardos ad absurdum geführt. Die Gefahr der 
Verführbarkeit besteht zweifellos: Emilia selbst weist ihren Vater darauf hin,72 nachdem sie bereits durch das 
Andrängen Hettores in der Kirche zutiefst berührt wurde. Auch das ''weibliche Gequieke und Gekreusche''73, das 
Gräfin Orsina im Schlosse aus einem Nebenzimmer vernimmt, lässt, obwohl es nicht eindeutig zu interpretieren 
ist, nicht das Beste für Emilias Unschuld erwarten. Spätestens jetzt ist klar, was sich bereits vorher andeutete: 
Die rigorose Moral Odoardos kann nicht in ethisches Verhalten umgesetzt werden. Durch die Ablehnung jedes 
vernünftigen Durchdenkens seiner Tugenden werden deren Forderungen erstens über Gebühr hoch und deshalb 
inhuman und falsch und sind zweitens von Emilia, obwohl sie sie ebenfalls ohne Überlegung anerkennt, in 
konkreten Situationen nicht realisierbar, weil die zweifellose Notwendigkeit tugendhaften Verhaltens gerade in 
ihrer speziellen Lage im Schloss, dort, wo ihr moralisches Handeln der Lasterhaftigkeit des Prinzen direkt 
entgegentreten könnte, durch den absoluten Anspruch der Forderung nach Unschuld in jeder Situation nicht 
erkannt werden kann. Odordo ahnt bereits vorher, dass die Tabuisierung des Bereiches des Erotischen keine 
gefestigte Moral, bzw. die Unterdrückung jeglicher Sexualität, bewirken kann. Er tadelt seine Frau, weil sie 
Emilia alleine zur Messe gehen ließ74. Auch der Umstand, dass Galotti seinen Wohnsitz außerhalb der Stadt hat, 
zeigt, dass er seine und Emilias Sittlichkeit keinen Herausforderungen aussetzen möchte und kann. Das ist 
abermals eine frappante Parallele zu Verdis Rigoletto und den Abschirmungsversuchen, mit denen der Bucklige 
seine Tochter Gilda vergeblich vor dem Hof und dessen Lasterhaftigkeit behüten will. 

Odoardos rigoristische Moral bleibt theoretisch. Indem er sie am liebsten auf seine Enklave auf dem Land 
beschränken würde, indem er eine Provokation auf moralischer Ebene, ein Nebeneinander höfischer 
Lasterhaftigkeit bürgerlicher Ethik innerhalb der Stadt, scheut, bestätigt er die der absoluten Monarchie eigenen 
Trennung von politischer Macht und Moral. Auch die Tötung seiner Tochter entspricht letzten Endes dieser 
Bestätigung: ''Gegenüber der geweckten Erwartung ist Odoardos Tat eine Zurücknahme, ist Resignation, 
Vermeidung des Kampfes''75. 

Von den drei Handlungsmöglichkeiten, die er hat: dem Tyrannenmord, der zunächst passiven, sich mit den 
Tatsachen abfindenden Selbstkritik und der Tötung seiner Tochter, entscheidet er sich aus Borniertheit und 
Egoismus für die letztere. Durch seine Tat rettet er nicht die Unschuld, sondern zunächst den Glauben an sich 
selbst. Die bürgerliche Unschuld wird spätestens dort schuldig, wo sie durch einen Akt der Kriminalität 
verteidigt werden sollte. ''Ich gehe und liefere mich selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte Sie als Richter. 
– Und dann dort – erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller''76. Auch nach der Tötung seiner Tochter lässt 
Odoardo keine Reue erkennen, seine Selbstgefälligkeit ist ungebrochen. Vielmehr freut er sich auf den Prozess, 
den ''der Richter unser aller'', Gott also, dem Prinzen im Jenseits seiner Ansicht nach machen wird. Deutlich ist, 
dass Odoardo glaubt, nichts vor diesem Richter fürchten zu müssen, sieht er sich doch selbst offenbar eher als 
Ankläger, der den Prinzen getrost ''erwarten'' kann. 

Klaus Peter möchte in seinen Ausführungen über Emilia Galotti darlegen, dass Aufklärung und Romantik 
nicht zwei gegensätzliche, sich zeitlich ablösende Prinzipien sind, sondern sich einander dialektisch bedingen, er 
will so den in der Dialektik der Aufklärung ''von Horkheimer und Adorno metaphysisch verallgemeinernde[n] 
Begriff […] auf seine historische Dimension''77 reduzieren. Dementsprechend charakterisiert er Odoardo und 
noch deutlicher dessen Tochter Emilia als radikal nach der Vernunft des Sittengesetzes handelnd, dessen 
zugrundeliegendes Dogma von der Unschuld allerdings irrational sei. 

''Indem Emilia sich dem Zwang der Sinne, der ihr in dem Prinzen entgegentritt, entzieht, unterwirft sie sich 
dem anderen, den die Vernunft diktiert. Die Logik der Vernunft will es, dass sie stirbt. … Darin erweist sich die 
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Dialektik der Aufklärung, dass die Vernunft, indem sie sich über die Sinne erhebt, um der Freiheit willen in die 
Unfreiheit zurückfällt''78. 

Aufklärung trage also in ihrer Tendenz, absolute Autonomie der Vernunft zu fordern, die Regression, die 
Romantik bereits in sich. 

Deutlich wird, dass im uneingeschränkten Walten der Ratio die Grenze der Humanität zwangsläufig 
überschritten werden muss.. Tatsächlich jedoch gibt es nicht genügend Belege für die Annahme, dass ein 
vernünftiges Handeln der Galottis innerhalb ihres rigoristischen Moralsystems den Tod Emilias herbeiführt. 
Ratlosigkeit und Wut stehen besonders bei Odoardo unübersehbar im Vordergrund, charakterisieren ihn als 
handlungsunfähig. Er selbst weiß nie sofort, wie er entsprechend seiner Moral logisch zu handeln hat. So legt 
Gräfin Orsina, seine blinden Affekte ausnutzend, ihm die Ausführung einer Gewalttat nahe. Das beste Beispiel 
für die Unfähigkeit Odoardos und Emilias, ihren Verstand selbständig und in konstruktiver Weise zu 
gebrauchen, findet sich unmittelbar vor der Bluttat: ''Ehedem wohl gab es einen Vater, der seine Tochter von der 
Schande zu retten, ihr den ersten besten Stahl in das Herz senkte. – ihr zum zweiten das Leben gab. Aber alle 
solche Taten sind von ehedem! Solcher Väter gibt es keinen mehr!''79. 

Abermals erweist sich Odoardo als ratlos und handlungsunfähig. Hier hilft ihm nun seine Tochter, jedoch 
keinesfalls durch rationales Argumentieren, vielmehr konstruiert sie aus ihrer Situation heraus eine Typologie 
zur Virginia-Sage, sucht also in der Vergangenheit nach einem Handlungsmodell, das sie unreflektiert 
übernimmt. Gerade dieses Denken in Typologien, die Tendenz, sich am überlieferten, Bewährten zu orientieren 
und aktuelle, konkrete Problemsituationen nicht gesondert zu durchdenken, unterstreicht die Unmündigkeit der 
Galottis. Erst jetzt sticht Odoardo zu, da einstmals schon einmal ein Vater durch die Tötung seiner Tochter deren 
Unschuld und Ehre rettete, nimmt er an, dass er auf gleiche Weise auch seinem Moralgesetz entsprechen und mit 
reinem Gewissen vor den Höchsten Richter treten kann. Legt man also den Maßstab der Vernunft am Handeln 
der Galottis an, so ist festzustellen, dass dieses Handeln ebenso irrsinnig ist, wie das Dogma von der Unschuld 
selbst, die Tötung Emilias also keineswegs auf den Gebrauch der Vernunft zurückzuführen ist, der, weil er 
ebenso rigoristisch ist, wie die zugrundeliegende Moral, in Irrationalität umschlägt. Gerade mangelnde 
Verstandestätigkeit und Sturheit seitens der Galottis führen zur Katastrophe. 

Der hohe moralische Anspruch Odoardos und Emilias, einen sittlichen Lebenswandel zu führen, der sich von 
dem des Höfischen abhebt, scheitert letztendlich an der mangelnden rationalen Durchdringung ihres 
Sittengesetzes, an der fehlenden Einsicht, dass ethische Normen nicht bereits dann zu Humanität führen, wenn 
sie in jedem Falle unbedingt erfüllt werden. Weil Odoardo die Fragwürdigkeit seiner Moral spürt und um ihr 
Bestehen in der Gesellschaft bangen muss, flieht er aufs Land, ins vermeintliche Idyll. Bereits hier ist der 
Anspruch wahrer Sittlichkeit, nämlich stände- bzw. klassenübergreifend zu menschlichem Verhalten zu führen, 
also der Menschheit, nicht sich selbst zu dienen, verfehlt. Odoardos Sittengesetz äußert sich also zunächst nur in 
der Verweigerung des ausschweifenden städtischen Lebens, deren Sinnbild die Unschuld Emilias darstellt. Wird 
Emilia ihre Unschuld genommen, so bedeutet dies nicht nur das einmalige Übertreten einer moralischen 
Forderung, sondern gleichzeitig das vollkommene Scheitern Odoardos. Speziell er, der nie zögerte, die Stadt und 
den Hof wegen ihrer Lasterhaftigkeit zu verurteilen, wäre der Lächerlichkeit preisgegeben. Anstatt die Schmach 
hinzunehmen und selbstkritisch sein Sittengesetz und das entsprechende Handeln zu durchdenken, um so 
vielleicht tatsächlich zu höherer Erkenntnis und entsprechend aufgeklärtem, d.h. z.B. tolerantem Denken zu 
gelangen, ersticht er seine Tochter und übergibt sich zunächst dem weltlichen, dann dem himmlischen Gericht, 
das er in seinem Selbstverständnis nicht fürchtet. 

* 
Empfindsamkeit, Moral und Vernunft bestimmen den Handlungsablauf von Lessings Drama Emilia Galotti, 

weil diese jedoch nicht in ein Verhältnis zueinander treten können, sich nicht ergänzen, endet das Werk mit 
einem Unglück. Bestehende Verhältnisse bleiben bestehen, werden durch das Verhalten der Protagonisten 
bestätigt, dies gilt für die Vertreter der höfischen Sphäre ebenso wie für die Bürger. Eine Beziehung zwischen 
Hettore und Emilia, die die Kluft von öffentlich-politischem und privat-bürgerlichem Bereich auf sittlicher 
Ebene hätte schließen können, wie dies zumindest zeitweise z.B. in Schillers Kabale und Liebe oder Hebbels 
Agnes Bernauer geschieht, kommt, abgesehen davon, dass Emilia bereits an den Grafen Appiani ''vergeben'' war, 
durch die rigoristische Moral Odoardos und der blinden Leidenschaft des Prinzen, der Emilia letztlich doch nur 
als Objekt seines Triebes betrachtet, nicht zustande80. Die Ursachen für das Unglück liegen also weniger in den 
politischen Verhältnissen des Absolutismus, als in den charakterlichen Mängeln der Protagonisten, die alle 
entscheidungsfähige Individuen sind. Letztere bestätigen die moralische Intention Lessings, der nicht der 
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absoluten Monarchie ein Ende machen möchte, sondern daran glaubt, dass auf ethischer Basis, durch Einsicht 
und Toleranz, die Kluft zwischen Öffentlich-politischer Sphäre und bürgerlich-moralischer Privatheit aufhören 
kann, ein Affront zu sein. Entsprechend hofft Falk in Lessings ''Dialog für Freimaurer'',daß es in jedem Staate 
Männer geben möchte, die […] nicht glaubten, daß alles notwendig gut und wahr sein müsse, was sie für gut und 
wahr erkennen, […] daß es in jedem Staate Männer geben möchte, welche bürgerliche Hoheit nicht blendet und 
bürgerliche Geringfügigkeit nicht ekelt; in deren Gesellschaft der Hohe sich gern herabläßt, und der Geringe sich 
dreist erhebet''81. 

Zu betonen ist, dass in einem so beschriebenen Staate der keine Widerrede duldende Befehl eines absolut 
herrschenden Monarchen undenkbar ist, die Wirkung des moralischen, aufklärerischen Apells Lessings letzthin 
im Sinne Kosellecks doch politisch sein, dass moralische Kritik zur politischen Krise führen kann82. Sehr 
nüchtern jedoch glaubt Lessing, dass die menschliche Gesellschaft nicht ohne ''Klüfte und Scheidemauern'' 
auskommen wird, wovon Falk seinen Dialogpartner Ernst in desillusionierender Weise überzeugt83. Aus diesem 
Grunde muss Lessings moralischer Appell letztendlich abstrakt bleiben, ohne festes Programm auskommen. 
Emilia Galotti demonstriert wirkungsvoll, dass es zur Katastrophe führt, wenn Empfindsamkeit, Moral und 
Vernunft nicht zu einer Einheit werden, jedoch muss die Frage, wie eine solche Einheit konkret herbeizuführen 
ist, unbeantwortet bleiben. Die Antwort dieser Frage – und sie wäre, weltpolitisch gesehen, heute dringlicher 
denn je – kann auch die Vision von einer großen Familie, die religiöse, politische, ethische und völkische 
Schranken in sich überwindet, nicht erbringen.84 Lessing will die Zukunft, die nach ihm sicher ''die Zeit der 
Vollendung''85 bringt, nicht beschleunigt wissen. 
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У статті запропоновано оригінальне потрактування зображення суспільства епохи Просвітництва в 
п’єсі ''Емілія Галлоті'' німецького класика Г. Е. Лессінга. На основі сучасних соціологічних та історичних 

досліджень розглянуто ідеалізацію високої моральності сім’ ї Галлоті в якості визначальної риси 
бюргерства у період становлення його як повноправного суспільного прошарку. Піддано перегляду 

традиційні уявлення про Просвітництво як епоху панування раціонального і культу розуму. Розподіл на 
політичну або ж громадську і приватну сферу життя представників бюргерства створює передумови 
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та самореалізації у суспільстві часів абсолютистської монархії. 
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Hillesheim Jürgen. Fatal Edges. On Social Issues in the ''Bourgeois Tragedy''  
by G. E. Lessing ''Emilia Galotti''. 

The article suggests the original representation of the Enllightnment socity in the play ''Emilia Galotti'' by a 
German classic G. E. Lessing. On the basis of modern sociological and historical researches the idealization of 

high morality of the Galotti family as the determinant feature of the petty bourgeoisie in the period of its 
establishment as the fully legitimate social layer is envisaged. Traditional views on the Enlightenment as the 
epoch of the rational and intelligence cult reign are reconsidered. The division on the political or social and 
private life spheres of bourgeois representatives establishes prequisites for the focus on the personal moral 

values as the means of self-identification and self-realization in the society of absolute monarchy. 

Key words: Enlightenment society of, idealization, high morality, petty bourgeoisie, social layer. 
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В статье анализируется современное состояние проблемы моделирования как научного метода 
исследования, описываются его потенциальные возможности и особенности применения в лингвистике, 
специфика языковых моделей. Рассматриваются также метафорическое моделирование, получившее 
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Постановка проблемы. Современный этап эволюции научного знания характеризуется интенсивным 
развитием идей моделирования различных процессов и явлений. Реальные объекты бывают настолько 
сложны и многогранны, что наиболее эффективным способом их исследования нередко становятся 
создание модели, отображающей определенный фрагмент действительности в несколько упрощенном 
виде, и всестороннее ее изучение. Моделирование представляет собой метод изучения свойств и 
структуры реального объекта на основании изучения свойств и структуры сконструированной модели 
этого объекта. В методологии моделирования заложен большой исследовательский потенциал, хотя, 
естественно, он является не единственным источником знаний об объекте. 

Изучение языка, который относится к числу объектов, недоступных для непосредственного 
наблюдения, предполагает анализ результатов языковых процессов в сознании человека, выраженных в 
тексте, дискурсе и устной речи, поэтому моделирование оказывается одним из основных методов 
лингвистического исследования. В лингвометодологии моделирование рассматривается как метод 
изучения свойств и структуры языковых единиц (подсистемы, системы в целом) или явления на 
основании изучения свойств и структуры их модели. Языковая модель, как и любая модель вообще, 
строится на основе гипотезы о возможном устройстве оригинала и выступает его функциональным 
аналогом, что позволяет переносить полученные знания с модели на оригинал. Моделирование активно 
применяется в современной лингвистике, однако вопросы о его сущности, границах и возможностях 
применения остаются открытыми и требуют дальнейшего решения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение специальной литературы по 
лингвистическому моделированию, появившейся в последние десятилетия (Н. Ф. Алефиренко, 
Ю. Д. Апресян, А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, М. В. Варламов, К. Ю. Ваулина, В. А. Глущенко, 
А. А. Зализняк, Т. В. Калашникова, Л. А. Кудрявцева, Е. С. Кутугина, О. Н. Лагута, В. В. Ларичев, 
А. Г. Лыков, Е. В. Падучева, М. А. Пацева, О. М. Сичивица, И. В. Толочин, Г. И. Шумейко и др.), показало, 
что моделирование в языкознании является аналоговым, идеализированным, аппроксимативным и 
вызывает ряд онтологических трудностей. Прежде всего необходимо отметить, что существуют 
релевантные метаязыковые разночтения в употреблении терминологии при характеристике метода 
моделирования, когда он практически отождествляется с типологизацией, категоризацией, структурно-
функциональным анализом и т. п., поэтому четкие границы описания моделируемого объекта часто 
отсутствуют. Кроме того, понятия "модель" и "моделирование" в лингвистике (как и в других сферах 
науки) в связи с широким пониманием и применением фактически детерминологизируются, а их 
дефиниции становятся все более аморфными. Языковая модель осмысляется как категория, 
категориальный признак, универсалия, тип, схема и т. д., а статус модели приписывают выявлению 
существенных признаков изучаемого объекта или результатам его структурации.  

Использование моделирования в разных разделах и отраслях языкознания создает проблемы 
с определением статуса и границ описания моделируемого объекта. Поэтому, "несмотря на широчайшее 
использование в научном узусе терминологии, связанной с описанием моделирования, единого или хотя 
бы близкого смыслового наполнения она не имеет. Гармонизация данной терминологии еще практически 
не начиналась, а анализ ситуации усложняется тем, что в работах одного и того же исследователя, в 
трудах представителей одной научной школы, использующих единую терминосистему, единицы данной 
терминологической лексики употребляются недопустимо вольно" [1: 32]. В целом необходимо отметить, 
что применение моделирования в лингвистических исследованиях требует унификации данного 
методологического аппарата. 

Формулировка цели. В данной статье анализируется состояние проблемы моделирования как 
научного метода исследования, описываются его потенциальные возможности и особенности 
применения в лингвистике, в том числе в лингвометафорологии.  
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Изложение основного материала исследования. Моделирование (без употребления самого 
термина) как способ познания действительности зародилось еще в античные времена (Демокрит, 
Птолемей, Эпикур и др.). В эпоху Возрождения оно приобрело широкое распространение в науке 
(Л. да Винчи, Микеланджело, Г. Галилей, Н. Коперник и др.), причем в этот период не только 
использовались модели в научных изысканиях, но и выяснялись пределы применимости метода 
моделирования как такового. В XIX в. оно распространилось в разных сферах научного знания 
(И. Ньютон, Дж. Максвелл, А. М. Бутлеров и др.) [2]. В первой половине XX в. моделирование получило 
признание во многих отраслях науки (Н. Винер, Дж. Нейман, Л. Гутенмахер, А. Розенблют и др.), когда, 
с одной стороны, обнаружились новые возможности и перспективы данного метода в раскрытии общих 
закономерностей и структурных особенностей систем различной природы, а с другой стороны, 
произошло осознание определенных трудностей и неабсолютного характера его применения. Во второй 
половине XX в. метод моделирования вновь обрел широкую популярность практически во всех областях 
научного знания (Л. О. Вальт, А. А. Веденов, В. М. Глушков, Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, И. Б. Новик, 
Р. Шеннон, В. А. Штофф и др.). В данный период существовала определенная разобщенность смежных 
наук в связи с интенсификацией процессов познания действительности и моделирование стало 
интегрирующим фактором, позволяющим учитывать единство и различие содержания научных знаний. 
Постепенно его роль как универсального метода стала общепризнанной: "интерес к моделям и 
моделированию стал всеобщим", и не было "ни одной науки, ни одной отрасли знания, где не пытались 
бы говорить о моделях, заниматься моделированием" [3: 4]. В начале XXI в. моделирование стало одним 
из основных инструментов научного познания действительности, что объясняется внутренней логикой 
развития различных отраслей науки и необходимостью в целом ряде случаев опосредованного изучения 
объективной реальности.  

В общенаучной методологии термин "моделирование" определяется как: "метод исследования объектов 
познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов и явлений и 
конструируемых объектов для определения либо улучшения их характеристик, рационализации способов 
их построения, управления ими и т. п." [4: 381]; совокупность способов идеализации и абстрагирования, 
анализа и синтеза с целью мыслительного и формализованного представления объектов (оригиналов) 
исследования и изучения на основании этого представления соответствующих явлений, признаков, 
процессов, связей, предвидения и выяснения закономерностей существования и функционирования 
объектов [5: 51] т. п. В широком понимании моделирование лежит в основе любого метода научного 
исследования – как теоретического, при котором используются различные знаковые, абстрактные модели, 
так и экспериментального, использующего предметные модели [6: 834]. Моделирование применяется 
обычно в случае сложности или невозможности изучения оригинала в естественной среде с целью 
определения его свойств, оптимизации управления им и т. д. Отображая существенные (с точки зрения 
цели исследования) свойства оригинала и отвлекаясь от несущественного, модель выступает как 
специфическая форма реализации абстракции. При этом от характера моделирования в большой степени 
зависит весь процесс переноса знаний с модели на оригинал.  

Модель обычно рассматривается как аналог (схема, образец, структура, система) определенного 
фрагмента действительности, выступающий в несколько упрощенном виде (материальном или 
ментальном), сохраняющий наиболее существенные свойства объекта-оригинала и служащий для его 
исследования – получения и расширения знаний о нем, возможного преобразования с целью 
последующего усовершенствования. Это "любая система, которая имеет мысленное представление, 
материально реализуется и обладает способностью замещать объект исследования в такой мере, чтобы 
его изучение давало новую информацию об этом объекте" [7: 14-15]. Под моделью в широком смысле 
понимается, как правило, мысленно или материально созданная структура, воспроизводящая часть 
действительности в упрощенной и наглядной форме. В более узком смысле термин "модель" 
применяется тогда, когда необходимо изобразить некоторую область явлений с помощью другой, 
хорошо изученной и легче воспринимаемой. Таким образом, модель – это конкретный образ 
исследуемого объекта, в котором отображаются реальные или предполагаемые свойства, либо другой 
объект, реально существующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении определенных 
свойств или структурных особенностей.  

Понятия модели и моделирования в лингвистической литературе впервые были использованы 
сторонниками структурной лингвистики в 20-е гг. XX в. (Ф. Боас, Л. Блумфилд, Э. Сепир, З. Харрис и 
др.). Они не ставили глобальной задачи создания общей лингвистической теории, которая объясняла бы 
явления языка и их взаимосвязи, но разрабатывали методы моделирования и синхронного описания 
языка. В широкий лингвистический обиход термины "модель" и "моделирование" вошли в 1950-1960-
е гг. в связи с возникновением математической лингвистики, разрабатывающей формальный аппарат для 
описания строения естественных и некоторых искусственных языков, и проникновением в языкознание 
математических методов (Ю. Д. Апресян, И. А. Мельчук, Р. Г. Пиотровский, И. И. Ревзин и др.). 
Математическое описание языка было основано на восходящем к Ф. де Соссюру представлении о языке 
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как механизме, функционирование которого проявляется в речевой деятельности его носителей. 
"Моделировать можно только такие явления, существенные свойства которых исчерпываются их 
структурными (функциональными) характеристиками и никак не связаны с их физической природой. 
Моделью объекта, для которого существенными являются только его функциональные свойства, должно 
считаться любое устройство, функционально похожее на него. Выделение структурных свойств объекта 
в качестве наиболее существенных его свойств позволяет создать теорию данной структуры, равно 
применимую к объектам любой физической природы, если в их основе лежит та же структура" [8: 79]. 
Основными свойствами моделей были названы следующие: поведение модели должно быть похоже на 
поведение моделируемого объекта; модель выступает идеализацией объекта; модель оперирует не 
понятиями о реальных объектах, а конструктами, т. е. понятиями об идеальных объектах; всякая модель 
должна быть формальной; модель должна обладать объяснительной силой. В этот период были 
намечены и частично разработаны важнейшие проблемы моделирования в области фонологии и 
синтаксиса. В то же время высказывались мысли и об ограниченных возможностях данного метода, 
несмотря на его универсальность (Ю. Д. Апресян), и об опасности сужения науки о языке, вызванной 
формирующейся теорией моделей (А. Ф. Лосев), которая стала рассматриваться не только как 
математическая или логическая, но и как лингвистическая теория [9: 19]. В последующие годы понятие 
модели в языкознании получило достаточно широкое распространение. 

В настоящее время метод моделирования активно применяется в лингвистике, однако термин 
"модель" имеет разное толкование (Ю. Д. Апресян, А. А. Зализняк, А. Г. Лыков, Е. В. Падучева и др.): 
искусственно создаваемое реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, имитирующее 
языковое явление в более упрощенном виде [10:  304]; "копия оригинала, под которым понимается 
какой-либо исследуемый объект объективной действительности"; "своего рода представитель или 
заместитель изучаемого оригинала" [11: 22] и др., т. е. модель понимается как некая общая схема 
описания системы языка, какой-либо его подсистемы или отдельного языкового явления.  

В общенаучной методологии существуют различные классификации моделей по разным основаниям: 
в зависимости от задач моделирования; по характеру моделируемых объектов; по характеру моделей (по 
средствам моделирования); по способу построения модели; по точности воспроизведения объекта-
оригинала; по сферам приложения моделей и др. [12], так как единая классификация видов 
моделирования затруднительна в силу неоднозначности понимания термина "модель". Наиболее 
известной является классификация по характеру моделей, согласно которой различают следующие виды 
моделирования: 1) предметное (модель воспроизводит геометрические, физические, динамические или 
функциональные характеристики объекта); 2) аналоговое (модель и оригинал описываются единым 
математическим соотношением); 3) знаковое (в роли моделей выступают схемы, графики, чертежи, 
формулы); 4) мысленное (близкое к знаковому; модели приобретают мысленно наглядный характер); 
5) экспериментальное (при этом осуществляется включение в эксперимент не самого объекта, а его 
модели) [13: 95]. Модели служат для обоснования научных концепций и являются инструментом 
прогнозирования динамики моделируемого объекта, а значит, обладают рядом таких специфических 
свойств, как гомоморфность оригиналу, материальная / мысленная реализация, условность, 
универсальность, прогностичность.  

В лингвометодологии языковые модели классифицируются в зависимости от области применения: 
фонологические (В. З. Демьянков, Е. А. Кузьменков и др.), деривационные (Е. А. Земская, 
В. Н. Немченко, А. Н. Тихонов и др.), морфологические (Т. В. Булыгина, В. З. Демьянков, 
И. А. Мельничук и др.), синтаксические (Т. П. Ломтев, Н. Ю. Шведова, В. А. Белошапкова, 
Г. А. Золотова и др.), семантические (Л. А. Кудрявцева, Г. И. Кустова, Е. В. Падучева, Н. П. Тропина и 
др.). Следовательно, модели в лингвистике используются с целью выявления и изучения структур, 
лежащих в основе разнообразных языковых явлений, что способствует уточнению тех или иных 
лингвистических понятий и связей между ними при описании языка. 

Моделирование устанавливает определенное отношение между моделью и ее оригиналом или 
приписывает свойства модели моделируемому объекту в процессе специального теоретического анализа 
или эксперимента. Возможность моделирования основана на том, что модель в определенном смысле 
отображает какие-либо свойства оригинала, поэтому при моделировании важно наличие 
соответствующих теорий, которые указывали бы на рамки допустимых упрощений. Как видим, суть 
моделирования заключается в замене объекта-оригинала его моделью с сохранением в ней лишь 
существенных свойств этого объекта, что делает метод моделирования относительно ограниченным в его 
возможностях, но достаточно объективным в получении результатов. Таким образом, в задачи 
моделирования входит построение моделей, их изучение и проверка в процессе доказательства 
истинности знания.  

При построении языковой модели используются средства и методы математической лингвистики. В 
любой модели фиксируются: объекты, соответствующие данным непосредственного наблюдения, – 
множество звуков, слов, предложений; объекты, конструируемые исследователем для описания, – 
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заранее заданные, строго ограниченные наборы категорий, признаков, элементарных смысловых 
структур и т. п. Конструирование модели – не только одно из средств отображения языковых явлений, но 
и относительно объективный практический критерий проверки истинности знаний о языке. В единстве с 
другими методами изучения языка моделирование выступает как средство углубления познания скрытых 
ментально-языковых механизмов. В этом смысле различают модели аналитические и синтетические. В 
первом случае исходным материалом исследования являются звуки, слова, предложения, а результатом 
становятся категории и смысловые структуры, во втором – в качестве исходного материала выступают 
категории и элементарные смысловые структуры, а результат – некоторые формальные построения. Во 
втором случае модель воплощает в себе определенную гипотезу о внутреннем строении языка, которая 
затем проверяется путем сравнения множества выводимых в модели объектов с реальными языковыми 
фактами. Это позволяет классифицировать и оценивать модели по степени соответствия фактам языка и 
по степени раскрытия интуитивно ощущаемых закономерностей языка. Так как каждая модель 
описывает не весь язык, а некоторую его область или даже отдельную категорию, то точное описание 
языка предполагает одновременное использование разных моделей, относящихся как к одной области 
языка, так и к разным областям. 

Моделирование в общем виде реализуется, как правило, в несколько этапов [14]. На первом этапе 
осуществляется постановка проблемы и ее качественный анализ, при этом четко формулируется 
сущность проблемы, принимаемые допущения и конкретные задачи исследования. На втором этапе 
происходит собственно конструирование (материальное или мысленное) модели объекта, который 
предстоит исследовать, или нахождение в реальном мире другого объекта, гомоморфного оригиналу. 
Этап построения модели предполагает наличие некоторых знаний о моделируемом объекте, о его 
релевантных свойствах, которые и предполагается отразить в модели. На третьем этапе моделирования 
модель выступает как самостоятельный объект исследования. На четвертом этапе осуществляется 
перенос знаний с модели на оригинал, т. е. формирование множества знаний об объекте. Наконец, пятый 
этап состоит в практической проверке получаемых с помощью моделей знаний и их использовании для 
построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им.  

Лингвистическое моделирование имеет свои специфические черты. Еще А. Ф. Лосев отмечал, что 
языковая модель обязательно предполагает наличие таких общих моментов, как: принцип структуры 
объекта; сама структура объекта; структура, данная в деталях; перенесение данной структуры на новый 
объект и соответствующая организация этого объекта [15: 28]. Моделирование в языкознании, в целом 
имеющее сходную с моделированием вообще последовательность и содержание этапов проведения, 
осуществляется следующим образом: 1) постановка проблемы и задач исследования: выделение 
важнейших черт и свойств моделируемого объекта и абстрагирование от второстепенных; изучение 
структуры объекта и основных зависимостей, связывающих его элементы; формулирование гипотез, 
способствующих выяснению сущности, состояния и развития объекта; 2) построение языковой модели: 
определение основной конструкции (типа) модели; уточнение деталей данной конструкции (конкретный 
перечень переменных и параметров, форма связей); 3) исследование и анализ модели: выяснение общих 
свойств модели; 4) подведение предварительных итогов исследования модели: перенос знаний с модели 
на оригинал; корректировка знаний о модели с учетом свойств объекта-оригинала; 5) анализ полученных 
результатов и их применение: верификация результатов моделирования; выяснение степени их 
практической применимости и характера использования для построения обобщающей теории объекта.  

С 1990-х гг. моделирование стало одним из ведущих методов исследования метафоры, так как 
активное изучение метафоризации привело ученых к пониманию метафоры как моделируемого объекта. 
В основе метафоризации лежит, как известно, сопоставление неких реальных объектов на базе 
существующей между ними аналогии или какой-либо ассоциативной связи. Метафорические номинации, 
возникающие в результате когнитивного процесса, на который оказывают непосредственное влияние 
язык и свойственный данной культуре способ концептуализации действительности, постепенно 
накапливаются этносом в ходе его исторического развития, вследствие чего формируется и постепенно 
модифицируется метафорическая картина мира, обнаруживая некоторую стереотипность национального 
мышления. Это, по сути, означает, что образная ментально-вербальная деятельность носителей языка 
осуществляется по определенным, сравнительно ограниченным в своем числе схемам и моделям. 

Анализ публикаций по проблеме метафорического моделирования, появившихся в последние 
десятилетия, показал, что в российской и украинской лингвометафорологии постепенно сформировалось 
два основных подхода к моделированию метафоризации – когнитивный, базирующийся на постулатах 
лингвокогнитологии с учетом достижений когнитивной и лингвистической семантики (А. Н. Баранов, 
Э. В. Будаев, И. М. Кобозева, В. В. Петров, А. П. Чудинов и др.), и семантический, продолжающий 
традиции лингвистической семантики и осуществляющийся в русле семантической дериватологии в 
контексте ключевых положений когнитологии (Л. А. Кудрявцева, М. Н. Лапшина, О. Н. Лагута, 
О. Б. Пономарева, Г. Н. Скляревская, Н. П. Тропина и др.), согласно которым метафора рассматривается 
соответственно как когнитивная и семантическая модель. Установлению и описанию конкретных 
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метафорических моделей в разных по жанрово-стилевой дифференциации текстах и дискурсах посвящено 
уже немало прикладных исследований (Т. С. Вершинина, Р. Д. Керимов, Т. А. Кукса, А. Б. Ряпосова, 
Ю. Б. Феденева, И. А. Филатенко, О. М. Чадюк и др.), однако многие вопросы все еще остаются 
нерешенными или дискуссионными. Сам термин "метафорическая модель" понимается по-разному, в связи 
с чем наблюдаются расхождения в параметризации моделей, принципах их описания и классификации.  

В основе понимания метафоры как когнитивной модели, сложившегося сначала в российской, а затем 
и в восточнославянской лингвокогнитологии (в западноевропейской и американской когнитивной 
лингвистике термин "модель" по отношению к метафоре практически не используется), лежит 
представление о ней как о ментальном явлении, отражающем процесс познания мира и фиксируемом в 
языке. Метафора как когнитивная модель толкуется по-разному: тематическое поле сигнификативных 
дескрипторов; область источника, элементы которой связаны различными семантическими отношениями 
(А. Н. Баранов, И. М. Кобозева, О. В. Михайлова, Е. А. Шипова и др.); существующая или 
складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между двумя понятийными сферами, которую 
можно представить определенной формулой: "X – это Y"; проецирование области источника на область 
цели (А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, Т. С. Вершинина, Е. Г. Кабаченко, Е. Б. Рябых, А. Б. Ряпосова и др.) и 
т. п. Таким образом, метафорическая модель рассматривается двояко: чаще всего как корреляция сферы-
источника и сферы-цели метафорической проекции (взаимодействие двух понятийных сфер), 
фиксированная в языке и отражающая национально-культурные традиции данного социума, реже – как 
понятийная область, соотносимая с областью источника метафоризации. 

В когнитивных лингвометафорологических исследованиях параметры метафорической модели 
описываются по-разному: сигнификативный дескриптор; дерево сигнификативного дескриптора 
(А. Н. Баранов); исходная понятийная область (сфера-источник, сфера-донор); новая понятийная область 
(сфера-мишень, реципиентная сфера); типовые сценарии; фреймы; типовые слоты фрейма; компонент, 
который связывает первичные и вторичные значения слов (А. П. Чудинов); сфера-источник; сфера 
метафорического притяжения (сфера-мишень, сфера-цель); фреймы сферы-источника и / или сферы-
цели; слоты фреймов сферы-источника и / или сферы-цели (Т. С. Вершинина, Н. В. Головенкина, 
Е. В. Колотнина, А. Ю. Перескокова, М. Б. Шинкаренкова) и др. Как видим, существуют два основных 
направления в параметризации и построении метафорических моделей, которые базируются на разных 
концепциях метафорического моделирования – дескрипторной (А. Н. Баранов) и когнитивно-
дискурсивной (А. П. Чудинов), предназначенных для корпусного исследования метафор. В соответствии 
с дескрипторной теорией [16] метафорическая модель (М-модель) представляет собой тематическое поле 
сигнификативных дескрипторов, каждый из которых включает в себя иерархически упорядоченные 
деревья. Например, выделяются М-модели войны (сигнификативные дескрипторы имеют семантику 
военных действий, армии), спорта, игры, транспорта, механизма, родственных отношений, фауны и т. п., 
структурированные в виде деревьев. Согласно когнитивно-дискурсивной теории метафоры [17] при 
описании метафорической модели предлагается характеризовать такие параметры, как исходная и новая 
понятийные области (сфера-источник и сфера-магнит), структурирующие их типовые сценарии, фреймы 
и слоты. К примеру, модель "Политические реалии – это человеческий организм" выступает в виде 
фреймов "тело человека", "физиологические органы", "части тела", "физиологические действия" и др. 
Фрейм "физиологические действия" составляют слоты "питание, пищеварение и смежные процессы" 
(глотать, переваривать), "сон (и его фазы)" (дремать, сон, спать, спячка), "дыхание" (дышать, 
перекрыть кислород) и др. Таким образом, в соответствии с когнитивным подходом метафорическая 
модель чаще всего понимается как соотношение области источника с областью цели, отражающее 
стереотипы национального мышления данного лингвокультурного сообщества. Поэтому при описании 
метафоры как когнитивной модели обычно дается характеристика идеографических сфер источника и 
цели метафорической проекции, их фреймово-слотовой структуры.  

Понимание метафоры как семантической модели базируется на теории регулярной многозначности 
(Д. Н. Шмелев, Ю. Д. Апресян, А. А. Тараненко и др.). В соответствии с семантическим подходом 
каждая модель предопределяет возможность преобразования значений близких в смысловом отношении 
слов. Метафора как семантическая модель трактуется неоднозначно: способ образования, при котором 
учитывается денотативно-понятийное значение мотивирующей и мотивированной семем, а также 
семантический формант (Н. П. Тропина); регулярный перенос слов, идеографически соотносительных, с 
одного класса предметов на другой на основе сходства свойств этих предметов или их восприятия; 
типовое соотношение прямых и переносных значений у тематически близких слов (Г. Н. Скляревская, 
Т. А. Кукса, Н. Ю. Шабалина и др.) и т. п. Таким образом, метафорическая модель трактуется как 
регулярное соотношение денотативно-понятийных сфер производящего и производного значений слов 
на основе определенной семантической мотивации.  

В семантических исследованиях описания метафорических моделей имеют существенные различия в 
характеристике их параметров как в количественном, так в и качественном отношении: основание 
метафоры как мысль о мире (предмете, событии, свойстве и т. п.); некое образное представление о 
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вспомогательной сущности (актуализируется в части метафоры, соизмеримой с формирующейся мыслью 
о мире); само значение переосмысляемого наименования (В. Н. Телия); архисема; актуализируемая в 
деривате сема; новые дифференциальные семы (Л. А. Кудрявцева); слово-параметр (носитель образа); 
слово-аргумент (микроконтекст, опорное слово) (Ж. А. Вардзелашвили); идеографическая отнесенность 
мотивирующего и производного значений (сфера-донор и сфера-реципиент); лексико-семантическая 
отнесенность (ЛСГ) мотивирующего и производного значений; лексическое значение мотивирующего и 
мотивированного значений; содержательная и формальная характеристика семантических формантов 
(Н. П. Тропина) и др. Например, метафорическая модель может быть описана следующим образом: 
"функциональный перенос из антропосферы в сферу артефактов; мотивирующая ЛСГ "человек" – 
пополняемая ЛСГ "механизм"; номинация: человек по роду занятий – механизм, выполняющий 
аналогичную функцию; семантический формант: дифференциальная сема со значением определенной 
функции, сохраняющая свой статус в мотивированном значении (водовоз, заправщик, калькулятор)" [18: 
124]. Несмотря на различия в параметризации семантических моделей метафоризации, их 
количественном и качественном составе, сходным является указание на обязательное выделение 
понятийных сфер (семантических объединений), к которым относятся производящие и производные 
значения и, реже, основания / мотивации переноса, хотя в прикладных исследованиях при описании 
метафорических моделей на каком-либо языковом материале семантический компонент, связывающий 
первичные и вторичные значения, чаще всего не отмечается. 

В рамках когнитивного и семантического метафорического моделирования существуют разные 
способы параметризации метафорических моделей, однако, несмотря на все имеющиеся различия, есть и 
сходные моменты: единство основных понятий метафорического моделирования (при наличии, однако, 
разной терминологии), оперирование одним и тем же термином "метафорическая модель", общность в 
выделении таких параметров модели, как сфера-источник и сфера-цель метафорической проекции.  

В нашей работе [19] предлагается семантико-когнитивный подход к изучению метафоры. 
Разработанная методика семантико-когнитивного моделирования метафоризации основывается на 
следующих принципах: понимание метафоры как ментального и языкового явления; синтез идей 
семантического и когнитивного моделирования метафоризации; осуществление метафорического 
моделирования на основе реконструкции фрагментов национальной или индивидуальной 
метафорической картины мира на определенном языковом материале; проведение анализа 
представительного корпуса метафор; описание метафорической модели как трехкомпонентной 
структуры (исходной и новой понятийных сфер и семантико-когнитивного форманта); установление 
регулярных и продуктивных метафорических моделей; структурация метафорических моделей как 
составляющих мегамодели и организующих субмодели.  

В соответствии с изложенными принципами метафорическое моделирование осуществляется в 
несколько этапов: 1) анализ и систематизация собранных путем сплошной выборки метафорических 
номинаций (изучение различных метафорических контекстов и установление связей между ними); 
2) построение метафорических мегамоделей, моделей и субмоделей (определение основных конструкций – 
мегамоделей и моделей, а затем детализация каждой модели, т. е. выявление субмоделей); 3) анализ и 
систематизация метафорических моделей (выяснение общих свойств разных мегамоделей и моделей, на 
основании которых осуществляется их систематизация); 4) подведение предварительных итогов 
исследования моделей (сопоставление метафорических моделей, определение общего и частного, 
установление закономерностей метафорического моделирования); 5) анализ полученных результатов и их 
применение (верификация результатов моделирования, выяснение степени их практического приложения и 
характера использования в дальнейшей разработке теории метафорического моделирования).  

Метафорическая модель понимается нами как существующая в сознании носителей языка схема 
вербализации коррелятивных в аналогово-ассоциативном плане понятий. Параметры модели должны 
четко отражать сущность процесса метафорической номинации, характеризуя основные его стадии: 
мотивация (основание) метафоризации – источник метафоризации – цель метафорической проекции 
(собственно метафора). В соответствии с этим метафорическая модель представляет собой 
трехкомпонентную структуру, включающую исходную и новую денотативно-понятийные сферы и 
семантико-когнитивный формант (к примеру, "физические свойства человека → атмосферные явления > 
звук"). Идеографический способ представления сфер метафоризации (исходной и новой) дает 
возможность понять систему логико-понятийных связей между мотивирующим и мотивированным 
значениями. При таком описании актуализируются сферы-источники (денотативно-понятийные сферы 
мотивирующего значения) и сферы-цели (денотативно-понятийные сферы мотивированного значения), 
что является общим для семантического и когнитивного моделирования, и элиминируются частеречные 
различия, что характерно для когнитивных исследований (в семантических же исследованиях описания 
осуществляются обычно на материале какой-либо части речи).  

Одним из важнейших параметров метафорической модели является семантико-когнитивный формант. 
Он понимается как ментально-смысловой элемент, который интегрирует разные сущности, сходные в 
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каком-либо отношении, и выступает мотивирующим признаком метафорической проекции из исходной 
понятийной сферы в новую. Иначе говоря, это смысловой компонент, связывающий понятийные сферы 
производящего и производного (метафорического) значений и отражающий системные отношения 
языковых и когнитивных структур. Семантико-когнитивный формант формулируется как "форма", "звук", 
"цвет", "динамика" и др. Данное терминообозначение актуализирует содержательную характеристику 
форманта (понятийные сферы образующих сем) и отображает системные отношения когнитивных и 
языковых структур, подчеркивая сущность метафоры как явления языка и мышления. 

Для описания результатов метафорического моделирования нами были введены понятия 
метафорической мегамодели и субмодели. Совокупность метафорических моделей со сходными 
понятийными сферами образует мегамодель – направление метафорической проекции из одной 
идеографической области в другую, сформулированное в наиболее общем виде. Метафорическая модель 
может иметь разновидности, которые являются средством ее конкретизации и характеризуются 
вариативностью исходной и / или новой понятийных сфер и / или семантико-когнитивного форманта в 
пределах данного инварианта (модели), называемые субмоделями. Так, метафорическая модель 
"физические свойства человека → атмосферные явления > звук" реализуется в следующих субмоделях: 
речь → атмосферные осадки > сила звука: дождевые голоса; снегов молчанье (З. Гиппиус); дождь 
прошептал (В. Инбер); речь → атмосферные осадки > сила звука + качество звучания: бормотание 
вьюги; дождь пролепетал (В. Инбер); лепеты дождя (З. Гиппиус); речь → воздушный поток > сила 
звука: голос ветра (А. Ахматова, М. Цветаева, А. Белый); крик ветра (М. Цветаева) и др. В свою 
очередь, данная метафорическая модель входит в состав мегамодели "Человек → Неорганический мир".  

В результате проведенного корпусного исследования метафорики русской поэзии и прозы первой 
половины XX в. (А. Ахматова, А. Белый, И. Бунин, З. Гиппиус, В. Инбер, М. Кузьмин, Б. Пастернак, 
И. Сельвинский, М. Цветаева) на основе имеющихся работ в области когнитивного метафорического 
моделирования (А. Н. Баранов, А. П. Чудинов и др.), идеографических словарей (Ю. Н. Караулов, 
О. С. Баранов) и собственных наблюдений над фактами метафоризации разработана классификация 
сфер-источников и сфер-целей метафорической проекции, которые входят в состав семи мегасфер: 
"Человек" (физические, физиологические, психические, душевные свойства человека); "Социум" 
(социальные группы; социальные отношения; искусство; как сфера-источник также: армия); "Животный 
мир" (виды животных; как сферы-источники также: объединения животных; физические свойства и 
условия / места обитания животных); "Растительный мир" (виды и совокупность растений; физические 
свойства растений; физиология растений); "Неорганический мир" (физические и атмосферные явления; 
космические, земные и водные объекты; полезные ископаемые; камни-самоцветы); "Артефакт" (здания; 
домашняя утварь; пищевые продукты; одежда; инструменты; техника; военные атрибуты); "Время" 
(свойства времени; временные отрезки). В качестве сфер-источников метафорической проекции в 
художественных текстах чаще всего выступают понятийные сферы "физические свойства человека", 
"физиологические свойства человека", "физические свойства животных", "физические явления", "водные 
объекты", "полезные ископаемые", "здания", "одежда".  

Анализ собранных в художественных произведениях фактов метафоризации и имеющихся в данной 
области работ (Э. В. Васильева, О. Н. Лагута, Г. Н. Скляревская, В. Н. Прохорова, О. И. Усминский 
А. М. Шрамм и др.) позволил выделить основные семантико-когнитивные форманты, мотивирующие 
метафорическую проекцию: форма, цвет, звук, динамика, количество, мера, корреляция, проявления 
объекта, консистенция, состояние, время, функциональность, оценочность. Полученные нами данные, а 
также анализ результатов, достигнутых разными учеными, показали, что выявленные на различном 
материале интегральные для мотивирующего и мотивированного значений семы во многом совпадают, 
что свидетельствует об объективности проведенных исследований. Однако в этой области еще много 
дискуссионных и нерешенных вопросов, изучение которых должно привести к разработке общей 
типологии мотивирующих метафорическую проекцию признаков. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В лингвистике начала XXI в. 
моделирование является одним из основных методов исследования различных языковых явлений и 
состоит в конструировании моделей, воссоздающих те или иные свойства моделируемых объектов. 
Языковая модель понимается как искусственно создаваемое реальное или мысленное устройство, 
воспроизводящее явление языка в несколько упрощенном, схематизированном виде. Лингвистическое 
моделирование используется с целью выявления и изучения структур, лежащих в основе тех или иных 
языковых явлений, что предполагает формализацию накопленных эмпирических знаний о языке и его 
закономерностях и способствует уточнению соответствующих лингвистических понятий и связей между 
ними. В современном языкознании метафора рассматривается как когнитивная или семантическая 
модель, но существуют разные способы параметризации. В соответствии с предлагаемым нами 
семантико-когнитивным подходом метафорическая модель представляет собой существующую в 
сознании носителей языка схему вербализации коррелятивных в аналогово-ассоциативном плане 
понятий. Она является трехкомпонентной структурой, включающей исходную и новую денотативно-
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понятийные сферы (сферу-источник и сферу-цель) и семантико-когнитивный формант. Разработанная 
методика метафорического моделирования может быть использована при изучении как значительных 
корпусов метафор в текстах или дискурсах различной жанрово-стилевой квалификации, так и 
отдельных фактов метафорической номинации.  

Теория и практика лингвистического и, в частности, метафорического моделирования является одной 
из перспективных областей современного языкознания. Дальнейшая работа в этом направлении будет 
способствовать более глубокому проникновению в сущность языковых процессов, обобщению результатов 
научного поиска и объективности их описания, установлению и систематизации продуктивных языковых, в 
том числе метафорических, моделей на разных этапах эволюции языка, что откроет широкие возможности 
для постижения общих закономерностей лингвистического моделирования.  
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Кравцова Ю. В. Моделювання у сучасній лінгвістиці. 

У статті проаналізовано сучасний стан проблеми моделювання як наукового методу дослідження, 
описано його потенційні можливості й особливості застосування в лінгвістиці, специфіку мовних 
моделей. Розглянуто також метафоричне моделювання, яке отримало широке розповсюдження в 
лінгворусистиці, існуючі точки зору на сутність і параметризацію метафоричної моделі, авторську 

концепцію моделювання метафоризації. 

Ключові слова: лінгвістика, лінгвометодологія, лінгвістичне моделювання, мовна модель,  
метафорична модель. 

Kravtsova Yu. V. Modelling in the Modern Linguistics. 

The article analyzes the current state of the issue of modelling as a scientific research method, describes its 
potentialities and peculiarities of application in linguistics, as well as the specificity of language models. 

Modelling is a construction of models reconstituting certain properties of the modelled objects. It became one of 
the main methods of the language study (linguistic units, phenomena, processes) at the beginning of the XXI 

century. A language model is understood as a real or mental device created artificially, reproducing the certain 
phenomenon of the language in a simplified, schematic form. Linguistic modelling is used to identify and study 
the structures underlying in the any language phenomena that involves the formalization of the accumulated 

empirical knowledge about the language and its regularities and contributes to the clarification of the relevant 
linguistic concepts and relationships between them. This paper also considers the metaphorical modelling, 
widely disseminated in the linguistic Rusistics, existing viewpoints on the nature and metaphorical model 
parameterization, the author's conception of metaphorization modelling. In the linguistic metaphorology 

metaphor is understood as a cognitive or a semantic model. According to the semantic-cognitive approach 
suggested by the author, metaphorical model is the scheme of the correlative verbalization in the analogue-

associative aspect concepts, existing in the native speakers' consciousne's. In the theory and practice of 
linguistics, including metaphorical, modelling is one of the most promising areas of the modern linguistics. 

Further work in this field will promote getting more to the bottom of linguistic processes, generalizing the results 
of the scientific research and making their descriptions more objective. 

Key words: linguistics, linguistic methodology, linguistic modelling, language model, metaphorical model. 
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ДЕГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто основні типи деграматикалізації у сучасній англійській мові. Стверджено, що в 
сучасній англійській мові деграматикалізація є системним явищем і охоплює як морфологічний, так і 
синтаксичний рівні мови. Зменшення кількості граматичних рис у мовної одиниці може відбуватися під 

час змін наступного типу: деафіксація, конверсійна та синтаксична деграматикалізація, 
деграматикалізація модальних дієслів та часових форм. Ці зміни можуть супроводжуватися супутніми 
процесами: категорійною та прагматико-семантичною реінтерпретацією, звуженням синтаксичного 
контексту, зменшенням частоти використання мовної одиниці, посиленням фонологічних позицій. 

Ключові слова: граматикалізація, лексикалізація, деграматикалізація, деафіксація. 

Постановка проблеми. У сучасній англістиці питання граматикалізації отримують свою частку 
уваги дослідників. Так, теорія граматикалізації представлена численними публікаціями [1-5.]. Термін 
''граматикалізація'' у науковий обіг було введено А. Мейє в праці ''L'évolution des Formes Grammaticales'' 
(1912). Його визначення, згідно з яким граматикалізація – набуття граматичних рис колись автономним 
словом, все ще залишається актуальним, хоч і в дещо видозміненій формі [6: 52; 7: vi.; 8: 1]. Наше 
визначення терміну граматикалізація звучить наступним чином – це історичний процес перетворення 
неграматичної одиниці мови в граматичну, а також поява в певної одиниці мови більшої кількості 
граматичних рис. Отже, граматикалізація – процес, напрям якого можна умовно відобразити наступним 
чином: ЛЕКСЕМА > ГРАМЕМА або МЕНШЕ ГРАМАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ > БІЛЬШЕ 
ГРАМАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. Такий перехід супроводжується певними семантичними, 
синтаксичними та фонологічними процесами [7: x]. Однією із ключових тез стосовно граматикалізації є 
твердження про однонаправленість вищенаведених схем. 

Водночас лінгвісти погоджуються, що існує процес деграматикалізації – ідеосинкретичні винятки, в 
яких відсутня будь-яка системність як у межах однієї мови, так і в декількох споріднених. Оскільки це 
явище вважається несистемним і спорадичним, воно не отримує цілісного висвітлення в лінгвістичній 
літературі. Водночас в англійській мові засвідчуємо численні випадки втрати певною одиницею мови 
своїх граматичних рис. Такі приклади вимагають системного пояснення, що обумовлює актуальність 
цієї теми. 

Метою статті є підтвердити системність явища деграматикалізації у сучасній англійській мові та 
протягом попередніх періодів її розвитку, а також визначити основні її напрями.  

Виклад основного матеріалу. У сучасній англістиці випадки деграматикалізації радять розглядати 
кожен окремо [3], наприклад: pros and cons. Досить часто у лінгвістичній літературі стосовно прикладів 
такого типу зустрічаємо термін ''лексикалізація'', оскільки у цьому випадку прослідковується схема 
АФІКС > ЛЕКСЕМА. 

Оскільки ми визначали напрям граматикалізації від лексеми до грамеми, то зворотний процес можна 
вважати як деграматикалізацією, так і лексикалізацією. Однак, граматикалізація передбачає також 
набуття граматичною одиницею більшої кількості граматичних рис. При зворотному процесі, тобто 
втраті граматичних рис мовною одиницею, утворення нової лексичної одиниці не відбувається. Тому цей 
зворотний процес лексикалізацією назвати не можна – лише деграматикалізацією. Тому для позначення 
втрати граматичних рис більше підходить термін ''деграматикалізація'', оскільки у цьому контексті він є 
більш широким. Це дозволяє визначити деграматикалізацію як історичний процес перетворення 
граматичної одиниці мови в неграматичну або втрати граматичною одиницею мови окремих 
граматичних рис. 

На наш погляд, процес деграматикалізації характеризується одним або більше із наступних процесів, 
напрям яких є протилежним порівняно із граматикалізацією: 

(i) категорійна реінтерпретація – перехід зі службових до самостійних частин мови; 
(ii) звуження синтаксичного контексту використання одиниці; 
(iii) семантична і прагматична реінтерпретація у напрямі від абстрактного до конкретного, і як 

наслідок, 
(iv) зменшення частоти використання; 
(v) посилення фонологічних позицій (наголос, у тому числі логічний). 
Ключовими характеристиками деграматикалізації вважаємо процеси (i - iii). 
Єдиним прикладом деграматикалізації, що визнається лінгвістами і часто називається 

лексикалізацією, є деафіксація, тобто перехід афіксальної морфеми у кореневу. Цей процес 
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характеризується усіма названими ознаками деграматикалізації. При цьому зауважимо, що 
деграматизації піддаються як внутрішні (приклад (1)), так і зовнішні (приклад (2)) морфеми. 

(1) Isms and Ologies: All the Movements, Ideologies and Doctrines That Have Shaped Our World 
[Goldwag]. 

(2) it may sound like a do's and don'ts column, but these are important things to remember [Rendle, 36]. 
Такий вид деграматикалізації і справді є спорадичним та суто авторським. Про це зокрема свідчить 

частота вживання таких новостворених лексем у сучасній англійській мові. Так словосполучення do's and 
don'ts у Британському Національному Корпусі (BNC) зафіксовано лише у 44 випадках, а іsms – у 15. 
Водночас зменшення частоти використання одиниці після її категорійної реінтерпретації у напрямку від 
службових до самостійних частин мови є об’єктивним явищем. 

Наступний вид деграматикалізації – конверсійна деграматикалізація – передбачає виникнення 
самостійних частин мови, зокрема іменників та дієслів зі службових – прийменників, часток, 
сполучників (приклади (3)-(5) відповідно) або прислівників (приклад (6) ). 

(3) Olive took the glass of wine, sniffed at it and downed halves in one go [Rowe, 85]. 
(4) If you can only store yeses and noes [Deighton, 69]. 
(5) That's a lot of ifs and buts [Bawden, 23]. 
(6) I only have to… see the ups and downs of my own struggle [Potter, 87]. 
Конверсія – вид словотвору, при якому перехід частин мови одна в одну є суттєво полегшеним. Це 

обумовлює більшу кількість прикладів переходу службових частин у самостійні, порівняно із першим 
типом деграматикалізації. Так, дієслово to down у британському національному корпусі зафіксовано у 
більше, ніж 1000 випадках. При конверсійній деграматикалізації реалізовуються 4 із 5-ти вищенаведених 
ознак (категорійна та прагматико-семантична реінтерпретація, звуження синтаксичного контексту та 
зменшення частоти використання). 

Оскільки внаслідок редукції ненаголошених складів конверсія як спосіб словотвору набула значного 
поширення у мові ранньоновоанглійського періоду, то саме у пам’ятках писемності цього періоду 
фіксуємо перші випадки конверсійної деграматикалізації. 

(7) Now is it time to arm: /come, shall we about it? [Shakespeare, Henry V, AIII] 
   (think about /expect it) 
(8) Faith ye've said enough, And / muckle mair than ye can mak to through. [Burns, 138] 
        (go through) 
До конверсійної деграматикалізації видається доцільним віднести виникнення іменника з модального 

дієслова (приклад (9): 
(9) It's a must, I'm afraid- Madeleine [Lorrimer, 300]. 
Третій вид деграматикалізації – деграматикалізація дієслів. Цей вид включає в себе декілька підвидів. 

Так, першим є деграматикалізація модальних дієслів, насамперед, дієслів need, dare, які в сучасній 
англійській мові все частіше вживаються як смислові дієслова. При цьому спостерігається відмінність 
між британським та американським варіантами англійської мови. Так, в семи книгах англійської авторки 
Дж. Роулінг need як модальне дієслово у заперечних та питальних конструкціях вживається 5 разів, у той 
час як смисловим дієсловом воно є у 93-х випадках, а в американського автора Д. Брауна – у всіх 
зафіксованих випадках у трьох книгах need є смисловим дієсловом. 

(10) we don’t need to cast spells to use them [Rowling, 27]. 
(11) One does not need to have cancer to analyze its symptoms [Brown, 15]. 
Із позицій діахронії видається можливим стверджувати, що такий вид деграматикалізації є 

релевантним для деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів, наприклад: OE witon (know) > 
MdE to wit. Так у сучасному еквіваленті давньоанглійського претерито-презентного дієслова відсутня 
модальна семантика, тобто відбулася втрата граматичної ознаки. 

При деграматикалізації модальних дієслів спостерігаємо їх прагматико-семантичну інтерпретацію та 
зменшення частоти використання (2 ознаки). 

Деграматикалізація дієслів включає також деграматикалізацію часових форм, зокрема форми Present 
Perfect на позначення одноразової дії у минулому, аналітичної форми Present Simple для розповідних 
стверджувальних речень, форми Present Perfect дієслів руху. 

(12) ME Whan that aprill with his shoures soote / The droghte of march hath perced to the roote [Chauc., 1: 1-2]. 
(13) ENE The king doth wake to-night and takes his rouse [Hamlet, AISII]. 
(14) MdE He is gone. 
Приклад (12) демонструє використання форми, яка у сучасній англійській мові на позначення 

одноразової минулої дії не вживається. Тобто форма Present Perfect втратила одну із своїх граматичних 
якостей, що підпадає під наше визначення граматикалізації. Приклади (13) і (14) демонструють також 
використання форм, які у сучасній англійській мові є переосмисленими з семантико-прагматичної, а 
також стилістичної точок зору. Окрім того, очевидним є зменшення частоти використання наведених 
часових форм та, особливо у випадку із прикладом (13), – значне звуження контексту використання. 
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До цього підтипу граматикалізації видається доцільним віднести часткову деграматикалізацію часової 
форми Future Simple на позначення майбутньої дії, оскільки у сучасній англійській мові вираження 
незапланованої майбутньої дії відбувається за допомогою часових форм Present Simple і Present 
Continuous, а форма Future Simple набуває додаткового прагматичного навантаження (обіцянка, погроза 
тощо). 

Наступний підвид деграматикалізації дієслів – деграматикалізація форм непрямих способів, зокрема 
subjunctive II: 

(15) She looked a little nauseated and held it as gingerly as if it were something recently dead [Rowling, 102]. 
(16) Harry connected these … images …, as if it was the blackthorn wand’s fault. [Rowling, 436]. 
У сучасній англійській мові спостерігаємо звуження сфери використання форми subjunctive II на 

користь часових форм дієслова дійсного способу, тобто форма subjunctive II втратила частину своїх 
граматичних властивостей, що підпадає під наше визначення деграматикалізації. 

Останній тип деграматикалізації – синтаксичний – стосується одиниць, що використовуються в 
еліптичних реченнях. 

(17) (Are you going) down? 
(18) (The player was) offside. 
Так, прислівники у прикладі (17) і (18) поряд із абстрактним значенням напрямку руху набувають 

конкретного значення і є легко упізнаваними поза ситуацією використання (у ліфті, на футбольному 
матчі відповідно). Окрім того, деграматикалізовані одиниці down та offside набувають дискурсивних 
властивостей, що не є притаманним для граматичних одиниць. У прикладі (17) і (18) фіксуємо 4 із 5 
ознак, якими характеризується процес деграматикалізації (категорійна та прагматико-семантична 
реінтерпретація, звуження синтаксичного контексту та зменшення частоти використання). 

Висновки. Отже, на основі вищесказаного можна зробити висновок про системність 
деграматикалізації, оскільки цей процес стосується як морфологічного рівня (афіксальні та кореневі 
морфеми), так і синтаксичного (словосполучення і речення). Стверджувати про таку системність 
можливо лише із зверненням до пам’яток літератури різних періодів історії англійської мови. 
Перспективним можна вважати звернення до прикладів деграматикалізації у інших мовах та 
проведення паралелей та аналогій, що може підтвердити тезу про системність деграматикалізації мовних 
одиниць як лінгвістичного явища. 
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Гирин О. В. Деграматизация как системное явление в английском языке.. 

В статье рассматриваются основные типы деграмматизации в современном английском языке. 
Утверждается, что в современном английском языке деграмматизация является системным 
явлением и охватывает как морфологический, так и синтаксический уровни языка. Уменьшение 
количества грамматических черт в языковой единице может происходить во время изменений 

следующего типа: деафиксация, конверсионная и синтаксическая деграмматизация, 
деграмматизация модальных глаголов и временных форм. Эти изменения могут сопровождаться 

сопутствующими процессами: категориальной и прагматически-семантической 
реинтерпретацией, сужением синтаксического контекста, уменьшением частоты использования 

единицы, а также усилением фонологических позиций. 

Ключевые слова: грамматикализация, лексикализация, деграмматизация, деафиксация. 

Hyryn O. V. Degrammatization as a Systematic Phenomenon in English.. 

The article covers the main types of degrammatization in the Present-day English. It argues that Present-day 
English observes degrammatization as a systemic phenomenon which covers both morphological and syntactic 
levels of the language. The reduction of the grammatical features in the language unit happens while one of the 
following processes: deaffixation, conversional and syntactic degrammatization, degrammatization of modal 
verbs and tense forms of the verb. These changes may be accompanied by adjoining processes: categorical, 

pragmatic and semantic reinterpretation, syntactic context narrowing, decrease in the usage frequency, 
phonologic position strengthening. 

Key words: grammaticalization, lexicalization, degrammatization, deaffixation. 

 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Філологічні науки 

© Кабов А. В., 2014 
194 

УДК 811.134.2'367.2'366.59:070 
А. В. Кабов, 

кандидат філологічних наук, асистент 
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

arkadiykabov@yandex.ua 

ЛІНГВОПРАГМАТИКА ТА ПОЛІФОНІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО СПОСОБУ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В 
СУЧАСНІЙ ПРЕСІ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАНЬ EL PAÍS, ABC, EL MUNDO) 

У статті представлено лінгвопрагматику суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі на 
матеріалі видань El País, ABC, El Mundo. Розглянуто попередні наукові розвідки щодо проявів 
поліфонічності в газетних текстах. На основі теорії М. Л. Донер виявлено та обґрунтовано 

поліфонічний потенціал суб’єктивного способу в сучасному іспанському мас-медійному дискурсі. 
Встановлено, що дієслова головних складнопідрядних речень та заперечні частки є найчастотнішими 
селекторами прихильної або неприхильної точок зору, що пов'язано з втіленням аргументативних 

задумів журналіста. 

Ключові слова: суб'єктивний спосіб, лінгвопрагматика, мас-медійний дискурс, іспанська мова, 
поліфонія, селектор точки зору.  

Постановка проблеми. Суб’єктивний спосіб іспанської мови продуктивно застосовується в сучасному 
художньому мовленні. На нашу думку, аналогічна тенденція повинна спостерігатися в мас-медійному 
дискурсі сучасної іспанської мови. Як достеменно відомо, лінгвопрагматика суб’єктивного способу не 
обмежується художнім стилем мови, поширюючись також на офіційно-діловий (законодавчі, адміністративні 
тексти) та публіцистичний (публікації у різноманітних періодичних виданнях) стилі. Варто підкреслити 
значний потенціал суб’єктивного способу іспанської мови, який пояснюється його поліфонічністю та 
представленням на суд читачів різних точок зору на різноманітні події у сучасному світі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання поліфонії та поліфонічних текстів розглядалося 
багатьма науковцями. Серед них, Феліпе Хіменес Берріо (Felipe Jiménez Berrio), який, в статті 
"Acercamiento a los textos polifónicos" [1], проаналізував різні типи поліфонії у сучасних іспанських мас-
медійних текстах, базуючись на поліфонічній теорії О. Дюкро [2]. Дослідник виділяє три типи 
поліфонічних текстів: 1) відтворене мовлення; 2) висловлення-відлуння, 3) інтертексти (експліцитна 
вставка текстів, наприклад, приказок, прислів’ їв). Кожен із цих типів, на думку автора, поділяється на 
свої складові. Зокрема, відтворене мовлення поділяється на пряму мову, пряму вільну мову, непряму 
мову, вільну непряму мову, змішаний тип мови. Висловлення-відлуння, в свою чергу, поділяються на 
застосування дієслівних форм минулого недоконаного дійсного, майбутнього дійсного та 
кондиціонального способів для вираження точки зору іншої людини. Невід’ємними складовими 
висловлень-відлунь, на думку Феліпе Хіменеса Берріо, є заперечення та іронія. Інтертексти широко 
використовуються в політичних промовах для покладання відповідальності за висловлення на іншого 
суб’єкта. Послуговуючись інтертекстами, мовець віддаляється від суб’єктивної точки зору. 

Марія Трінідад Фріас Леброн (María Trinidad Frías Lebrón) у статті "Sobre las formas de reproducción 
del discurso ajeno en algunos textos periodísticos de la prensa italiana y española" [3] аналізує різні види 
передачі висловлень в мовленні іспанських та італійських газет. Як і Феліпе Хіменес Берріо, вчена 
виділяє прямий та непрямий дискурс, змішаний дискурс, вільний непрямий дискурс, інтертексти 
(приказки, прислів’я, слогани, ідіоматичні вирази). 

Маргаріта Порроче Бальєстерос (Margarita Porroche Ballesteros) у розвідці "Oralidad y escritura en las 
columnas de opinión de la prensa zaragozana actual" [4] розглядає спільну лінгвопрагматику елементів усного та 
писемного мовлення в редакторських колонках сучасної преси Сарагоси (автономна область Арагон). Автор 
відзначає значний вплив суб’єктивності в редакторських статях, яка проявляється в експресивності 
висловлень, їх інтерактивному характері. Суб’єктивність газетних текстів досягається, на думку 
Маргаріти Порроче Бальєстерос, шляхом застосування першої особи однини, вигукових речень, дужок, 
сталих виразів. Вчена вказує на використання рис усного іспанського мовлення як дискурсивної стратегії із 
метою зближення автора та читача і припускає, що журналістика стає все більш суб’єктивною.  

Даміан Морено Бенітес (Damián Moreno Benitez) у статті "Distintas funciones de la descortesía: los 
insultos de los políticos en la prensa escrita" [5] відзначає поліфонічний характер мас-медійного дискурсу, 
якому сприяють наявність численних цитувань різних джерел інформації, що призводить до утворення 
багатоголосся. На думку автора, поліфонія висловлень політичних діячів проявляється в експліцитному 
зверненні до виборців та імпліцитному – до політичних опонентів. Вчений аналізує образи та 
звинувачення у промовах політиків на матеріалі іспанських газетних публікацій. Даміан Морено Бенітес 
констатує поліфонічну складність газетних текстів та приходить до висновку, що застосування образ і 
неввічливої мовленнєвої поведінки має модальну функцію – привернути увагу читача.  
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Проаналізувавши вищенаведені наукові розвідки щодо поліфонії іспанських газетних текстів, 
підкреслимо очевидний факт – рівень об'єктивності ЗМІ Іспанії знижується, тоді як рівень суб’єктивності 
постійно зростає. Це обумовлено впливом політичних уподобань різних видавничих компаній та 
підтримкою конкретної політичної ідеології та партії, яка її представляє в уряді та парламенті Іспанії. 
Відомо, що національна газета Іспанії "El País" дотримується лівоцентриських поглядів та підтримує 
Соціалістично-Робітничу Партію Іспанії (PSOE – Partido Socialista Obrero Español), "ABC" – правого 
крила політичних поглядів, монархізму, католицизму та підтримує Народну Партію (PP – Partido 
Popular), тоді як "El Mundo" представляє центриські, ліберальні погляди.  

Метою нашої статті є поліфонічний аналіз, встановлення лінгвопрагматики суб’єктивного способу 
іспанської мови на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo. 

Завданням запропонованої статті є поліфонічний аналіз прикладів з іспанського мас-медійного 
дискурсу, які містять суб’єктивний спосіб для вираження різноманітних аргументативних задумів мовця. 

Предметом дослідження є поліфонічний потенціал суб’єктивного способу іспанської мови. 
Об’єктом дослідження є поліфонічне функціонування суб’єктивного способу іспанської мови в мас-

медійному дискурсі на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo. 
Виклад основного матеріалу. Необхідно зазначити, що поліфонічність є невід’ємною рисою 

іспанських газетних текстів, проте проявляється вона, на нашу думку, не лише за допомогою 
вищенаведених мовленнєвих засобів (приказки, прислів’я, слогани, іронія, заперечення, дужки, лапки 
тощо), але й послуговуючись дієслівними формами суб’єктивного способу. Саме цей аспект поліфонії 
іспанських газетних текстів є сьогодні недостатньо дослідженим.  

Парадигма суб’єктивного способу іспанської мови в газетних текстах обмежується теперішньою, 
минулою, минулими недоконаними та давноминулою формами, оскільки майбутній суб’єктивний спосіб 
застосовується лише у законодавчих, адміністративних текстах, прислів’ях, приказках, максимах.  

Методологічне підгрунтя нашого аналізу, як і відповідних досліджень науковців, розглянутих на 
початку запропонованої статті, становить поліфонічна теорія О. Дюкро, яка була доповнена та уточнена 
іспанською ученою М. Л. Донер. Спільним у їхніх теоріях є позначення присутності точок зору за 
допомогою суб’єктів висловлення, а також твердження про виникнення поліфонії із множинності точок 
зору і полеміки мовця з суб’єктами висловлення [6: 56]. М. Л. Донер поглибила теорію О. Дюкро 
твердженням, що поліфонія присутня не тільки у висловленні, а й у самій мові. Показниками поліфонії є 
форми суб’єктивного способу. Суб’єкти висловлення не виражаються за допомогою слів. Їм відповідає 
семантичне або семантико-прагматичне тлумачення слів, яке О. Дюкро називає точкою зору. 
М. Л. Донер дала своє визначення поняття ''точка зору'': це ''форма аргументації, яка представляє 
сигніфікат як результат вибору і перетворює висловлення в полеміку'' [6: 67]. Поліфонічна аргументація 
може базуватися на обраній або недопустимій точці зору. Отже, мовознавець виділяє прихильну точку 
зору, яка аргументує на користь змісту певної мовної одиниці, що вказує спрямування, і неприхильну, яка 
аргументує проти цього спрямування. Саме мовець започатковує полеміку і вирішує, які точки зору 
мають втрутитися в неї. Таким чином, мовець спочатку може висловити три різні точки зору, але згодом 
однаково відкине дві з них, залишивши лише одну. 

''Суб’єктивний спосіб сприяє утворенню підрядних речень, оскільки він лише породжує полеміку 
точок зору, а членом речення, який обирає одну з них, найчастіше є дієслово у формі дійсного способу'' 
[6: 83]. Препозитивні дієслова, заперечення, прислівники, іменники здатні обирати одну з двох 
запропонованих точок зору і називаються селекторами.  

Проведемо поліфонічний аналіз прикладів з іспанських газет, які містять форми суб’єктивного 
способу. Зважаючи на обмежений обсяг публікації, для аналізу було обрано по 4 статті з кожного з 
вищенаведених періодичних видань. Зазначимо наявність різних підвидів підрядних додаткових та 
обставинних речень, зокрема, додаткових волюнтативних речень, додаткових речень, які вводяться 
дієсловами на позначення різноманітних емоцій або з заперечним значенням, обставинних часу, 
порівняння, мети, способу дії.  
Підрядні додаткові волюнтативні речення: 1) "Compartimos con el Gobierno que no queremos que 

Cataluña se separe del resto de España y vamos a enfrentar todo intento de que se separe, pero nosotros hemos 
construido un camino y el Gobierno está instalado en el no", ha criticado." [7]; 2) "Más de medio millar de 
antidisturbios se concentraron ayer ante el complejo policial de Moratalaz en Madrid para pedir que se asuman y 
se depuren responsabilidades por lo ocurrido el sábado." [8] ; 3) "La asociación ha solicitado en las misivas 
remitidas al departamento que dirige el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y a la Comisión de Justicia del 
Congreso que suprima o reduzca las 'legítimas', es decir, aquella parte de la que no se puede disponer libremente 
porque está reservada por ley a los herederos forzosos" [9].  

У першому прикладі селектором неприхильної точки зору на подію підрядного речення є дієслово 
головного речення "compartimos", заперечна частка "no", дієслово "enfrentar". У другому реченні 
волюнтативне дієслово "pedir" реалізує свій смисл та вказує на прихильну точку зору щодо підрядного 
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речення. В третьому прикладі семантичного стереотипа дієслова "solicitar" достатньо для скерування 
висловлення у вказаному в підрядному реченні напрямі дії.  
Підрядні додаткові речення, які вводяться дієсловами на позначення різноманітних емоцій: 1) "Él nos 

implora que nos acordemos de la gente, sobre todo de la gente más pobre, cuya vida está condicionada 
directamente de las decisiones que nosotros tomamos" [10]; 2) "El abogado Miquel Roca ha pedido hoy jueves 
diálogo político entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña, porque los problemas se resuelven hablando 
y no hablar es "de burros", y ha mostrado su esperanza de que la "inteligencia" pueda más que la "visceralidad"" 
[11]; 3) "Condeno la violencia, me da igual que sea de extrema derecha, extrema izquierda o de centro" [8] ; 4) 
"Hay que averiguar quienes son las personas responsables de haber acometido unos actos no sólo vandálicos sino 
de brutalidad extrema hacia la Policía, que ha sufrido un ataque de una virulencia de la que espero que 
los observadores de la OSCE, que tanto vigilan a España, se hayan percatado", ha señalado" [12] ; 5) "Lo hemos 
visto los que tenemos un poco de memoria y que hemos vivido esta experiencia política y era muy raro que 
sucediera algo", ha destacado" [12] ; 6) "La víctima lamentaba que el disidente de ETA nunca le hubiera 
contestado" [13]; 7) "Se espera que las autoridades ucranias anuncien hoy el contenido del paquete de ajuste" [14]. 

Вважаємо за необхідне зазначити цей тип підрядних як найчастотніший серед запропонованих підрядних 
додаткових та обставинних речень. На нашу думку, поясненням цьому може слугувати все більш очевидний 
перехід як іспанської, так і світової журналістики, від об’єктивної подачі матеріалу до його суб’єктивної 
оцінки. Власне форма суб’єктивного способу допомагає морфологічно підкреслити суб’єктивну точку зору та 
експліцитно виділити її в реченні. У вищенаведених прикладах селекторами точки зору виступають дієслова 
"implorar, mostrar su esperanza, me da igual, esperar, vigilar, ser raro, lamentar, se espera que". Підкреслимо також 
передачу прямої та непрямої мови за допомогою дієслів "señalar, destacar".  
Підрядні додаткові речення, які вводяться дієсловами з заперечним значенням: 1) "Esto no significa 

que estemos de acuerdo en todos los asuntos, pero estoy convencido de que la suya es una voz que el mundo 
debe escuchar" [10] ; 2) "¡Nunca pensé que esto fuera suceder pero voy a intentar sacarme la ciudadanía 
española!" [15] 3) "Cayo Lara niega que exista en la calle un florecer de la violencia, más bien en su opinión 
la raíz de la misma hay que buscarla en la propia actitud y en las políticas del Ejecutivo" [16].  

У всіх вищенаведених прикладах реалізується конкретна точка зору різних осіб. Позиції "мовця як 
такого" та "мовця як істоти у світі" (конкретного позамовного референта, зокрема американського 
президента Барака Обами (1 речення), невідомого Інтернет користувача (2 речення), іспанського 
політика Кайо Лара (3 речення) проявляються за допомогою заперечних конструкцій – "no significa, 
nunca pensé, niega que", які обирають неприхильну точку зору у всьому висловленні. Таким чином, 
дієслова головних речень виступають в ролі селекторів точки зору, в той час як суб'єктивний спосіб 
вказує на їх полеміку в реченні.  
Підрядні обставинні часу: 1) "El primer gesto es más sencillo: apagar el interruptor cuando salgamos de 

una habitación vacía" [17]; 2) "La Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (AEDES) ha 
pedido por carta al Ministerio de Justicia y al Congreso de los Diputados que reforme la ley para conceder 
"plena libertad" a la hora de hacer un testamento y poder desheredar a hijos o padres cuando se haya perdido el 
afecto y la comunicación entre ambos" [9]. 

У двох прикладах застосовуються теперішній та минулий суб’єктивні способи. В першому реченні 
форма "salgamos" відносить дію до розряду неактуалізованих, оскільки йдеться лише про гіпотетичну 
майбутню дію. Селектором прихильної точки зору виступає дієслово "apagar". У другому прикладі 
сполучник "cuando" і форма минулого суб’єктивного способу "se haya perdido" підкреслюють майбутню 
вірогідну завершену дію. Селектором прихильної точки зору є відсутність заперечних часток та 
семантичний стереотип дієслів "conceder'', ''poder".  
Підрядне обставинне порівняння: 1) "La lista recorrió como la pólvora varios países de Latinoamérica y, a pesar 

de que ha sido desmentida por el Ministerio de Justicia español, continúa circulando como si fuera verdadera" [15]. 
У нашій підбірці прикладів з іспанських газет був знайдений лише один приклад підрядних 

обставинних порівняння. Це зовсім не свідчить про низьку частотність цього типу підрядних речень, 
оскільки вибірка прикладів не є репрезентативною. Селектором прихильної точки зору в 
запропонованому прикладі є стверджувальна конструкція з герундієм "continúa circulando". Порівняльна 
конструкція зі сполучником "como" надає підмету речення (la lista) неіснуючої ознаки (verdadera).  
Підрядні обставинні речення мети: 1) "Así que, ¿por qué no aprovechar ese momento en el que volvemos 

a ver nuestra casa para hacer un repaso de qué podemos hacer, día a día, para que el hogar en el que vivimos sea 
energéticamente responsable?" [17]; 2) "Reformar la casa solo para mejorar su eficiencia energética no suele 
valer la pena económicamente, pero sí aprovechar otras obras – reformas de techos y fachadas, sobre todo – para 
llevar a cabo mejoras que permitan que la casa ahorre energía" [17]. 

У наведених прикладах селекторами прихильної точки зору є присудок "energéticamente responsable" 
та дієслівна конструкція з іменником "llevar a cabo mejoras". Саме ці елементи речення обирають 
семантичне спрямування висловлення. 
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Підрядні обставинні способу дії: 1) "Eso sí: los productos usados en su fabricación hacen que ni las unas 
ni las otras puedan ser tratadas como basura normal" [17] ; 2) "Su objetivo no era participar en los antes 
conocidos como encuentros restaurativos con terroristas arrepentidos, sino lograr que Pikabea le proporcionara 
información de hasta 27 asesinatos sin resolver y reconociera su participación en el atentado de 1979 contra 
la casa cuartel de Andoáin . . . " [13].  

Селектором неприхильної точки зору в першому реченні є заперечні частки "ni . . . ni", які 
встановлюють правила поводження з економними лампами освітлення. В другому прикладі зазначимо 
наявність узгодження часів та застосування минулого недоконаного суб’єктивного способу в підрядному 
реченні (proporcionara, reconociera). Селектором прихильної точки зору є дієслово "lograr", яке володіє 
прихильним семантичним стереотипом. 

Висновки. Підсумовуючи наше дослідження, зазначимо досить широку парадигму форм та 
частотність використання суб’єктивного способу іспанської мови в незначній кількості запропонованих 
газетних статей (20 прикладів у 12 статтях із 3 газет).  

Суб'єктивний спосіб іспанської мови є одним із показників поліфонічності висловлення в іспанському 
мас-медійному дискурсі. Найчастотнішими словами-селекторами прихильної або неприхильної точок 
зору у вищенаведених прикладах є дієслова головних речень та заперечні частки. Це пояснюється 
суб'єктивністю писемного мовлення журналіста та застосування ним широкої гами дієслів для передачі 
чужого мовлення, а також для показу полеміки точок зору у висловленні. Полеміка вирішується шляхом 
використання відповідних слів-селекторів, які вказують на семантичне спрямування речення. 
Лінгвопрагматика суб’єктивного способу в мас-медійному дискурсі пов’язана з втіленням 
аргументативних задумів журналіста ("мовця як такого") та особи, чиї судження він передає ("мовця як 
істоти у світі" – справжнього позамовного референта), і охоплює відповідні види підрядних додаткових 
та обставинних речень – волюнтативні, на позначення емоцій, мети, способу дії. 

Перспективою подальших досліджень цієї теми є залучення до аналізу французького мас-медійного 
дискурсу, його поліфонічного вивчення і порівняння частотності застосування суб’єктивного способу 
французької мови та його іспанського відповідника. 
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Кабов А. В. Лингвопрагматика и полифония субъективного наклонения испанского языка в 
современной прессе (на материале изданий El País, ABC, El Mundo). 

В статье представлена лингвопрагматика субъективного наклонения испанского языка в современной 
прессе на материале изданий El País, ABC, El Mundo. Рассмотрены предыдущие научные изыскания 

касательно проявлений полифоничности в газетных текстах. На основании теории М. Л. Донер выявлен 
и аргументирован полифонический потенциал субъективного наклонения в современном испанском 

масс-медийном дискурсе. Установлено, что глаголы главных придаточных предложений и 
отрицательные частицы являются самыми частотными селекторами благосклонной и неблагосклонной 

точек зрения, что связано с воплощением аргументативных замыслов журналиста. 

Ключевые слова: субъективное наклонение, лингвопрагматика, масс-медийный дискурс, испанский язык, 
полифония, селектор точки зрения. 

Kabov A. V. Linguopragmatics and Polyphony of the Spanish Subjunctive Mood in the Contemporary Press 
(on the Material of Newspapers El País, ABC, El Mundo). 

The research deals with linguopragmatics and polyphony of the Spanish subjunctive mood in the contemporary 
press. The articles from the Spanish newspapers El País, ABC, El Mundo serve as the research material. The 

scientific methods of description, analysis, synthesis have been used in order to single out peculiarities of functioning 
of the Spanish subjunctive mood in the newspaper texts and its polyphonic features by means of the theory by 

M. L. Donaire. As a result of the investigation, it is found out that the Spanish subjunctive mood is a very frequent verb 
form used in the contemporary press. The paradigm of subordinate clauses that use subjunctive mood is rather 

numerous: subordinate complement clauses that express desire, emotions, negation, adverbial subordinate clauses of 
time, comparison, purpose, manner. The following selectors of the favourable and unfavourable points of view have 

been determined: main clause verbs, negative particles. This fact can be explained by journalists' argumentative 
intentions to express their own point of view towards the topic and by reproducing other people’s attitude in the 
newspaper articles. The comparative study of polyphonic features of the French mass media discourse with the 

Spanish one has been proposed as a perspective of the following scientific researches. 

Key words: subjunctive mood, linguopragmatics, mass media discourse, Spanish language, polyphony, selector 
of the point of view. 
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ЗАГОЛОВОК-АЛЮЗІЯ: СМИСЛОВИЙ І КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ) 

У статті розглянуто особливості алюзії як мовленнєвого засобу сучасної художньої літератури, 
проаналізовано ступінь вивчення питання; викладено точку зору на проблему озаглавлювання художніх 
текстів, в тому числі в когнітивному аспекті, обґрунтовано важливість аналізу заголовків-алюзій у 
термінах когнітивної парадигми. Запропоновано спробу систематизації алюзивних заголовків залежно 
від ступеня складності смислових і концептуальних зв’язків між заголовком-алюзією й власне текстом, 
а також залежно від комбінування когнітивних операцій у процесі сприймання художнього тексту. 

Ключові слова: алюзія, алюзивний заголовок, когнітивна операція, сприйняття художнього тексту, 
адресат, смисловий зв'язок. 

Постановка проблеми. Алюзія як стилістичний засіб є давно відомим явищем, характерним як для 
прозових, так і поетичних художніх текстів, проте ця стилістична фігура, як це не дивно, ще не набула 
достатньо ретельного вивчення. Навіть сам термін вживається не завжди. Так, у роботі, присвяченій 
проблемам перекладу алюзій, об’єкт дослідження називається реаліями різних тематичних груп [1: 50-56], 
класичний ''Словник лінгвістичних термінів'' не містить трактування цього стилістичного прийому [2], у 
деяких дослідженнях спостерігається ототожнення алюзії з іншим стилістичним прийомом – антономазією 
[3: 176-178]. В окремих дослідженнях, присвячених алюзії, розглядаються її смислові та семантичні види, 
смислові та стилістичні функції в окремих жанрах текстів, наголошується її спорідненість з натяками [4; 5], 
проте лінгвістична природа використання алюзії в якості заголовка художнього твору не висвітлюється. 
Однак робота з численними текстами художніх творів британських і американських авторів свідчить про 
те, що письменники неодноразово використовують цей прийом для озаглавлювання. 

Отже, метою пропонованої розвідки є вивчення особливостей функціонування алюзії-заголовка в 
художньому дискурсі в аспекті смислової та концептуальної взаємодії алюзивного заголовка з власне 
дискурсом. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна вітчизняна лінгвістика розуміє під алюзією мовленнєвий 
засіб – стилістичний прийом, пов'язаний із використанням у тексті фольклорного, літературного, 
історичного чи побутового факту, а також відомого афористичного вислову, крилатого слова, ідіоми. 
Алюзія органічно пов’язана з першоджерелом, де зафіксована її поява. Цей прийом допомагає гранично 
стисло, зате вичерпно, інколи одним словом вказати на рису людини, особливість події тощо, тісно 
поєднану з оповіддю, оскільки вона асоціативно виокремлює важливу думку певного контексту [6: 13]. 
Дослідники відзначають, що алюзія базується на спільних фонових знаннях адресанта та адресата й 
використовується адресантом для цілеспрямованого прирощення основного змісту повідомлення. При 
чому традиційною роллю алюзії є мовна гра, проте з позицій когнітивної лінгвістики аналізоване явище 
може розглядатися глибше як засіб людської когнітивної системи, за допомогою якого здійснюється 
розуміння й сприйняття одного типу об’єктів і явищ у термінах іншого [4]. Такий підхід повністю 
відповідає твердженню О. О. Селіванової про концептуальний статус усіх фігур мовлення [7: 142], яке 
уявляється беззаперечним: адже усі мовленнєві фігури є інтендованими або напівінтендованими 
адресантом, тому вони ґрунтуються на цілком зрозумілих когнітивних процесах. Підкреслюється, що 
алюзія не формує нові концепти, а є засобом експліцитної або імпліцитної апеляції до вже відомого 
концепту, у цьому й полягає її концептуальна функція. В термінах концептуального підходу це мовне 
явище розглядається як концептуальна алюзія, тобто як концептуально навантажена мовна одиниця, що 
має алюзивний статус [4]. Вважаємо доцільним зазначити, що у статті концепт розуміємо як складне 
мовленнєве утворення, в якому виділяються поняттєвий, образний та ціннісний компоненти. Концепти 
формуються в свідомості людини на основі безпосереднього чуттєвого досвіду, безпосередніх операцій 
людини з предметами, взаємодії з уже сформованими концептами. Їхнє усвідомлення дає можливість 
передавати інформацію про них іншим носіям мови / комунікантам, а значимість закріплює в 
індивідуальному й колективному досвіді важливі характеристики дійсності, які й становлять образно-
перцептивну, понятійну та аксіологічну сторони концепту [8: 94, 95]. У даній розвідці пропонується 
вивчення алюзій на матеріалі зазначених англомовних художніх текстів саме з позицій концептуальної 
лінгвістики. Огляд протиріч у розумінні й трактуванні концепту в сучасному мовознавстві уявляється 
недоцільним, оскільки виходить за межі предмету нашого дослідження. 

Робота з текстами англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть показує, що алюзія доволі часто 
використовується як заголовок. Зрозуміло, що це значною мірою детерміновано особливостями авторської 
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манери письменників: творчий здобуток О. Генрі нараховує 23 % алюзивних заголовків, А. Крісті – 7 %. 
Проте ці спостереження становлять, на нашу думку, цікавий матеріал для лінгвістичного аналізу. 

Щодо заголовка як лінгвістичного факту озаглавлювання, цей феномен завжди вважався важливим 
для аналізу тексту. Адже заголовок – це перша інформація про твір, від якої значною мірою залежить 
настрій адресата. Тому роль заголовка для художнього дискурсу неодноразово аналізувалася, 
підкреслювалися різноманітні смислові відношення між заголовком і текстом [9; 10]. Неодноразово 
наголошувалося, що заголовок є рамковим знаком, який вимагає обов’язкового повернення до себе після 
завершення читання художнього тексту та який нарощує об’єм свого значення за рахунок безлічі 
контекстуальних значустей найрізноманітніших мовних одиниць [11: 3; 12: 138]. Заголовок у своєму 
остаточному, ретроспективному прочитанні є надзвичайно ємним вираженням точки зору автора, 
суттєвим компонентом, що завершує формування образу автора даного твору [12: 51]. 

Залучення когнітологічного підходу до аналізу заголовків є доцільним, тому що у будь-якій деталі 
тексту криється мотивація її появи в даному місці в даний момент, а також у даному вигляді в єдності 
взаємних зв’язків з іншими елементами тексту / дискурсу. Тому заголовок як компонент тексту з 
невід’ємними текстотвірними і текстоформуючими властивостями логічно передбачає використання 
методик когнітивного аналізу. 

Прогнозуюча функція заголовків художніх творів полягає в тому, що між заголовком і власне текстом 
встановлюється проспективно-ретроспективний зв'язок, що зумовлює смислову двоплановість заголовку 
і надає йому семантичної та смислової багатозначності [13: 187]. Зазначені семантичні та смислові 
нашарування передбачають підсвідоме залучення як адресантом, так і адресатом, фонових знань, вже 
сформованих оцінок, інтерпретацій, смислів і т. д. Тому кожний сприйнятий текст стає когнітивним 
фактором, або цілою сукупністю когнітивних факторів, які керують його сприйняттям. Ці властивості 
тексту мотивують необхідність нових сучасніших підходів до вивчення художнього тексту в його 
взаємодії із заголовком: аналізується не тільки сам текст, а художній дискурс, який також залучає 
процеси створення й сприйняття цього тексту з їх специфічними властивостями.  

Вказаний підхід дозволяє особливо виділити нові якості заголовка художнього тексту, а саме його 
здатність актуалізувати ключовий концепт художнього твору [12: 133; 14: 29-32]. Проведений нами 
аналіз свідчить про те, що особливості проспективно-ретроспективних взаємин між алюзивним 
заголовком і побудовою смислів дискурсу, а також семантико-лексична репрезентація цих зв’язків у 
тексті твору безпосередньо можуть бути достатньо різноманітними.  

У смисловому аспекті уявляється цікавим дослідити, які саме види алюзій функціонують як 
заголовок. Наразі існує достатньо багато класифікацій алюзій, які ґрунтуються на смислових, 
структурно-семантичних або функціональних засадах. Найбільш детальною тематичною класифікацією 
вважаємо список тематичних класів алюзій з 11 позицій, запропонований Н. Ю. Новохачьовою: 
1) літературно-художні; 2) фольклорні; 3) кінематографічні; 4) пісенні; 5) газетно-публіцистичні; 
6) крилаті; 7) офіційно-ділові; 8) інтермедіальні; 9) біблеїзми; 10) наукові алюзії; 11) контаміновані 
експресами [15:116-124]. Велика група традиційно вирізнюваних алюзій – власних імен (тобто 
антропоніми, зооніми, топоніми і т. д.) вивчаються дослідницею всередині декількох названих класів.  

Було виявлено, що алюзивні заголовки (усього 275) достатньо часто містять:  
• літературно-художні алюзії – 37 % (наприклад: ''Labours of Hercules'', ''Nemesis'' (A. Christie), 

''Monsignor Quixote'' (G. Greene), ''Telemachus, Friend'',''The Handbook of Hymen'' (O. Henry) та інші); 
• біблійні алюзії – 19 % (наприклад: ''The Gift of the Magi'' (J. Henry), ''The Power and the Glory'', ''The Root 

of All Evil'' (G. Greene), ''Promised Land'' (M. Conlon-McKenna), ''A Handful of Dust'' (E. Waugh) та інші); 
• алюзії з крилатих виразів – 17 % (наприклад: ''The Moment of Truth'' (G. Greene), ''Sandcastle'' 

(I. Murdoch),''The Hand that Rules the World'', ''The Fifth Wheel'' (O. Henry), ''Great Possibilities'' (J. Collier), 
''The Winter of Our Discontent'' (J. Steinbeck) та інші); 

• пісенні алюзії – 11 % (наприклад: ''The Rose of Dixie'' (O. Henry), ''Hickory Dickory Dock'', ''Five 
Little Pigs'' (A. Christie) та інші). 

Зазначено також нечисленні випадки використання для озаглавлювання фольклорних (наприклад: 
''The Rainmaker'' (J. Grisham), ''The Head-Hunter'' (O. Henry), наукових (наприклад: ''Proof Positive'', 
''Burnt-Out Case'' (G. Greene) і офіційно-ділових алюзій (наприклад: ''S.O.S.'' (A. Christie), ''The Memento'' 
(O. Henry). Інших тематичних класів алюзій у функції заголовка відзначено не було. 

Особливий інтерес становлять, на наш погляд, мовленнєві способи актуалізації смислових зв’язків 
алюзивного заголовку з подальшим дискурсом в аспекті створюваних автором умов для розпізнавання 
алюзивного знаку. Зрозуміло, що в процесі сприйняття адресатом тексту з заголовком-алюзією беруть 
участь усі когнітивні операції, притаманні обробці вербальної інформації на емпіричному рівні: аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення, класифікація [16]. Проте активність кожної із них виявилася залежною 
від ступеня прозорості й складності взаємозв’язків алюзивного заголовку й власне тексту в художньому 
дискурсі. Крім того, варто підкреслити участь когнітивної операції домислювання, властивої процесам 
обробки образної інформації [16], адже кожний художній текст – це складна система образів, витвір 
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мистецтва. Саме ступінь активності операції домислювання важливий для подолання складностей у 
сприйнятті тексту в термінах когнітивної діяльності.  

Можна виділити декілька ступенів вказаної прозорості-складності. 
1. Простий алюзивний зв'язок, який спостерігається для дискурсів, де лексичне наповнення заголовка 

актуалізується в тексті (часто неодноразово) у вигляді простого або понятійного повтору. Прикладом 
може слугувати гумористичне оповідання ''The Tooth, the Whole Tooth and Nothing but the Tooth'' (R. Ch. 
Benchley), яке має заголовком алюзію на крилатий вираз – традиційну клятву, проголошувану свідками в 
американських й англійських судах: The truth, the whole truth, nothing but the truth. Текст оповідання 
містить численні вживання простого й понятійного повтору:  

Some well-known saying is proved by the fact that everyone likes to talk about his experiences at the 
dentist’s. 

This sort of thing has been going on since the first mammoth gold tooth was hung out as a bait to folks in 
search of a good time. 

However many years it may be that dentists have been plying their trade, in all that time people have never 
tired of talking about their teeth. 

Сприйняття такого алюзивного заголовку передбачає участь усіх типових когнітивних операцій, 
проте домислювання може бути залучено мінімально: побудова тексту достатньо прозора для 
адекватного розуміння. 

2. Смисловий зв'язок ''від супротивного'', при якому когнітивний смисл алюзивного заголовка вступає 
у протиріччя зі смислом тексту, часто для досягнення іронічного ефекту. Прикладом є назва циклу 
оповідань ''Labours of Hercules'' (A. Christie), літературно-художня алюзія на відомий давньогрецький міф 
про 12 видатних вчинків героя Геракла, які прославили його на всю країну. Єдиним лексичним зв’язком 
тексту й заголовку є ім’я головного персонажа, Hercule Poirot. Усі інші компоненти смислової подібності 
лежать у площині порівняння подій оповідань та міфу-джерела: цикл складається з 12 оповідань, кожне з 
яких розповідає про роботу детектива над справою, проте настільки незначною, що її й злочином назвати 
не можна. Тобто подвиги виявляються просто мізерними.  

При сприйманні текстів цієї групи адресатом особливого значення набувають когнітивні операції 
порівняння та узагальнення, з достатньо вагомою часткою домислювання.  

3. Складний полікомпонентний зв'язок, що спостерігається здебільшого у дискурсах з так званим 
відкритим фіналом. Було зазначено, що алюзивний заголовок таких творів практично ніяк не 
актуалізується в тексті лексичними засобами, базовий концепт твору ніби пронизує весь контекст, 
створюючи смислові й емоційні асоціації із семантикою джерела алюзії і постійно набуваючи нових 
смислових нашарувань. Яскравим прикладом такого озаглавлювання є роман ''Burnt-Out Case'' 
(G. Greene), де заголовком виступає наукова алюзія без трансформацій і смислових додатків. Головний 
персонаж роману – творча людина, відомий і визнаний митець у стані професійної й душевної кризи. Він 
втратив будь-які творчі ідеї й бажання творити, тому він їде до Африки, щоб познайомитися з життям 
людей у колонії для прокажених (яких він справедливо вважає більш знедоленими й виснаженими 
життям, ніж він сам) і в такий спосіб поміняти оточення й розірвати старі суспільні контакти. В Африці 
він зустрічає цілу галерею виснажених – хворих на проказу пацієнтів, їхніх лікарів, які не відчувають 
професійного задоволення навіть у випадках припинення хвороби у пацієнтів, білих плантаторів, що 
живуть у тій місцевості й повільно багатіють, вигоряючи зсередини й втрачаючи сенс існування. 
Письменник майстерно показує, що не всі вони усвідомлюють власну душевну кризу, і оповідь про 
кожний смисловий кризовий ланцюжок індивідуалізована. Проте настрій зневірення у приємні майбутні 
події й власні сили пронизує всю текстову тканину роману, актуалізуючи його ключовий концепт 
ЗНЕВІРЕННЯ / ЗНЕСИЛЕННЯ з акцентом на його різні слоти. Таким чином, адресат змушений постійно 
домислювати численні смисли окремих речень, абзаців, підрозділів тексту, когнітивна операція 
домислювання постійно нашаровується на базові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. 

Можна стверджувати, що для таких дискурсів саме операція домислювання є провідною в процесі 
сприймання тексту твору, причому таке домислювання надзвичайно індивідуалізоване й залежить не 
тільки від фонових знань і зацікавленості адресата, а й від його системи цінностей і врешті-решт, від 
його персональної картини світу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Пропонована розвідка свідчить про доцільність 
вивчення алюзивних заголовків художніх текстів, які налічують низку смислових класів й демонструють 
значну різноманітність смислових і концептуальних відношень з власне текстом твору. Кожний тип 
таких відношень може бути предметом окремого дослідження. Залучення методик когнітивного аналізу 
для вивчення зв’язків базового концепту твору з алюзивним заголовком і власне текстом, а також 
дослідження конкретних мовленнєвих способів актуалізації як ключового концепту, так і цих зв’язків 
може зробити цікавий внесок у вивчення когнітивної природи сприйняття художніх текстів адресатом і 
засобів текстового впливу на нього.  
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Кузнецова И. В. Заголовок-аллюзия: смысловой и концептуальный аспекты  
(на материале англоязычных художественных произведений ХХ – XXI веков). 

В статье рассматриваются особенности аллюзии как речевого средства современной художественной 
речи, анализируется степень изученности вопроса; излагается точка зрения на проблему озаглавливания 
художественных текстов, в том числе в когнитивном аспекте, обосновывается важность анализа 
заголовков-аллюзий в терминах когнитивной парадигмы. Предлагается попытка систематизации 
аллюзивных заголовков в зависимости от степени сложности смысловых и концептуальных связей 
между заголовком-аллюзией и собственно текстом, а также в зависимости от комбинации 

когнитивных операций в процессе восприятия художественного текста. 

Ключевые слова: аллюзия, аллюзивный заголовок, когнитивная операция, восприятие художественного 
текста, адресат, смысловая связь. 

Kuznyetsova I. V. Allusion as a Title: Notional and Conceptual Approach  
(on the Material of English-Language Belles-Lettres Texts of the XX-XXI Centuries). 

The article deals with the problem of allusion as a speech device in the modern belles-lettres works on the basis 
of the analysis of the allusions investigation as to their semantic, functional and textual features. The problem of 

headlining in the text creation is touched upon, and the importance of the headlining’ study in terms of the 
conceptual-cognitive paradigm is formulated, the basic thesis being that a headlining expresses the basic 
concept of the text. About 300 allusions used as the text heading are analyzed, together with their relative 
semantic frequency, and the data of this frequency is suggested. The study is accompanied with the decent 

number of examples. With the usage of cognitive operations notions the grouping of the texts headed by allusions 
is suggested, the main point being the degree of complexity in correlations between the basic concept of the text 
as embodied by the allusive heading and the body of the text proper. This analysis is undertaken concerning the 

relative participation of certain cognitive operations, applied by an addressee, in the process of the text 
comprehension. Thus three groups of allusive titles and texts are singled out: 1) with the simple allusive 

connection; 2) with the ''oppositional'' sense connection; 3) with the complex policomponent connection; with 
the general characterization of each group. The article also includes the perspectives of further research. 

Keywords: allusion, allusive heading, cognitive operation, belles-lettres anticipation, addressee, 
notional correlation. 
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ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДЕОНТИЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ 

У статті простежено розвиток поглядів на деонтичну модальність від античності до сучасності в 
різних галузях гуманітарного знання. На основі аналізу логіко-філософського доробку визначено коло 
основних деонтичних понять, доведено необхідність розрізнення нормативних формулювань на 
дескриптивні та прескриптивні й урахування цього розмежування під час аналізу мовної реалізації 
деонтичної модальності, описано взаємодію деонтичної та аксіологічної модальностей. У статті 
проведено аналіз залучення здобутків логіки та філософії до лінгвістичного тлумачення деонтичної 
модальності, виокремлення різновидів деонтичних модальних значень, виявлення засобів мовної 

репрезентації нормативних формулювань.  

Ключові слова: деонтична модальність, деонтичне поняття, нормативне формулювання, 
кваліфікаційна ознака висловлювання.  

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку граматичних студій позначений посиленням 
інтересу до проблем, пов’язаних із виявленням природи мовних універсалій, зокрема й категорії 
модальності. Отримання коректних результатів у дослідженні такої категорії забезпечує 
інтердисциплінарний підхід, який дозволяє поєднати концептуальні засади мовознавчих студій і 
модальної логіки для аналізу особливостей мовного вираження модальної семантики.  

У мовознавстві неодноразово наголошувалося на тому, що адекватне трактування будь-якого з 
різновидів модальних значень було б некоректним без урахування доробку логічних та філософських 
студій. Ми вдаємося до аналізу історії вивчення деонтичної модальності в цих науках із метою 
ґрунтовнішого та повнішого розуміння її природи в контексті лінгвістичного дослідження.  

Актуальність цієї розвідки зумовлена сталим інтересом мовознавства до природи таких 
універсальних категорій, як модальність. Вона також випливає з необхідності залучення 
термінологічного апарату логіки та філософії до уточнення лінгвістичного тлумачення модальності та її 
різновидів. Своєчасність дослідження детермінована відсутністю розвідок, спрямованих на визначення 
логіко-філософських підвалин вивчення модальності, і деонтичної модальності зокрема, в сучасних 
лінгвістичних студіях. 

Метою статті, таким чином, є виявлення логіко-філософських засад дослідження деонтичної 
модальності в лінгвістиці.  

Виклад основного матеріалу. Інтерес до логічної природи норм, імперативів та команд як категорій, 
що мають відношення до деонтичної модальності, має багатовікову історію. Перші розвідки в цьому 
напрямі були зроблені ще за часів античності. Протагор, який описав тяжбу зі своїм учнем, став першим 
"деонтичним логіком", спричинивши інтерес до логічних проблем моралі та права [1: 4]. Надалі, поняття 
"обов’язкового" представлене в трансцендентальній філософії Канта. Від істинного (світу ноуменів) 
через свободу волі він переходить до обов’язкового, а потім – існуючого (світу феноменів) [1: 11]. У 
найзагальнішому сенсі, філософ пов’язує обов’язковість з необхідністю вчинку. Оскільки сама 
необхідність визначається різними за гносеологічним статусом причинами – зовнішніми або 
внутрішніми – логічним є розрізнення й обов’язковості, що нею зумовлена. Якщо причиною вчинку є 
зовнішнє джерело, а саме – бажання досягнути певної мети, то відбувається реалізація гіпотетичного 
імперативу як веління розуму, спрямованого на волю. У разі внутрішнього характеру причини, веління 
імперативу позначене категоричністю, що формулюється Кантом як необхідність "діяти тільки згідно з 
такою максимою, керуючись якою ти в той самий час можеш побажати, щоб вона стала загальним 
законом" [2: 2: 567]. Розрізнення категоричного та гіпотетичного імперативів проступає в дослідженні 
деонтичної модальності на рівні мови.  

Підвалини сучасних деонтико-логічних досліджень були закладені Лейбницем та Бентамом. Увагу 
вчених привернула праця Лейбниця "Елементи природного права" (1671 р.) як одна з перших логічних 
теорій, у якій деонтичні поняття "справедливе", "несправедливе", "належне", "байдуже" співвідносяться з 
онтологічними поняттями "можливо", "неможливо", "необхідно" і "випадково" [3: 1: 624]. Філософ також 
пропонував сформулювати всі онтологічні (і деонтичні) модальності в термінах можливості та 
заперечення [3: 1: 625], визначивши, таким чином, проективність модальних систем у логіці. У працях 
Бентама деонтологія постає як учення про "особисто повинне" в поведінці індивідуума [4]. Поняття 
"деонтологія" (від грец. δέоν, род. відм. δέοντος – "обов’язок", "зобов’язання" та λόγος – "слово", 
"вчення"), появою якого логіка завдячує цьому англійському філософу, протиставляють етиці – науці про 
мораль як "суспільно повинне" у стосунках між людьми. Філософія Бентама являє собою логіку волі, в 
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якій він намагається віднайти зв’язки між командами, заборонами та дозволами. Логіка волі є 
інструментом у руках законодавця для створення прозорих та раціональних законів, керуючись якими 
особа спрямовує свою поведінку. Послідовником Бентама вважають Е. Маллі, якому належить перша 
спроба розбудови формальної теорії нормативних понять як теорії побажань та наказів, здійснена в 
"Елементах логіки волевиявлень" у 1926 р. Його праці властива відсутність аналогії між алетичною та 
деонтичною модальностями; тобто вивчення деонтичної модальності здійснюється без застосування 
онтологізації, що відрізняє концепції Лейбниця і Г. фон Врігта [3: 1: 689]. 

Таким чином, у зазначених дослідженнях закладено підвалини вивчення деонтичної модальності як 
категорії некласичної логіки. Відтоді було розбудовано кілька десятків логічних систем нормативних 
понять (Л. Аквіст, О. Івін, Р. Монтегю, Я. Хінтікка на ін.) [5: 3-4]. У сучасній логіці деонтичну 
модальність (нормативна модальність, модальність обов’язковості) розглядають як характеристику 
практичної дії з погляду певної системи норм. Нормативний статус дії визначається за допомогою 
нормативних (деонтичних) понять, а саме – "обов’язково", "дозволено", "заборонено" та інших 
споріднених до них. Регулятивами дій разом із нормами, що формулюються за допомогою вищеназваних 
понять, є команди, запитання, оцінки [5: 13]. 

Отже, у центрі уваги деонтичної логіки постають різноманітні системи правил та приписів, які 
можуть бути досліджені за допомогою понять "обов’язково", "дозволено", "заборонено" тощо. 
Незважаючи на спроби дослідників досягти високої міри абстрактності, кваліфікація численних ситуацій 
за допомогою деонтичної модальності в окремих випадках вимагає звернення уваги на виконавця дії, 
урахування адресата норми (особи або осіб, на поведінку яких поширена дія припису), її авторства 
(нормотворчої інстанції) та умов реалізації [3; 5]. 

Деонтичні (нормативні) терміни, а саме – поняття "обов’язково", "дозволено", "заборонено", у 
поєднанні з предикатами дії у процесі її модального оцінювання, утворюють нормативне формулювання 
(фразу), для якого можливими є дескриптивне (підвладне канонам істинності та хибності) перетворення 
як узагальненої, родової, так і специфічної референції [3: 1: 625]. Поняття "нормативне формулювання" 
(фраза) варто розуміти як вербальну одиницю, речення, що є мовною об’єктивацію норми.  

Нормативні формулювання – або власне норми – приписують певні способи класифікації ситуації; їх 
прескриптивний потенціал реалізується не лише на рівні змісту, а й за допомогою більшою або меншою 
мірою експліцитно представлених маркерів нормативності (модальних дієслів, прикметників, іменників та 
ін.). Їх дескриптивні інтерпретації стверджують існування певних (нормативних або деонтичних) ситуацій [1].  

Диференціація власне норм та їх дескриптивних переформулювань пов’язана з питанням визначення 
істинності та хибності нормативних суджень. Визнавши можливість вивчення деонтичної модальності за 
допомогою онтологічних понять "можливо", "необхідно", Г. фон Врігт був вимушений вирішувати 
проблему застосування до них критерію "істинності / хибності". Дослідник дійшов висновку про 
можливість його використання, принаймні для оцінювання деяких із них. Адже, у процесі аналізу 
конкретних нормативних приписів, він помітив семантичну двозначність нормативних формулювань. У 
зв’язку з цим з’являється теза Г. фон Врігта про можливість дескриптивного переформулювання 
прескрипцій. Підґрунтям для неї стала можливість уживання однакових словесних виразів на позначення 
припису для викладу сутності норми чи правила поведінки і описово, для встановлення того, що є (існує) 
певна норма або правило [1]. 

У лінгвістичній науці ця проблема відбилася в працях, що вивчають деонтичну модальність та 
нормативність. Керуючись положенням Г. фон Врігта про характерну семантичну двоїстість 
нормативних суджень, Г. М. Яворська пропонує поділяти їх на норми-прескрипції та норми-дескрипції 
[6: 42]. Згідно з О. В. Труновою, прескрипції – це норми суспільної поведінки, що знаходяться поза дією 
категорії істинності. За своєю природою вони є авторитарними, характерною для них є наявність 
законодавця і суб’єкта-виконавця. Норми-прескрипції є облігаторними: ігнорування їх імплікує певні 
санкції. Дескриптивно переформульовані норми засвідчують наявність певного правила, закону, 
принципу, отже передбачають часткове повернення до логічного світу істини [7: 111]. Вони являють 
собою узагальнені судження (висловлення) про те, "як завжди буває"; з одного боку, вказують на 
існування певних норм, а з іншого, – реалізують прескриптивний компонент семантики. Зважаючи на 
вищезазначене, виникає необхідність чіткого розмежування дескриптивної інтерпретації деонтичних 
формулювань як висловлень на позначення існування тих або інших норм і власне норм, первинною 
семантичною функцією яких є маніфестація семантики припису [6: 44]. В інших лінгвістичних 
дослідженнях розмежування норм, що приписують певні дії, та суджень, які стверджують існування 
норм, відбувається за допомогою таких понять: "норма-канон" та "норма-еталон" [8: 49-50], 
"гомеостатична норма" та "прототипна норма" [9: 39].  

Перехід від прескриптивності до дескрипції, уподібнення деонтичних понять алетичним привертає 
увагу до більш широкої проблеми, що стає предметом логічних та філософських дискусій, а саме – 
можливості ототожнення повинного й сущого. Прагнення до встановлення єдності цих двох категорій 
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засвідчене в доцільній та ціннісно орієнтованій діяльності людини як нескінченному процесі 
онтологізації належного та нормалізації сущого [3: 1: 689].  

На противагу спробам ототожнити деонтичну логіку з логікою описових (дескриптивних) висловлень, 
деонтична логіка отримала подальший розвиток на основі розуміння норми як окремого різновиду 
оцінок. Отже, норма є груповою оцінкою, що підкріплена погрозою покарання (санкції), тобто є 
соціально закріпленою і нав’язаною оцінкою. "Обов’язково Р" можна визначити в такий спосіб: "Р 
оцінюється позитивно; добре, що ухилення від реалізації Р супроводжується покаранням". Таке 
визначення нормативних понять за допомогою оцінних дозволяє кореляцію деонтичних модальностей з 
аксіологічними, тобто з логікою оцінок.  

Складна природа взаємодії норми та оцінки, а отже – деонтичної та аксіологічної модальностей – 
відбилася у різних підходах до визначення міри їх залежності одна від одної. Так, Е. Гуссерль писав, що 
"кожне нормативне судження передбачає певного роду оцінку (визнання, схвалення), з якої випливає 
поняття "доброго" (цінного) або "дурного" (позбавленого цінності) відносно певного класу об’єктів; 
згідно з чим такі об’єкти поділяються на добрі та дурні" [10: 206]. Взаємодія норми та оцінки має 
діалектичний характер, позначена взаємозалежністю та взаємовпливом деонтичних та аксіологічних 
категорій одна на іншу. Незважаючи на розрізнення висловлень обов’язку та добра за формальними 
ознаками та модальною семантикою у річищі логіки та філософії, вони легко редукуються в живій 
моральній свідомості й повсякденному побутуванні людини в соціумі. Оскільки те, що морально 
схвалюється, водночас сприймається як об’єкт морального обов’язку. 

Напрацювання логіків та філософів у сфері вивчення деонтичної модальності та пов’язаного з нею 
кола питань використовуються лінгвістикою для вивчення функціонування деонтичних (нормативних) 
висловлень у мові, а також з метою дослідження способів репрезентації деонтичної модальної 
кваліфікації дій, подій, явищ на матеріалі різних мов світу. Таким чином, необхідність урахування 
досвіду вивчення деонтичної модальності в лінгвістиці зумовлює інтерес до вже існуючих тлумачень 
цього її різновиду. З метою уникнення неінформативних повторів достатньо, на наш погляд, обмежитися 
аналізом невеликої групи досліджень, які репрезентують найпоширеніші підходи до тлумачення 
деонтичної модальності в лінгвістиці.  

Насамперед, зазначимо, що історично інтерес до деонтичної модальності у мовознавстві позначений 
спрямуванням на її вивчення лише в порівнянні або протиставленні до інших видів модальних значень. У 
цьому зв’язку, Я. Нойтс зазначає необхідність кардинальних змін у сфері вивчення деонтичної семантики 
[11].  

У протиставленні до епістемічної деонтичну модальність визначають як орієнтовану на агенса (англ. 
agent-oriented), зовнішньо орієнтовану (англ. participant-external) щодо учасника – потенційного реалізатора 
приписуваної або дозволеної дії [12] – модальність. Адже обов’язковість, дозволеність або забороненість 
реалізації певної дії або ситуації зумовлені існуванням зовнішніх по відношенню до особи виконавця сил, 
причин, обмежень. Оскільки такі трактування деонтичної модальності ґрунтуються на позамовних чинниках, 
що детермінують появу відповідної семантики, їхній характер можна визначити як прагматичний. 

Ф. Палмер визначає деонтичну модальність як модальність подій (англ. event modality), що стосується 
неактуалізованих ситуацій потенційного характеру (сюди також належить динамічний різновид модальності). 
За його трактуванням, деонтична модальність поєднує у своєму складі значення пермісивності та 
облігаторності, що реалізуються в мовленні за допомогою директивів – актів, основний зміст яких можна 
виразити, пояснивши їх на тлі теорії мовленнєвих актів, як ''getting other people to do things'' ("залучати інших 
людей до виконання дій"), а також комісивів, у яких мовець зобов’язується щось зробити [13: 153].  

На погляд В. З. Дем’янкова, деонтична модальність пов’язана з необхідністю або можливістю дій, що 
реалізуються "морально відповідальними" учасниками ситуації [14: 126]. І. Б. Шатуновський розглядає її 
як модальність вибору, який безпосередньо постає перед суб’єктом і репрезентує принаймні дві 
альтернативи: Р або не-Р. Вибір мовця позначений залежністю від наявних у суспільстві норм поведінки 
– правил, законів, звичаїв, ритуалів, а також посадових інструкцій, розпоряджень, наказів вищих 
посадових осіб тощо [15]. До сфери деонтичної модальності можна також віднести соціально 
регламентовані мовні норми, які в багатьох культурах регулюються спеціальними текстами (словниками, 
підручниками, нормативними граматиками і т. ін.).  

Як було зазначено раніше, досліджуваний різновид модальності розглядається як поєднання деонтичної 
необхідності й деонтичної можливості в працях, які ґрунтуються на функціонально-семантичних засадах. 
Деонтична семантика виступає у вигляді частин (мікрополів) полів можливості або необхідності, поля 
обов’язковості (облігаторності) або дебітивності, полів суб’єктивної та об’єктивної модальності.  

У подальшому граматичні студії вдаються до деталізації та урізноманітнення проблематики 
досліджень, залучення різних підходів до вивчення деонтичної модальності. Зокрема, її вивчають з 
урахуванням впливу особистості мовця як "елементу волі", його соціального статусу, деонтичних 
настанов на комунікативний процес. Деонтичну складову також виокремлюють в семантиці 
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фразеологічних одиниць різних видів [8]; виявляють діалектичну взаємодію норми та оцінки як 
підґрунтя для виникнення деонтичних значень [9].  

Дослідження деонтичної модальності з позицій прагмалінгвістики здійснено в праці [16]. 
Прагматичний складник деонтичної модальності виявляється у функціонально-прагматичному полі 
деонтичної модальності в текстах, важливим для яких є поняття "авторитет". Останній є нормативною 
категорією, що допомагає вивчати принципи суспільного укладу, закодовані в усьому розмаїтті відтінків 
природної мови. Отже, деонтичну модальність трактують як спосіб репрезентації тексту автором, при 
якому він виражає своє ставлення до нього в додаткових характеристиках, що забарвлюють пропозицію 
певними відтінками з урахуванням сфери спілкування та особистісних якостей комунікантів. 
Функціонально-прагматичне поле деонтичної модальності будується на основі аналізу засобів реалізації 
деонтичної настанови, що використовуються в мовленні автором деонтичних висловлень [16: 93].  

Досвід вивчення деонтичної модальності крізь призму деонтичної картини світу як сукупності норм і 
правил поведінки індивідів, необхідних для функціонування в суспільстві, представлений у дослідженні. 
Деонтична картина світу наявна у свідомості носія мови та складається з норм поведінки, які представляють 
онтологічно виражений досвід, частково закріплений у картині світу [8: 34]. Зважаючи на це, деонтична 
модальність є обов’язковим компонентом семантичної структури тих фразеологічних одиниць, 
дескриптивний компонент яких пов’язаний із соціальною поведінкою людей [8: 67]. Для визначення 
деонтичного компонента фразеологічних одиниць використовується термін "когнітивно-модальний оператор" 
на позначення маніфестанта зв’язку когнітивних процесів оцінки (раціональної та емотивної) з суб’єктивними 
модальностями, що виражають ставлення мовця до повідомлюваного [8: 121-122]. Когнітивно-модальними 
операторами для деонтичної модальності є такі поняття: "слід", "необхідно", "не слід", "дозволено", 
"заборонено", що в логічній традиції отримали назву деонтичних (нормативних) понять.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що деонтична модальність являє 
собою різновид модальної семантики, який позначає певну дію або ситуацію як припис, дозвіл або 
заборону; тобто деонтична модальність є кваліфікаційною ознакою, оцінкою певної дії або ситуації Р у 
термінах деонтичних понять "обов’язково", "дозволено", "заборонено". Цей різновид модальної 
семантики пов’язаний із мораллю, обов’язком, вимогами до поведінки учасників ситуації, 
сформульованими у відповідній зовнішній відносно суб’єкта модального висловлення системі правил; 
співвідноситься з нормативною і ненормативною поведінкою морально відповідальних учасників 
ситуації. Для адекватного вивчення деонтичної модальності важливим є звернення до логіко-
філософських засад тлумачення цієї категорії, а саме – визначення кола основних деонтичних понять; 
розрізнення нормативних формулювань на дескриптивні та прескриптивні; дослідження взаємодії 
деонтичної та аксіологічної модальностей. 

Подальші перспективи дослідження полягають у використанні логіко-філософського доробку для 
вивчення проблеми реалізації нормативності у мові, а також у виявленні специфіки взаємодії 
деонтичного та аксіологічного різновидів модальних значень на матеріалі різних мов. 
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Савельева Н. О. Логико-философские основы изучения деонтической модальности. 

В статье исследовано развитие взглядов на деонтическую модальность от античности до 
современности в разных сферах гуманитарного знания. На основании анализа логико-философских 
наработок определен круг основных деонтических понятий, доказана необходимость разделения 

нормативных формулировок на дескриптивные и прескриптивные, а также учета этого различия во 
время анализа языковой реализации деонтической модальности, описано взаимодействие деонтической 

и аксиологической модальностей. В статье проведен анализ привлечения достижений логики и 
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философии к лингвистическому толкованию деонтической модальности, выделения разновидностей 
деонтической модальности, выявления средств языковой репрезентации нормативных формулировок. 

Ключевые слова: деонтическая модальность, деонтическое понятие, нормативная формулировка, 
квалификационный признак высказывания. 

Savelieva N. O. Logical and Philosophical Foundations for the Study of Deontic Modality. 

The article deals with the logical and philosophical background of the study of the deontic modality nature as a 
category in linguistics. The philosophers' works, entries from philosophical encyclopedias and researches 

devoted to modality serve as the research material. To achieve the aim of the article the methods of induction, 
deduction, analysis and comparison have been used. The evolution of logicians and philosophers' views the  

deontic modality in the course of time is discussed, namely the first interpretations of deontic notions, their study 
through morality, ethics, the good and the bad, as well as the correlation between the individual will and 

socially determined conventions. The key issues in the logical and philosophical approaches to deontic modality 
are distinguished and their implications for linguistics are considered, including the basic deontic notions, the 

differentiation of descriptive and prescriptive norms, and the correlation between deontic and axiological 
modalities. The article also considers various approaches to the analysis of deontic modality in linguistics. As 

the result, deontic modality is defined as a kind of modal semantics which describes an action or a situation as a 
prescription, permission, or prohibition; the qualification feature of a situation in terms of a set of deontic 

notions, such as obligatory, permitted, prohibited. It is concluded that the linguistic interpretations of deontic 
modality are based on its connection with various kinds of norms accepted in the society, the notion of authority 

as the source of the deontic influence; potentiality and directivity as its key features.  

Key words: deontic modality, deontic notion, normative phrase, statement qualification feature. 



 

© Трубенко І. А., 2014 
215 

УДК 81'373:811.111 
І. А. Трубенко, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) 

irinatrubenko@bigmir.net 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОНІМІЇ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ АНГЛІЙСЬКОГО 
МОДЕРНІЗМУ 

У статті запропоновано комплексний підхід, що поєднує концептуальний, контекстний, 
лінгвостилістичний методи аналізу до визначення функціональних особливостей метонімії в 

англомовному художньому дискурсі. Також мова йде про актуалізацію метонімії на рівні тексту та 
дискурсу, розмежовано такі терміни, як ''текст'' й ''дискурс'' за семіотико-наратологічним критерієм, 
виокремлено текстові (текстоорганізуюча, експресивна, характеризаційна, метафоротвірна) та 
дискурсивні (символотвірна, тематизуюча) функції метонімії, визначено їх характер у прозі 

англійського модернізму. До того ж, окреслено специфіку індивідуально-авторської картини світу крізь 
призму розкриття образного та символічного потенціалу метонімії. 

Ключові слова: метонімія, текст, дискурс, текстові функції, дискурсивні функції, англійський 
модернізм, індивідуально-авторська картина світу. 

Постановка проблеми. Метонімія завжди привертала й продовжує привертати до себе увагу дослідників, 
що підтверджується значною кількістю праць, присвячених цьому явищу. Особливої інтенсивності 
метонімічні розвідки набули саме зараз, у рамках когнітивно-дискурсивної парадигми, яка спрямована на 
розкриття когнітивної специфіки авторського стилю, його домінантних ментальних сутностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метонімію розглянуто в історичному ракурсі [1]; детально 
розроблено класифікацію метонімічних перенесень [2]; описано лексико-семантичну природу метонімії 
[3]; розкрито її роль у лексикографії [4]. У рамках стилістики досліджено механізм формування 
словникової метонімії та її стилістичні функції [5]. Останнім часом спектр проблематики у вивченні 
цього феномена розширився в декількох напрямках. З одного боку, увагу привертає неоднорідність самої 
метонімії, і при цьому виділяють різні її типи: предметну [6], атрибутивну [7], дієслівну [8], 
фразеологічну та словотвірну [9]. З другого боку, на перший план виходить і функціональна 
неоднорідність метонімій. Окрім власне стилістичних функцій метонімії виокремлюють референційну 
[10], прагматичну [11] та дискурсивну функції [12].  

Проте, нерозв’язаною залишається ціла низка проблем, які, зокрема, стосуються вивчення 
особливостей функціонування тропів, зокрема метонімії, на рівні тексту та дискурсу. Незважаючи на 
відносну сталість термінологічного розмежування цих понять, вчені, говорячи про функціональну 
типологію метонімій, не диференціюють дискурсивну та текстову специфіку їх вжитку. Водночас така 
диференціація є важливою, оскільки простежуються певні відмінності у функціонуванні метонімії на 
рівні тексту та дискурсу. 

Мета статті полягає у розкритті художньо значущих дискурсивно-текстових особливостей 
актуалізації метонімії у творах англійського модернізму. Поставлена мета передбачає необхідність 
розв’язання таких завдань:  

• уточнити зміст термінів "текст" та "дискурс"; 
• виокремити дискурсивні та текстові функції метонімії у художній прозі В. Вулф та Д. Г. Лоуренса. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під функціонуванням метонімії у тексті й дискурсі 

розуміємо її текстові та дискурсивні функції, для виокремлення яких текст й дискурс розмежовуємо за 
семіотико-наратологічним критерієм. Підставою для такої диференціації стали напрацювання деяких 
російських лінгвістів, зокрема О. В. Раєвської, в яких йдеться про дискурсивний характер метонімії. У 
своїй статті "Расширение взгляда на метонимию: от регулярной многозначности − к словообразованию и 
к текстообразованию" авторка зазначає, що незалежно від того, як реалізується метонімія, вона може 
бути уподібнена до айсбергу, оскільки за межами тексту залишається істотний фрагмент змісту, який 
відтворюється завдяки правилам інференції, тобто виведення, що має когнітивні підстави [12: 27]. У 
цьому визначенні завуальована ідея про те, що для розуміння того, як формується і функціонує метонімія 
у художньому дискурсі, недостатньо лише самого тексту. Текст є головним, але не єдиним елементом у 
складній системі комунікативного процесу, тому інтралінгвістичні параметри недостатні для розкриття 
значущості окремих його компонентів. Роль ключових тропів в образній системі художнього тексту 
може бути пояснена тільки за умови залучення комунікативного, соціокультурного та когнітивного 
факторів у поєднанні з власне мовними.  

Таким чином, текст й дискурс у нашій роботі визначено як взаємозалежні поняття. Якщо текст 
характеризується внутрішніми структурними та семантичними особливостями, то дискурс − зовнішніми 
щодо тексту параметрами, які відбивають перебіг комунікативного процесу. Таке розуміння тексту й 
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дискурсу корелює з його семіотико-наратологічним розумінням (зокрема за Р. Шоулзом), де текст − це 
комунікативне утворення, в якому відбиваються умови його створення і яке вирізняється структурно-
семантичною, композиційно-стилістичною й функціональною єдністю [13: 200], а дискурс − 
опосередкована комунікація між автором та читачем, що пов’язана з оцінкою та міркуваннями автора 
стосовно подій, відображених у художньому тексті [14: 111]. 

На основі цього було виокремлено текстові та дискурсивні функції метонімії, до яких, відповідно, 
належать текстоорганізуюча, експресивна та метафоротвірна, з одного боку, та тематизуюча й 
символотвірна функції, з другого. Текстоорганізуюча як одна з ключових з-поміж текстових функцій 
визначається роллю художньої метонімії у структурно-композиційній побудові проаналізованих творів. 
На відміну від художньої прози В. Вулф, де визначальна роль у текстопобудові належить власне 
метонімії, для творів Д. Г. Лоуренса характерним є акцент на художніх метафтоніміях. Так, у 
структурній будові більшості романів та оповідань В. Вулф лежить метонімічна модель ЧАСТИНА 
(період життя) замість ЦІЛОГО (усього життя). Йдеться про принцип зображення руху миттєвостей як 
основи композиційної організації багатьох творів В. Вулф [15: 46-49]. Наприклад життя героїні роману 
"Mrs. Dalloway" та тих, чия доля пов’язана з долею Клариси Деллоуей, зображене крізь призму одного 
дня. У термінах більш великого відрізку часу (десять років) описується ціле життя персонажів у романі 
В. Вулф "To the Lighthouse" ("На маяк").  

Метонімія як джерело додаткової інформації виконує експресивну функцію, різновидами якої є 
підсилювальна й ідентифікувальна. Перша пов’язана з акцентуацією якостей і властивостей об’єкта, що 
описується, важливих для конкретної ситуації. Суть ідентифікувальної функції полягає в тому, що 
завдяки художній метонімії увага привертається до тієї риси персонажа, яка дозволяє виокремити 
предмет мовлення із сфери спостереження [5: 13]. У проаналізованих творах письменників-модерністів 
підсилювальна функція як метонімії, так і метафтонімії проявляється здебільшого в акцентуації емоцій чи 
емоційного стану персонажа. Наприклад: 

When she had turned away from Coutts, she flushed vividly. He could see the pink in her arms and throat, 
and he flushed in answer [16: 93]. 

У наведеному фрагменті оповідання Д. Г. Лоуренса "The Witch a La Mode" ("Чаклунка а Ля Мод"), де 
переживання героїні викликані її зустріччю з колишнім коханцем, ключову роль відіграє метонімія ЗМІНА 
КОЛЬОРУ ШКІРИ (pink in her arms and throat) замість ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ (hatred). Завдяки цій 
метонімії підкреслюється фізіологічна ознака вияву емоцій героїні − почервоніння. Водночас 
актуалізується метафора ЕМОЦІЯ Є СПАЛАХ, що базується на метонімії ФІЗІОЛОГІЧНІ ВИЯВИ 
(почервоніння) замість ЕМОЦІЇ. Завдяки виокремленню цієї ознаки та контекстуальній зв’язаності 
метонімії із зазначеною і іншою метафтонімією СЕРЦЕ Є КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЕМОЦІЙ та словом hate, що 
в оповіданні вживається 7 разів, інтенсифікується почуття ненависті, яку герої відчувають один до одного.  
Ідентифікувальна функція художньої метонімії яскраво представлена у творі В. Вулф "Lappin and 

Lappinova" ("Лаппін і Лаппінова"). Оповідання, в основі якого лежить один із її улюблених прийомів 
композиційної побудови, згідно з яким світ дійсності існує як деяка даність, точка опори у подорожі у світ 
свідомості, світ руху ідей, починається з реального для художньої дійсності оповідання факту – одруження 
Розалінди і Ернеста. Розалінда порівнює чоловіка з кроликом, і головною деталлю її уявного казкового світу 
стає ніс чоловіка, що смикається (nose twitched). День, коли чоловік Розалінди перестає грати в уявний світ, 
що існував у свідомості головної героїні, символізує кінець їхнього шлюбу. Наприклад: 

At that world, that magic world, she revived. Peeping between the chrysanthemums she saw Ernest’s nose 
twitch. […] At last he changed to King Lappin; his nose twitched […] he snored, his nose remained perfectly 
still. It looked as if it had never twitched at all [17: 68−78].  

У наведеному прикладі завдяки метонімії ЧАСТИНА (ніс) замість ЦІЛОГО (людини) у поєднанні з 
дієсловом twitch (смикатися) акцентується увага на індивідуалізуючій рисі зовнішності головного героя, 
а саме носі, що смішно смикається. Виокремлення цієї риси є важливим елементом сюжетної побудови 
твору як стрижень, навкруги якого героїня творить уявний казковий світ. 

Особливо яскраво функціонування метонімії у тексті проявляється в тому випадку, коли вона 
взаємодіє з іншими тропами чи стилістичними засобами, оскільки кожна стилістично маркована одиниця 
є джерелом експресивної інформації. У проаналізованих творах В. Вулф та Д. Г. Лоуренса метонімія 
нерідко взаємодіє з метафорою як основа для її створення, за що і відповідає метафоротвірна функція 
метонімії. Зазначена функція метонімії визначається роллю метонімічних відношень у побудові 
ключових метафор [18: 276-277]. Найпоширенішими типами метонімічних відношень, що слугують 
підставою для створення метафор у проаналізованих творах В. Вулф і Д. Г. Лоуренса, є причина – 
наслідок, рід – вид, частина – ціле.  

Прикладом актуалізації першого типу метонімічних відношень може слугувати фрагмент роману 
Д. Г. Лоуренса "Women in Love":  

To Gudrun, however, it was potent and half repulsive. She could never tell why Beldover was so utterly 
different from London and the south, why one’s whole feelings were different, why one seemed to live in another 
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sphere. Now she realized that this was the world of powerful, underworld men who spent most of their time in 
the darkness. In their voices she could hear the voluptuous resonance of darkness, the strong, dangerous 
underworld, mindless, inhuman. They sounded also like strange machines, heavy, oiled. The voluptuousness 
was like that of machinery, cold and iron [19: 138].  

Метонімічні за природою причинно-наслідкові відношення зв’язують корелят та референт метафори як 
причину та наслідок певної ситуації. Швидкий розвиток індустрії (industry) у місті Белдовер має 
негативний вплив на людей цього міста, про що свідчать епітети inhuman (нелюдський) та cold 
(байдужий, холодний). Таким чином, жителі цього міста – вуглекопи – порівнюються з бездушними 
машинами. В основі концептуальної метафори ЛЮДИНА Є МАШИНА (PEOPLE ARE MACHINES) 
лежать метонімічні відношення причина → наслідок.  

Дискурсивні функції пов’язані з роллю метонімії у забезпеченні перебігу художньої комунікації й 
співвідносяться з вертикальним контекстом і когнітивними особливостями ідиостилю письменника. 
Тематизуюча функція метонімії як різновид дискурсивної стосується акцентуації ключових концептів і 
зумовлює тематичну стратифікацію індивідуально-авторських картин світу. Базові концептуальні 
параметри картин світу В. Вулф і Д. Г. Лоуренса задані ключовими концептами ЖИТТЯ і СМЕРТЬ. 
Життя у творах цих авторів корелює з природними елементами. У В. Вулф – це переважно вода, для 
Д. Г. Лоуренса − сама природа. Смерть у В. Вулф осмислюється за допомогою предметів матеріального 
світу, а у Д. Г. Лоуренса – явищ і об’єктів природи, наприклад, дерева чи лісу:  

But once you start the mental life you pluck the apple. You’ve served the connection between the apple and 
the tree: organic connection. And if you’ve got nothing in your life but the mental life, then you yourself are a 
plucked apple […]  you’ve fallen of the tree [20: 51]. 

У наведеному фрагменті роману Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s Lover" ("Коханець леді 
Чаттерлей"), де один із друзів головного героя на зібранні висловлює своє негативне ставлення до 
інтелектуального життя, актуалізується метонімія ДЕРЕВО (tree) замість ЖИТТЯ. Традиційно дерево 
вважається символом життя і моделлю світотворення. Завдяки контекстуальній зв’язаності цієї метонімії 
з багаторазово повторюваним виразом plucked apple (зірване яблуко) розкривається ідея про те, що саме 
людина слугує єднальною ланкою між деревом як символом життя і його плодами. Коли людина реалізує 
себе лише в інтелектуальній сфері, вона порушує цей баланс, що і призводить до її краху. 
Символотвірна функція стає характерною для художньої метонімії за умов: 1) багаторазової 

повторюваності метонімії чи метонімічної деталі в одному чи декількох творах; 2) залучення 
додаткового вертикального контексту; 3) взаємодії з іншими тропами чи фігурами. Так, прикладом 
символічної трансформації може слугувати метонімічне вживання іменника дзеркало у низці таких 
оповідань В. Вулф, як "An Unwritten Novel" ("Ненаписаний роман"), The New Dress" ("Нова сукня"), "The 
Lady in the Looking Glass" ("Дама у дзеркалі"). Наприклад: 

But she dared not to look in the glass. She couldn’t face the whole horror – pale yellow, idiotically fashioned 
silk dress […]  and all the things that looked so charming in the fashion book, but not on her, not among all these 
ordinary people (Woolf HH, 48).  

У наведеному фрагменті оповідання "The New Dress", де описуються почуття головної героїні, яка 
дивиться у дзеркало, образ дзеркала стає негативним завдяки контекстуальний зв’язаності метонімії з 
виразом dared not to look (не сміти поглянути) та емоційно забарвленим виразом whole horror (суцільний 
жах). Саме тоді, коли Мейбл бачить відображення у дзеркалі своєї жовтої сукні, її охоплює напад 
легкодухості і боягузтва. Метонімічне вживання іменника glass (дзеркало) замість сорому та прихованих 
комплексів персонажу стає більш зрозумілим у контексті автобіографічних даних. Негативне ставлення 
В. Вулф до дзеркал пов’язане з тим, що в дитинстві над нею було вчинене сексуальне насилля однокровним 
братом Джеральдом Даквортом. З цього моменту В. Вулф почала відчувати сором і страх, коли дивилась у 
дзеркало, і намагалася уникати дзеркал. Ці спогади переслідували авторку все її життя [15: 125-126]. 
Зазвичай дзеркало символізує грань між світом живих і неживих, є предметом, у який не можна довго 
дивись, оскільки по частинах забирає душі тих, хто у нього дивиться. У проаналізованих оповіданнях 
авторка висловлює своєрідні, інколи містичні, попередження стосовно ролі дзеркал у житті людини. 

Висновки дослідження. Вивчення особливостей функціонування метонімій у художньому дискурсі 
дозволило виокремити і розмежувати текстові (текстоорганізуючу, експресивну, характеризаційну, 
метафоротвірну) та дискурсивні (символотвірну та тематизуючу) функції метонімії. Характер текстових 
функцій художньої метонімії у досліджуваній прозі англійського модернізму визначається внутрішніми 
особливостями текстопобудови, зокрема такими категоріальними ознаками тексту як цілісність і зв’язність, та 
експресивним потенціалом самої метонімії. Її дискурсивні функції зумовлені специфікою перебігу художньої 
комунікації між автором і читачем, відображеному в тексті, та залученням вертикального контексту. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Перспективним видається дослідження механізмів 
функціонування метафтонімії, аналіз реалізації цього явища у дискурсах різних типів та окреслення 
специфіки індивідуально-авторської картини світу крізь призму розкриття символічного та образного 
потенціалу метафтонімії.  
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Трубенко И. А. Функциональные особенности метонимии в художественной прозе английского 
модернизма. 

В статье предложен комплексный поход, который объединяет концептуальный, контекстный, 
лингвостилистический методы анализа к определению функциональных особенностей метонимии в 

английском художественном дискурсе. Также речь идет об актуализации метонимии на уровне текста 
и дискурса, разграничены такие термины, как ''текст'' и ''дискурс'' по семиотико-наратологическому 

критерию, выделены текстовые (текстоорганизующая, экспрессивная, характеризующая, 
метафорообразующая) и дискурсивные (символообразующая, образующая, тематизирующая) функции 
метонимии, определен их характер в прозе английского модернизма. К тому же очерчена специфика 
индивидуально-авторской картины мира сквозь призму раскрытия образного и символического 

потенциала метонимии.  

Ключевые слова: метонимия, текст, дискурс, текстовые функции, дискурсивные функции, английский 
модернизм, индивидуально-авторская картина мира. 

Trubenko I. A. Functional Peculiarities of Metonymy in the English Modernist Prose. 

This article suggests the integral approach that combines conceptual, contextual and lingual-stylistic 
approaches to determining metonymy’s functional peculiarities in the English modernist prose. Metonymy as a 
part of the literary discourse has been attracting the attention of many foreign and native linguists for a long 

period. However a number of problems concerning the metonymy’s functioning in the text and discourse hasn’t 
been solved yet. The latter is very important because certain differences in the metonymy functioning at these 
levels can be traced. The research defines such terms as "text" and "discourse" according to R. Scholes and 
differentiates textual and discourse functions of the literary metonymy in V. Woolf's and D. H. Lawrence's 
literary works. As a result, on the one hand, expressive, text-organizing, characteristical and metaphor-
generating belong to textual functions. On the other hand, symbolic and thematizing belong to discourse 

functions of metonymy. The character of the former functions of the literary metonymy in the English modernist 
prose is determined by such textual category indications as text connectedness and integrity. Discourse functions 
depend on the specificity of the artistic communication between the author and the reader, which is represented 

in the text and where the vertical context involvement is a necessity.  

Key words: metonymy, text, discourse, textual functions, discourse functions, English modernism, individual 
artistic picture of the world. 
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ЕКСПЛІЦИТНІ ТА ІМПЛІЦИТНІ ПЕРФОРМАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ 

У статті уточнено розуміння імпліцитних та експліцитних перформативних мовленнєвих актів у 
сучасній лінгвопрагматиці та обґрунтовано, чому доцільніше вивчати останні – адже тільки вони є 

унікальними дискурсивними елементами, що безпомилково вказують на іллокутивну силу мовленнєвої дії, 
реалізованої мовцем. З’ясовано, що експліцитні перформативні мовленнєві акти бувають трьох 

різновидів – канонічними, модифікованими та номіналізованими. А відсутність засобів модифікації та 
низька залежність від контексту забезпечують вищий ступінь експліцитності. 

Ключові слова: мовленнєві акти, імпліцитні перформативи, експліцитні перформативи, іллокуція, 
контекст, дія. 

Постановка проблеми. Дихотомії експліцитності та імпліцитності у дискурсі присвячено чимало 
лінгвістичних пошуків. Експліцитне вираження смислу асоціюється з тотожністю сигніфіката і денотата 
[1: 35] та є закріпленим у мовних конвенціях буквальним значенням мовних символів. Імпліцитно 
вираженими є ті смисли, що потребують від адресата низки кроків у виявленні прихованого чи 
непрямого глибинного смислу. Виведення імпліцитного смислу є суттєво складнішим від експліцитного 
та неможливе без залучення широкого контексту. За спостереженням британської дослідниці Р. Карстон, 
''the 'explicit' one is a pragmatically inferred development of the linguistically encoded content while the implicit 
one(s) are wholly pragmatically inferred''1 [2: 38]. Інакше кажучи, бінарність експліцитності та 
імпліцитності є відображенням опозиції ''сказане ::: імпліковане'', а до певної міри навіть прирівнюється 
до опозиції ''семантика ::: прагматика'' [2: 40]. 

У зв’язку з проникненням дихотомії експліцитності й імпліцитності у різні лінгвістичні рівні, на 
сторінках наукової літератури згадують імпліцитні смисли (meanings, senses), імпліцитні змісти (implicit 
content), імпліцитні мовленнєві акти, імпліцитні суб’єкти предикацій (implicit predication subjects), 
імпліцитні стратегії (implicit strategies), імпліцитне переконування і т. п. (implicit persuasion) [1; 3; 4: 59; 
5: 209; 6; 7]. Ця тенденція поширилася і на перформативні висловлення. Наразі поділ перформативів на 
експліцитні та імпліцитні сприймається лінгвістами як даність. Більшість відомих нам досліджень 
перформативних одиниць мовлення оперує цією бінарністю [8-11]. Така увага до експліцитних та 
імпліцитних перформативів зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Відтак, метою статті є обґрунтування неможливості розгляду імпліцитних та експліцитних 
перформативних мовленнєвих актів (далі – МА) у дискурсі як варіантів одного й того самого явища 
через відсутність у імпліцитних базових властивостей, притаманних експліцитним. Корпус сучасних 
англомовних протестантських проповідей, які є жанром теологічного дискурсу, становить матеріал 
дослідження. Завданнями пошуку є аналіз тих одиниць мовлення, які прийнято відносити до 
імпліцитних перформативів; визначення ознак експліцитного перформатива.  

На початку виникнення теорії мовленнєвих актів Дж. Остін протиставляв експліцитним 
перформативам (explicit performatives) первинні (primary performatives), до яких він зарахував 
''іллокутивно неоднозначні висловлення'' [12: 69]. Саме цей перший поділ перформативів дав поштовх 
подальшим спробам їхньої класифікації. Проте такий поділ не привів до виявлення специфіки 
перформативних та неперформативних висловлень, а лише нівелював різницю між ними, адже сам автор 
теорії проголосив тотожність висловлень на кшталт наведених нижче: 

(a) I promise I shall be there [12] 
(b) I shall be there. [ibid] 
Очевидно, що два висловлення можуть бути тотожними за умов широкого контексту та як складники 

одного й того самого діалогу. Втім, приклад (b) може функціонувати у зв’язному мовленні не тільки як 
обіцянка, але і як погроза, повідомлення, попередження тощо. Цим він відрізняється від прикладу (а), 
який не допускає багатозначності мовленнєвої дії, адже її однозначно ідентифікує перформативно вжите 
іллокутивне дієслово. 

Не можемо не погодитися, що деякі висловлення (наприклад, ''Well done!'' та 
''I  approve what you have done!'') можуть взаємозамінюватися та під час виконання комунікативної дії 
однаково виконувати перформативну функцію попри граматичну та лексичну відмінність. Тому цілком 

                                                 
1 ''експліцитне значення є прагматично виведеним розгортанням лінгвістично закодованого змісту, в той час як 

імпліцитне значення виводиться повністю прагматичним шляхом'' (переклад наш В. Р.) 



Р. Я. Ваврінчік. Експліцитні та імпліцитні перформативні мовленнєві акти 

 221 

слушним є віднесення таких перформативних конструкцій без іллокутивного дієслова до периферії поля 
перформативності разом із наборами певних мовленнєвих кліше та граматичних засобів [10: 18]. Під час 
спілкування такі висловлення, наділені потенціалом перформативності, знаходяться у стані латентної 
готовності до моменту актуалізації у мовленні. 

Свого часу значного поширення досягла ''перформативна гіпотеза'', яка є теорією наявності так званої 
''перформативної рамки'' у всіх без винятку актах мовлення. Підхоплена багатьма лінгвістами 
(Д. Вундерліх, Дж. Росс, Дж. Сьорль, Ю. Хабермас та інші) [13: 18; 14], ця гіпотеза як один із підходів до 
феномену перформативності викликала жваві дискусії у науковому середовищі. Прихильники цього 
напряму вважають, по-перше, що ''перформативний аналіз виходить із того, що наявність/відсутність 
експліцитного перформатива є фактом поверхневої структури речення'' [15: 32], а по-друге – що у 
глибинній структурі будь-якого розповідного речення міститься перформативна формула 
(перформативний префікс або перформативний задум): I tell you that... Це веде до висновку, що 
перформативне дієслово є складовою частиною будь-якого висловлення [16: 272]. Крім того, згідно з цим 
підходом під поняття перформативності належать дієслова мисленнєвої та мовленнєвої діяльності 
(наприклад, to speak, to say, to think, to remember і т. ін.). Перформативним уважають будь-який акт 
мовленнєвого виконання (performance), що відбувається під час реального вживання мови в конкретних 
ситуаціях. Ця гіпотеза повністю змінює іллокутивну функцію мовленнєвих актів, не визнаючи факт 
наявності у перформативів основних і додаткових інтенцій чи намірів у різних комунікативних 
ситуаціях. Тому ми пропонуємо не вважати перформативними (ані експліцитними, ані імпліцитними) ті 
мовленнєві акти, які формуються шляхом додавання до них так званої перформативної ''рамки'' (I order, I 
demand, I advise, I remind і т. ін.), адже очевидно, що залучення цієї рамки можливе переважно на 
інтуїтивній основі, яка має ''явні недоліки'' [17: 51; 18: 26], зокрема – необ’єктивність. 

Неефективність додавання до певного МА перформативної рамки веде до висновку про можливість 
вважати власне перформативними лише ті МА, в яких іллокуція названа експліцитно або ж за допомогою 
семантичних еквівалентів перформативних виразів. Тому експліцитними перформативами постають 
такі МА, які містять маркер іллокуції здійсненого МА і цей показник виражений іллокутивним дієсловом 
чи яким-небудь із його потенційних семантико-функціональних еквівалентів. Це співзвучне з 
твердженням Ф. Реканаті [7: 167] про наявність в експліцитних перформативах індикатора іллокутивної 
сили, семантично асоційованого зі здійсненим актом. 

Перейдемо до питання про сутність імпліцитних перформативів. Серед лінгвістів переважає думка 
про те, що імпліцитні перформативи – це недескриптивні висловлювання, позбавлені перформативного 
дієслова, які водночас відповідають головному критерію перформативності – еквіакціональності [10: 16; 
11: 129; 19: 165]. Висловлення без експліцитного перформатива часто можуть викликати низку 
неоднозначних інтерпретацій іллокутивної функції [15: 28]. Саме тому наявність індикатора іллокутивної 
сили висловлення, за словами Ф. Реканаті, могла б ''звільняти слухача від необхідності звертати увагу на 
контекст'' [7: 20]. Ми переконані, що відсутність автореферентності, автономінативності та 
автоінформативності імпліцитних перформативів витісняє їх із площини перформативності, і такі 
перформативи повинні бути диверсифіковані від тих, які наділені вказаними властивостями. Злиття 
імпліцитних і експліцитних перформативів позбавляє останніх їхнього особливого статусу, якщо не 
сказати більше – потреби в їхньому вивченні як ідіосинкратичного лінгвістичного явища. Тож, на нашу 
думку, тільки експліцитні перформативи є власне перформативами.  

У межах сучасних лінгвопрагматичних досліджень розроблено додаткові (окрім традиційних 
граматичних) критерії експліцитності МА, на основі яких можливе, зокрема, вимірювання ступеня 
експліцитності від нижчого до вищого [20: 2]. Першим таким параметром є наявність у структурі деяких 
перформативних мовленнєвих актів (далі – ПМА) ''внутрішніх засобів модифікації'' [20: 37]. Одні типи 
таких модифікаторів пом’якшують МА, інші – підсилюють. В обох випадках внутрішніми засобами 
модифікації можуть бути одні й ті самі мовні засоби: модальні слова, етикетні кліше, прагматичні 
маркери тощо. Їхня роль у дискурсі полягає у підсиленні (↑) чи послабленні (↓) іллокутивної сили 
висловлювань, наприклад:  

(1) (↑) I  must report that two of them appear to be dead ends, while a third holds real promise (CW-06)2. 
Порівн.: я повідомляю ---- я мушу повідомити. 
(2) (↓) I perhaps need to confess to you that at times in the last few months I have been tempted to conclude 

that our whole existence is utterly absurd (CW-06). 
Порівн.: я зізнаюся --- я, мабуть, повинен зізнатися. 
(3) (↓) Now we might retort (as I am inclined to) that knowing what’s going in the organisation they’re 

running is what senior management are paid very handsomely for (Chch-0016). 

                                                 
2 CW, ChCh, JWMC – ці абревіатури є кодами проповідей, що слугують джерелом прикладів. Джерела означають 

Chorus of Witnesses, Christ Church та John Wesley Methodist Church відповідно.  
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Порівн.: ми заперечуємо --- ми могли б заперечити. 
У наведених прикладах ПМА видно, що must інтенсифікує висловлення, яким мовець ''звітує'' про 

себе (Порівн. I report that…), тоді як need та might – не змінюючи іллокутивної мети цих МА, 
пом’якшують їхню іллокутивну силу. 

Для ПМА наявність чи відсутність засобів модифікації важлива тим, що ці засоби маскують прямоту 
висловлення, модифікуючи прямо названу іллокутивну мету МА, або іншими словами – знижують його 
експліцитність. 

Другим важливим показником експліцитності ПМА називають ступінь автономності висловлення 
відносно контексту, який його оточує: чим менше висловлення залежить від нього, тим більшою мірою 
воно експліцитне [20: 38]. Низька залежність від контексту сприяє ідентифікації ПМА, а висока навпаки 
– ускладнює її, наприклад: 

(4) In conclusion let me remind you of some words from a medieval service book from Salisbury, which you 
have sometimes heard sung as an anthem (Chch-0020). 

Навіть без звернення до ширшого контексту цей МА виявляє ознаки експліцитного перформатива, 
хоча й містить let me. 

(5) In answer to that question, there's much that could be said. But I will limit myself to a single point that 
our reading from the Gospel of John makes, and one that it makes only obliquely (Chch-0014). 

Твердження проповідника про те, що він обмежиться тільки одним єдиним пунктом із читання 
Євангелія, без урахування попереднього контексту, може бути сприйняте як називання якої-небудь 
майбутньої дії. Проте за умови сприйняття цього МА разом із цілою промовою, стає зрозумілим, що в 
момент мовлення пастор називає дію, яку він виконує, вимовляючи ці слова – ставить обмеження на 
діапазон обговорюваних питань. 

(6) But at this point I come back to Jonah. (Chch-0009). 
Цей МА показує найбільшу залежність від контексту, адже в наведеному прикладі в обсязі одного 

речення він може тлумачитися кількома способами. Зокрема, можна побачити в ньому опис дії фізичного 
наближення до кого-небудь (а саме – до Іони) та розуміти come back як дескриптив. Тільки слухаючи 
цілісну проповідь, адресат може знати те, що пастор повертається до обговорення Іони, а також те, що 
мовець уже відходив від цієї теми. Шляхом твердження, що він повертається, проповідник дійсно 
відновлює перервану лінію розмови. 

Оскільки в нашому дослідженні є релевантною не стільки величина експліцитності, як саме 
встановлення її факту, звернемо увагу на форми / варіанти експліцитних ПМА. 

Опрацювання 162 прикладів вживання експліцитних ПМА у корпусі сучасних протестантських 
проповідей показало, що вони переважно мають у своїй будові модальні слова й прагматичні маркери, а 
замість займенника першої особи однини – інклюзивну множину чи навіть ''нульовий'' суб’єкт дискурсу. Це 
дозволяє поділити експліцитні перформативи на канонічні, модифіковані та номіналізовані (див. рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Співвідношення граматичних способів вираження ПМА. 
 

Рисунок наочно показує, наскільки більше в корпусі дослідження є таких перформативів, що 
виражені іллокутивним дієсловом у тому чи іншому модифікованому вигляді – 71 % (115 вживань) 
порівняно з ПМА, вираженими канонічною формою іллокутивного дієслова – 21 % (34 вживання). 
Частка тих ПМА, що виражені без участі іллокутивного дієслова, найнижча – 8 % (13 уживань). 
Оглянемо приклади кожного різновиду ПМА. 

Канонічні:  
(7) In any of those lands, I guarantee that a baby will bring a smile to the grimmest of faces, will soften the 

hardest of hearts (JWMC-0013). 
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Дія, яку виконує мовець у прикладі (7), названа дієсловом 1-ої особи однини, активного стану 
теперішнього часу дійсного способу. Адресатові нескладно зрозуміти, що цим актом мовлення 
проповідник дещо гарантує слухачам. У момент називання дії лексемою guarantee відбувається і 
виконання названої дії – тобто повний збіг референції до дії та її втілення. 

Модифіковані: 
(8) The distortion of the parable that has given birth to the cult of the publican must be attributed in part, of 

course, to the sinfulness of man. (CW-08). 
Іллокутивне дієслово в цьому МА вжито не в канонічній граматичній формі. Цією конструкцією 

мовець маскує свою дію (приписування проблеми певній властивості людини attribute to) пасивним 
станом іллокутивного дієслова, а також – уникненням згадки про особу-виконавця дії, тобто про себе. 
Завдяки таким модифікаціям, висловлення пропонує адресатові думку про те, що ''вердикт'' виноситься 
не проповідником, а існує незалежно від нього. Прагматичний аналіз цього висловлювання показує, що 
його прототипною формою є: 

I attribute the distortion of parable …to the sinfulness of man. 
Номіналізовані: 
(9) A happy Christmas to every one of you and God bless us one and all (JWMC-0013). 
(10) But it probably is a real question whether any of us wants to attend that final banquet (CW-01). 
Проповідник у першому МА (9) опускає дієслово ''бажаю'', адже воно в ньому безперечно 

простежується. У МА (10) відсутнє дієслово ''запитувати'', але воно компенсоване іменниковим 
варіантом цього дієслова. 

Здійснений огляд лексичних, граматичних та синтаксичних способів вираження перформативності 
виявив можливі способи вираження ПМА за участю відповідних дієслів: канонічною перформативною 
формою (21 %), модифікованою (71 %) та без залучення відповідного іллокутивного дієслова (8 %). 
Модифікована форма ПМА охоплює вживання іллокутивних дієслів у інфінітиві, пасивному стані, 
тривалому аспекті, а головне – із залученням модальних слів. Відтак максимально експліцитним 
перформативом, за цими критеріями, є такий, що позбавлений будь-яких посилюючих чи послаблюючих 
додаткових лінгвістичних засобів та є ідентифікованим навіть без звернення до широкого контексту.  

Акціональний або діяльнісний чинник, наявний у будь-яких актах мовлення, є єдиним, що поєднує 
експліцитні й так звані імпліцитні перформативи. Останні не містять такого структурного компоненту, 
який би забезпечував їм автореферентність, автономінативність та автоінформативність, які притаманні 
експліцитним перформативам, а це дозволяє вважати перформативну сутність імпліцитних сумнівною. 
А розглянуті особливості експліцитних перформативів доводять тезу про їхню докорінну відмінність від 
будь-яких інших мовленнєвих актів.  
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Вавринчик Р. Я. Эксплицитные и имплицитные речевые акты. 

В статье уточняется понимание имплицитных и эксплицитных перформативных речевых актов в 
современной лингвопрагматике и обосновывается, почему целесообразнее изучать последние – ведь 
только они являются уникальными дискурсивными элементами, которые безошибочно указывают на 
иллокутивную силу речевого действия, реализованного говорящим. Выяснено, что эксплицитные 

перформативные речевые акты бывают трех разновидностей – каноническими, модифицированными и 
номинализированными. А отсутствие средств модификации и низкая зависимость от контекста 

обеспечивают более высокую эксплицитность. 
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Ключевые слова: речевые акты, имплицитные перформативы, эксплицитные перформативы, 
иллокуция, контекст, действие. 

Vavrinchik R. Ya. Explicit and Implicit Performative Speech Acts. 

Since the linguistic dichotomy of explicitness and implicitness has found its reflection also in the performatives, 
it became relevant to clarify the nature of explicit and implicit performatives. While the traditional approach 

treats the both types as the variants of the same phenomenon, we argue that only the explicit performatives truly 
deserve the status of unique language means. Their uniqueness is ensured by their ability to nominate themselves 
which occurs in a number of ways, but prevailingly – with the illocutionary verbs. Our observations are made on 

the material of contemporary protestant sermons produced in English. The combination of the pragmatic 
analysis and the contextual method has allowed us to arrive at a number of conclusions. Firstly, the 

disadvantageousness of the 'performative hypothesis' approach to the speech acts is shown. Treating all the 
speech acts – even those lacking the corresponding illocutionary verb – as the performative ones is fallacious. 
Secondly, inability of the implicit performatives to refer to themselves and compelling the recipient to add a 

performative 'frame' to any utterance produced by the speaker raises a boundary between the genuine 
performatives and any other utterances. Thirdly, only those characterized by self-reference, self-nominating and 

self-informing are considered to be proper performatives – explicit ones. 

Key words: speech acts, implicit performative, explicit performative, illocution, context, action. 
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ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЙ СТАНОВОСТІ Й АСПЕКТУАЛЬНОСТІ НА ПОНЯТІЙНОМУ РІВНІ 
(РІВЕНЬ ГРАНИЧНОСТІ / НЕГРАНИЧНОСТІ) 

Статтю присвячено проблематиці взаємодії фундаментальних категорій становості й 
аспектуальності на понятійному рівні. Проаналізовано диференційні ознаки категорії становості й 
аспектуальних категорій граничності / неграничності. Виявлено низку особливостей взаємодії цих 
категорій на понятійному рівні. Так, спільним сегментом взаємодії згаданих категорій є абсолютна, 
експліцитна, імпліцитна та реальна границі зі спільними функціями гомогенності, позачасовості або 
наслідковості стану, агентивності чи неагентивності. Частково взаємодіють потенційна та відносна 

границі за обов’язкової наявності функцій гомогенності й становості. 

Ключові слова: функціонально-семантичне поле, функціонально-семантична категорія, взаємодія, 
граничність / неграничність. 

Постановка проблеми. Питання взаємодії категорій становості й аспектуальності є дуже об’ємним, 
оскільки власне ця взаємодія відбувається на різних рівнях категорійних структур – мовному й 
понятійному, де останній стосується всіх граматичних рівнів і не залежить від них. Це, у свою чергу, 
визначає необхідність встановлення спільних сегментів категорій становості та аспектуальності 
(спільних функцій та диференційних ознак), насамперед, саме на понятійному рівні, що відповідно 
уможливить і подальшу кваліфікацію особливостей такої взаємодії на рівні граматичному та надасть 
змогу висвітлити особливості взаємодії зазначених фундаментальних категорій загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням зазначених категорій, зокрема їх взаємодії, 
займалося багато лінгвістів. Серед них, зокрема, Ф. С. Бацевич [1], Т. В. Бєлошапкова [2], О. І. Бондар [3-
6], М. І. Калько [7], В. Бондарко [8]. Попри значний обсяг досліджень, досі існує необхідність у 
комплексному аналізі взаємодії категорій становості й аспектуальності на понятійному рівні, виявленні 
особливостей такої взаємодії. 

Крім цього, погляди вчених на категорію становості та її диференційні ознаки різняться, тому в статті 
ми поділяємо помірно широкий погляд на категорію становості, яка має функції гомогенності, 
неагентивності, відсутності об’єкта і функцію стану [3]. 

Отже, мета пропонованої статті полягає у встановленні специфіки взаємодії фундаментальних 
категорій становості й аспектуальності на понятійному рівні. Об’єктом дослідження є власне взаємодія 
категорій становості й аспектуальності, а предметом – особливості цієї взаємодії на понятійному рівні, 
обмеженому аналізом категорій становості та граничності / неграничності як основних репрезентантів 
категорії аспектуальності.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження проведено на матеріалі української мови, а саме творів 
сучасної української літератури (Ю. Андрухович "Дванадцять обручів", О. Забужко ''Музей покинутих 
секретів'', Люко Дашвар "Мати все", Брати Карпанови "Приворотне зілля", Марія Матіос "Солодка Даруся", 
збірка "Український Декамерон") та записів усного мовлення, з масиву яких виокремлено понад 10000 
прикладів, які характеризують взаємодію категорій становості й аспектуальності. Аналіз здійснено за 
допомогою низки методів, серед яких і загальні (описовий, метод аналізу й синтезу, кількісні підрахунки), і 
спеціальні (компонентний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний аналіз, граматична ідентифікація).  

Як категорія становості, так і категорія граничності / неграничності має свій набір спільних 
диференційних ознак і функцій, і саме на їхні комбінації ми і будемо спиратися при встановленні 
характеру взаємодії зазначених категорій.  

Аналізуючи категорію аспектуальності, зосереджуємося на відповідних категоріях граничності / 
неграничності, видове протиставлення яких у мовознавстві вже усталене: неграничність витлумачують 
як ознаку незавершеної дії, під граничністю (завершеністю) розуміють такий момент перебігу дії, вияву 
динамічної ознаки, коли дія досягає межі, повністю вичерпується у своєму становленні [9: 41]. Поняття 
граничності, у свою чергу, співвідносне з категорією виду, яка охоплює всі дієслова (за сучасними 
розробками категорія виду охоплює і похідні від дієслів імена). Ця категорія виражає відношення дії до її 
внутрішньої межі, реалізацію, що відбивається на її обмеженості / необмеженості, цілісності / 
нецілісності, стає значенням граматичної категорії виду [9: 42]. Традиційно, за класифікацією 
О. В. Бондарка, розмежовують реальну / потенційну, експліцитну / імпліцитну, абсолютну / відносну 
границі [8]. Для отримання цілісного уявлення про категорійну взаємодію розглянемо взаємодію кожної 
границі з категорією становості окремо. 



Г. М. Труба. Взаємодія категорій становості й аспектуальності на понятійному рівні  
(рівень граничності / неграничності) 

 227 

Реальна та потенційна границі розрізняються між собою ступенем виокремленості та дискретності: 
реальна границя має самостійне, чітко виявлене значення, а потенційна – становить лише дифузний 
елемент, що супроводжує в певних випадках значення процесуальності [10: 48]. Ознака ж 
процесуальності є опозиційною диференційним ознакам становості. Отже, предикатам становості 
притаманна лише реальна границя (Йохан завжди знав, що робить. У нього все було продумано [11: 40], 
Я думала тоді, моє життя закінчилося. Коли я зустріла Йохана, воно насправді тільки почалося [11: 
41], Він зробив з мене примадонну [11: 42]). Проте варто зауважити, що дієслова з потенційною границею 
і наявною диференційною ознакою гомогенності уналежнюються до спільного сегмента з категорією 
становості (Він любив пропадати надовго, в цьому була якась таємничість [11: 43], Я розумію лише те, 
що це той самий чоловік, на чиїх похоронах ми сьогодні побували [11: 47], Середньовічна фортеця 
знаходиться у самому центрі старого міста (з усного мовлення ). 

Експліцитна границя чітко виражає значення повноти, вичерпності вияву дії (форма доконаного 
виду). Імпліцитна ж границя має значення лише в певних окремих умовах контексту (за участю 
граматичних форм, що допускають імплікацію: йдеться про вживання форм недоконаного виду в 
позиціях нейтралізації видового протиставлення та конкуренції видів) [10: 49]. Становість може мати 
лексичне втілення в дієсловах як доконаного, так і недоконаного виду (Він не повірив написаному / Він не 
вірив написаному (з усного мовлення); Я від нього божеволію, – сказала вона мені пошепки / Я від нього 
збожеволію, – сказала вона мені пошепки [12: 136]). 

Абсолютна та відносна границі відбивають статичні відношення, що граматично не виражені, а 
повністю переходять у понятійну площину. Доконаний вид позначає нетривалу, гомогенну дію (Пишні 
чорні кучері, вологі від сирості, важко лягли на чорне кашемірове пальто [11: 37]; Вона сіла на 
віддалений стілець (з усного мовлення); Ти вдягла довжелезні штани, які купила собі на день народження 
влітку [11: 158]) і відображає абсолютну границю. Дієслова ж недоконаного виду з позначуваною 
тривалою дією, яка виявляє зміну властивостей чи положення у просторі й має функцію процесуальності 
(вирости, уповільнити, загострити), є втіленням відносної границі [10: 51-52]. З огляду на ці функції 
категорії становості та граничності взаємодіють лише з абсолютною границею. 

У цьому контексті доцільно розглянути і взаємодію імперфекта з категорією становості, оскільки 
саме семантика імперфекта становить питомий шар семантики становості. Насамперед, цей шар 
формують семи позачасовості, набутої чи змінної ознаки, гомогенності, неагентивності. За відношенням 
до граничності розрізняють чотири типи імперфекта:  

1) безумовно неграничні, які повністю позбавлені семантичної ознаки спрямування на логічне завершення 
мети чи вектора дії [9: 187], а отже, і становлять спільний сегмент із категорією становості (Збірка творів 
складається із віршів (з усного мовлення); Суть зборів полягає у вирішенні найсуперечливіших питань (з 
усного мовлення), Гірський хребет ділить пустелю навпіл (з усного мовлення);  

2) дієслова руху, що завдяки специфіці вияву граничності / неграничності претендують на статус 
окремої аспектуальної системи [9: 187]. Дієслова цієї групи становлять спільний сегмент із категорією 
становості лише частково: дієслова, що досягли границі, є спільним сегментом лише із становістю 
(Зранку зимове сонце залило кімнату, мов олія посуд, Лєна обмоталась ковдрами і нізащо не хотіла 
вилазити з ліжка [11: 93]; Чорні стовбури, застрягли посеред засніжених площин, зливалися з 
чорнилами вечірнього повітря, від озер та замерзлих річок долинали дитячі голоси – діти розчищали 
кригу й уважно вдивлялись у промерзлу порожнечу, розглядаючи коріння й водорості, що сплавились 
бурштином і коштовно тьмяніли в синіх крижаних проймах [11: 99]);  

3) власне граничні дієслова, яким притаманна семантична ознака спрямування тривалої 
розчленованої на фази дії на досягнення певної межі [9: 187], не становлять спільний сегмент із 
категорією становості, бо не позначають гомогенну дію, а мають сему процесуальності (Він у гарячці 
ходив по кімнаті (з усного мовлення); Пролетіти для цієї пташки було важкувато (з усного мовлення); 

4) абсолютно граничні дієслова зі значенням цілісної, нерозчленованої на певні фази дії, які становлять 
спільний сегмент із категорією становості на основі диференційних ознак гомогенності [9: 187] (Пишні чорні 
кучері, вологі від сирості, важко лягли на чорне кашемірове пальто [11: 37]; Ти вдягла довжелезні штани, які 
купила собі на день народження влітку (зла на колишнього, який нічого не подарував, а дозволив самій купити 
– на твою ж кредитну картку) [11: 158]; Вона сіла на віддалений стілець [11: 53]). 

Деталізований аналіз усіх граматичних параметрів фактичного матеріалу уможливив узагальнене 
представлення взаємодії категорії становості та граничності / неграничності, відбите в наведеній таблиці:  

 Неграничні Граничні 
Функція теперішнього часу 12 % – 
Функція минулого часу 7 % 32 % 
Функція майбутнього часу 0,3 % 3 % 
Функція дієприкметників 4 % 18 % 
Функція дієприслівників 3 % 4 % 
Функція інфінітива 5 % 11 % 
 32 % 68 % 
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Висновок. Отже, спільним сегментом взаємодії категорій граничності / неграничності та становості є 
абсолютна, експліцитна, імпліцитна та реальна границі із спільними функціями гомогенності, 
позачасовості або наслідковості стану, агентивності чи неагентивності. Частково взаємодіють потенційна 
та відносна границі за обов’язкової умови наявності функцій гомогенності й становості. У 
співвідношенні взаємодії граничності / неграничності зі становістю питомий шар становлять граничні 
лексеми та синтаксеми (68 %), а неграничні лексеми та синтаксеми мають додатковий характер (32 %). 
Імперфект становить головний вияв взаємодії категорій становості і граничності через повну 
співвідносність їхніх функцій, хоч кількісно цей вияв не має широкої репрезентації.  

Подальше дослідження взаємодії категорій становості й аспектуальності полягає в поглибленні 
теоретичних підвалин функційної граматики, семантики, лінгвістичному аналізі тексту та інших 
актуальних напрямах сучасного мовознавства.  
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Труба А. Н. Взаимодействие категорий состояния и аспектуальности на понятийном уровне 
(уровень граничности / неграничности). 

Статья посвящена проблематике взаимодействия фундаментальных категорий состояния и 
аспектуальности на понятийном уровне. Проанализированы дифференциальные признаки категории 
состояния и аспектуальных категорий граничности / неграничности. Выявлен ряд особенностей 
взаимодействия этих категорий на понятийном уровне. Так, общим сегментом взаимодействия 
упомянутых категорий является абсолютная, эксплицитная, имплицитная и реальная границы с 

общими функциями гомогенности, вневременности или наследственности состояния, агентивности или 
неагентивности. Частично взаимодействуют потенциальная и относительная границы при 

обязательном наличии функций гомогенности и становости. 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, функционально-семантическая категория, 
взаимодействие, граничность / неграничность. 

Truba G. M. The Interaction of Voice and Aspectuality Categories on the Conceptual Level  
(the Level of Boundedness / Unboundedness). 

The article deals with the problems of the specificity of the interaction of fundamental categories of voice and 
aspectuality on the conceptual level. The study is conducted on the materials of works of the modern Ukrainian 
literature. The differential signs of the voice category and aspectual categories of boundedness / unboundedness 
are defined and analyzed. As a result of the study the range of peculiarities of the interaction of these categories 

on the conceptual level are detected. Thus, the common segment of the interaction of boundedness / 
unboundedness and voice categories is the absolute, explicit, implicit and real boundary with common functions 

of homogeneity, beyond-of-time or hereditary nature of the voice, agentive and non-agentive nature. The 
potential and the relative boundary partly interacts according to the compulsory condition of the presence of 

homogeneity and voice functions. In the correlation of the boundedness / unboundedness interaction with voice 
the considerable layer belongs to the boundary lexemes and syntaxemes (68 %), and unboundary lexemes and 
syntaxemes have the additional character (32 %). Imperfect makes the main influence on the interaction of the 
categories of voice and boundedness through the full correlation of their functions, however quantitatively this 

influence has no wide representation. 

Key words: functional field, functional category, cooperation, limited / non-limited lexis. 
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АФІКСАЦІЯ ЯК ОДИН З ПРОДУКТИВНИХ СПОСОБІВ ДЕРИВАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ 
СЛЕНГОВИХ ОДИНИЦЬ (НА ПРИКЛАДАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ,  

УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) 

У даній статі розглянуто поняття молодіжного сленгу у сучасній лінгвістиці, проаналізовано 
визначення цього феномену, які дають різні дослідники, з метою визначення найбільш відповідного 

терміну. Крім тогo, у роботі досліджено афіксацію як один із найпродуктивніших способів словотвору 
молодіжних сленгізмів. А саме подано детальну класифікацію сленгових одиниць за способами афіксації 

(префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний та безафіксальний). Також здійснено 
порівняльний аналіз молодіжних сленгізмів англійської, німецької, української та російської мов, які були 

утворені за допомогою афіксації. 

Ключові слова: молодіжний сленг, соціолект, жаргон, арго, афіксація. 

Постановка проблеми. Висока ступінь вивченості проблематики молодіжного сленгу у сучасній 
лінгвістиці підтверджується численними роботами як у вітчизняній, так зарубіжній лінгвістиці та 
мовознавстві, які досліджують різні аспекти молодіжної мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із найбільш актуальних аспектів, на який 
звертають увагу лінгвісти, представлений семантичними особливостями молодіжного соціолекту 
(Н. А. Джеус, Н. Д. Матарикіна, О. В. Цибізова, Л. В. Амінова, Р. В. Боднар, Т. М. Миколенко, 
С. А. Мартос, Б. Х. Псеунова, І. О. Морозова, О. С. Христенко, Т. М. Бурда та інші). Крім того, наряду з 
цим досліджують шляхи поповнення лексичного складу, особливості створення молодіжних сленгізмів, 
функціонування сленгових одиниць та етимологію молодіжних слів та фраз.  

Метою цієї роботи є встановлення та опис спільних і диференційних рис афіксації як одного з 
основних способів утворення молодіжних сленгізмів англійської, німецької, української та російської 
мов. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– розглянути поняття ''молодіжний сленг''; 
– описати особливості афіксації як одного з найпродуктивніших способів деривації слів у мовах, що 

аналізуються; 
– виділити спільні та диференційні риси афіксального способу побудови нових сленгізмів у 

молодіжних соціолектах аналізуємих мов.  
Об’єктом дослідження є сленгові слова та вирази у мовах, що порівнюються. Предмет статті – 

афіксація як один із продуктивних способів словотвору сленгових одиниць в англійській, німецькій, 
українській та російській мовах. 

Виклад основного матеріалу. У німецькому мовознавстві при віднесенні молодіжного сленгу до 
лінгвістичних і / або соціологічних категорій використовують поняття ''Jugendsprache'' [1], 
''Jugendkommunikation'', ''Gruppensprache'' (групова мова), ''Jargon'' [2], ''Slang'' [3], ''Soziolekt'' (соціальний 
діалект), Varietät (варіант мови, підсистема мови [4]). 

Термін ''соціолект'' зручний для позначення різноманітних і несхожих один на одного мовних 
утворень, які мають, однак, загальну об'єднувальну їх ознаку: ці утворення обслуговують комунікативні 
потреби соціально обмежених груп людей [5: 30]. 

Для позначення мови молоді використовують терміни ''жаргон'', ''молодіжний арго'' в українському та 
російському мовознавстві [6-8].  

Деякі вчені також вживають у своїх роботах термін ''жаргон'' та відносять його до молодіжної мови. 
Вони зазначають, що ''сленг'' використовується як синонім терміну ''жаргон'' й означає соціальний 
різновид мовлення, який характеризується ''специфічною експресивно-переосмисленою лексикою та 
фразеологією'' [7: 4]. У даному випадку ''жаргон'' має досить широке визначення, бо він приналежить 
певній соціальній групі й вирізняється особливою лексикою. Він включає не лише професійні, але й 
молодіжні, студентські та блатні жаргони [6: 31] 

У вузькому сенсі арго – ''це мова низів суспільства, декласованих груп та кримінального світу'' [8: 46]. 
В той же час ''молодіжне арго'' визначається як синонім до термінів ''жаргон'' та ''сленг'', тому що 
молодіжна мова може вживатись, щоб приховати предмет комунікації, а також як засіб відокремлення 
молодих людей від решти суспільства [8: 14, 47].  

Однак, молодіжний сленг неможливо ототожнити з арго, бо він не має функції втаємничення. Також 
молодіжну мову не можна назвати жаргоном, бо останній не розмежовує вікові характеристики 
сленгізмів, які є ключовими в описанні даного лексичного пласта. 
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Аналіз способів словотвору молодіжного сленгу виявляє спільні та відмінні риси деривації 
молодіжних сленгових одиниць в англійській, німецькій, українській та російській мовах, які 
досліджуються, та підтверджує його дотримання тенденцій національної мови, яка є базовою для даного 
молодіжного сленгу. 

Афіксація – один з основних способів утворення сленгових одиниць у молодіжному соціолекті мов, 
які порівнюються, завдяки великій кількості афіксів, які, як правило, універсальні як для молодіжного 
сленгу, так і для загальнонаціольної мови, до яких вони відносяться. Цей вид побудови слів 
представлений приєднанням афіксу до основи. Англійська, німецька, українська та російська мови дещо 
відрізняються у підвидах, які існують в рамках цього способу словотвору. Так, в англійській мові 
виділяють лише префіксальний та суфіксальний способи творення нових слів [9: 89]. У німецькій, крім 
префіксального (додавання префіксу до основи) та суфіксального (додавання суфіксу), вирізняють ще й 
префіксально-суфіксальний (додавання циркумфіксу (префіксу та суфіксу) [10: 218]. Найбільшу кількість 
підвидів можна побачити в українській та російській мовах, а саме чотири підвиди, які включають 
префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний та безафіксний способи деривації слів. Що 
стосується безафіксного способу у російській та українській мовах, то він може бути порівняний із 
конверсією в англійській мові. 

При цьому афікси можуть відрізнятися не тільки за місцем у слові, але і за ступенем самостійності. 
Суфікси, які оформляють слово як певну частину мови, тісніше пов'язані з основою, у той час як 
префікси змінюють семантику слова і більш самостійні лексично.  

В німецькій лексикології прийнято відносити префіксацію до іншого словотвірного способу – 
словоскладання – через значну лексикалізацію. У той же час і ті, і інші можуть внести в похідне слово 
новий лексичний відтінок, і фактично різниця полягає лише в ступені продуктивності того чи іншого 
афіксу. Загальна структурна модель афіксації, таким чином, може бути представлена формулою ''1 
основа + афікс'' і відноситься до лінійних моделей. Результат словотворчого процесу при афіксації – 
похідне слово (derived word) [11: 33]. 

Нижче докладно проілюстровані способи афіксації на прикладах з молодіжного сленгу 
вищезазначених мов. 

А. Префіксація – це спосіб словотвору, при якому нове слово утворюється шляхом приєднання префіксу. 
Приєднання відбувається до цілого слова, тому префіксація діє тільки в межах однієї частини мови. 

Завдяки особливостям молодіжного соціолекту, який вирізняється значною емоціональністю та 
експресивністю, можна побачити велику кількість молодіжних сленгізмів із оціночним значенням. 
Велике поширення таких слів обумовлює використання певних префіксів для їх деривації, бо як 
зазначалось, саме префікси використовуються для зміни семантичного значення слова та додавання 
певної конотації. Так, в англійській, німецькій, українській та російській мовах виділяються префікси, які 
стали інтернаціональними та часто вживаними. Це префікси зі значенням ''дуже добре, найвища ступінь 
оцінки чогось''.  

Англ.:  
mega-: megabucks 'дуже велика сума грошей', megawork 'величезний обсяг роботи' [12];  
uber- (у значенні ''ідеальний'', походить з німецької мови): ubercarpenter 'талановитий' [12]; 
Нім.:  
absolut- (ставиться перед прикметником для посилення його значення): absolut super 'суперовий', 

absolut irre 'дуже гарний' [13];  
mega- (ставлять перед прикметником для більшого семантичного ефекту): megagut 'дуже добре' [13];  
Укр.: супер-: суперкласний 'дуже гарний' [14]; 
Рос.:  
мега-: мегалол 'сміх', 'широка посмішка', вираз великого захоплення, мегафест 'велике свято', 'вечірка', 

мега-чел 'справжня людина', використовується для виразу захоплення тією чи іншою людиною [15]. 
Разом з інтернаціональними префіксами в молодіжному слензі мов, що досліджуються, можна 

побачити префікси, типові для національних мов, до яких відноситься відповідний соціолект. Наприклад: 
Англ.: over-: overcook 'розлютити', overkill 'надмірний', 'непомірний', overstand 'дуже добре щось 

розуміти' [16]; 
Нім.:  
ab-: abhotten 'запалювати' (на вечірці, наприклад); abkochen 'обманювати', 'дурити'; abkacken 

'провалитись' (на екзамені) [17]; 
end- (найулюбленіший префікс німецької молоді для вираження найвищого ступеня чогось): endgeil 

'дуже весело', endmadig 'особливо, виключно поганий' [13]. 
Укр.: роз-: розкручуватися 'стати відомим', розколювати 'дізнатись правду', розгрібати 'справлятись 

з труднощами', роздуплятись 'приходити до тями', роздербанити 'розірвати' [14].  
Рос.: 
без-: безбашенный 'екстремал', безмазовый 'поганий', 'невдалий', 'даремний' [15];  
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раз-: разгрузить 'звільнити від роботи', 'відсторонити від справи', 'заспокоїти', 'втішити'; раздавить 
'випити'; раздраконить 'розлютити когось'; раздуплить 'зрозуміти', 'збагнути'; разрулить 'вирішити 
проблему', 'закрити питання' [15]. 

Б. Суфіксація – це формування слів за допомогою суфіксів. Суфікси зазвичай змінюють лексичне 
значення слів і обумовлюють їх перехід із однієї частини мови в іншу. В системі молодіжного соціолекту 
поширені суфікси, які є найбільш продуктивними на даному етапі в певній національній мові.  

Наприклад, згідно з дослідженнями лінгвіста Інго Плага, суфікс -ness є найбільш продуктивним в 
англійській мові сьогодні [9: 32]. Молодь при створенні нових сленгізмів по-своєму використовує 
дериваційні можливості цього суфіксу, так він може бути доданий до будь-якого слова (прикметник, 
займенник, іменник, частка й т. ін.), навіть до вигуку або власного імені, але утворене слово може нічого 
й не означати, а бути лише частиною гри слів. 

Англ.: -ness (суфікс іменників): broness – як правило вживається як питання, служить як запит 
допомоги або поради від bro 'друг', hotness 'сексуальність', sweetness – грайливе ім’я для того, хто вам 
дорогий, nessness 'щось дуже важливе', 'те, що змушує світ обертатись', angriness – ситуація, коли все 
дратує, Katyness від Katy 'Кеті', Draconess від Draco 'Драко', Harryness від Harry 'Харрі' [16]. 

Для збільшення ефекту та привертання уваги може додаватись до слова декілька раз: yesnessness 
'бажання досягти цілі, розширити кордони, що заважають тобі', nessnessness 'щось дуже-дуже важливе', 
bronessness 'прохання поради від друга' [16]. 

У німецькій мові одним із найпродуктивніших суфіксів є -ig [18: 103]. Ця тенденція зберігається й в 
молодіжному слензі німецької мови. 

Нім.: -ig (суфікс прикметників): affig 'дуже глупий', assig 'поганий', asslig 'гидкий', bräsig 'стомлений', 
cremig 'розслаблений' [17]. 

Для української та російської мов одним із найбільш продуктивних є суфікси -ов та -ск, які 
використовуються для утворення прикметників. Вони також поширені у молодіжному соціолекті, тому 
що прикметники мають здатність додавати певне емоційно-експресивне значення, а молодіжна мова, у 
свою чергу, відрізняється своєю експресією та емоційністю. 

Укр.: -ов (суфікс прикметників): херовий 'поганий', хіповий 'гарний', чумовий 'дуже гарний', шаровий 
'дармовий', факовий 'поганий' [14]. 

Рос.: 
-ск (суфікс прикметників): блинский – вигук для виразу емоцій, афигенский 'дуже гарний' [15]; 
-ск та -ов (суфікси прикметників): ништяковсий 'чудовий' [15]. 
У зв’язку з великою кількістю запозичень з англійської мови, які стосуються комп’ютерних 

технологій та Інтернету, в українському та російському молодіжному слензі продуктивними стали 
суфікси для створення іменників, наприклад, суфікс -ник: 

Укр.: айдішник – число, яке використовується в якості індефікаційного номеру для регістрації на 
сайтах, айпішник ' IP-адреса' [14]. 

Рос.: айтишник – людина, яка розуміється на комп’ютерах, анимешник 'фанат аніме' [15]. 
Однак є суфікси, які не переміщують слова з однієї частини мови до іншої; суфікси цього виду зазвичай 

переносять слово в різні семантичні групи. Саме такий процес спостерігається в англійському молодіжному 
слензі, бо найпродуктивнішими є суфікси, які надають слову лише семантичного відтінку, наприклад: 

Англ.: 
-tacular (суфікс прикметників, який використовується для позначення негативного ставлення до 

чогось): craptacular 'невтішний' [12];  
-adelic (суфікс прикметників, який служить для посилення позитивної конотації слова): shagadelic 

'дуже привабливий, сексуальний' [12];  
-age (суфікс іменників, який застосовується для наголошення на кількості, об’єму чогось): drinkage 

'випивка', doobage 'велика цигарка з марихуаною' [12].  
Схожі суфікси наявні в німецькій та українській мовах: 
Нім.:  
-papst (суфікс іменників, що підкреслює вищий авторитет у тому чи іншому вигляді діяльності – 

критика, мас-медіа, музика, спорт і т. ін.): der Musikpapst 'музикальний експерт' [17]; 
Існує й досить продуктивний суфікс -er у німецькому молодіжному слензі для переходу з однієї 

частини мови в іншу (іменник ← дієслово): der Hänger 'нав’язлива людина' ← hängen 'вішати', der 
Lauscher 'той, хто підслуховує' ← lauschen 'прислуховуватись' [19]. 

-о (суфікс іменників італійського походження): der Randalo 'скандаліст(о)' ← randalieren 'лаятись', 
radikalo 'радикальний' ← radikal 'радикальний' [19].  

На цих прикладах можна прослідити, як до лексем, які були запозичені з італійської (der Randal 
'скадал', radikal 'радикальний') ''повертається'' їх ''споконвічне'' романське звучання шляхом додавання 
італійського афіксу -о. У першому випадку (der Randalo 'скандаліст(о)') – для вираження антисимпатії, у 
другому – radikalo для посилення негативного значення слова [19: 5]. 
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Укр.:  
-иця (суфікс іменників): телиця, лошиця, ґьорлиця 'дівчина, жінка', алкашниця, синюшниця 'п’яниця' [14]; 
-чик (зменшувальний суфікс іменників, який іноді надає іронічний відтінок): чубчик 'людина мала за 

віком', субчик 'хлопець', папірчики 'гроші' [14];  
-ло (суфікс іменників, який має презирливий відтінок): бадло, табло, гризло 'обличчя' [14]. 
Рос.:  
-очк (зменшувально-пестливий суфікс іменників): благодарочка – вираз подяки, тёлочка 'дівчина', 

белочка 'стан алкогольного сп’яніння', бубочка – зменшувально-пестливе звернення, комплімент, ёлочка 
'все добре' [15]. 

У російській мові також широкого розповсюдження набула тенденція утворення дієслова від 
іменника. Можливо цей процес став популярним завдяки своїй зручності, бо від кожного іменника 
можна утворити відповідне дієслово. Утворені сленгізми іноді звучать незвично для російської мови, 
тому що не всі іменники можуть бути використані для побудови дієслів. Але однією із причин, чому така 
тенденція виникла у російській мові, може бути вплив англійської, де завдяки іншому виду словотвору 
(конверсії) іменник здатен переходити у дієслово без додавання суфіксу, що підвищує лаконічність та 
зручність мови та економить зусилля: 

Рос.:  
-ит (суфікс дієслів): барменить дієсл. 'працювати барменом' від бармен ім., батониться дієсл. 

'відпочивати' від батон ім. 'ледащий', бизонить дієсл. 'агресивно себе поводити' від бизон ім., бобрячить 
дієсл. 'їсти' від бобер ім. [15]. 

В. Префіксально-суфіксальний спосіб. Цей підвид афіксації полягає у тому, що до основи 
приєднуються одразу і префікс, і суфікс. 

Англ.: префікс over- та суфікс -ed: over-chicked 'хтось з дівчиною, яка гарніша ніж супутник' [12]. 
Нім.:  
префікс ab- та суфікси -mäß та -ig: abfetzmäßig [17];  
У німецькій мові на відміну від інших мов цей підвид має свої особливості, а саме для побудови 

нових слів використовується циркумфікс. Найпоширенішим циркумфіксом у німецькій є ge- -t, які 
додаються до та після кореня та використовуються для утворення дієприкметника ІІ, наприклад: 

префікс ab- та циркумфікс ge- -t: abgekocht 'розумний', abgestempelt 'вже не молода жінка' [17]. 
Укр.: 
префікс за- та суфікс -ен або -н: забичений 'пригнічений', забійний 'модний' [14]. 
Рос.:  
префікс за- та суфікс -анн: зафаканный 'несправний' [15];  
префікс от- та суфікс -няк: отходняк 'похмілля' [15];  
префікс от- або за- та суфікс -ит: отфрендить 'удалити з друзів', зафрендить 'добавити у друзі' [15]. 
Г. Безафіксний або нульова афіксація. Цей підвид афіксації можна прослідити лише в російській та 

українській мовах. Він найменш продуктивний порівняно з іншими способами як у національній мові, 
так й у відповідних молодіжних сленгах. Використовується нульова афіксація лише для створення 
іменників від дієслів.  

Укр.: загон 'щось дивне' від загоняти 'робити щось дивне'; посилання [14]. 
Рос.: замут 'процес організації якоїсь справи' від замутить 'задумати щось', 'організовувати', мутка 

'справа з сумнівним відтінком' від мутить 'затіяти щось' [15]. 
На основі проаналізованого матеріалу можна зробити наступні висновки: 
1. Найбільш розповсюдженим способом афіксації в англійському молодіжному слензі є суфіксація (70 % 

від загальної кількості досліджених сленгових одиниць). Це обумовлено тим, що в англійській національній 
мові такий спосіб, як префіксально-суфіксальний мало продуктивний, тоді як нульова афіксація представлена 
конверсією, яка виділяється як самостійний спосіб деривації слів й не входить до афіксації.  

2. У російському молодіжному соціолекті суфіксація налічує на 1 % більше сленгізмів у 
досліджуваних прикладах, ніж префіксація, 43 % та 42 % відповідно, тоді як в українському 
молодіжному слензі префіксація складає 43 %, а суфіксація 42 % усіх сленгових одиниць, створених за 
допомогою афіксації. Лідируючі позиції як суфіксації, так й префіксації обумовлені продуктивністю цих 
способів у відповідних національних мовах.  

3. На відміну від англійського та німецького слензів в українському та російському виділяється 
нульова афіксація, яка складає 5% усіх сленгізмів утворених за допомогою афіксації. Кількісні дані 
доводять те, що це непродуктивний спосіб деривації в українській та російській мовах. 

4. Як в українському та російському молодіжному соціолекті, в німецькому виділяються 
префіксальний (40 %) та суфіксальний (35 % від усіх сленгізмів, утворених за допомогою афіксації) 
способи. Особливістю німецького молодіжного сленгу, на відміну від інших молодіжних мов, є 
продуктивність префіксально-суфіксального способу (25 % від усіх сленгізмів, утворених за допомогою 
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афіксації). Це обумовлено тим, що у німецькій мові для створення прикметників та дієприкметників від 
дієслів поширеною є модель з використанням циркумфіксу ge- + основа + -t.  

5. В якості загальних висновків треба зазначити, що молодіжний сленг має інтернаціональні риси, бо 
в ньому можна прослідити розповсюдження однакових афіксів для створення сленгізмів. Це пояснюється 
тісним взаємозв’язком культур через медіа та Інтернет, бо молодь однієї країни переймає те, що 
популярне в іншій країні, якщо це сприймається як щось круте та дуже модне. Але незважаючи на це, 
молодіжний сленг не може бути відірваним від відповідної національної мови, тому наслідує прийняті в 
ній способи афіксації. 
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Столярчук О. В. Аффиксация как один из производительных способов деривации молодежных 
сленговых единиц (на примерах из английского, немецкого, украинского и русского языков). 

В данной статье рассматривается понятие молодежного сленга в современной лингвистике, 
анализируются определения этого феномена, которые дают разные исследователи, с целью 

определения наиболее соответствующего термина. Кроме того, в работе исследуется аффиксация как 
один из самых производительных способов словообразования молодежных сленгизмов. А именно 
делается детальная классификация сленговых единиц по способам аффиксации (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный и безаффиксальный). Также осуществляется 

сравнительный анализ молодежных сленгизмов английского, немецкого, украинского и русского языков, 
которые были образованы с помощью аффиксации. 

Ключевые слова: молодежный сленг, социолект, жаргон, арго, аффиксация. 

Stoliarchuk O. V. Affixation as One of Productive Ways of Derivation of Youth Slang Words (on the 
Examples from English, German, Ukrainian and Russian). 

This article researches the phenomenon of youth slang on the examples from English, German, Russian and 
Ukrainian. The paper reviews the concept of youth slang in the modern linguistics. The research analyzes and 
compares methods of affixation of slang units in the languages under the study. The practical material for the 

articles was gathered using online slang dictionaries. Such methods as analysis, synthesis, description, 
comparison and continuous sampling technique have been used in the work. They have allowed to research the 
youth slang issue and affixation subtypes in order to determine the most productive one and discover common 
and specific features of derivation of slang words in the aforementioned languages. Various definitions of the 

youth sociolect given by different researchers are taken into account in order to determine the most 
corresponding term. Thus, youth slang cannot be named argo or jargon because of differences in nature. 
Besides, a detailed classification of slang units by ways of affixation is presented in the research. Namely, 

affixation subtypes, such as with the use of prefix, suffix and prefix and suffix as well as without any affix, have 
been described and compared on the examples from the analyzed languages. In conclusion, there have been 

determined the most productive subtypes of affixation of youth slang words, highlighted common and distinctive 
features of the given sociolects and described how slang follows the typical processes of derivation prescribed to 

it by tendencies in the corresponding languages. 

Key words: youth slang, sociolect, jargon, argo, affixation. 
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ВІК ЯК КОМПОНЕНТ КОМУНІКАТИВНОГО СТИЛЮ ПЕРСОНАЖУ  
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМИ) 

У статті проаналізовано вплив вікового параметра на комунікативний стиль персонажів сучасної 
американської драми. Досліджено специфічні риси стилю комунікації персонажа залежно від його 

віку. Виокремлено та розглянуто особливості використання лінгвістичних засобів у процесі 
персонажної комунікації, залежність між віком персонажа і мовними та мовленнєвими засобами, 

що застосовуються. 

Ключові слова: комунікативний стиль, вік, персонажне мовлення, лінгвістичні засоби,  
сучасна американська драма. 

Постановка проблеми. Сучасні лінгвістичні студії приділяють надзвичайну увагу дослідженню 
використання лінгвістичних засобів у процесі комунікації [1: 15]. Незмінним залишається інтерес до 
створення типології факторів та чинників, які впливають на комунікативний стиль індивіда, надаючи 
йому специфічних неповторних рис, що є одним із найважливіших аспектів мовної самоідентифікації. 
Сюди відносимо соціальний статус, вік, гендерний параметр, ситуативний контекст, расову ідентичність 
та інші [2: 22, 73]. У свою чергу, вплив цих чинників на комунікативний стиль може мати постійний 
(формуючий) чи тимчасовий (контекстуально-емпліфікаційний) характер.  

Ми використовуємо поняття комунікативного стилю в аналізі персонажного мовлення сучасної 
американської драми, оскільки саме за його допомогою автором передаються характеристики персонажів, їх 
інтенції бажання, створюється складна система взаємовідносин та вимальовується характер [3: 74].  

Одним з основних факторів, які мають значний вплив на комунікативний стиль, є вік, що виступає 
опосередкованим регулятором мовлення під час процесу комунікації, оскільки він визначає формування 
комунікативного пакету, до складу якого входять лінгвістичні механізми, лексичні одиниці, тактики та 
стратегії, адекватні з точки зору комунікантів статусним характеристикам учасників спілкування та за 
певних контекстуально-ситуативних умов. Однак, у процесі комунікації даний пакет може переглядатися 
та корегуватися відповідно до потреб комунікації, завдань адресанта та реакції адресата. 

У сучасних дослідженнях вік розглядається у декількох аспектах. По-перше, це хронологічний вік 
людського організму, що супроводжується відповідним рівнем фізіологічного та анатомічного розвитку, 
обчислюється за допомогою стандартної часової шкали та має свої внутрішні та зовнішні прояви; 
внаслідок невпинного розвитку організм із часом старіє та помирає. По-друге, віковий параметр 
розглядається як певна міра духовного та соціо-ментального розвитку, що, у свою чергу, є результатом 
фізичного та психологічного розвитку, накопичення, аналізу та засвоєння життєвого досвіду. Соціальний 
аспект передбачає готовність індивіда до входження, взаємодії та інтеграції у соціальному оточенні з 
подальшою інтеракцією з іншими учасниками соціальних відносин, визнання та прийняття його / її до 
певної соціальної групи чи системи груп [4]. 

Наше дослідження має на меті виявити, яким чином вік індивіда впливає на його комунікативний 
стиль, якими є вікові особливості використання лінгвістичних механізмів комунікації та яким чином 
вони впливають на інтеракцію та процес обміну, кодування-декодування інформації персонажами 
сучасного драматичного твору. 

Виклад основного матеріалу. Умовно за віковими характеристиками виділяють такі вікові групи, як 
infancy (молодший дитячий вік, також характеризується як період "грудного вигодовування", однак це 
сильно звужує вікові рамки), childhood (дитячий вік), adolescence (період дорослішання), juvenility early 
(ранній юнацький вік), adulthood (зрілий юнацький вік), middle age (середній вік), old age (старість). Дана 
класифікація характеризує як біологічний вік індивіда, так і його / її ментальний розвиток [5: 132]. 

Аналіз персонажного мовлення свідчить про те, що у діаді підліток – доросла людина комунікативний 
стиль підлітків набуває ігрової форми. Наприклад: 

LOTTIE: Guess who I am. (Tapping and singing.) YANG YANG YANG YANG. YANG YANG YANG. 
WILLY: You're my daughter, is who. 
JES: Though a man can never tell for sure. 
LOTTIE: No. Not your daughter. 
JES: A woman can tell a man anything. 
LOTTIE: Shirley Temple. Get it? 
JES: Shirley Temple Black. 
LOTTIE: Shirley Temple in The Blue Bird of Happiness. 
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WILLY: Shirley-going-to-get-her-butt-beat-for-dancing-on-the-table – when-I-told-her-to-get-off-Temple 
(LOTTIE gets off the table) [6: 11]. 

Лотті – чотирнадцятирічна дівчина-підліток, комунікативний стиль якої у процесі комунікації із 
дорослими набуває ігрових рис. Так, вона грає зі своїми батьком та дядьком у гру "здогадайся, хто я" 
(Guess who I am), використовує невербальні засоби, стукаючи по столу та приспівуючи, намагаючись 
звернути на себе увагу (YANG YANG YANG). Дорослі використовують схожий комунікативний стиль та 
приймають правила гри, запропоновані дівчиною (You're my daughter, is who). Невербальна поведінка 
Лотті будується на імітації її улюбленого книжкового персонажа (Shirley Temple), вербальна складова 
включає еліптичне питальне речення (Get it?), що контролює перебіг інтеракції. У відповідь на коментар 
дядька (Shirley Temple Black), що вказує на расову приналежність дівчинки, вона вдається до уточнення 
інформації, не реагуючи на зауваження дядька (Shirley Temple in The Blue Bird of Happiness). Оскільки 
Лотті сидить на столі, батько вдається до непрямої погрози (Shirley-going-to-get-her-butt-beat-for-dancing-
on-the-table – when-I-told-her-to-get-off-Temple), де він застосовує словоскладання для підсилення 
комунікативного ефекту та, водночас, наслідує грайливий комунікативний стиль Лотті з метою вплинути 
на її поведінку та змусити виконати певні дії, зміст яких закладено у його висловлюванні, викликаючи 
очікувану реакцію адресата та має кращий, аніж прямий наказ, результат (LOTTIE gets off the table). 

У підлітковому віці значних змін зазнає комунікативна модель спілкування з батьками. Поважно-
беззаперечне сприйняття інформації, наказів та прохань замінюється критично-оцінним, партнерським, 
агресивним неприйняттям чи продовженням розвитку ігрового комунікативного стилю, що зазнає певних 
модифікацій. Замість ввічливих лексичних одиниць, досить часто починають вживатися зневажливі чи 
нейтральні (наприклад: old man, old lady, ancestry, old bag та інші), іронічно-саркастичні синтаксичні та 
граматичні конструкції. Превалюють ексклемативи та підвищення інтонації при неприйнятті 
комунікативної позиції адресата, мають місце ненормативна лексика чи її похідні, частим є спілкування у 
грайливому тоні, використання гумористичних порівнянь, наспівування, екстралінгвальних дій, що 
покликані підсилити комунікативний ефект та привернути увагу до адресанта (плескання в долоні, жвава 
жестикуляція, танці тощо) [7-9]. 

Аналіз персонажного мовлення показує, що молоді люди 19-29 років мають суттєві особливості 
комунікативного стилю, які проявляються у процесі спілкування з представниками інших вікових груп 
(старших чи молодших за себе). Наприклад: 

Taylor: Dr. LeVay… So nice to meet you… I’m… 
Dad: I’m sorry… going on like that. [To Flip, assuming Taylor is his guest] Flip, you weren’t going to 

introduce us? 
Kent: No. Dad, this is Taylor. Taylor Bradley Scott. Beautiful, isn’t she…? 
Taylor [to Kent]: You didn’t tell them about me? 
Dad: Oh. (Momentarily confused, as he’s assumed Taylor’s with Flip) …Ok. [Assessing her] Nice. [To Kent] 

Well done. Ms. Bradley Scott… 
[Dad has recovered] 
Beautiful doesn’t do this exceptional creature justice. It’s an honor my dear. 
Kent: Dad… I mentioned Taylor… my fiancée… Her father was- 
[Dad kisses her hand and bows with a flourish. Kent and Flip exchange a knowing look: he’s always had a 

way with the ladies.] 
Dad: Of course… James Bradley Scott… yes, of course… Well, again, so nice to meet you… 
Taylor: Dr. LeVay. 
Dad: Too formal. 
[Beat] 
''Dad'' would be weird, huh? How about you call me Joseph? 
Taylor: OK, doctor. 
[Beat] 
Sir… uh, Joseph. [10: 5-6] 
Як бачимо з прикладу, Тейлор, 27-річна дівчина, розмовляє з доктором Джозефом ЛаВей, який є 

старшим від неї на 31 рік. На початку комунікації Тейлор дещо ніяковіє, про що свідчать неповні репліки 
(So nice to meet you… I’m…), а звертання до чоловіка є формальним та сповненим поваги (Dr. LeVay… So 
nice to meet you…). Доктор, у свою чергу, вибачається за своє вторгнення (I’m sorry… going on like that), 
приймає дівчину за гостя свого молодшого сина і пропонує йому представити її (Flip, you weren’t going to 
introduce us?). До розмови підключається Кент та повідомляє, що Тейлор – його наречена (No. Dad, this is 
Taylor. Taylor Bradley Scott), щоб зменшити напругу та розрядити обстановку, батько звертає увагу на її 
красу (Beautiful, isn’t she…?). Репліку можна сприйняти двояко: по-перше, вона виступає компліментом 
дівчині, по-друге, Кент ніби питає схвалення у батька стосовно його вибору нареченої. Тейлор, у свою 
чергу, використовує стилістичний прийом, задаючи Кенту питання з прямим порядком слів (You didn’t 
tell them about me?), яким вона підкреслює свою впевненість у тому, що її наречений не розказував 
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нікому з членів своєї сім’ ї про неї. Після чого, батько швидко оговтується від емоційних наслідків 
комунікативної помилки та відкрито оцінює гостю (…Ok. [Assessing her] Nice. [To Kent] Well done. 
Ms. Bradley Scott…). Невербальна складова комунікативного стилю батька має на меті показати його 
галантність (Dad kisses her hand and bows with a flourish.) – дана ексралінгвальна комунікативна стратегія 
спрямована на зняття напруження та комунікативних бар’єрів між представниками різних вікових груп. 
Крім того, доктор ЛаВей вживає звертання ''Ms'', яке не несе у собі ідентифікаторів сімейного стану та 
вікового параметра комунікативного партнера жіночої статі. Далі він згадує батька дівчини – відомого 
письменника Джеймса Бредлі-Скотта, одночасно оцінюючи соціальний статус дівчини відповідно до її 
відомого прізвища (Of course… James Bradley Scott… yes, of course…). Містер ЛаВей продовжує 
поглиблювати та розвивати позитивний комунікативний ефект, напряму вітаючи дівчину (Well, again, so 
nice to meet you…). Після переоцінки ситуації відповідно до нових відомостей про гостю, сприйняття та 
асиміляції нових параметрів співбесідниці, він знову починає вибудовувати комунікативну взаємодію. 
Тейлор, все ще перебуваючи під дією вікових комунікативних обмежень, продовжує формально 
звертатися до персонажа-чоловіка (Dr. LeVay), на що містер ЛаВей зазначає, що це занадто формально 
(Too formal) і пропонує компроміс (''Dad'' would be weird, huh?) називати його батьком, натякаючи на той 
факт, що вона наречена його сина; однак, він самостійно відкидає даний варіант, оскільки це може 
звучати дещо дивно. Одразу він пропонує інший (How about you call me Joseph?) – називати його по 
імені. Дівчина погоджується, однак лише з третього разу їй вдається змінити свою комунікативну 
позицію (OK, doctor. Sir… uh, Joseph). Для Тейлор важко перебудувати комунікативну модель 
спілкування з доктором ЛаВей, оскільки у неї вже склалися певні комунікативні стереотипи на основі 
його вікового параметра, які змушують її звертатися до нього ''Sir'', ''Doctor'', ''Mister''. При цьому, дівчина 
вважає природнім звертатися до однолітків, називаючи їх по імені. 

Висновки. Таким чином, вік є одним із параметрів, якій впливає на комунікативний стиль персонажа, 
що підтверджує аналіз персонажного мовлення сучасної американської драми. У той же час, вплив віку 
комбінується із іншими соціально-статусними характеристиками комуніканта. Саме тому подальша 
перспектива розвідки полягає у дослідженні особливостей впливу вікового параметра на комунікативний 
стиль персонажів сучасної американської драми за умови врахування інших характеристик комуніканта, 
а саме його приналежності до певної соціальної верстви, статі, рівня освіти та походження. 
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Антонов А. В. Возраст как компонент  коммуникативного стиля персонажа  
(на материале современной американской драмы). 

В статье анализируется влияние возрастного параметра на коммуникативный стиль персонажей 
современной американской драмы. Исследуются специфические черты стиля коммуникации персонажа 

в зависимости от его возраста. Выделяются и рассматриваются особенности использования 
лингвистических средств в процессе персонажной коммуникации, зависимость между возрастом 

персонажа и языковыми и речевыми средствами, которые применяются. 

Ключевые слова: коммуникативный стиль, возрастной параметр, персонажная речь, 
 современная драма. 

Antonov A. V. Age as a Component of the Personage's Communicative Style  
(on the Material of the Modern American Drama). 

Age is viewed in the research as a speaker's status characteristics that influences on his / her communicative 
style in the interaction process. The article analyzes the impact of age parameter on the personages’ 

communicative style in the modern American drama. The research employs communicative, component and 
contextual analyses aiming at singling out specific linguistic means used by the speakers that reflect their 
belonging to a certain age-group. The specific features of personages’ communication depending on their 

age group are taken into account. Linguistic means and mechanisms that realize personages’ strategies are 
highlighted. The age groups that employ different communicative strategies are singled out. Peculiarities of 

the personages’ speech are analyzed. At the same time, the influence of age combined with other 
communicant's social-status characteristics is highlighted. As a result, the age parameter is defined as one 
of the most important structural components of the communicative style of the personages’ speech of the 

modern American drama, which is often used to create a dramatic effect, which impacts the process of the 
personage’ character development. 

Keywords: communicative style, age parameter, characters' speech, modern drama. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗІМКНЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ У ДАВНЬОГЕРМАНСЬКІЙ ЕПІЧНІЙ ПОЕЗІЇ 
''ПІСНЯ ПРО ХІЛЬТІБРАНТА'' (''HILDEBRANDSLIED'') 

У даній статті постає питання про реалізацію зімкнених приголосних у давньогерманській епічній 
поезії. Предметом дослідження є твір давньоверхньонімецького періоду ''Пісня про Хільтібранта''. В 
дослідженні даної письменної пам’ятки виявлено, що текст містить риси декількох діалектів, а саме 
верхньо- та нижньонімецького. З’ясовано, що кінцева частина слова являє своїми консонантними 

структурами ''дзеркальне'' відображення по відношенню до початку слова. 

Ключові слова: фонетичні процеси, перший / другий пересув приголосних, давньоверхньонімецький 
період, давньоверхньонімецькі діалекти, ''Пісня про Хільтібранта'', зімкнені приголосні. 

Постановка проблеми. Мова – система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні 
розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання 
знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування. Мова – це найважливіший засіб 
спілкування і пізнання. Вона еволюціонує у своїй формі, фактурі та змісті. 

Актуальність дослідження. Сучаснии ̆ етап розвитку мовознавства взагалі та фонетики зокрема 
характеризується посиленням інтересу до проблем, пов’язаних із природою фонетичних явищ саме у 
діахронічному аспекті. Пріоритет надається аналізу еволюційних змін і закономірностей розвитку 
фонетичної системи, що дозволяє вийти на якісно вищий рівень узагальнень для пояснення процесів, які 
відбуваються у сучасній фонетиці. Історичний погляд на фонетичні явища дає змогу поступово 
простежити процеси розвитку та зробити фундаментально обґрунтовані висновки. Більш того, 
діахронічне дослідження передбачає собою не лише вивчення минулого звуків, але й робить реальними 
прогнозування їх розвитку в майбутньому.  

Мета даної статті – дослідження реалізацій зімкнених приголосних b, d, g / p, t, k у 
давньогерманській епічній поезії на прикладі Hildebrandslied. 

Виклад основного матеріалу. Текст, що дійшов до нас, точніше уривок давньогерманської поезії, 
записаний на початку ІХ ст. двома писарями, відображає події V ст. Є припущення, що спочатку текст 
був створений на гесинсько-тюрингському діалекті в період, коли ще не здійснювався верхньонімецький 
пересув приголосних [1: 10]. Існує також думка про те, що ''Пісня'' є нижньонімецьким варіантом 
баварської копії франкського оригіналу. Крім того, є свідчення про те, що спочатку ''Пісня'' була 
складена біля 760 р. на східно-франкському діалекті, потім була переписана на англосаксонський. І 
нарешті існують спроби доказів того, що ''Пісня'' виникла спочатку на готській мові, пізніше була 
перекладена на баварський діалект, а дійшовший до нас текст являє собою нижньонімецьку мову [1: 10]. 
В. Г. Таранець відмічає, що ''Пісня'' є результатом зміщення північно- та південно-німецьких діалектів 
(Nieder- und Oberdeutsch), точніше – це є франкський та давньосаксонський діалекти [2: 18]. 

Наше дослідження ''Пісні про Хільтібранта'' також показало, що даний твір є двомовним із наявністю 
рис верхньо- та нижньонімецького діалектів. Це змішування діалектів спостерігається на лексичному 
рівні (дс. hiltia, hild – битва; двн. sih, in, ibn і т. д.), морфологічному (дс. helidos – двн. helida – бійці, 
витязі; дс. use – двн. usere – наші; дс. seggen – двн. sagetun – говорити, сказати; дс. mi – двн. mir – мені) і, 
звичайно, на фонетичному рівні (дс. ik – двн. ih – я; дс. dat – двн. daʒ – що; дс. sik – двн. sih – -ся). 

Оскільки в давні часи не було загальних встановлених правил орфографії, то текст фіксували від 
почутого. На основі фонетичного та орфографічного аналізу ''Пісні'' нами виявлені основні 
характеристики зімкнених b, d, g / p, t, k. Умови нашого експерименту охоплюють початок (анлаут) та 
кінець (ауслаут) слова як найбільш показових частин [3: 79], в яких реалізується енергетичне 
напруження звуків (табл. 1).  

''Hildebrandslied'' – загалом 198 лексичних одиниць з b, d, g / p, t, k, із них 119 – в анлауті і 79 – в 
ауслауті (разом із повтореннями). 

В результаті дослідження ''Пісні'' ми порівняли фонетичну структуру початку та кінця слів із 
зімкненими b, d, g / p, t, k. Це порівняння дозволило розглянути звукове наповнення структур початку та 
кінця слів, вивчити особливості звукових змін та одночасно проаналізувати їх функціональне 
навантаження. Дані дослідження дали змогу вивчити стан початку та кінця німецького слова в двн. 
періоді та визначити перспективу його подальших перетворювань як в анлауті, так і в ауслауті.  
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Таблиця 1. 
Кількісне та відсоткове співвідношення лексичних одиниць із зімкненими приголосними 

b, d, g / p, t, k в позиціях анлаута та ауслаута 
л.о. з дзвінкими зімкненими л.о. з глухими зімкненими 

Позиція 
в слові b d g 

загалом 
дзвінких p t k 

загалом 
глухих 

анлаут 
119 л. о. 
– 100 % 

14 
14,4 % 

57 
58, 8 % 

26 
26, 8 % 

97 
81,5 % 

2 
10 % 

10 
45 % 

10 
45 % 

22 
18,5 % 

ауслаут 
79 л. о. 
– 100 % 

2 
18,2% 

8 
72,7 % 

1 
9,1 % 

11 
13,9 % 

23 % 
57 

83,8 % 
9 

13,2 % 
68 

86,1% 

 
Виходячи з отриманих даних (табл. 1) в анлауті домінують дзвінкі зімкнені (81,5 %). Серед них 

особливо виділяється d (58,8 %), потім g (26,8 %) і нарешті b (14, 4 %). В ауслауті домінують глухі 
зімкнені (86,1 %). Причому, частіше за все зустрічається t (83,8 %), потім k (13,2 %) і p (3 %). 

Все розглянуте вище свідчить про те, що в давній період існування німецької мови найчастіше 
зустрічався дзвінкий початок і глухий артикуляторний кінець слова.  

Таким чином, кінцева позиція в слові протиставляється більш сильній фонетичній позиції, яка припадає 
на початок. Оскільки в основному це були односкладові слова, то в межах односкладового слова варто 
відмітити фонетичний контраст, який реалізований на перед- та поствокальному приголосному. 

А тепер порівняємо початкові та кінцеві зімкнені в давньоверхньонімецькій з етимологічно 
спорідненими словами в інших германських мовах. Так, наприклад, герм. *g в анлауті в словах: герм. – 
guña (всевишній), гот. – guÞ, дс. – god, дшв. – gud, дісл. – guð, да., дфр. – god має в 
давньоверхньонімецькій наступні варіанти: двн. – got (HL), goth, god, kot, cot, gkot, нн. – Gott.  

Герм. *k  в анлауті в словах: герм. – kinÞas / kunÞiz (народжений), гот. – kindus, дісл. – kind, kundr, 
дфр. – kind, да. – kynd має в давньоверхньонімецькій наступні варіанти: двн. – chind (HL), chint, kind, 
cind, kind, kinth, khind, нн. – Kind. 

Герм. *b  в анлауті в словах: герм. *bergaz – burgaz (гора, замок, невелике місто), гот. – baurgs, да. – 
burʒ, burh, дс. – burg, дфр. – berg, днд. – berg, дісл. biarg має в двн. мові наступні варіанти: двн. burc 
(HL),  burgh, burch, burk, burcg, buruc, purg, нн. Burg. 

Герм. *b  в анлауті в словах brudiz (наречена, дружина, молода жінка); гот. bruÞs, нід. bruid, дс. brud, 
дфриз. breid, да. bryd, дісл. bruðr. має в двн. слідуючий вигляд: двн. prut (HL) , brut, нн. Braut. 

Герм. *t  в анлауті в словах *taw / tow / tæw (робити, виконувати), дс. togian, дісл. toeja, гот. taujan має 
в двн. наступний вигляд: двн. tuou, thuon, tuoan, tuoen, tuen, tuem (HL) , tun, ton, toon, tuohn, tuan, tuuan, 
thon, thuan, duon, нн. tun. 

Герм. *Þ в анлауті в словах Þan (тому що, потім і т. і.), гот. Þan, дфр. thenne, да. Þonne має в двн. 
наступні варіанти: dana (HL), danna, danne, denne, нн. denn, dann. 

Герм. *Þ Þu / Þū (особовий займенник ''ти''), да. Þū, дфр., дс. thu, гот. Þu має в двн. наступні варіанти: 
tu, Þu, dhu, du (HL) , duo, dio, do, to, нн. du. 

Якщо порівняти кінцеві зімкнені в двн. з етимологічно спорідненими словами в інших германських 
мовах, то отримаємо наступне: герм. *k  в ауслауті – *ek (я), рун. *eka, дісл. ek, дфр. ik, дс. іс, да. іс, гот. 
іk, має в двн. наступний вигляд: ih (HL) , ik (HL) , ic, ihc, hih, hiic, hiih, ihg, hi, i, e, eh, eg, нн. ich. 

Герм. *t  в ауслауті: ñat (що, тому що, щоб і т.і.), дісл. Þat, да. ðe, гот. Þata має в двн. наступні варіанти: 
that, dhaz (s), thas, daz, dez, das, dat (HL) , нн. dass [t −>s]. 

Герм. *g в ауслауті: герм. *kuning / kunung (король), да. cyning, дс. kuning, дфр. kening, дісл. koningr 
проявляється в двн. в наступному вигляді: chuninc (h), cuninc (h), kuning, kuninc (h), cunning, kuningh, 
kuneg, chinning, chuning (HL) , нн. König. 

Герм. *d  в ауслауті *niÞ / *nid (ненависть, гнів, заздрість, ворожнеча, войовничість та ін.), nait 
(причина, шкода, богохульство), дс., да., дісл. – nið, гот. neiÞ має в двн. наступні форми: nid (HL) , nih, 
nit, nith, нн. Neid. 

Герм. *b  в ауслауті: *ab / *af (прийменник або префікс, вказує на віддалення), да. æf, дфриз. af, дісл. 
af, гот. af в двн. виглядає наступним чином: aba, abe, ab (HL) , нн. ab, von, weg, herab. 

Герм. *ŠŠŠŠ в ауслауті: *leuŠ – luŠ (любити, любов, коханий, любо, мило і т. д.), дс. liof, дісл. ljufr, да. 
leof / liof, гот. liufs / lubo, в двн. має форми: liubi, liob, liop, leob, leop (HL), lib (HL) , lip, нн. lieb. 

Виходячи з проведеного аналізу, чітко представляється процес переходу германських зімкнених 
приголосних як дзвінких, так і глухих у давньоверхньонімецькі (див. табл. 2). 
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Таблиця 2. 
Перехід германських зімкнених в двн. зімкнені приголосні 

 
Положення в 

слові 
Германські зімкнені Двн. зімкнені 

Анлаут (початок) 

g 
k 
b 
t 
Þ 

g / k / c 
ch, k, c, kh 

b, p 
t, th, d 

d 

Ауслаут (кінець) 

g 
k 

Þ/ d 
b 

Š 
t 

g, c 
ch, k, h, c 

d 
b 

b, p 
t, s (z) 

У наведених випадках відображені результати І-го та ІІ-го пересуву приголосних: ik – ih, sik – sih, dat – 
daʒ, gap – gibu, Theotrihhe – Deotrihhe, bist – pist, do – to. Розгляд початку слова в наведених прикладах 
свідчить про те, що для двн. мови характерне посилення початку слова (81, 5 %). Щодо частоти вживання 
складових структур, то зі 119 лексичних одиниць з початковими зімкненими 61 були односкладовими, 24 – 
двоскладовими, 19 – і більше складовими. Причому, домінують структури СV – 105 лексичних одиниць. Із 
досліджених структур CCV (14 л. о.) було 10 CC (h) V –, 3 – СС (r) V, CC (n) V – 1. Аналіз кінця слова 
показав, що в більшості випадків також реалізуються односкладові структури: 49 л. о. з 79, потім слідують 
3-х і більш – 17 (в основному власні імена), і далі двоскладові – 12 л. о. Причому, домінує структура -VC – 
46 л. о. із 79, потім -С(n) C – 20 л. о., -С (r) C – 5, -C(S) C – 4, -C (l) C – 2, -C (h) C – 2. Дослідження також 
показало, що для ауслаута двн. слова характерні глухі зімкнені (86, 1 %). 

Висновки. Аналіз слів із початковими та кінцевими зімкненими в ''Пісні про Хільтібранта'' показав, що в 
основному це були односкладові слова (110 л. о.). В анлауті домінує структура CV-, а в ауслауті – -VC. Як на 
початку, так і в кінці слів могли вживатися до 2 приголосних. Причому, для початку слів характерне 
сполучення приголосних TR- (зімкнений, сонорний), а для кінця навпаки – RT. Таким чином, кінцева частина 
являє своїми консонантними структурами ''дзеркальне'' відображення по відношенню до початку слова. 

Голосні звуки виступають у ролі складоутворюючих. Варто зазначити, що в цій позиції вживаються 
усі голосні фонеми двн. періоду як довгі, так і короткі, що свідчить про фонематичне значення цієї 
частини слова та її автономність. У словах, що досліджувались, спостерігається також чергування 
голосних по аблауту (gab – gibu). 

Дослідження початкових і кінцевих зімкнених b, d, g / p, t, k в словах показало наявність І-го і ІІ-го 
пересуву приголосних (ik – ih, sik – sih, dat – daʒ, gap – gibu, Theotrihhe – Deotrihhe, bist – pist, do – to). 

Виходячи з отриманих даних, в анлауті домінують дзвінкі зімкнені (81, 5 %), серед яких особливо 
виділяється d (58, 8 %), а в ауслауті домінують глухі зімкнені (86, 1 %), причому частіше зустрічається t 
(83, 8 %). 

Виходячи із результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що частина двн. слова в ауслауті 
має артикуляторне послаблення (глухий артикуляторний кінець слова) порівняно з його дзвінким анлаутом. 
Про таку особливість початку та кінця слів свідчить вживання на письмі фонетичних варіантів одних і тих 
самих фонем t / d, k / g, p / b. Незважаючи на деяку фонематичну нечіткість, початок та кінець 
давньоверхньонімецького слова все ж таки свідчать про опозицію глухих та дзвінких зімкнених приголосних.  

Етимологічний аналіз слів показав, що в загальногерманській мові існували більш складні утворення 
(структури), які в результаті артикуляторного послаблення втрачали голосний і у формі одного 
приголосного примикали фонетично до наголошених складів (герм. * guña – двн. got / god; герм. *kinÞas 
– двн. kind / chint). 

Спостерігається зародження у консонантних структурах опозиції зімкнених напружений / 
ненапружений, яка на письмі знайшла відображення у вигляді t – d / t. Наведена опозиція вийшла із 
загальногерманського фонематичного протиставлення глухий / дзвінкий (*d / *t ). Подібна картина 
спостерігається також із зімкненими p – b / p, а також k – g / k. 

Результати даного дослідження показали, що як в початковій, так і в кінцевій частині слова 
спостерігаються фонетичні процеси, які характеризують давнє прагерманське слово та визначають нові 
тенденції у розвитку німецьких слів, де чітко помітна дія фонетичного стяжіння. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

лат. – латинська  
гр. – грецька 
гот.– готська 
дс. – давньосаксонська 
дшв. – давньошвабська 
дісл. – давньоісландська 
да. – давньоанглійська 
дфр. – давньофранкська 
днд. – давньонідерландська 
дфриз. давньофризська 
двн. – давньоверхньонімецька 
фр. – франкська 
нід. – нідерландська 
герм. – германська 
нн. – новонімецька 
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Березина Ю. О. Реализация смычных согласных в древневерхненемецкой эпической поэзии ''Песнь о 
Хильдебранде'' (''Hildebrandslied''). 

В данной статье предстает вопрос о реализации смычных согласных в древневерхненемецкой эпической 
поэзии. Предметом исследования является текст древневерхненемецкого периода ''Песнь о 

Хильдебранде''. В исследовании данного письменного памятника выявлено, что в тексте присутствуют 
черты нескольких диалектов, а именно верхне- и нижненемецкого. Нами было выяснено, что конечная 
часть слова и ее консонантные структуры – это зеркальное отражение по отношению к началу слова. 

Ключевые слова: фонетические процессы, первое / второе передвижение согласных, 
древневерхненемецкий период, древневерхненемецкие диалекты, ''Песнь о Хильдебранде'',  

смычные согласные. 

Berezina Yu. O. The Realization of Closed Consonants in the Old High German Epic Poetry ''Lay of 
Hildebrand'' (''Hildebrandslied''). 

The research deals with the realization of closed consonants in the Old High German epic poetry. The material 
of the research is the Old High German text ''Lay of Hildebrand'', which is a heroic lay. It is one of the earliest 

literary works in German and it is the only surviving example in German of a genre, which must have been 
important in the oral literature of the Germanic tribes. The scientific methods of analysis and description have 
been used in the research. In the research of the written monumentit is ascertained that there are some signs of 
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different dialects, namely High and Low German. It is also detected, that the end of the word is a reflection of its 
beginning. Everything considered testifies that a part of the Old High German word at the end of the word has 
an articulatory weakening compared with its voiced beginning. The analysis of words with an occlusive at the 

beginning and at the end of the word in ''Lay of Hildebrand'' showed that there were mainly one-syllable words. 
The results of the research will help to continue our work at the dissertation and ascertain the tendencies of the 

language development in the future.  

Key words: phonetic processes, the 1st and the 2nd Germanic Sound Shift, Old High German period, Old High 
German dialects, ''Lay of Hildebrand'', closed consonants. 
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ГЕНЕРАТИВНІ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АНГЛІЙСЬКОГО 
КВАЗІБЕЗОСОБОВОГО РЕЧЕННЯ 

У статті розглянуто сучасні генеративні теорії та проаналізовано ефективність їх застосування в 
діахронних дослідженнях квазібезособового речення в англійській мові VII-XVII ст. При вивченні 
дериваційної синтаксичної структури речення запропоновано керуватись теорією управління та 

зв’язування Н. Хомського, а у методиці дослідження поряд із генеративними методами 
використовувати здобутки функціональної граматики. Запропоновано комплексну методику 

діахронного дослідження квазібезособового речення, що ґрунтується на новітніх розробках у царині 
генеративної парадигми та функціональної граматики. 

Ключові слова: квазібезособове речення, теорія управління та зв’язування, мінімалізм, діахронія, 
синхронний зріз. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку лінгвістичних студій позначений посиленим 
інтересом до проблем, пов’язаних із розкриттям природи мовних явищ у синхронному та діахронному 
аспектах. Зазначене цілком стосується історії становлення та розвитку англійського безособового 
речення. Вивчення цього питання має багаторічну історію і здійснювалось з позицій традиційного 
синтаксису, генеративної граматики, функціональної та когнітивної лінгвістики [1-6]. 

Актуальність дослідження історичного розвитку квазібезособових англійських речень як одного з 
типів безособових конструкцій пов’язана із можливістю пояснення важливих змін у граматичному устрої 
мови, сучасними нормами вживання таких речень та спробою зробити припущення щодо наступної 
еволюції цього мовного явища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх розробок відмітимо праці вітчизняних [2; 
7] та зарубіжних [1; 8] учених, у яких імперсоналії вивчаються у низці сучасних мов. Не залишається 
поза увагою і діахронний напрям досліджень [9-11]. Проте ці розвідки, на наш погляд, не мають 
системного характеру та зосереджені на окремих аспектах теорії квазібезособового речення – появі та 
зникненні окремих безособових утворень, історичному процесі перетворення безособових дієслів в 
особові, функціонуванні певних безособових синтаксичних конструкцій у різні періоди розвитку мови. 

Мета нашого дослідження – окреслити та проаналізувати ті генеративні студії, що дозволяють 
здійснити комплексне вивчення квазібезособового речення в діахронії, а також розробити власну 
загальну методику аналізу цих речень в англійській мові VII-XVII ст. 

Об’єктом дослідження є категорія безособовості, репрезентована безособовими реченнями, а 
предметом – процес історичних змін безособових синтаксичних конструкцій, зокрема квазібезособових, 
в англійській мові VII-XVII ст. 

Матеріалом розвідки слугували речення, виокремлені з різножанрових пам’яток писемності давньо-, 
середньо- та ранньоновоанглійського періодів. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні зосередимось, насамперед, на здобутках 
генеративної парадигми в царині вивчення безособових речень, не залишаючи непоміченими інші 
лінгвістичні розвідки, зокрема функціональні та когнітивно-дискурсивні. 

Новітні генеративні студії своєю переважною більшістю спираються на два підходи, засновником 
яких є Н. Хомський: теорію управління та зв’язування і мінімалістичну теорію [1]. Нам теж варто 
зробити свій вибір, тому проаналізуємо переваги та недоліки застосування цих концепцій у діахронних 
дослідженнях квазібезособових речень. 

Сучасна теорія управління та зв’язування складається із декількох окремих модулів [1: 13-27; 7]: 
1. X-штрих теорія (X-bar theory) визначає загальну структуру мовних конструкцій: елементи речення 

не є рівноправними, а їх ієрархію можливо відображати за допомогою однотипних схем – ''дерев''. 
2. Теорія обмеження (Bounding theory) вивчає обмеження на переміщення елементів структури. 
3. Теорія управління (Government theory) вивчає, як встановлюються ієрархічні відносини між 

елементами структури. 
4. Теорія відмінку (Case theory) вивчає формальні властивості іменних груп, пов’язаних із відмінком. 
5. Тета-теорія (Theta-theory) досліджує відносини між предикатом та аргументами. 
6. Теорія зв’язування (Binding theory) формальними методами описує зв'язок між займенниками та 

словами, до яких вони відсилають. 
Оскільки в сучасній теорії управління та зв’язування описують граматику різних мов за допомогою 

універсальних принципів, а мовні відмінності задають переліком параметрів, ця теорія інтегрувалася в 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Філологічні науки 

246 

теорію принципів і параметрів. У теорії управління та зв’язування діє правило α-переміщень, що означає 
можливість вільного переміщення елементів структури. Проте такий варіант структури кожен раз 
повинен проходити через модулі-фільтри (див. вище), що відповідають за семантичні ролі, зв’язування, 
відмінки і т. ін., які ''виловлюють'' неграматичні деривації та відкидають їх. Таким чином, спочатку 
виникає велика кількість варіантів речення, а потім усі вони, за виключенням одного, відкидаються. І 
нарешті, наріжним каменем теорії управління та зв’язування є поняття глибинних та поверхневих 
структур. Останні представляють вербальний рівень синтаксичних представлень у мові, мисленнєвим 
підґрунтям якого є рівень глибинних структур, породжений правилами універсальної вродженої бази.  

У межах сучасної теорії управління та зв’язування існує низка концепцій, у яких досліджуються 
еволюція і структура безособових речень на діахронному матеріалі [9-11]. Вирішення цього складного 
питання їх автори вбачають у залученні принципу ''пустої'' категорії та вивченні процесу ''нав’язування'' 
семантичних ролей аргументам з боку предиката. Пусті категорії у теорії зв’язування класифікуються як 
''сліди'' (traces), ''мале pro'' (pro) та ''велике PRO'' (PRO). 

Мінімалізм, який з’явився в першій половині 1990-х років [12], поставив на меті визначити той 
теоретичний мінімум, без якого не може обходитись граматика. Це, насамперед, лексикон (lexicon), із 
якого надходять слова для майбутнього речення. Кожне слово має три види ознак (features): фонологічні, 
семантичні, морфо-синтаксичні. Необхідна також операція поєднання (Merge) для складання слів у 
речення. Наступна операція – узгодження (Agree) за ознаками. Речення має озвучування (або письмове 
вираження) та значення, тому необхідні два інтерфейси: сенсомоторний та концептуально-
інтенціональний. Останній відповідає за зміст, тоді як перший працює з мінімальним ланцюжком звуків 
або букв. Для нього необхідна операція лінеаризації (linearization). 

Усе вищезазначене призвело до наступних змін у генеративній граматиці, що базувалася на теорії 
управління та зв’язування. Мінімалізм відмовився від Х-штрих теорії, замінивши її теорією простої 
структури груп (Bare Phrase Structure Theory). Змінилося уявлення про рівні граматики: глибинна та 
поверхнева структури зникли, а їх місце зайняли фонологічна (PF) та логічна форма (LF), оскільки на 
інтерфейсах речення підлягає фонологічній і семантичній інтерпретації. Зникли сліди – їх місце зайняло 
копіювання. Модулі-фільтри було замінено початковими умовами. Варто зазначити, що цей перелік 
''нововведень'' можна і далі продовжувати, оскільки теорія мінімалізму не зупиняє свого бурхливого 
розвитку. Останньою її версією стала теорія фаз (Phase Theory) [1: 50-57]. Згідно з нею, синтаксична 
структура містить окремі фрагменти (фази), які ще до формування усього речення потрапляють на 
фонологічний інтерфейс та озвучуються, отже стають недосяжними для переміщень. Винятком є краї фаз 
(найвищі вершини та їх специфікатори). Це правило побудови синтаксичних структур отримало назву 
''умова непроникності фази'' (Phase Impenetrability Condition).  

У мінімалізмі проблематика безособових речень знайшла відображення в низці робіт [1; 13; 14: 700-
712]. Їх автори в своєму аналізі спираються на розширений принцип проекції (Extended Projection 
Principle-EPP), що пояснює, в яких англійських клаузах з відсутнім підметом з’являється експлетив it. У 
зв’язку з цим виникає потреба дослідити усі переміщення навколо вершини Т та її специфікатора TP(EPP 
in the Tense domain). Мінімалістична теорія стрімко розширює коло своїх прихильників. Проте на даний 
момент вона знаходиться у стадії інтенсивного розвитку, окремі її положення змінюються та 
переосмислюються. Тому для реалізації нашої мети – діахронного дослідження квазібезособових 
англійських речень – оберемо більш ''канонічну'' та усталену концепцію із добре розвиненим 
процедурним апаратом: теорію управління та зв’язування.  

Отже, з’ясуємо, як в теорії управління та зв’язування вивчається феномен безособовості. Зазначимо, 
що квазібезособові речення – це безсуб’єктні дієслівні утворення, до складу яких входить дієслово, що 
передає дію або стан та керує пов’язаним з ним додатком у непрямому відмінку [15]. Вони по формі 
співвідносяться з безособовими реченнями, а по змісту описують дію невизначеної особи, тому в 
подальшому аналізі будемо використовувати більш загальний термін – ''безособові речення''. 

Складність вивчення таких утворень полягає в тому, що в теорії управління та зв’язування діє 
''принцип обов’язковості підмета'' (EPP). Згідно Х-штрих теорії, речення є актуалізацією 
фундаментальної функціональної категорії – фінітної групи (IP). Граматичний підмет знаходиться в 
позиції спеціфікатора фінітної групи і керує дієслівною групою (VP), яка містить предикат і його 
аргументи (Рис. 1): 

ІР 
     
NP (Specifier) VP 

 
 

(Arguments) 
 

Рис. 1. Структура повної складової сучасного речення. 
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Способи з’ясувати, як виглядає така структура для безособового давньоанглійського речення, 
спонукали науковців застосувати поняття ''пустої категорії'' [9: 198-201; 10: 10-15; 11]. У теорії 
управління та зв’язування це ''сліди'', ''мале pro'' та ''велике PRO''. Проілюструємо дієвість цих концепцій 
за допомогою аналізу прикладів безособових речень в англійській мові VII-XVII ст. Отже, відсутні в 
структурі безособового речення аргументи – це ''сліди''. ''Слід'' є невиражений на поверхневому рівні 
елемент висловлення, який на глибинному рівні визначається як аргумент предиката, що був 
переміщений у процесі актуалізації речення завдяки трансформації. Наприклад: 

(1) Hwæt hátte Noes wíf (Salm. Kmbl. 184, 28.) – What was Noe's wife called? 
Варто залишається після предикату hatte від переміщеного hwæt. Структура до трансформації буде 

мати вигляд: hwætt Noes wíf [hattet] .  
Проте, наведена методика аналізу безособового речення із використанням ''слідів'' не дає можливості 

однозначно визначити той аргумент, що був переміщений до актуалізації речення. 
Інший підхід стверджує, що відсутній підмет є ''малим pro'', тобто невираженим прономіналом [9: 

192-193]. Наприклад: 
(2) 7 sume on eorðan behyddan (Anglo-Saxon Chronicle, MS E 418). – And some [they] hid in the earth.  
''Мале pro'' легко встановити, оскільки він детермінований функціональною категорією узгодження 

AGR, отже глибинна структура речення є наступною: 
 
 (3) TP 
  Proobj  T'  
 sume 
   AdvP  TP 
   on eorðan 
    Prosubj  T' 
  [hie= Romane] 
     To

  VP 
     [past]  
 Vo   Proobj 

      behyddan   
 
Однак, в безособових реченнях також не існує однозначної відповіді, як встановити (pro).  
Нарешті, існує метод аналізу безособових конструкцій, який передбачає, що позиція суб’єкта в них 

представлена ''великим PRO'', тобто імпліцитним суб’єктом інфінітивної групи [10]. Наприклад: 
(4) Jacob… Leue askede hem hom to faren (Gen. & Ex. 1711). – Jacob… Love asked him [Jacob] to go home.  
У цьому реченні ''велике PRO'', яке не отримало фонетичного вираження (специфікатор інфінітивної 

групи), легко відтворюється із попереднього контексту. Отже, глибинна структура речення виглядає 
наступним чином: 

 
(5)     TP 
 
NP  T' 
 
Leue To  VP 
 
 [past] Vo  TP 
   askede 
    PROi  T' 
    hem 
     PROi  T' 
      
 Adv    T' 
      hom  
       To   VP 
       to   
         Vo 

         faren 
 
Проте і ця концепція має свій недолік, оскільки референційна інтерпретація ''великого PRO'' може 

мати довільний характер. 
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Зазначимо, що існують підходи, які не використовують поняття ''пустої категорії''. У концепції 
Л. Ріцці [11: 508-509] висунута гіпотеза про можливість ''нав’язування'' тета-ролей дієсловом, що 
зумовлено синтаксичними або лексичними факторами. Якщо тета-роль детермінована синтаксично, вона 
в синтаксичній структурі є експліцитним аргументом. При лексичній детермінації цей аргумент є 
імпліцитним. Концепцію Л. Ріцці розвинув у своїх працях Ф. Осава [10: 1-10], який стверджує, що в 
давніх мовах ніяких аргументів поза дієслівною групою, яким у сучасних мовах є позиція підмета-
специфікатора, не існує. Отже, сентенціональна структура давніх мов конструюється як проекція 
виключно лексичних категорій, тобто вершиною речення є не фінітна група ІР (див. Рис. 1), а дієслівна 
група VP/V. Так, структура давніх безособових речень на глибинному рівні має наступний вигляд: 
VP 
 
 
 
 
 

Arguments… 
 

Рис. 2. Структура повної складової давньоанглійського речення. 
 

Таким чином, якщо серед тета-ролей предиката відсутня тета-роль Агенса, на поверхневому рівні 
суб’єкт речення не актуалізується. 

Специфіка безособових структур давньоанглійської мови полягає у тому, що якщо агентивна тета-
роль не детермінована предикатом, то суб’єктна позиція не заповнюється іменною групою. 

Привертає увагу робота Н. Мак Колей [9], у якій автор стверджує, що безособовість актуалізується в 
реченнях, де суб’єкт залучений у процес неконтрольовано. Показовими є приклади з дієсловами 
''погодних умов''. Наприклад: 

(6) hit rine and sniwe and styrme ute…(Bede/2, 13) – It rains and snows and it is stormy outside.  
У цих реченнях не існує партиципантів, залучених у ситуацію (Агенс та Експерiєнцiр). 
Варто зазначити, що наведені вище теорії та методи не дозволяють отримати вичерпного опису 

генезису безособового речення та не відповідають на питання про причини його еволюції в історії мови. 
На наш погляд, вирішення цього складного завдання знаходиться в площині створення комплексних 
методів вивчення безособових речень у діахронії із залученням, поряд із генеративним, інших підходів, 
зокрема функціонального та когнітивно-дискурсивного. 

Функціональна то когнітивна парадигми описують безособові речення як такі, що мають чотири 
власні семантичні сфери [3; 4]: 

1. Стан природи та навколишнього середовища, наприклад: 
(7) Now it shyneth, now it reyneth faste (Chaucer, CT. Kn. A. 1535). – Now it shines, now it rains fast.  
2. Фізіологічні та психологічні стани людини, наприклад: 
(8) Mec gehyncgerde (Kmbl. Lind. 25, 42). – I became hungry.  
3. Модальні оцінки, наприклад: 
(9) Ðam wife þa word wel licondon (950-1050 Beowulf, 21) – The woman liked the words.  
4. Значення існування, буття та ін., наприклад: 
(10) There is no remedy, sir, but you must die … (Shakesp., All's Well That Ends Well, Act 4, Scene 3).  
Функціональна граматика О. В. Бондарка [4; 16] розглядає безособові конструкції як ядро 

функціонально-семантичного поля (ФСП) безособовості. Діахронне дослідження цього поля полягає у 
вивченні ''міграції'' окремих безособових конструкцій із ядерної зони в периферійну і навпаки, та у 
з’ясуванні факторів (мовних та позамовних), що вплинули на цей процес [17: 185-187]. Досягається це 
завдяки аналізу низки синхронних зрізів ФСП. 

Наше діахронне дослідження квазібезособових речень в англійській мові VII-XVII ст. також потребує 
виокремлення певної кількості синхронних зрізів, і оскільки вони корелюють із аналогічними зрізами в 
еволюції ФСП безособовості, то є сенс використати здобутки функціональної граматики при створенні 
нашої комплексної методики. 

Як зазначалося вище, формальні методики теорії управління та зв’язування не дають можливості 
однозначно визначити, який суб’єкт речення є імпліцитним (лексична детермінація), або не отримав 
фонетичного вираження (''велике PRO''). Відповідь на це питання однозначно дає контекст речення. Отже 
варто, на наш погляд, використати й окремі когнитивно-дискурсивні методи, в яких досліджується 
когнитивно-комунікативна категорія безособовості [3; 18: 2-5]. 

Отже, визначившись із теоретичним інструментарієм, необхідним для реалізації нашого дослідження, 
перейдемо до синтезу його методики.  
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1. Тисячолітній період розвитку квазібезособових англійських речень (VII-XVII ст.) розбиваємо на 
низку етапів (синхронних зрізів), для яких характерні найбільш суттєві зміни у засобах вираження 
категорії безособовості. Критерієм у такому розподілі виступають кількісні параметри ФСП 
безособовості в англійській мові VII-XVII ст. (склад ядерної та периферійних зон поля). 

2. Із корпусів текстів давньо-, середньо- та ранньоновоанглійської мов виокремлюємо писемні 
пам’ятки у відповідності із визначеними синхронними зрізами. 

3. Виокремлюємо в межах кожного зрізу квазібезособові речення, налаштувавши пошукову систему 
корпусних досліджень на виявлення квазібезособових дієслів (ядро квазібезособових утворень). 

4. Групуємо виокремлені речення у відповідності із семантичними сферами вживання. 
5. За допомогою дериваційних синтаксичних моделей речення та методик аналізу ''слідів'', ''малого 

pro'', ''великого PRO'', ''тета-ролей'' вивчаємо особливості глибинної і поверхневої структури 
квазібезособових речень та мовні чинники, що вплинули на їх історичні зміни. 

6. Використовуючи когнитивно-комунікативні та дискурсивні методики, вивчаємо контекстне оточення 
квазібезособових речень і робимо висновки щодо екстра- та інтралінгвальних факторів мовних змін. 

7. Здійснюємо порівняльний аналіз, ідучи від одного синхронного зрізу до іншого, та пояснюємо 
еволюцію окремих квазібезособових конструкцій, корелюючи їх становлення, розвиток та зникнення із 
загальними змінами у граматичному ладі англійської мови VII-XVII ст. та певними мовними і 
позамовними причинами. 

Висновки. Аналіз головних сучасних генеративних підходів у царині квазібезособових речень довів 
доцільність використання у діахронних дослідженнях в англійській мові VII-XVII ст. процедурного 
апарату теорії управління та зв’язування. Методики, що ґрунтуються на цій парадигмі, дозволяють 
ефективно вивчати структурні особливості безособових конструкцій та їх поверхневу реалізацію у давніх 
писемних пам’ятках. Доповнивши генеративний інструментарій окремими здобутками функціональної 
граматики та когнитивно-дискурсивної теорії, нами запропоновано комплексну методику дослідження 
квазібезособового англійського речення VII-XVII ст. У подальших розвідках планується її практична 
реалізація на матеріалі писемних пам’яток із використанням результатів корпусних досліджень. 
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Бигдан М. В. Генеративные теории и методы в диахронных исследованиях английского 
квазибезличностного предложения. 

В статье рассматриваются современные генеративные теории и анализируется эффективность их 
применения в диахронических исследованиях квазибезличного предложения в английском языке VII-XVII в. 
При изучении деривационной синтаксической структуры предложения предложено руководствоваться 
теорией управления и связывания Н. Хомского, а в методике исследования, наряду с генеративными 
методами, использовать достижения функциональной грамматики. Предложена комплексная 

методика диахронического исследования квазибезличного предложения, которая опирается на новейшие 
разработки в области генеративной парадигмы и функциональной грамматики. 

Ключевые слова: квазибезличное предложение, теория управления и связывания, минимализм, 
диахрония, синхронный срез. 

Bigdan M. V. Generative Theories and Methods in the Diachronic Studies of the  
English Quasi-Impersonal Sentence. 

The article deals with modern generative theories and analyzes their efficiency in the diachronic studies of 
quasi-impersonal sentences in the English language of the VII-XVII centuries. The research is aimed at 

analyzing those generative studies that allow conducting the complex diachronic investigation, as well as to 
develop the method of the sentence analysis in the Old, Middle and Early Modern English Periods. It studies a 
range of approaches to defining impersonal sentences, highlighting their advantages and disadvantages. It also 
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outlines generative concepts, comparing procedural instruments of the Minimalist Program and Government 
and Binding Theory in terms of the impersonal sentence. It proves that the findings of the Government and 

Binding Theory while investigating the impersonal phenomenon are more forcible and valid. Hence, the article 
analyzes the implementation of trace-methods in the diachronic study of English quasi-impersonal sentences, as 
well as ''small pro'' and big PRO. It points out that the special attention should be paid to methods based on the 
theta-theory and its gains concerning the evolution of means of the Agent representation in the English quasi-
impersonal sentences. While studying the derivational syntactic sentence model it was suggested to implement 

N. Chomsky’s Government and Binding Theory complementing the research methodology with some 
achievements of the functional grammar. The suggested complex methodology of the quasi-impersonal sentence 

diachronic investigation is based on the new developments of the generative paradigm and the functional 
grammar and is applied on the variety of synchronic micro-levels, where the author singles out quasi-

impersonal verbs, studies the peculiarities of their deep and surface sentence structure, as well as, contextual 
environment and compares the evolution of certain quasi-impersonal constructions, correlating their standing, 

development and disappearance with general changes of the grammar structure in the VII-XVII centuries, 
English, some linguistic and extralinguistic factors. 

Key-words: quasi-impersonal sentence, Government and Binding Theory, minimalism, diachrony,  
synchronic micro-level. 
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ФОРМИ ЗВЕРТАННЯ В РОДИНІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) 

Статтю присвячено формам звертання, що використовуються у родині, адже вона як найменша 
суспільна одиниця відображає стан суспільства та розподіл соціальних ролей у ньому. Йде мова про 
історичні й сучасні іменні та займенникові звертання на прикладі німецької мови. У статті на основі 
експерименту та аналізу сучасних художніх творів описано іменні та займенникові форми звертання, 

що їх уживає сучасна молодь, спілкуючись із членами родини. 

Ключові слова: родина, традиційні, пестливі, ввічливі форми звертання. 

Постановка проблеми. Звертання – одна з важливих мовних універсалій, тісно пов’язана з 
мовленнєвим етикетом. У різних суспільних сферах форми звертання реалізуються по-різному та мають 
свої особливості. Дослідницький інтерес становлять, зокрема, форми звертання, що використовуються в 
родині, адже вона як найменша суспільна одиниця відображає стан суспільства та розподіл соціальних 
ролей у ньому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знані лінгвісти вивчають звертання не лише в сенсі його 
природи (С. П. Бевзенко, І. О. Бодуен де Куртене, Л. А. Булаховський, І. Р. Вихованець, Ю. Д. Дешерієв, 
В. В. Колесов, І. В. Корнійко, І. К. Кучеренко, В. П. Пономаренко, О. О. Потебня, О. О. Селіванова, 
А. Є. Супрун та ін.), а й із погляду його соціальної обумовленості, комунікативної й культурологічної 
важливості (І. В. Корнійко, С. І. Войтович, Л. В. Корновенко, М. М. Копиленко, Л. Г. Рижова та ін.). 
Дослідження форм звертання у німецькій мові є актуальними і для німецьких учених (У. Піпер, 
Г. Амендт, В. Беш, Е. Пастор, К. Кох, Х. Ґлюк, Х. Лідтке, А. Коц, В. Вінтер, В. Зеґебрехт, Н. Райнхард, 
Н. Нойбауер та ін.). 

Водночас варто зазначити той факт, що багато досліджень спрямовано на порівняння категорії 
звертання у німецькій та інших мовах. Що ж стосується реалізації форм звертання в різних суспільних 
сферах, зокрема в родині, то такі дослідження не є численними, що зумовлює їхню актуальність.  

Метою статті є проаналізувати форми звертання в родині та визначити їхні особливості.  
Виклад основного матеріалу. Звертання у родині показує стосунки між членами сім’ ї та місце 

кожного в ній. До членів родини належать батьки, сестри, брати, дідусі та бабусі, чоловік і дружина. 
Зазвичай щодо батьків використовуються звертання Mama і Papa. Проте так було не завжди. Так, 

наприклад, у швабському селі, що знаходиться у 80 кілометрах від міста Штутгарт, літні люди 
пригадують, як вони називали своїх батьків (користуючись місцевим діалектом) Vadr і Muodr. Не 
вживалися нинішні форми звертання на зразок Papa 'тату', Mama 'мамо' або Papi / Paps 'таточку' та 
Mami / Mom 'мамусе'. Батьки, звертаючись один до одного, також використовували звертання Vadr і 
Muodr, імена не вживалися, звертання на ім’я не було типовим, звучало незвично і дуже рідко. Бабусь 
величали Ahna 'бабуся', дідусів – Ehne 'дідусь', обидва слова пов’язані з сучасним Ahnen 'предки', але вони 
не мали іронічного відтінку. Звертання Opa 'дідусю' та Oma 'бабусе' не використовувалися, форми 
Großvater 'діду' і Großmutter 'бабусе' вживали тільки на письмі. Хрещену матір називали Dode, а 
хрещеного батька Dod, ім’я не додавалося. У Шварцвальддорфі використовували такі своєрідні форми 
звертання, як Gotle (до хрещеної матері) та Gete (до хрещеного батька). Ввічливою формою було Ihr 'Ви' 
[1: 76]. Форми звертання показували місце, що відводилося кожному членові сім’ ї: місце батька, матері 
та дітей, тобто існувала певна ієрархія за віком та досвідом. Дуже важливу роль відігравали хрещені 
батьки, адже, якщо рідні батьки помирали, саме вони мали піклуватися про хрещених дітей.  

До шістдесятих років прийнято було називати батьків просто Vater 'батьку' і Mutter 'мати', особливо 
це стосувалося синів. Наприкінці шістдесятих років у звертанні з’являються імена, що пов'язується зі 
студентським рухом. Із часом це вийшло з ужитку. 

До XVIII століття вживання форми du було неприйнятним, у сім’ях селян та бюргерів існувала 
дистанція між батьками та дітьми, що виявлялася у вживанні ввічливих форм звертання, особливо до 
батька. В сільській місцевості вживалося звертання Ihr 'Ви' , проте це не було типовим, бо основним 
увічливим звертанням уже було Sie. Родина на той час становила спільноту людей, що займалися 
зазвичай одним ремеслом [2: 107]. 

Відомо, що син Карла I Людвіга (курфюрста Пфальцу) у 1661 році мав право називати батька тільки 
на Sie або Euer Gnaden 'Ваша милість'. 1811 року вийшов трактат під назвою "Про гріхи звертання Ти 
між батьками та дітьми". Було встановлено, що "Тикання між батьками та дітьми докорінно змінило 
природну ієрархію" [1: 109]. Ґеорґ Ноеден – автор "Граматики німецької мови"  у першому виданні своєї 
праці 1800 року повідомляє, що діти звертаються до батьків, використовуючи форму звертання Sie. У 
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третьому виданні 1816 року автор звертає увагу читачів на той факт, що діти починають звертатися до 
батьків на du.  

Минуле покоління – покоління батьків – використовувало домінантні на той час звертання Vater / 
Mutter 'батьку / мамо' , особливо це стосувалося чоловіків. Звичайно, такі форми звертання, як скажімо, 
Papa / Mama 'тату / мамо' та Mutti / Vatti 'матусе / таточку' вживалися, проте не так часто, як це робить 
сучасне покоління. Частка пестливих звертань була набагато меншою порівняно з теперішніми формами. 
Зміни у формах звертання віддзеркалюють зміни, що відбулися у сім’ях. Стосунки між батьками і 
дітьми, як правило, стають більш дружніми, ближчими, дорослі і діти спілкуються на такі теми, що 
раніше становили табу. Дитина, використовуючи ім’я, звертаючись до батька чи матері, стоїть на тому ж 
рівні, що і друзі та колеги їхніх батьків [1: 76]. 

Вернер Беш описує ситуацію зі свого дитинства: 1967 року було дуже дивним почути з сусіднього 
садка звертання Ute (Уте), Heiner (Гайнер), що були адресовані батькам дітей. Використання імен у 
звертанні до батьків не було типовим. На думку автора, вибір саме таких форм звертання має 
регулюватися батьками дітей. Автор згадує, що він сам, звертаючись до дядька-старшокласника, в 
сімейному колі використовував його ім’я [Ibid.: 71].  

Ґерхардт Амендт у книзі "Ти чи Ви" присвятив окремий розділ формам звертання у родині. Цей 
розділ має назву "Mama und Papa oder Klaus und Helga" ('Тато та мама чи Клаус і Хельґа'). Автор сам 
прийняв рішення у 60-ті роки називати батьків на ім’я. Бабусі та дідусі, а також тітки і дядьки бурхливо 
сперечалися з цього природу, така ситуація викликала незадоволення: "І ті, й інші виходили не з 
внутрішніх переконань, не хотіли приймати стомливі нововведення онуків, племінників та племінниць, 
так, як це робили батьки, що будь-якою ціною намагалися встановити контакт із дітьми" [2: 72]. 

Такі та подібні приклади можна зустріти і сьогодні. Ініціатива вибору "партнерських" форм звертання 
і відмова від використання родинних назв відповідно до функцій у сім’ ї (Vater, Mutter, Großvater, 
Großmutter, Tante, Onkel... 'батьку, мати, дідусю, бабусе, тітко, дядьку') може пропонуватися як 
батьками, так і дітьми. Перший приклад, наведений Ґерхардтом Амендтом, показує батьків, які брали 
активну участь у змінах. Їхні дії не мотивувалися студентським рухом, вони були спричинені впливом 
істотних змін у царині психології та педагогіки. Дошкільне навчання, програми раннього розвитку 
набували популярності саме в той час. Родинні стосунки не повинні були заважати ранній 
індивідуалізації дитини. Хто міг сказати щось погане про хорошу мотивацію? Батьки завжди хочуть 
тільки найкращого для своєї дитини. Нові теорії, що поширювалися, ставали дедалі привабливішими. Під 
впливом цих чинників змінювалися форми звертання до батьків та родичів. Так це все починалося.  

Якою ж є ситуація нині? Таке питання ставить Ґерхардт Амендт. Він наводить дані опитування 
студентів з університетів Бонна, Ауґсбурґа, Кельна та Оснабрюка. Звичайно, такі дані не дають підстав 
судити про все суспільство, але все ж таки дають змогу пролити світло на форми звертання, що 
вживаються [Ibid.: 372].  

Близько 53 % опитаних студентів звертаються до батьків на Papa / Mama 'тату, мамо', 10 % 
використовують звертання Papi / Mami 'татку / мамцю', Vatti / Mutti 'таточку / матусе' та Mutter / Vater 
'мамо / батьку', можливими є також деякі варіації, наприклад: Papa / Mami 'тату / мамо'. 6,1 % опитаних 
уживають ім’я, звертаючись до батька, а 5,9 % використовують ім’я, звертаючись до матері. Це свідчить 
про те, що форми звертання зазнають певних змін, традиційні звертання поступово замінюються іменами 
батьків. Цікавими були, на думку дослідника, дані, що демонстрували нетрадиційні розмовні звертання 
на зразок Doc 'докторе', Boss 'босе', Vize 'генерале' (букв. 'заступнику'), Daddy 'татку' (тут очевидним є 
вплив англійської мови), Paps 'татусю' та інші до батька і Mutsch, Muschka, Mimse, Mom 'мамцю, 
матусе, мамулю, мамо' та інші до матері. Також було встановлено, що вибір тих чи тих форм звертання 
залежав від ситуації, в якій вони використовувалися. Так, наприклад, студенти послуговувалися 
звертаннями Mama і Mutter 'мамо' за звичайних обставин, а звертанням Mütterchen 'матусю' вони 
користувалися тоді, коли їм щось було потрібно від матері. Кожний десятий опитаний розповів, що вибір 
тих чи тих форм звертання в родині був "погодженим" із батьками. Перехід від звертань Mami / Papi 
'мамо / тату', що звучать по-дитячому, до "дорослих" Mutter / Vater 'мато / батьку' відбувається 
паралельно з розвитком самої дитини [1: 74]. 

Опитуваних просили сказати, як би вони хотіли, щоб називали їх у майбутньому власні діти. 17 % 
були за вживання імен, це майже кожний шостий опитаний, інші виступали за звертання Papa / Mama 
'тату / мамо', невелика частка хотіли б, щоб їх називали Vater / Mutter 'батьку / мамо'. Були такі, для 
яких це не мало великого значення, інші висловлювали думку про те, що вибір тих чи тих форм 
звертання залежатиме від того, що захочуть їхні діти. 45 опитаних мають власних дітей, із них 20 % 
дозволяє дітям називати себе на ім’я.  

Що стосується форм звертання до тіток та дядьків, то більше 42 % опитаних сказали, що обирають 
для звертання ім’я. Інші 45 % комбінують у звертанні ім’я і слова Tante 'тітко', Onkel 'дядьку', 14 % 
використовує і те, й інше [Ibid.: 74]. 
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Нами також було проведено дослідження, в якому взяли участь 50 студентів інституту славістики та 
мовознавства університету ім. Мартіна Лютера в місті Халле-Віттенберзі. Дослідження показало, що 
більшість студентів використовує, звертаючись до батьків, традиційні форми звертання Papa / Mama 
'тато, мамо', 80 % опитаних говорить батькам du.  

25 % студентів, що взяли участь у нашому тестуванні, використовують, поряд із названими формами, 
звертання на зразок Mutti / Papa 'мамо / тату' та дещо видозмінені звертання Mum / Mum / Mama / Maman / 
Mutti 'мам / матусе / мамо / маман / матусенько' до мами та Daddy / Paps 'татку / татусю' – до тата. 
Запозичене з англійської Daddy свідчить про вплив цієї мови на німецьку культуру. Студенти часто 
використовують у своєму мовленні слова та вирази з інших мов, що відображається у звертаннях до батьків.  

Цікаво, що близько 15 % опитуваних зазначили, що вибір тих чи тих форм звертання залежить від 
ситуації, скажімо, якщо молоді люди були в гарному настрої чи хотіли отримати від батьків більше 
грошей чи подарунки, вони вживали звертання Mami / Mutti 'мамочко / мамусечко' та Papi / Vatti 'татусе 
/ таточку', щоб досягти очікуваного.  

Близько 89 % опитаних звертаються до бабусь та дідусів на du, 11 % студентів, що взяли участь у 
тестуванні, використовують звертання Sie. Поряд із цими звертаннями досить поширеними є форми Oma 
/ Opa, їх уживає 15 % молодих людей. Популярність du свідчить про дружні стосунки між онуками та 
дідусями і бабусями, форма Sie – непопулярна, навіть застаріла з погляду молоді.  

49 % студентів бажає, щоб їхні діти зверталися до них на du, пояснюючи це тим, що du відображає 
близькі, дружні, теплі стосунки між батьками та дітьми, Sie показує дистанцію, субординацію. Поряд із 
du молоді люди хотіли б чути також Mama / Mutti / Mami / Papa / Vatti, 8 % опитаних бажають 
використовувати у спілкуванні з дітьми імена, клички, пестливі назви (наприклад, Schatzi / Liebe / Süße 
'золотце / люба / солоденька').  

Що стосується звертань до тіток та дядьків, то лише 8 % уживає Sie, решта студентів – звертання du 
та імена, а також традиційні Tante / Onkel 'тітко / дядьку'. Всі опитані називають кузин та кузенів на ім’я 
та використовують дружнє du.  

Цікаві приклади звертань можна знайти і у творах сучасних німецьких письменників. Так, наприклад, 
письменниця і журналістка Таня Дюкерс у романі "Ігрова зона" використовує в мовленні своїх 
персонажів запозичені з англійської звертання Daddy 'татку' і Dad 'тату' [3: 88; 149]. Очевидним є 
вплив англійської мови на вибір форм звертання, і взагалі в німецькій мові на сучасному етапі 
використовується велика кількість слів англомовного походження, поволі відбувається процес 
"англіфікації німецької мови". "Денгліш" – "суміш" німецької та англійської мов, поняття, що 
використовується для критики, стосовної вживання англійських слів у німецькій мові [4]. 

Батьки, звертаючись до дітей, використовують звичні форми, як, наприклад: Lieber Sohn 'любий сину', 
Herz 'серденьку' [Ibid.: 27, 32], mein Lieber 'мій любий', Kind 'дитино' [Ibid.: 251], Kleine 'маленька / 
маленький' [5: 274], Kleiner 'малий' [6: 16], mein Kind 'моя дитино' [Ibid.: 41], Liebes 'люба / любий' [Ibid.: 
49], Schatz (власне 'скарб') 'люба / любий' [Ibid.: 97], Kindchen 'дитинко' [7: 128]. Такі звертання показують 
батьківську любов до дітей. Подібні приклади загалом типові для будь-якої мови. 

При звертанні до родичів, знайомих у німецькій мові вживаними є скорочені імена на зразок Freddi 
(Alfred), Eddi (Eduard), Hansi (Hans), Sisi (Susanna) та інші. У німецьких зменшувальних формах 
простежується тенденція до скорочення слова (порівняймо, скажімо, з українською мовою, де 
зменшувальні форми імен є ознакою дружніх стосунків, наприклад, у звертаннях на зразок Олю, Петю, 
Таню та ін.). Німецька мова тяжіє до спрощення форм, про що свідчать і наведені вище форми звертань. 

Звертаючись до дітей, використовують імена та пестливі форми імен, утворені за допомогою суфіксів 
-chen, -lein, -se: Paulchen, Dieterlein, Immse. Так, наприклад, у німецького письменника Стефана Гейма у 
романі "5 днів у червні" бачимо приклади звертання на зразок Fränzchen 'Францику' [5: 165] або Karlchen 
'Карлику' [Ibid.: 284]. У романі "Літня пташка" швейцарської письменниці Леа Ґотхайль зафіксовано різні 
приклади звертань до дівчинки на ім’я Liselotte: Lotte, Lottchen, Lottemädchen [7: 73; 175; 207; 295].  

В оповіданні австрійського письменника Клеменса Берґера також знаходимо пестливу форму 
звертання до дитини, утворену від імені Alfred: Fredi [8: 74]. Так само герой роману німецького 
письменника Інґо Шульце "Адам та Евелін" називає Евелін ласкавим ім’ям Evi [9: 235]. Тато з 
"Подружнього роману" німецької письменниці Катрін Зедіґ називає доньку Avchen (пестливе від Ava) 
[10: 14]: Ava, Liebste 'Аво, люба' [Ibid.: 25].  

У німецькій мові кількість пестливих суфіксів невелика (порівняймо з українською чи російською 
мовами, де звертання показують теплоту в особистих стосунках, наприклад: Марія – Маша, Машуня, 
Машеня, Марійка, Марієчка, Машутка, Манька, Маняша, Маняшка в українській та Ольга – Олечка, 
Оленька, Олюня, Олюсик та ін. в російській мові). Німецький стиль комунікації вимагає стриманості, 
чіткості, самоконтролю, що знаходить певне відображення і в звертаннях.  

Трапляються у звертаннях до дітей, як і в інших мовах, і назви тварин, так, в Уве Телькампа 
знаходимо приклад звертання Ferkel 'порося' до дитини, адже діти бувають неохайними: Du Ferkel 'Ти, 
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порося' [11: 322]. У романі німецького письменника Міхаеля Золoрца є цікавий приклад звертання до 
дитини, що порівнюється з маленьким ведмедиком kleiner Bär 'маленький ведмедю' [12: 28].  

Персонажі сучасної німецької письменниці Малін Швердфеґер у книзі "Кафе "Заратоґа" 
використовують за подібних контекстуальних умов звертання Fröschlein 'жабко' і Vögelchen 'пташечко': 
Ich werde dir ein paar leichte Schuhchen kaufen, mein kleines Vögelchen "Я куплю тобі пару легких 
черевичків, моя маленька пташечко" [13: 181]. У швейцарської письменниці Леа Ґотхайль дитину 
називають Angsthase ('боязким зайчиком') [7: 13] і Bienchen ('бджілкою'): Dünnes Bienchen, nichts im Kopf 
"Маленька бджілко, немає нічого в голові" [Ibid.: 101]. 

У прозаїка та автора драматичних творів Деа Лоер син, звертаючись до батька, каже: Mann, was für 
ein Scheiß.. "Чоловіче, що за біда…" [14: 96]. Як видно, батько і син перебувають у дружніх стосунках. 
Така форма звертання загалом не є типовою.  

Різні, у тому числі дещо незвичні, форми звертання до сина знаходимо у романі німецького 
журналіста і письменника Стефана Шварца "Це трішки болітиме". Батько і мати говорять синові Junge 
'хлопче': Danke, Junge "Дякую, хлопче" [6: 81]; Junge, ich kann nicht mehr "Хлопче, я більше так не можу" 
[Ibid.: 83], а також просто Sohn 'сину, Kindchen 'дитинко': Gute Nacht, Sohn "Добраніч, сину" [Ibid.: 131]; 
Kindchen, was machst du denn da? "Дитинко, що ти там робиш?" [Ibid.: 151]. Цікаво, що, наприклад, в 
українській мові, звертання сину може бути використаним не тільки до власного сина, а й людьми 
старшого віку, скажімо, до юнака, так само, як, наприклад, дочко до незнайомої дівчини. Подібні форми 
звертань не використовуються стосовно незнайомих молодих осіб у німецькій мові, де правила вживання 
тих чи тих форм є більшою мірою регламентованими: до них звертаються зі словами junge Frau 'молода 
дівчино' або, відповідно, junger Mann 'молодий чоловіче'.  

У тому ж романі знаходимо приклад звертання сина до батька на Sie, а також Vater 'батьку': Nacht, 
Vater "Добраніч, батьку" [Ibid.: 131]. Такі звертання класичні, вони притаманні майже кожній мові. 
Німецька молодь називає також жартома своїх тат Pharao 'фараон', Oberpenner (від Penner – 'застарілий, 
залежаний товар, на який немає попиту'), Bohrmaschine букв. 'дриль' (очевидно, через те, що батьки часто 
надокучають молоді своїми настановами та порадами), Sklavertreiber букв. 'погонич рабів', Torero 
'тореро, (учасник бою биків)', Bibelhusar букв. 'біблійський гусар' [15: 80]; звертаючись до обох батьків, 
вони використовують такі форми, як, скажімо: die Bosse 'боси', die Oldies або Oldtimer 'старі' (названі 
приклади також засвідчують вплив англійської мови, ці та інші подібні запозичення часто 
використовуються молоддю), Ernäher 'годувальники', die Regierung 'уряд, керівництво', der Generalstab 
'генеральний штаб', der hohe Rat букв. 'висока рада', der Rat der Götter 'рада богів' [Ibid.: 96]. Перелічені 
назви виражають іронію або ж є просто жартівливими.  

Для батьків діти завжди залишаються маленькими дітьми, про яких треба дбати, незважаючи на вік 
дитини та її соціальний статус чи, скажімо, наявність їхніх власних дітей. Наступна форма звертання 
сина до батька звучить трохи дивно, вона була використана сином іронічно: Sie sagen es, guter Mann! "Це 
кажете Ви, добрий чоловіче!'' [13: 55]. (Згадаймо з цього приводу слова (рос.) добрый человек, із якими 
звертався до всіх людей булгаковський Ієшуа Га-Ноцрі в біблійних сюжетах "Майстра і Маргарити"). 

Оригінальні звертання знаходимо в німецької авторки Поли Кінскі у романі "Дитячі вуста": Schwan / 
lieber Schwan 'лебедю / любий лебедю': Mein lieber Schwan... "мій любий лебедю…" [16: 49] (так 
звертається дідусь до онуки); Engelchen 'янголятку': Du mein Engelchen! Mein geliebtes Kindchen, du! "Ти, 
моє янголятко! Моя люба дитинко, ти!"  [Ibid.: 60]; Püpchen 'лялечко': Mein Püpchen! 'Моя лялечко!': Mein 
geliebtes Püppchen… "Моя люба лялечко…" [Ibid.: 80]; Geliebtes 'люба': Mein Geliebtes, mach auf, ich kaufe 
dir die schönsten Kleider! "Моя люба, відчини, я куплю тобі найкращі сукні!"  [Ibid.: 89]. Ці звертання 
використовує батько щодо доньки, на перший погляд здається, що для нього маленька донечка – лялька, 
люба дитина, ангел, і звертання показують безмежну батьківську любов, захоплення красою доньки, 
гарні стосунки між батьком та дитиною. Та насправді це не так. В автобіографічному романі Пола Кінскі 
відверто описує своє дитинство, жорстокість її батька – Клауса Кінскі, що був одним із найвідоміших 
акторів XX століття. Батько ґвалтував малу доньку, після чого "осипав" її подарунками.  

Водночас дядько, звертаючись до головної героїні роману Поли, називає її meine Kleine 'моя 
маленька': Für dich, meine Kleine! "Для тебе, моя маленька'' [Ibid.: 138]. Таке звертання має свідчити про 
те, що дядько любить свою племінницю.  

У тому ж творі знаходимо й приклад звертання священика до маленької дівчинки: Mein Kind, was 
führt dich zu mir? "Моя дитино, що тебе привело до мене?" [Ibid.: 66]. Маленька дівчинка шукає поради у 
священика, і він здивований тим, що дитина звернулася до нього.  

Що стосується форм звертання до дядька чи тітки, то тут можна простежити тенденцію до вживання 
власних імен, проте звісно, що вибір форми звертання залежить від бажання тітки чи дядька та її / його 
віку. В Уве Телькампа знаходимо звертання до двоюрідної сестри на зразок Sei nicht feige, Kusine "Не 
бійся, кузино" [11: 263]. У романі Лотара Зельтмана "Милушка" зустрічаємо такий приклад звертання до 
кузини, що показує теплі стосунки між родичами: Haben wir, Kusinchen "У нас є, кузиночко" [17: 271].  
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Звертаючись до дідусів та бабусь, уживають традиційні шанобливі форми звертання: Oma 'бабусе', 
Großvater 'діду': Danke, Oma "Дякую, бабусе" [2: 237]. Дійові особи творів німецької письменниці й 
журналістки Тані Дюкерс у романі "Ігрова зона" використовують саме такі звертання: Nun, hör auf, 
Großvater, geh schlafen "Послухай-но, діду, йди спати" [3: 168].  

Висновки. Найпоширенішими іменними формами звертання до батьків є Papa / Mama 'тату / мамо', 
до дядьків і тіток – Tante 'тітко', Onkel 'дядьку' у поєднанні з іменами, до дідусів та бабусь – Oma / Opa. 
Що стосується займенникових форм звертань, то проведене нами опитування показало, що переважна 
більшість молоді вживає du, спілкуючись із членами родини, ввічливе Sie видається їм застарілим або ж 
старомодним. Цікавими на наш погляд є клички, пестливі назви та скорочені імена, що 
використовуються як звертання. Вибір тих чи тих форм звертань залежить від сімейних традицій, 
виховання, вподобань та роду діяльності батьків. 
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Величко Н. Н. Формы обращения в семье (на материале немецкого языка). 

Статья посвящается формам обращения, которые используются в семье, ведь она как наименьшая 
общественная единица отображает состояние общества и распределение социальных ролей в нем. Речь 

идет об исторических и современных обращениях на примере немецкого языка, выраженных 
существительными и местоимениями. В статье на основе эксперимента и анализа художественных 
произведений описаны формы обращения, которые употребляет современная молодежь, общаясь с 

членами семьи. 
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Ключевые слова: семья, традиционные, ласкательные, вежливые формы обращения. 

Velychko N. M. Forms of Address in the Family (Based on the German Language Material). 

The article is devoted to the forms of address that are used in the family. Address is closely connected with the 
linguistic etiquette. It is very important to address people correctly. A lot of researches are devoted to the 

comparison of the address category in German and other languages. Not so many researches deal with the 
realization of address terms in different social spheres, for example in the family, so far such studies are actual. 
In this article forms of address are analyzed and their peculiarities are determined. Forms of address that are 
used in the family as the smallest social unit are examined because they reflect the society’s condition and the 
distribution of social roles in it. Address shows relationships in a family between its members. Old and modern 

forms of address that are expressed by nouns and pronouns are described being based on the example of 
German. Forms of address that are used by contemporary young people in their communication with family 

members are shown in this article on the basis of the experiment and study of fiction works. The use of address 
depends to a great extent on the family traditions and education. 

Key words: family, traditional, endearing, polite forms of address. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено дослідженню реалізації комунікативних стратегій негативної і позитивної 
ввічливості через етикетні мовленнєві акти у сфері суспільно-політичного спілкування. Особливу увагу 
приділено аналізу різних теоретичних підходів до визначення терміну "стратегія". Також розглянуто 
приховані інтенції та наміри мовця зменшити комунікативний тиск на співрозмовника за допомогою 

запропонованої системи стратегій ввічливості.  

Ключові слова: мовленнєвий етикет, комунікативна стратегія, суспільно-політичний дискурс,  
термін ''стратегія''. 

Постановка проблеми. У ході вербальної взаємодії між комунікуючими суб’єктами відбувається не 
лише обмін інформацією, але й демонструється ставлення один до одного. У зв’язку з цим дослідники 
пропонують виокремлювати трансакційне спілкування, орієнтоване переважно на передачу інформації, 
та інтеракційне спілкування, метою якого є налагодження і підтримання міжособистісного контакту. 
Конструюючи мовленнєвий акт, адресант наповнює його відповідною до теми розмови комунікативною 
інтенцією і, прагнучи вплинути на адресата, використовує різні мовленнєві стратегії та тактики. Саме 
тому питання інтенціональності як прагматичного компонента вербального спілкування виходить на 
перший план, де мову розглядають як інструмент передачі різних цілей та намірів мовця.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічної організації мовлення є одним із 
ключових у теорії мовленнєвої діяльності, воно часто ставилося й різносторонньо аналізувалося 
мовознавцями минулого й сучасності. У результаті, склалися різні підходи до трактування інтенційності 
та стратегічності вербальної взаємодії. Одні науковці розглядають спілкування як стратегічний план 
мовленнєвих дій співрозмовників (Н. Д. Арутюнова [1], Т. А. ван Дейк [2], Т. Г. Винокур [3], М. Е. Койт 
та Х. Я. Ийм [4], В. В. Красних [5], А. А. Леонтьєв [6], В. З. Дем’янков [7]), інші роблять акцент на тому, 
що мовленнєві стратегії використовуються учасниками розмови здебільшого несвідомо та інтуїтивно 
(С. А. Сухих [8], К. Келлерман [9], Д. Таннен [10] та ін.)  

Однак, незважаючи на відсутність уніфікованої позиції щодо інтерпретації вербальної стратегічності, 
вважаємо необхідним розглянути міркування дослідників щодо визначення терміну "стратегія", який 
почав активно використовуватись у мовознавстві завдяки "стратегіям розуміння дискурсу" [2], "аналізу 
дискурсивних стратегій" [11], "стратегіям отримання та передачі інформації" [12]. 

Отже, мета цієї розвідки – проаналізувати теоретичне підґрунтя вивчення терміну "стратегія" й 
з’ясувати його комунікативно-прагматичне значення та призначення в етикетному акті спілкування в 
суспільно-політичному дискурсі. Завдання, які випливають з даної мети, передбачають аналіз набору 
мовленнєвих стратегій, використання яких характерне етикетному виду вербальної взаємодії у 
суспільно-політичній сфері. На сьогоднішній день не існує одностайної позиції щодо тлумачення 
терміну "стратегія", однак, ґрунтуючись на міркуваннях учених-прагматиків, можна окреслити основні 
характеристики цього поняття, що, власне, і зумовлює актуальність даної статті. 

Об’єктом дослідження в даній розвідці обрані етикетні мовленнєві акти у франкомовній суспільно-
політичній сфері спілкування. 

Виклад основного матеріалу. Так, Т. А. ван Дейк, аналізуючи поняття "стратегія", виокремлює два 
комунікативні типи: 1) стратегії мовленнєвої взаємодії; 2) когнітивні стратегії. Учений тлумачить 
стратегії як "властивості когнітивних планів", які презентують собою організацію мовленнєвих дій, що 
містить мету взаємодії і розгалужує їх на "глобальні" та "локальні" стратегії. На його думку, глобальна 
стратегія в цій класифікації – це загальний комунікативний задум мовця (наприклад, бути ввічливим), 
вона корелює локальні стратегії, що спрямовані на реалізацію певних цілей та намірів (наприклад, 
пом’якшити акт, що загрожує іміджу мовця). Автор визначає також поняття мовленнєвої стратегії, під 
якою розуміє "функціональну одиницю послідовності дій, що сприяє вирішенню локальної або 
глобальної задачі" [2: 272-277].  

Услід за Т. А. ван Дейком, Д. Н. Узнадзе, С. А. Сухих і Н. Н. Трошина вважають, що в основі 
мовленнєвих стратегій знаходяться мотиви, потреби й настанови мовців. Ступені їх усвідомленості можуть 
різнитись між собою та залежати від рівня розвитку психологічної культури індивіда [13–15].  

У свою чергу, Дж. П. Діллард твердить, що конституентами мовленнєвих стратегій можуть бути як 
цілі й установки адресанта, так і цілі й установки адресата [2]. 
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О. С. Іссерс зазначає, що у своєму загальному розумінні стратегія містить планування процесу 
вербального спілкування та є набором мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення мети, для здійснення 
якої мовець обирає спосіб, який запускає механізм розгортання самої стратегії. Мовленнєва стратегія 
визначає семантичний, стилістичний і прагматичний вибір мовця. Стратегію ввічливості авторка 
інтерпретує як наявність певних комунікативних обмежень. Адже керуючись нею, адресант вимушений 
продумати наперед, який семантичний зміст варто висловлювати, а який навпаки не варто, які 
мовленнєві акти влучні, а які стилістично неприпустимо оформлені. Фінальна мета мовленнєвої стратегії 
– корекція моделі світу адресата. Для того, щоб реалізувати стратегію, мовцю необхідно використати 
набір певних тактик. На думку дослідниці, тактика – це практичний інструмент мовця для досягнення 
комунікативної мети [16: 54-59, 105-111].  

Н. І. Формановська вивчає мовленнєву тактику в межах теорії мовленнєвого акту, ототожнюючи 
використання конкретної тактики з вибором мовленнєвого акту на певному етапі вербальної взаємодії 
[17]. Тоді як здебільшого поняття "тактика" аналізується вченими як складова частина загальної 
стратегії, за допомогою якої реалізується загальне надзавдання [3; 18-21]. 

Розрізняючи поняття стратегії та тактики, варто зазначити, що стратегія є спланованим мовцем 
загальним набором комунікативних ходів, тоді як тактику можна інтерпретувати як окрему мовленнєву 
дію, що використовується на певному етапі мовленнєвої стратегії з метою реалізації конкретного 
завдання. Але, оскільки за класифікацією Т. А. Ван Дейка тактику можна співвіднести з локальною 
стратегією, чіткого розмежування між цими поняттями, на нашу думку, все ж таки не існує. 

Вивчаючи мовленнєвий етикет у суспільно-політичній сфері спілкування видається необхідним 
з’ясувати, які саме стратегії найчастіше використовують співрозмовники для досягнення бажаного 
перлокутивного ефекту в результаті вербального спілкування. Користуючись поділом стратегій 
Т. А. ван Дейка на глобальні й локальні стратегії та співвідносячи реалізацію стратегічного аспекту 
ввічливості з ієрархією комунікативних стратегій інших дослідників [2; 20-25], було виведено таку 
систему стратегій етикетної мовленнєвої поведінки в суспільно-політичному дискурсі:  

а) стратегії дистанціювання (негативної ввічливості), які реалізуються через: 1) стратегію незгоди; 
2) стратегію заперечення; 3) стратегію докору; 4) стратегію звинувачення; 5) стратегію негативної 
оцінки; 6) стратегію використання імпліцитних мовленнєвих актів; 7) стратегію погрози; 8) стратегію 
визнання своєї провини; 9) стратегію спонукання до виконання дії; 10) стратегію висловлення незгоди. 

б) стратегії зближення (позитивної ввічливості), які реалізуються через: 1) стратегію приділення 
уваги адресату; 2) стратегію перебільшення, схвалення, симпатії, дружнього ставлення до адресата; 3) 
стратегію підкреслення власного зацікавлення думками адресата; 4) стратегію прагнення згоди; 5) 
стратегію турботи щодо потреб адресата; 6) стратегію пропонувань і обіцянок; 7) стратегію утвердження 
оптимізму у стосунках; 8) стратегію задоволення потреб адресата. 

Так, у випадку дистанціювання, наголошуючи на важливості збереження коректного ставлення і 
використовуючи при цьому стратегії негативної ввічливості (negative politeness), мовець формулює 
мовленнєві акти у формальній тональності, які демонструють повагу та пошану. Напр.: "Je vous prie de 
croire, monsieur le président de la République, en l'expression de ma très haute considération" (Le Monde, 
29.04.2013). 

У випадку зближення, реалізуючи стратегії позитивної ввічливості (positive politeness), адресант у 
ході розмови намагається проявити солідарність та зацікавленість у тому, що повідомляє співрозмовник. 
Напр.: "Avec un plaisir sincère, je vous félicite de tout mon cœur et je vous souhaite toute réussite dans vos 
devoirs" (Le Figaro, 11.05.2012).  

Тож, поняття "позитивна ввічливість" і "негативна ввічливість" мають різне спрямування, але 
водночас кожен із цих різновидів увічливості є системою комунікативних стратегій, за допомогою яких 
досягаються основні цілі ввічливого спілкування [20]. 

У нижче наведених прикладах буде продемонстровано реалізацію деяких із щойно перерахованих 
стратегій позитивної та негативної ввічливості у різних етикетних мовленнєвих актах. Так, у репліці 
президент тимчасової виборчої комісії Гаїті звертається із привітанням до народу цієї країни, з тим, щоб 
висловити йому похвалу та шану. Своє позитивне ставлення до дій співрозмовника адресант здійснює за 
допомогою стратегії приділення уваги адресату та перебільшення схвалення слухача.  

Haïti s'est choisi un nouveau président dans le calme au cours d'un scrutin qui aura permis de faire oublier 
les violences et controverses qui avaient marqué le premier tour en novembre dernier. "La démocratie a 
triomphé et permettez-moi de saluer le premier artisan de cette victoire: le peuple haïtien", a lancé Gaillot 
Dorsinvil, le président du Conseil électoral provisoire (CEP), au cours de la conférence de presse qui a mis un 
point final à cette journée électorale (Le Figaro, 21.03.2011). 

У наступному прикладі відомий французький політик Франсуа Філон, звертаючись до алжирського 
народу у складну мить, намагається пом’якшити ситуацію напруги через етикетну мовленнєву 
конструкцію привітання, в якій він висловлює захоплення сміливістю та відвагою мешканців Алжиру, 
реалізуючи стратегії приділення уваги та перебільшення схвалення і симпатії до аудиторії.  
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François Fillon, Premier ministre : "La nouvelle du terrible attentat qui a frappé le peuple algérien 
aujourd'hui m'a horrifié. Je souhaite vous dire au nom du gouvernement français et en mon nom personnel, toute 
mon émotion face à cet acte terroriste inacceptable que je condamne avec force", a écrit François Fillon au 
président Bouteflika, selon un communiqué. "Permettez-moi, en ces instants tragiques, de saluer le courage et la 
détermination dont vous faites preuve et de vous assurer du soutien sans faille de la France", a ajouté le 
Premier ministre (Le Nouvel Observateur, 22.06.2008). 

Приклад, який наведено нижче, також демонструє реалізацію стратегій позитивної ввічливості: 
стратегію приділення уваги адресату; стратегію перебільшення, схвалення, симпатії, дружнього 
ставлення до адресата; стратегію підкреслення власної цікавості заради адресата у висловленні 
президента Французької республіки, метою якої є висловити співчуття та долучитися до пережитого горя 
мешканців Марокко. 

Le président de la république a par ailleurs adressé un message de soutien aux représentants de "La Marche 
Verte" marocaine, équivalent de la patrouille de France. "Je suis heureux de vous saluer pour vous dire que 
nous sommes tous traumatisés par ce qui s'est passé cette nuit", la série d'attentats qui a fait 40 morts à 
Casablanca, au Maroc, a-t-il déclaré aux pilotes marocains (Le Nouvel Observateur, 21.05.2003). 

Цікавим є наступний приклад, в якому через етикетне привітання президент Європейського 
Парламенту 2002-2004 років реалізує стратегії як позитивної, так і негативної ввічливості. Зокрема, мова 
йде про те, що мовець здійснює стратегії перебільшення інтересу, схвалення, симпатії та демонстрації до 
адресата посиленого інтересу, позитивно оцінюючи дії виборців Франції та одночасно реалізуючи 
стратегії докору і звинувачення на адресу інших представників парламенту, які, на йогу думку, 
зловживали страхом та почуттям незахищеності мешканців Європейського Союзу. 

Le président du Parlement européen, Pat Cox, dans un communiqué : "Ceci est une victoire écrasante pour 
Jacques Chirac certainement, mais aussi pour tous les Français et pour l'Europe. Je suis heureux de saluer ce 
soir cette victoire de la raison et de l'intelligence face à l'intolérance et à l'extrémisme. (…) Pour vaincre 
l'intolérance et la xénophobie, nous devons faire appel à l'intelligence émotionnelle des gens, plutôt que 
d'exploiter leurs craintes et leur sentiment d'insécurité. L'Europe a grand besoin d'un nouveau souffle de 
démocratie parlementaire : ce soir la France a montré le bon chemin" (Le Nouvel Observateur, 06.05.2002). 

Далі представлено висловлення-коментар до статті, взяте з офіційного сайту відомої французької 
газети Le Nouvel Observateur, в якому користувач реалізує за допомогою етикетних мовленнєвих актів 
прощання та подяки наступні стратегії: стратегію докору; стратегію звинувачення; стратегію негативної 
оцінки; стратегію використання імпліцитних мовленнєвих актів. З контексту зрозуміло, що адресат 
незадоволений діями та вчинками екс-президента Франції Н. Саркозі, що майстерно завуальовано 
етикетними мовленнєвими конструкціями. 

"Au revoir Monsieur le Président, un grand Merci pour tout ce que vous nous avez donné, vivement dans 5 
ans pour redresser les futurеs 5 années qui font ruiner totalement le pays, merci Nicolas Sarkozy" (Le Nouvel 
Observateur, 09.05.2012). 

Різні стратегії негативної ввічливості зустрічаються і в етикетних мовленнєвих актах прохання, через які 
мовець прагне заохотити співрозмовника до дії, що є втручанням в особистий простір останнього. 
Використання стратегій дистанціювання допомагає адресантові пом’якшити висловлювання та зменшити 
комунікативний тиск на адресата. Так, у репліках, взятих із теледебатів передвиборчої компанії Франції 2007 
року між Н. Саркозі та С. Руаяль, зустрічається етикетне прохання-порада, в яких наявна стратегія докору. 

S. R.: Remettre à plat ne veut pas dire démolir. Vous êtes trиs brutal. 
N. S.: Vous ne voulez pas réformer les régimes spéciaux? 
S. R.: Si, nous réformerons les régimes spéciaux, y compris le vôtre, celui des parlementaires (Libération, 

02.03.2007). 
У наступному прикладі представлена етикетна конструкція прохання, в якій знаходить свою 

реалізацію стратегія висловлення незгоди. С. Руаяль не погоджується з тим, що говорить її опонент та 
намагається ґречно завуалювати приблизно такий директивний мовленнєвий акт "Taisez-vous, je ne suis 
pas d'accord": 

N. S.: Je ne veux pas polémiquer. Mme Royal trouve qu'il n'y a pas assez de policiers. C'est dommage que le 
groupe socialiste n'ait pas voté les créations d'emplois de policiers ces derniиres années… 

S. R.: Permettez que je vous interrompe ? Le commissariat de Clichy que vous avez promis, il n'est pas 
ouvert (Libération, 02.03.2007). 

Стратегія незгоди зустрічається і далі, коли Н. Саркозі маскує свою незгоду та здивування у проханні 
уточнити дані представлені опоненткою. 

S. R.: Cette taxe sera au niveau de ce qui sera nécessaire pour faire de la justice sociale. 
N. S.: C'est une précision bouleversante. Vous ne pouvez pas donner de chiffre? (Libération, 02.03.2007). 
Згодом з контексту стає зрозуміло, що атмосфера між співрозмовниками максимально напружена і 

для того, щоб зберегти свій імідж та імідж опонента С. Руаяль просить запропонувати інше рішення.  
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N. S.: Il y aura une fonction publique au service des Français et une autre fonction publique au service des 
fonctionnaires qui rentrent chez eux. 

S. R.: Cela ne m'amuse pas, mais avez-vous une autre solution? (Libération, 02.03.2007). 
Розмова продовжуються і напруга зростає. С. Руаяль перебиває Н. Саркозі, на що останній реагує 

запитанням із неконвенційно наявним проханням завершити фразу, в якому реалізується стратегія 
докору, що співрозмовниця не дала висловити до кінця попередню думку.  

N. S.: Cela ne vous amиne à rien de dire cela...  
S. R.: Tolérance zéro, vous l'avez dit...  
N. S.: Souhaitez-vous que je finisse une phrase ? Je veux que tous les délinquants s'engagent à suivre un 

traitement et sans être obligés de pointer au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile toutes les 
semaines (Libération, 02.03.2007). 

У наступній конфліктній ситуації опонент реагує на провокаційне імперативне твердження-прохання, 
що пом’якшується етикетною формулою "si vous le voulez bien". Серед очевидно наявних стратегій 
використання імпліцитних мовленнєвих актів та спонукання до виконання дії зустрічається стратегія 
звинувачення в тому, що мовець бере на себе завелику відповідальність у сказаному. 

N. S.: Mme Royal ne m'en voudra pas, mais a évoqué tous les sujets en même temps, elle risque de les 
survoler et de ne pas être assez précise. 

S. R.: Laissez-moi la responsabilité de mes prises de paroles si vous le voulez bien (Libération, 02.03.2007). 
Висновки. Таким чином, етикетному спілкуванню французького суспільно-політичного дискурсу 

характерно використання співрозмовниками двох основних стратегій увічливості, а саме стратегій 
негативної та позитивної ввічливості. Крім того, було з’ясовано, що вживання суб’єктами спілкування в 
ході комунікації етикетних мовленнєвих актів характеризується стратегічністю та інтенціональністю, 
адже адресант намагається сформувати у свідомості адресата певну картину світу та вплинути на 
сприйняття ним конкретної інформації з метою досягнення результату. До того ж було 
продемонстровано можливе використання в одному мовленнєвому акті стратегій як позитивної, так і 
негативної ввічливості, що можливо зрозуміти лише в рамках контексту, як ситуативної рамки 
міжособистісної вербальної взаємодії.  

Ґрунтуючись на дані висновки, вважаємо перспективним дослідити реалізацію стратегій позитивної 
та негативної ввічливості і в інших мовленнєвих етикетних актах суспільно-політичного дискурсу з 
метою розуміння істинних мотивів і намірів співрозмовників у процесі спілкування. 
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Касиян А. В. Речевой этикет как способ реализации коммуникативных стратегий в общественно-
политическом дискурсе. 

Статья посвящена исследованию реализации коммуникативных стратегий негативной и позитивной 
вежливости через этикетные речевые акты в сфере общественно-политического общения. Особенное 
внимание уделяется анализу различных теоретических подходов к определению термина "стратегия". 

Также рассматриваются завуалированные интенции и намерения говорящего уменьшить 
коммуникативное давление на собеседника. 

Ключевые слова: языковой этикет, коммуникативная стратегия, общественно-политический дискурс, 
термин ''стратегия''. 

Kasiyan G. V. The Speech Etiquette as a Way of Realizing the Communicative Strategies  
in the Social-Politic Discourse. 

The article is devoted to the examination of the positive and negative politeness strategies realization in the 
process of the communication. The special attention is paid to analyzing the use of polite etiquette formulas in 
the socio-political type of discourse. Also the article deals with hidden speakers' intentions in order to diminish 
the communicative pressure on the interlocutor. Moreover, the article clarifies that the usage of etiquette speech 

acts in the course of communication by interlocutors is characterized by the strategic importance and 
intentionality, as the addresser tries to form in the addressee's consciousness the certain world picture and 

influence on the perception of the certain information to achieve the result. 

Key words: speech etiquette, communicative strategy, social-political discourse, term ''strategy''. 
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МЕТАКОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ У МОВЛЕННІ СУДДІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ 
СУДОВОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено аналізу однієї із мовленнєвих стратегій у межах локальної стратегії 
розпорядження, реалізованої суддею під час процесу в американському суді, а саме метакомунікативної 

стратегії. Виявлено тактики метакомунікативної стратегії – установлення, підтримання та 
розмикання контакту, що кореспондують з інхоативними, процесними, фінітними висловленнями. 
З'ясовано, що засобами реалізації цих тактик виступають як стандартні етикетні формули – мовні 

стереотипи, так і специфічні для американського судового дискурсу одиниці. 

Ключові слова: американський судовий дискурс, стратегії судді, локальна стратегія розпорядження, 
метакомунікативна стратегія, тактики, засоби. 

Постановка проблеми. До актуальних проблем дискурсознавчого аналізу належить вивчення стратегій 
та тактик дискурсу. Аналіз стратегій у нашій роботі обмежений рамками американського судового 
дискурсу [1], котрий виступає об’єктом дослідження; у фокусі уваги перебувають стратегії його основних 
учасників (судді, представників обвинувачення, представників захисту), які є предметом аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу досліджень дискурсивних стратегій у нашій 
роботі покладено концепцію Т. ван Дейка, згідно якій структура стратегій охоплює глобальну, локальну 
та мовленнєву [2]. У класифікації дослідника глобальна – це стратегія всього дискурсу, загальна 
стратегія учасника мовленнєвої взаємодії, яка контролює результати на локальних етапах і реалізується 
за допомогою локальних стратегій, спрямованих на досягнення більш конкретних цілей; разом глобальна 
й локальна стратегії складають загальну макростратегію управління дискурсом. Мовленнєва стратегія – 
це "функціональна одиниця послідовності дій, котра сприяє вирішенню локального або глобального 
завдання", водночас "локальні можливості прагматичного, семантичного або стилістичного вибору 
будуть обмежені такою мовленнєвою стратегією" [2: 274, 277]. 

Варто зазначити, що в лінгвістичних розвідках переважно вивчається мовленнєва діяльність 
представників обвинувачення / захисту [1], що здається невиправданим, оскільки керує процесом суддя, 
мовленню якого приділено значно менше уваги [3; 4]. З цієї причини дослідження стратегій та тактик 
американського судового дискурсу розпочинаємо з тих, що реалізує суддя. 
Глобальну стратегію судді визначаємо як стратегію управління, до локальних відносимо стратегії 

розпорядження, контролю, опертя на правові норми, посередництва, також враховуємо допоміжну 
локальну стратегію вияв особистого ставлення [5]. 

У межах локальної стратегії розпорядження за критерієм подальшої диференціації комунікативної 
мети у мовленні розрізняємо дві мовленнєві стратегії: метакомунікативні і комунікативні.  

Метакомунікативна мовленнєва стратегія призначена для управління безпосередньо процесом 
комунікації, у той час як комунікативна зорієнтована на керування власне судовим процесом. Цілком 
очевидно, що між обома мовленнєвими стратегіями немає нездоланної межі, оскільки судовий процес 
здійснюється шляхом комунікації. Наявну різницю між зазначеними мовленнєвими стратегіями вбачаємо 
у різниці між комунікативною і метакомунікативною функціями мови, де остання визначається як 
використання засобів комунікативної системи для початку, підтримки і завершення мовленнєвого 
спілкування, та спрямована не на передачу інформації, а на підтримку контакту [6].  

Метою цієї статті є аналіз тактик метакомунікативної мовленнєвої стратегії, локальної стратегії 
розпорядження, реалізованої суддею під час процесу. 

Виклад основного матеріалу. Метакомунікативну функцію тлумачать як текстову [7] та 
мовленнєво-комунікативну [6-10]. Цілком очевидно, що для АСД, зокрема, його актуалізованих 
стратегій і тактик більш значущим є другий різновид. 

Висловлення – фактичні метакомунікативи трактують як прагматікалізований підклас мовленнєвих 
актів експресивів, призначений регулювати мовленнєву взаємодію у ситуаціях встановлення, 
продовження, розмикання контакту і реалізований мовними стереотипами, в яких нейтралізується 
опозиція прямої / непрямої реалізації мовленнєвого акту [11: 12]. 

Серед них розрізняють три типи: інхоативні, процесні, фінітні, що призначені для встановлення, 
підтримання й завершення вербального контакту [11: 145].  

Спираючись на ці дані у межах метакомунікативної мовленнєвої стратегії ЛСР розрізняємо тактики: 
встановлення, підтримання та розмикання контакту. 
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Тактика встановлення контакту спирається на інхоативні висловлення, які виступають супутніми в 
спілкуванні, оскільки сама стадія встановлення контакту грає підлеглу роль, будучи необхідною умовою 
початку дискурсу як обміну інформацією [11: 95]. 

Критерієм виокремлення інхоативних висловлень слугує їхня функція та змістова порожність. Інакше 
кажучи, до них належать усі висловлення в ініціальній репліці судді на початку засідання, які передують 
уведенню теми. Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що ініціативна репліка судді на початку засідання 
може повністю складатися з інхоативних висловлень: 

(1) "Be seated, please. All right, good morning to all, and welcome back for our next day of trial." (Case № 
4:04-CV-02688 day 2, р. 4 /685). 

або частково: 
(2) "Good morning. This case is here for a jury trial, and we have the jury waiting for the voir dire process. 

Is there anything that we should take up before we do that?" (Case № 4:04-CV-02688 day 6 p. 4). 
Систематизація інхоативних висловлень у мовленні судді в АСД дозволила виокремити два прийоми 

тактики встановлення контакту: прийом використання стандартних та прийом використання 
специфічних інхоативних висловлень. Стандартні інхоативні висловлення – мовні стереотипні етикетні 
формули, які охоплюють привітання такі як "Good morning", "Good afternoon" [12]. 

За формулами привітання в повсякденному спілкуванні зазвичай йдуть такі формули фатичної 
комунікації, як: 'How're you? , 'How are you getting on? , 'How are you keeping?, 'How've you been keeping?, 
'Are you well? , 'Lovely day, isn't it? , 'Nice day' та інші. Ці формули можуть як супроводжувати привітання, 
так і замінювати його, бо експліцитно формула вітання не є обов'язковою. Усі ці формули є більшою 
мірою конвенціональними і семантично спустошеними.  

У мовленні судді згадані формули фатичної комунікації зустрічаються, але із певною специфікою. 
Зокрема ми зафіксували деякі специфічні для АСД засоби реалізації тактики встановлення контакту, як:  

• генералізовані звертання : 
(3) "Good morning, everybody" (Case № 7 CR 10-223, р. 4); 
(4) "All right, good afternoon, all" (Case № 94 Civ. 589, р. 156); 
(5) "Very well. Good morning, counsel" (Case № 4:04-CV-02688, р. 10); 
• конкретизовані звертання: 
(6) "Good morning to you. All right, Mr. Hut " (Case № 94 Civ. 589, р.6); 
• елементи фактичної комунікації "small talk", які є яскравою особливістю англійської 

комунікативної поведінки (Pleased to see you), питання-довідування (Are you well? 'How are you keeping?); 
(7) "Good morning and thank you. Pleased to see you" (Case № 9 CR 10-223, р. 4). 
Тактика підтримання контакту спирається на процесні висловлення, під якими розуміють 

підтримуючі контакт сигнали, які обслуговують цю фазу, тому що вони забезпечують функціонування 
вільного обміну когнітивної інформації, з ціллю контролю мовленнєвого контакту [11: 104]. 

За даними нашого аналізу ці висловлення в межах метакомунікативної тактики підтримання 
контакту, реалізовані суддею в АСД, охоплюють два прийоми: прийом зміни теми, прийом зміни ролей 
/ передачі ходу. 

У межах першого прийому процесні висловлення судді спрямовані на уведення нової мікротеми. 
Суддя у цьому випадку перебиває когось з учасників процесу з метою скорегувати змістовий аспект їх 
мовлення.  

Приміром у прикладі суддя пропонує повернутися до обговорення: 
(8) "Let's get back to where the motion is" (Case № 05-CR-162, p.6).  
В іншому випадку суддя спонукає когось до переходу до іншої теми: 
(9) "I'm sorry to interrupt so quickly, but that especially, I take it – I take it, is a concession that there's a 

difference between claims for qualified immunity based on evidence and claims that are based on law" 
(Case № 6 CR-134, p. 23). 

Також суддя може пропонувати продовжити обговорення певної теми: 
(10) "So please simply proceed to your question" (Case № 04-CV-1067-REB-CBS day 4, p. 34 / 721). 
В інших фрагментах суддя пропонує учаснику узагальнити свої думки: 
(11) "We are going to have a trial. You are summing up. Let’s move on" (Case № 74 Civ. 489, p.118). 
Під час другого прийому зміни ролей суддя також часом передає роль мовця одному з учасників 

процесу, тобто має місце санкціонована гладка зміна ролей з ініціативи адресанта. Маркерами зміни 
ролей виступають такі засоби: 

• прізвище особи, якій передається роль мовця: 
(12) "…and Mr. Wesoky, I will give you an opportunity, albeit brief, because time is short this morning" 

(Case № 4:04-CV-02688 day 6, p. 265); 
• ● експліцитно виражений дозвіл узяття ролі мовця (go on, proceed, if you could please); 
(13) "We shall be at ease in the meantime… In fact, counsel, we are going to recess for about two minutes for 

personal reasons. If we could, please" (Case № 04-CV-1067-REB-CBS day 4, p. 175 / 862). 
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Передача ходу як правило відбувається адресно: 
(14) "This is oral argument on the Bank of New York Mellon’s motion to remand. Do you wish to be heard, 

Mr. Ingber?" (Case № 04-CV-1067-REB-CBS day 4, p. 57 / 744). 
Однак адресат не завжди, як у прикладах 12, 14, позначений вербально.  
Тактика розмикання контакту в межах метакомунікативної стратегії ЛСР в АСД спирається на фінітні 

висловлення. Під завершенням мовного спілкування розуміється його заключна фаза, яка йде за 
тематичною фазою діалогу та має набір фатичних метакомунікативів (стереотипів) і фінітних 
(мовленнєвих актів інших типів, що виконують метакомунікатівну функцію як супутню), за допомогою 
яких йде підготовка і сам процес завершення спілкування [11: 116]. 

Трансакція розмикання мовленнєвого контакту включає в себе з семантико-функціональної точки 
зору попередньо-завершальні, завершальні та пост-завершальні висловлювання. В англомовній 
комунікації репліки, що вживаються у ситуації прощання, більш різноманітні, ніж привітання [13: 183]. 
Найбільш нейтральною у стилістичному плані формулою є Good bye, яка історично, як передбачається, 
сталася від формули вітання God be with you [14: 33]. 

Прощання, як правило, супроводжується великою кількістю формул з різними значеннями, за 
допомогою яких реалізуються стратегії ввічливості. Вони можуть містити: 

– оцінність: Nice to have met you / I was pleased to see you; 
– подяку за приділений час або інші знаки уваги: Thank you for your time; 
– наміри продовження контактів: See you / We'll see you soon / See you tomorrow / See you later / See you 

next week; 
– різноманітні побажання: Have a nice day / Have a relaxing afternoon / Have a lovely weekend. 
При завершенні контакту співрозмовники, як правило, використовують кілька реплік із перерахованої 

вище семантики, у результаті чого завершальна фаза спілкування може перетворитися на досить довгий, 
але мало значущий діалог. Різко припиняти контакт зі співрозмовником у англомовній культурі 
неввічливо; багатослівність, навпаки, є однією із ознак комунікативної категорії ввічливості. Проте суддя 
зазвичай несхильний витрачати багато часу на марнослів’я, тому завершальна фаза спілкування в 
судовому процесі зазвичай не є розлогою. 

Аналогічно до інхоативних висловлень, фінітні також мають стандартні та специфічні засоби 
реалізації тактики завершення контакту. 

Фаза завершення контакту довільно часто є досить розлогою і, як правило, перспективно-
орієнтованою. Іншими словами суддя, перш ніж вдатися до безпосередньо розмикання контакту, 
розповідає про:  

– часові параметри переривання спілкування / наступної зустрічі: 
(15) "Well, let me interrupt you for a 5 minute because I am not sure this is a compilation case" (Case NO. 

C 09-2292-VRW p. 25); 
(16) "Anything further? Very well. 8:30 a.m. on Tuesday morning" (Case NO.09-2292-VRW, p. 252); 
– мету та подальшу перспективу засідання: 
(17) "Very well. Well, I appreciate that very much, counsel, and commend you for your efforts and look 

forward to more good news on Tuesday" (Case № 09 Civ. 1951 RJH, р. 66); 
(18) "Thus, Exhibit 7, which is the policy, is relevant to prove the policy…and when appropriate, may be 

published to the jury. Very well. We are in recess in our own right until tomorrow morning at 8:30 a.m. Good 
night" (Case № 04-CV-1067-REB-CBS, p. 419). 

У той самий час можуть також бути наявні типові для англомовної культури етикетні формули 
розмикання контакту: 

(19) "We will do it then. See you at 9:30. Have a nice evening. Good-bye" (Case NO. C 09-2292-VRW p. 250). 
Висновки. Викладене дає можливість дійти висновку, що метакомунікативна стратегія судді інтегрує 

стандартні тактики і прийоми, але залучає як типові для американської лінгвокультури етикетні формули 
встановлення / продовження / розмикання контакту, так і інші засоби, визначені контекстом судового 
засідання. 

Подальшою перспективою нашого дослідження є аналіз комунікативної стратегії судді у межах 
локальної стратегії розпорядження. 
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Кобзева Е. А. Метакоммуникативная стратегия в речи судьи в американском судебном дискурсе. 

Статья посвящена анализу одной из речевых стратегий в рамках локальной стратегии распоряжения, 
реализованной судьею в процессе, происходящем в американском суде, а именно: метакоммуникативной 
стратегии. Выявлены тактики метакоммуникативной стратегии – установления, поддержания и 

размыкания контакта, которые соотносятся с инхоативными, процессными, финитными 
высказываниями. Выяснено, что средствами реализации данных тактик выступают как стандартные 
этикетные формулы – языковые стереотипы, так и специфические для американского судебного 

дискурса единицы. 

Ключевые слова: американский судебный дискурс, стратегии судьи, локальная стратегия, 
распоряжение, метакоммуникативная стратегия, тактики, средства. 

Kobzeva O. O. The Metacommunicative Strategy in the Judge's Speech in the American Court Discourse. 

The investigation subject is one of the trial main participants – a judge. The study of different types of the 
verbalized cognitive-communicative activity gives much attention to the interaction in the sphere of law 

including courtroom procedures, which are the object of this research. The study is based on the transcripts of 
American court procedures taken from the Internet. From these transcripts, by the method of the entire choice, 

all minimal discourse units – utterances produced by the trial main participants were collected. The article 
focuses on one of the speech strategies within the local direction strategy realized by the judge during the trial in 
the American court, namely, metacommunicative strategy aimed at regulating the verbal contact. The tactics of 
this strategy are establishing, maintaining and closing the contact. Each of these tactics is realized with the help 

of corresponding utterances – inchoative, processive, finitive ones. The means of the tactics realization have 
proved to include the standard etiquette formula – verbal stereotypes and specific for the American court 
discourse units. They include greetings, the start with communication markers, the change of topic and 

communicative role markers, farewells, the interruption of communication markers. 

Key words: American courtroom discourse, judge strategies, local direction strategy, metacommunicative 
strategy, tactics, means. 
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МЕТАФОРА ЯК ДОМІНАНТНА ОЗНАКА ТЕКСТУ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ 

У статті розглянуто деякі своєрідні риси метафори у французьких народних загадках. На основі 
ступеня або виду схожості між денотатом та сигніфікатом загадки виокремлено декілька типів 
французьких народних загадок. Представлено систему найпоширеніших метафор, характерних для 

французької загадки. На основі аналізу значної кількості текстів визначено, за якими напрямками може 
відбуватися метафоризація. У комплексі всі виявлені особливості дають можливість побачити будь-
який предмет чи ідею начебто у світі іншого предмета чи ідеї. Це дозволяє застосувати знання та 
досвід, набутi в одній сфері, для вирішення проблеми в іншій, що є важливим фактором розвитку 

свідомості людини. 

Ключові слова: метафора, французькі загадки, метафоричне значення, буквальне значення, 
метафоричний образ. 

Постановка проблеми. Особливим тлом фольклорних жанрів є малі жанри, до яких відноситься 
загадка. На думку В. В. Митрофанової, загадка – це невеликий фольклорний твір, де інакомовно 
подаються зображення предметів, які пропонується відгадати [1: 9]. Найхарактернішою властивістю 
поетичної мови загадок є їх здатність викликати у слухачів художнє уявлення, пов'язане з предметом 
розгадування, вести слухача в чарівний світ поетичних символів. Народна загадка є особливим, 
високохудожнім твором, що будується за допомогою метафори, паралелізму, оксюморону та парадоксу.  

Метафоричність є домінантною ознакою цього фольклорного тексту, і в загадках метафора 
характеризує специфіку їх змісту та форми і становить основу їх стилістичної та композиційної 
організації, визначаючи творчі принципи художнього відображення дійсності. Загадці властиве 
зближення двох далеких одна від однієї галузей предметно-речового світу, тому структура, особливості 
їх семантики та функціонування характеризуються наявністю двох планів – буквального й переносного. 
Таким чином, метафора є душею загадки, навіть більше: часто загадка є метафорою [1]. 

Аналіз наукових досліджень. Дискусія про природу метафори розпочалася в сучасній філософії мови 
завдяки працям Д. Девідсона [2], Дж. Серля [3], Є. Ф. Кіттей [4] та ін. В останні роки в багатьох розвідках і 
дослідженнях, які зосереджуються на мовних засобах, що експлікують картину світу, центральне місце стала 
посідати метафора. Цій проблемі присвячені роботи таких відомих українських та зарубіжних науковців, як 
О. О. Тараненка [5], С. Г. Лазутіна [6], Клери Бланч-Бенвеністи [7] та багатьох інших. 

Але й досі для багатьох носіїв мови метафора – це, переважно, тільки поетичний засіб вираження 
змісту, тоді як метафора пронизує все життя і служить не лише мовним засобом, а й впливає на людське 
мислення і діяльність, систему понять і життєвий досвід. Саме тому метафора заслуговує на увагу з 
точки зору сучасної лінгвістичної науки та зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Мета статті полягає в окресленні деяких своєрідних рис метафори як домінантної ознаки 
французької народної загадки.  

Таким чином, наше завдання – проаналізувати метафору як основну категорію французької народної 
загадки, визначити основні способи співвідношення реальних та метафоричних образів. Матеріалом 
дослідження слугують тексти французьких народних загадок. 

Виклад основного матеріалу. Метафора в загадках характеризує специфіку їх змісту та форми, 
лежить в основі їх стилістичної та композиційної організації, визначає творчі принципи художнього 
відображення дійсності. Вона призводить до "складного змістового результату з багатогранними 
асоціаціями" [8: 53]. Людина, що творить метафору, лише використовує метафоричне значення (далі МЗ) 
замість буквального значення (далі БЗ), задача читача / слухача – здійснити зворотну заміну: на основі 
МЗ встановити БЗ. Зрозуміти метафору значить зрозуміти саму загадку, розкрити її зміст, визначити її 
жанрові особливості. Проте метафори, що вживаються в загадках, як і поетичні метафори взагалі, значно 
відрізняються від розмовних свіжістю погляду на предмет. Вони умовні, і образна частина загадки якраз 
і визначає умови, за яких ці метафори відповідають дійсності. 

Створити загадку значить дуже стисло описати за допомогою певних яскравих метафоричних образів 
кілька найхарактерніших для предмета чи явища ознак (матеріал, форму, звук, колір, кількість, дію, 
призначення, застосування, оточення тощо). Відгадати ж її можна лише шляхом логічної заміни 
метафоричних образів реальними.  

За способом творення та співвідношення реальних і метафоричних образів усі загадки поділяються на 
чотири групи, зокрема: 1) загадки, в яких один предмет співвідноситься з будь-яким одним 
метафоричним предметом, наприклад: Une petite potée, qui n’est ni beurrée, ni salée, et qui est bien 
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assaisonnée (Une noisette) [9]; 2) загадки, в яких один загаданий предмет виражається за допомогою 
кількох метафоричних образів, наприклад: Qu’est-ce qui vit sans corps, qui entend sans oreille, qui parle sans 
bouche et que l’air seul fait naître? (L’echo) [9]; 3) загадки, в яких декілька предметів виражаються за 
допомогою одного метафоричного образу, наприклад: Un père a douze fils, chacun d’eux en a trente, moitié 
blancs, moitié noirs (L’an, les mois, les jours, les nuits) [9]; 4) загадки, в яких кілька загаданих предметів 
описуються за допомогою декількох метафоричних образів, наприклад: Mon père a une couverture, qu’il ne 
peut plier, ma mère a une balle, qu’elle ne peut rouler, ma soeur a tant d’écus, qu’elle ne peut les porter (Ciel, 
Lune, Etoiles) [9]. Особливу групу, властиву саме французькій народній загадці, складають метафори, де 
один предмет зображується за допомогою метафоричних образів, зовнішності, функцій притаманних 
йому, а замість денотата стоїть питання: ''Qu’est-ce qui?'', тобто денотат вказує на сигніфікат 
опосередковано. Наприклад: Qu’est-ce qui a les cornes au cul? (Un sac) Qu’est-ce qui fait le tour de la maison 
sans entrer dedans? (Les murs) [9]. 

Між предметами і створеними метафоричними образами можна вловити ледве помітну подібність, 
яка й лягла в основу образу. Отже, процес метафоризації – це вміння пізнавати одні предмети через інші, 
а нові явища – через порівняння з уже відомими. Образи створюють складну розгорнуту метафору, яка 
може бути різною за формою, але за всієї повноти та цільності уникає того, щоб у всьому без винятку 
підтримувати зв’язок між реальним предметом та відтворюваним образом, бо образно-логічна 
невідповідність у певному компоненті повинна порушувати відтворювану метафорою аналогію. 
Метафора у французьких народних загадках має складну, розгорнуту структуру, в її основі лежать 
різноманітні види подібності між денотатом та сигніфікатом загадки, а саме: подібність за кольором, 
зовнішнім виглядом, організацією, особливостями руху, функціями. 

Таким чином, метафоризація може відбуватися за цілою низкою напрямків: 
1. Предмети зіставляються на основі подібності їх загального зовнішнього вигляду, наприклад: Une 

maison portée sur deux roues qui tournent sans la faire avancer (Un moulin); Un champ blanc, la semence noire, 
trois qui travaillent, deux qui ne font rien et la petite poule qui boit (C’est le papier, l’ancre et la plume et la main 
qui écrit) [9]. У цих загадках млин – це будинок з колесами, папір описується як біле поле, чорнило – 
насіння, а перо асоціюється із куркою.  

2. Зіставлення предметів відбувається на ґрунті їх подібності за кольором, наприклад: Rouge comme 
feu et feu n’est pas, noir comme pot et pot n’est pas (La mûre) [9]. 

3. Предмети зіставляються на основі ознак їх внутрішньої / зовнішньої організації: Morceau sur 
morceau et pas de couture (Un oignon); Qui est-ce qui a un manteau, un chapeau, une verge entre les mains et du 
poil entre les fesses (Un cavalier) [9].  

4. Предмети порівнюються за їх функціями та роллю, що вони відіграють у побутовому житті народу: 
Qui est-ce qui regarde dans la chambre avant d’y entrer ?(L’oeil) [9]. Близькими до цієї групи є й наступні дві. 

5. Предмети порівнюються за особливостями їх руху, співвідношенням нерухомого й рухомого: Une dame 
rouge est enfermée dans une chambre, on lui ouvre souvent la porte, mais elle ne peut sortir (La langue) [9]. 

6. Предмети зіставляються за особливостями їх руху та на основі спільних властивостей їх 
переміщення та їх поведінки, наприклад: Qu’est-ce qui va et vient et qui reste toujours dans son coin? ( La 
porte) [10].  

Аналіз французьких народних загадок дозволив виділити такі моделі переносу значення: 1) предмет 
→ предмет: Il y a un arbre derrière la maison qui porte des pommes hiver comme été (Le sapin) [9]; 2) фізичне 
явище → психічне явище: Qui est-ce qui crie et chante, et n’a pas de tripes dans le ventre ?(Violon); Qui me 
nomme me rompt (Le silence) [9]; 3) людина → тварина, наприклад: Qui est celui qui a un chapeau rouge et 
n’est point cardinal, a barbe et n’est point homme, les esperons et n’est point chevalier, sonne et se lève de grand 
matin et n’est point secretain? (Le coq) [9]; 4) неістота → істота (предмет → людина і предмет → тварина): 
Il y a une chose qui – chaque pas perd sa graisse (La limace) [9]; 5) істота → неістота (людина → предмет і 
тварина → предмет) (в останньому випадку мова йде про персоніфікацію) Madame avec son grand 
manteau, couvre tout, exepté l’eau (La neige) [9]. 

За формою висловлювання метафоричні загадки можна поділити на загадки-запитання та загадки-
розповіді. 

Загадки-запитання характеризуються винятковою лаконічністю, складаються з одного питального 
речення, яке, зазвичай, починається з'ясувальними сполучниками. Найчастіше зустрічаються випадки 
використання питання: "Qui est-ce qui?", менш вживаними є: "Où?/En quell lieu?", "Quelle?/Quel?". Творення 
художнього образу в цих текстах відбувається за принципом повідомлення функцій, якостей і властивостей 
предмета загадування. Наприклад: Qui est-ce qui entre le premier dans une maison? (La clef); Où est-ce qu’il y a 
des pays sans habitants, des villes sans maisons et des rivières sans eau? (La carte géographique) [9]. Дослідження 
показує, що цей тип загадок є напоширенішим та має назву question énigmatique. 

Загадки-розповіді можемо назвати найменшими художніми творами з найрізноманітнішою 
тематикою. Наприклад, певні загадкові формули становлять маленькі ескізи, замальовки з 
навколишнього життя, хоч за цими картинками "проглядає" всього одна річ, якесь одне явище:  



К. А. Коваленко. Метафора як домінантна ознака тексту французької народної загадки 

 271 

а) Ma tête vaut de l’or et plus que l’or, 
On me coupe le pied, on me brise le corps,  
Et je donne la vie à qui me donne la mort (Le blé). 
в) Je suis mère de mille enfants, 
Je porte une couronne en naissant, 
Ceux qui veulent savoir mon sort, 
Il faut m’ouvrir après ma mort ( La grenade) [9]. 
Висновок. Таким чином, у процесі аналізу метафори як домінантної ознаки французької народної 

загадки ми дійшли до висновку, що вона має складну структуру; поєднує два плани вираження образів: 
МЗ і БЗ; в її основі лежать різноманітні види подібності між денотатом та сигніфікатом; в одній загадці 
можуть поєднуватися кілька асоціативних ознак; відбувається процес переносу значення, де явища 
природи, предмети і абстрактні поняття уподібнюються до властивостей живої істоти. У комплексі всі ці 
особливості дають нам можливість побачити будь-який предмет чи ідею начебто у світі іншого предмету 
чи ідеї, що дозволяє застосувати знання та досвід, придбаний в одній сфері, для рішення проблеми в 
іншій, що є важливим фактором розвитку свідомості людини. 
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Коваленко К. А. Метафора как доминантный признак текста французской народной загадки. 

В статье рассматриваются некоторые своеобразные черты метафоры во французских народных 
загадках. На основе степени или вида сходства между денотатом и сигнификатом загадки выделяются 
несколько типов французских народных загадок. Представлена система распространенных метафор, 
характерных для французской загадки. На основе анализа большого количества текстов определено, по 

каким направлениям может происходить метафоризация. В комплексе выявленные особенности 
метафоризации дают возможность увидеть любой предмет или идею как бы в мире другого предмета 
или идеи. Это позволяет применить знания и опыт, приобретенныe в одной области, для решения 

проблемы в другой, что является важным фактором развития сознания. 

Ключевые слова: метафора, французские загадки, метафорическое значение, буквальное значение, 
метафорический образ. 

Kovalenko K. А. Metaphor as a Dominant Trait of the Text of French Folk Riddles. 

The problem of the metaphor essence and meaning has been studied for long time already. However, until now 
for many language speakers the metaphor is only a poetic means of the content expression. Nevertheless, 

metaphor serves not only as the language means, but also influences on the human thinking and activity, the 
system of views and life experience. That is the reason why the metaphor deserves for attention from the point of 

the modern linguistic science view. Taking into account the specified problems, this article is devoted to 
considering some special features of the metaphor. The literary source for the study in this work is the French 

people’s riddles. Based upon the degree or the similarity type between the denotation and the signification of the 
riddle, some types of the French people’s riddles were separated. As a result of the study the system of the widest 
metaphors, typical for the French riddle, was found. On the basis of the analysis of the considerable quantity of 
texts, the directions, according to which the metaphorization could take place, were detected. In the complex all 
detected peculiarities give the possibility to see any subject or idea as if in the light of other subject or idea. It 
allows using the knowledge and experience, acquired in one sphere for the solution of the problem in the other 

one that is an important factor of the human consciousness development. 

Key words: metaphor, French riddles, metaphorical meaning, literal meaning, metaphoric image. 
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ПСЕВДОНІМІЗАЦІЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО В АСПЕКТІ СТРУКТУРНОГО 
ПСИХОАНАЛІЗУ 

У статті здійснено спробу встановити психологічну причину псевдонімізації Миколи Хвильового за 
допомогою концептуальної категорії структурного психоаналізу "Ім’я Батька". Обрання псевдоніму 
розглянуто як відмова від біографічного "Я" задля "переродження" до нової екзистенції у площині 
творчості, а також спроба самоствердитися в ній, відмежувавшись від попередньої літературної 
традиції. Така гіпотеза знаходить підтвердження як в особливостях художніх текстів письменника, 

так і в його ідейних настановах, викладених у публіцистиці. 

Ключові слова: "Ім’я Батька", псевдонімізація, мітка, "ідеал-Я", суб’єкт, літературна традиція, 
"скасування-збереження", Символічне, Інший, бажання, заборона. 

Постановка проблеми. Микола Хвильовий – один із символів епохи "розстріляного відродження", 
відомий як прозаїк і поет, публіцист і громадський діяч. Микола ж Фітільов – справжнє ім’я митця – 
зринає лише в біографічних відомостях, у дужках поряд зі знаменитим псевдонімом. Мало хто знає, що 
до того, як стати Хвильовим, письменник змінив кілька іменувань, але навіть у ранніх публікаціях не 
використовував батьківського прізвища. Хоча творчість та біографія Хвильового давно стали об’єктом 
різнопланових досліджень, питання його псевдонімізації розглядається лише побіжно, в контексті 
аналізу біографії або певних аспектів творчості. Нині маємо кілька коротких інтерпретацій псевдонімів 
Хвильового Володимиром Коряком, Леонідом Плющем, Олександром Руденком-Десняком, однак 
проблема варта детальнішого розгляду. Прибрані імена постають невід’ємною часткою творчого життя 
Хвильового і, очевидно, мають певним чином співвідноситися з його літературною діяльністю: написане 
письменником під певним псевдонімом може пояснити обрання такого іменування, а сам псевдонім – 
суть написаного. Тож розвідка, що має за мету розглянути особливості псевдонімів Миколи Хвильового, 
спробувати пояснити причину їх вибору та встановити зв'язок із основними ідейними настановами 
письменника, наразі є актуальною. 

Виклад основного матеріалу. Псевдонімізація загалом є поширеним явищем серед людей мистецтва, 
у тому числі – українських письменників. Поняття "літературний псевдонім", за визначенням науковців, 
це "самоназва, через яку автор виражає своє творче "Я", позиціонує себе в суспільстві" [1: 9]. Обрання 
іншого імені для творчої діяльності може бути зумовленим як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. 
Юлія Щербініна поділяє найпоширеніші причини псевдонімізації на шість груп [2]. Серед них 
зовнішніми є цензурно-політичні, зумовлені переслідуванням з боку влади (як приклад такої мотивації в 
українській літературі може бути історія Панаса Мирного (Рудченка), якому загрожував арешт у разі 
розкриття авторства), соціально-рольові як конспірація осіб знатного походження або високого 
суспільного становища задля збереження репутації (так, наприклад, батько Анни Ахматової (Горенко) 
заборонив їй підписувати вірші своїм прізвищем, щоб не "ганьбити" його), а також логіко-прагматичні, 
спричинені наявністю відомих однофамільців. Наступні дві групи причин псевдонімізації: креативно-
ігрові (містифікація, розіграш читача) та креативно-естетичні (бажання мати виразний і милозвучний 
псевдонім) зумовлені вже не так зовнішніми обставинами, як особистим бажанням митців. Найбільшою 
ж є група ментально-психологічних причин, якими є: культурний контекст; данина моді; особливості 
характеру, зокрема – скромність, або ж, навпаки, – претензійність; прагнення підкреслити власну 
індивідуальність, свою творчу ідентифікацію або творчий метод, національну приналежність, 
громадянську позицію тощо. Зважаючи на переважання психологічних чинників над об’єктивними, для 
дослідження псевдонімізації письменника доцільним є звернення до психоаналізу, зокрема – одного з 
його відгалужень, структурного психоаналізу Жака Лакана. У межах своєї теорії французький 
психоаналітик приділяє особливу увагу імені, наділяючи його винятковим символічним значенням. Воно 
позначає свого власника й може розказати про нього ще раніше, ніж він сам почне говорити: "Ім’я (…) є 
міткою, зазделегідь відкритою для прочитання, чому й читається вона усіма мовами однаково. Мітка 
ця нанесена на щось таке, що може, в принципі, виявитися суб’єктом, який у подальшому заговорить" 
[3: 69]. Ім’я ж, обране письменником самостійно, усвідомлено, тим більше має презентувати його 
особистість Іншому (читачеві) і нести інформацію про неї та її твори ще до ознайомлення з текстами.  

Письмо є символічною діяльністю, оперуванням мовними знаками, і автор, вдаючись до неї, сам стає 
символом, іменем, яке уособлює для читача не індивідуальність письменника як людини, а певну ідейно-
стильову цілісність. Тут варто зазначити, що розуміння символу в Лакана є відмінним від 
загальноприйнятого. У структурному психоаналізі як символ розглядається не лише умовний знак, що 
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позначає певне поняття, але й мовний знак загалом. До системи Символічного Лакан відносить мову, 
мовлення, а також усі сфери життя, засновані на договорі: закон, традиція, інститут сім’ ї тощо. Отже, у 
знаковій реальності, якою є текст, автори створюють інших себе, а деякі з них підкреслюють це 
обранням іншого імені. Таке alter ego може як відображати певний уявний образ власного "Я" автора, так 
і бути орієнтованим на жанр, стиль, у якому творить письменник (а отже, створюватися більше з 
урахуванням читацької аудиторії, ніж власного внутрішнього світу), або ж узагалі ситуативним, 
підкреслювати суть певного конкретного твору, а не його автора. Заміна справжнього, батьківського 
прізвища творчим псевдонімом також може бути способом самоствердження, самостійного формування 
себе як суб’єкта мовлення, спробою митця вийти за рамки, створені соціумом, культурою і традицією, за 
рамки того, що Лакан метафорично називає "Іменем Батька". Як пояснює Володимир Колотаєв, у теорії 
Лакана "Батько (…) – це метафора, яка означає символічний порядок, закон, поява якого у світі 
індивіда, що зростає, припиняє вільне, автоматичне (…) задоволення бажання" [4]. Категорія 
батьківства для Лакана має суто мовну природу, адже саме мовне вираження оформлює заборону як 
таку, мова лежить в основі всіх суспільних відносин: "Мова (…) являє собою батьківську субстанцію, 
яка формує суб’єкта. Щоб зрозуміти, що таке суб’єкт, достатньо уявити символічний порядок мови, 
що стоїть на шляху задоволення бажання. Саме цей символічний лад, що фруструє бажання, формує 
реальність "Я" [4].  

Отже, "Ім’я Батька" – це, передусім, певна заборона, перешкода задоволенню бажання, яка забезпечує 
перехід дитини від біологічного до суспільного існування. Вона ж визначає ідентичність суб’єкта, його 
місце в межах Символічного як системи людських відносин, що базується на спілкуванні.  

За логікою психоаналізу, індивіда спонукає до пошуку іншої ідентичності, зміни ролей, масок та імен 
слабкість батьківської інстанції [5; 6]. Таким чином, послуговуючись методологією класичного 
психоаналізу, психологічні проблеми Хвильового можна пояснити недостатньою роллю батька у 
формуванні його особистості, оскільки, як відомо, подружжя Фітільових розлучилося й вихованням дітей 
займалася переважно мати. Більш того, існує версія, згідно з якою біологічним батьком письменника був 
не Григорій Фітільов, а чоловік із козацького роду на ім’я Дмитро Дорош, і самому Хвильовому була 
відома таємниця свого народження [7: 71]. У разі правдивості такої гіпотези, майбутній письменник з 
дитинства відчував слабкість батьківського авторитету й не сприймав своє прізвище за справжнє, що 
могло створити психологічну потребу перейменування. На підтвердження версії про "незаконне" 
народження Хвильового Пантелеймон Василевський наводить строфу, в якій письменник відмовляється 
від батька-народника, представника російського збіднілого дворянства, на користь козацького 
походження: "Я – не фітіль, / Бо не звідтіль… / І моя мати не така, / Тому-то й син я – козака…" [7: 71]. 
Щоправда, належність цих рядків перу Хвильового не є доведеною. Також письменнику приписують 
авторство листа Винниченкові за підписом "Дорош" (початок 1933 року) [7: 71]. У такому разі, козацьке 
прізвище може розглядатися як один із псевдонімів Хвильового, що свідчить про національну 
ідентифікацію, усвідомлення себе як представника України, але України, опоетизованої козацькою 
славою, а не слабкої й підневільної. 

Однак у лаканівському розумінні, як було зазначено вище, мова йде не про реального батька, а про 
закон, заборону, традицію – те, що символічно уособлює фігура батька, а отже, те, що має значний вплив 
на формування будь-якої особистості як суб’єкта соціуму, незалежно від реальних родинних обставин. 
Влада символічного Батька може втілюватися в певних явищах та особах. Так, наприклад, батьківська 
інстанція для народу, як зазначає Ніла Зборовська, уособлюється в постаті національного лідера, а для 
письменників – у іменах класиків, що сформували літературну традицію, чиї твори є опорою, зразками і 
"рамками" для наступників [5]. Та, навіть виводячи поняття батьківства за межі родини, маємо проблему 
недостатності авторитету "Імені Батька", адже ані політичні, ані культурні лідери з історії нашого народу 
не задовольняли повною мірою покоління Хвильового. Саме відсутність сильної батьківської інстанції в 
українській літературі, на думку Зборовської, сформувало потребу пошуку "батьківської мужності" поза 
межами традиції та "інтроекції чужорідного батьківства" у психології не лише Хвильового, але й цілого 
покоління модерних митців [5]. Однак суб’єкт від народження є міцно вписаним у дискурс рідної 
культури й гостро відчуває свою залежність навіть від "слабкого" символічного батька, і це відчуття 
стимулює агресію й прагнення розірвати зв’язок. Як один із етапів здійснення цього прагнення може 
розглядатися обрання псевдоніму, відмова від нав’язаної ззовні ідентичності та утвердження власної. 

Згідно з дослідженнями, псевдоніми почали з’являтися на теренах України та Росії ще в ХVІ столітті, 
кількість їх вживань зростала в періоди суспільних зрушень, однак остання чверть ХІХ – перші 
десятиріччя ХХ століття, тобто період творчої діяльності Хвильового, характеризувалися справжньою 
"модою на псевдоніми" [1; 8]. Широке їх використання спостерігалося найперше серед тогочасних 
політиків, громадських діячів, що було спричинено об’єктивними обставинами, а саме революційною 
діяльністю та необхідністю конспірації, однак за багатьма з цих діячів вигадане ім’я закріпилося на все 
життя, практично замінивши власне (напр., Ленін, Сталін, Троцький, Зінов’єв, Каменєв, Молотов). Коли 
в конспіративній функції псевдонімів більше не було потреби, вони все ж залишилися там, де взята на 
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себе їхніми власниками роль не втратила своєї значущості. Особливо прикметним у цьому контексті є 
псевдонім Сталін. Обираючи його, власник підкреслював ті риси характеру, які мали вбачати громадяни 
СРСР у своєму "вожді" і які він сам, очевидно, хотів розвинути в собі: подальші вчинки, манери, 
висловлювання Йосипа Джугашвілі цілком відповідали взятому на себе разом із вигаданим іменем 
образу. Однак, окрім слова "сталь", існує безліч інших, які можуть символізувати жорсткі риси 
людського характеру. Нині невідомо достеменно, що наштовхнуло Сталіна зупинитися саме на цьому 
слові. За однією із версій, псевдонім пов’язаний зі справжнім прізвищем політика, є перекладом давнього 
грузинського кореня "джуга". За іншою, Йосип Джугашвілі скоротив за моделлю псевдоніма "Ленін" 
прізвище дореволюційного видавця Євгенія Сталінського, що міг бути відомим йому з юності як автор 
перекладу тифліського видання "Витязя в тигровій шкурі" [8]. У такому разі, не маючи жодного зв’язку з 
батьківським іменем, псевдонім все ж асоціювався в його власника з рідною країною та особистою 
історією. Обидві версії підтверджують те, що обрання саме такого псевдоніму було не лише політичним 
ходом, але мало й особисте підґрунтя – прагнення, відкидаючи "Ім’я Батька", все ж частково зберегти 
визначену ним ідентичність. 

Цілком закономірно, що псевдоніми, набувши поширення серед громадських та політичних діячів, 
стали популярними й у мистецьких колах. На початку ХХ століття велика кількість українських 
письменників, у тому числі з близького оточення Хвильового, обирала вигадані імена: Юліан Шпол 
(Михайло Яловий), Остап Вишня (Павло Губенко), Василь Еллан-Блакитний (Елланський), 
Олесь Досвітній (Олександр Скрипаль-Міщенко), Олекса Слісаренко (Снісар), Петро Панч (Панченко), 
Іван Дніпровський (Шевченко), Василь Вражливий (Штанько). Так само, як і тогочасні політики, деякі 
письменники мали по кілька псевдонімів. Однак не важко помітити суттєву, майже кардинальну різницю 
між політичними та мистецькими самоназвами. Якщо перші мали або знеособлювати людину (саме тому 
дуже поширеними були псевдоніми, утворені від популярних імен) або ж підкреслювати стандартні 
риси, які цінувалися в особистості борця: силу, міцність, незламність, хоробрість, то другі слугували, 
передусім, для вираження творчої індивідуальності митця. Псевдонім Вражливий не міг би виникнути в 
середовищі революціонерів, так само як недоречним видавався б псевдонім Молотов у мистецькому колі. 
Тож, як зазначає Наталія Павликівська, літературні самоназви, на відміну від політичних та 
кримінальних, найчастіше мають особисте підґрунтя, а не громадське [1].  

Сучасні науковці по-різному підходять до проблеми псевдонімізації. Юлія Щербініна розглядає 
псевдонім як стратегію письменника. Залежно від поставленої цілі митець обирає модель 
псевдонімізації: іміджеву, функціональну або проективну [2: 71]. Іміджева модель є самопозиціюванням 
автора, творенням свого публічного образу, його міфологізацією. Псевдонім практично постає 
персонажем, що має не лише окреме від автора ім’я, а й окрему історію. До функціональної моделі 
вдаються багатогранні творчі особистості задля розмежування різних сфер діяльності (наука / 
публіцистика / художня творчість тощо). У межах проективної моделі псевдонім є втіленням частини 
власного "Я" автора, підкреслює певну сторону його особистості, найчастіше – приховану, маргінальну 
[2]. Усі три моделі можуть поєднуватися одним і тим же письменником.  

Філософське розуміння сутності псевдонімізації пропонує Валерій Подорога. Досліджуючи феномен 
псевдонімії у Сюрена К’єркегора, філософ відмічає два важливих аспекти. Першим є трактування 
псевдоніму як "імені події", її максимального знеособлення, очищення від суб’єктивного: "Щоб текст 
відбувся так, як він задуманий, ім’я (…) має бути стерте псевдоіменем" [9: 90]. Знеособлена 
маріонетка-псевдонім має можливість проникати в середовище, яке описується в тексті, цілковито йому 
відповідати. Псевдонімізація з цієї точки зору є відмовою від "біографічного тіла", наділеного певною 
історією, на користь нового тіла, здатного до "екзистенційної комунікації". Певним чином це твердження 
перегукується з тезою Ролана Барта про "смерть автора". Зв’язок псевдонімізації й смерті є другим 
важливим аспектом дослідження Подороги. "Псевдонімія була б неможливою без нового розуміння 
смерті, – стверджує філософ. – (…) Смерть більш не розуміється як "кінець усього", але як знак, що 
вказує на можливість переходу в інакшу інтенсивність життя" [9: 94].  

Для Лакана іменування також "убиває" річ, яку іменує, однак "знищуючи річ, одночасно переводить її 
в символічну площину" [10: 288]. Переведення речей у символічну (мовну) площину означає 
уможливлення людського спілкування, діалогу з Іншим, що є єдиним джерелом істини суб’єкта. Так 
само, як ім’я "вбиває" річ, побудова власного Его, за Лаканом, "знищує" реальне "Я", заміняючи його 
уявним та символічним. Згідно з лаканівською теорією, уявлення про цілісність власного образу 
складається лише за посередництва відображення, коли людина бачить себе зі сторони, а отже, вона не є 
тотожною цьому образові. Таким чином, "власне Я – це те, в чому суб’єкт не може признати себе, не 
виявившись від себе відчуженим. Він не може, відповідно, віднайти себе, не скасувавши спершу alter ego 
власного Я" [3: 28]. Саме таке "скасування" в процесі пошуку себе й утвердження в якості символу 
відбувається в акті самоіменування письменника, адже він дає ім’я не собі реальному, а уявному образу 
свого "ідеалу-Я" та тій символічній інстанції, від імені якої говоритиме у своїх творах.  
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Микола Фітільов увійшов у історію літератури як Микола Хвильовий, однак у ранні періоди своєї 
творчої діяльності він публікувався під іншими, мало відомими нині псевдонімами. Першою публікацією 
Хвильового називають вірш "Я тепер покохав город", надрукований у журналі "Знання" (1920 р., № 19-
20) й підписаний іменем Стефана Кароля. Цей підпис можна знайти й у кількох номерах журналу 
"Червоний шлях" за 1923 рік (№-№ 2, 4/5, 6/7). Насправді ж Стефан Кароль не є першим іменем, яке 
прибрав для творчої діяльності Микола Фітільов. Із нотаток Аркадія Любченка дізнаємося про ще один, 
більш ранній псевдонім, – Дядько Микола, під яким Хвильовий писав фейлетони у фронтових газетах 
[11: 53]. Це ім’я можна побачити на шпальтах газети "Селянська біднота" 1920 року, редактором якої був 
Михайло Яловий. Також деякі публікації творів Хвильового в періодиці підписані М. Тростянецький 
("Жовтень", 1921, листопад; "Шляхи мистецтв", 1922, № 2; "Арена", 1922, № 1) та Юлія Уманець 
("Жовтень", 1921, 7 лист.; "Шляхи мистецтва", 1922, ч. 1; "Зори грядущого", 1922, ч. 2). 

Стратегія псевдонімізації Хвильового є відмінною від описаної Подорогою стратегії К’єркегора. 
Якщо в останнього практично кожен твір підписаний новим іменем-маріонеткою, то у Хвильового 
псевдонім закріплюється не за окремим текстом, а за певним періодом творчої діяльності. Якщо 
К’єркегор постійно вдається до зміни імені, орієнтуючись на подію, яка має бути відображеною в 
кожному новому тексті, "імена записуються як образи подій" [9: 91], то зміна псевдонімів Хвильовим 
радше є пошуком остаточного, знайшовши який, письменник зупиняється. Таким чином, псевдонімізація 
Хвильового свідчить про тривалий пошук імені, що якомога більше відповідало б його самообразу, його 
"ідеалу-Я". Ситуативним псевдонімом, створеним лише задля одного твору, можна вважати хіба що 
підпис М. Заноза під дошкульним акростихом про Володимира Коряка "Літературна загадка" ("Арена", 
1922, № 1). Однак кожна сходинка пошуку письменником творчого імені варта окремого розгляду. 

Дядько Микола – псевдонім Хвильового часів війни, утворений за моделлю "справжнє ім’я + 
апелятивний поширювач ("Дядько")". Така самоназва, передусім, говорить про читацьке коло, того 
Іншого, на якого орієнтовані підписані ним тексти. У ньому вбачається подібне до відміченого 
Подорогою в К’єркегора прагнення автора "бути іманентним тому середовищу, куди прагне 
проникнути" [9: 91]. За "сільським", "простацьким" прізвиськом малоосвічений сільський читач мав би 
вбачати "свою" людину, того, хто добре знає його життя й кому можна довіряти. Такий псевдонім 
доцільний для автора газетних статей або масової літератури в тогочасному розумінні масовості як 
"просвітянства", але аж ніяк не для автора складної інтелектуальної прози. Однак і публікації 
Хвильового, що підписані цим іменем, мало нагадують його пізніші тексти: як зауважував сам 
письменник, його перші твори були "у стилі Дем’яна Бєдного" [12: 835-836]. 

Варто також зазначити, що псевдонім Дядько Микола є цілковито орієнтованим на українську 
культурну традицію. Ця традиція, з огляду на спогади Хвильового та його сучасників, мала досить 
сильний вплив на формування його особистості в ранні роки. Відомо, що в дитинстві та молодості 
Хвильовий перечитав багато української класики, знав напам’ять чимало віршів "Кобзаря", брав активну 
участь у діяльності драматичного гуртка, який ставив українські побутові драми [13].  

У межах традиції знаходиться й псевдонім М. Тростянецький, яким у 1920-22 роках Хвильовий 
підписує кілька рецензій. Ним письменник підкреслює своє походження (як відомо, селище Тростянець – 
місце народження Хвильового), а отже, власну ідентичність, встановлену "Іменем Батька", і ставить себе 
в ряд з багатьма іншими митцями-попередниками, що вдавалися до такого ж прийому у виборі 
самоназви. Якщо акт псевдонімізації має в основі прагнення до самовираження, то використання назви 
малої батьківщини в якості псевдоніму говорить про визнання письменником зумовленості власної 
творчості й загалом особистості рідною землею, географічним та культурним середовищем, у якому його 
особистість сформувалася.  

Залежність від літературної традиції, у межах якої він був вихований, для письменника є одним із 
виявів влади лаканівського "Імені Батька", що обмежує його творчу свободу. Подібної думки 
дотримується й Тамара Гундорова, хоча й послуговується іншим лаканівським терміном – символічний 
Батько, який є інстанцією, що "центрує ідентичність колоніального суб’єкта" [6: 102]. Письменники-
модерністи, на думку Гундорової, прагли вийти з-під влади цієї інстанції: "Із погляду психоаналітичного, 
літературний модернізм пориває з минулим, проявляючи своєрідний Едипів комплекс, а саме – боротьбу 
з символічним батьком, який централізує національну літературну традицію" [6: 103], традицію, яка не 
задовольняє модерністів. За спостереженням науковця, модернізація у свідомості українських 
письменників поєднується з європеїзацією, привласненням західної ідентичності, вписуванням себе в 
уже сформований європейський наратив. Цей процес демонструється на прикладі есе Юрія Андруховича 
"Центрально-східна ревізія". В інтерпретації Гундорової, фігура батька в цьому творі втілює 
"колоніальне минуле" оповідача. Тому вона усувається, а син творить власний міф про предків, який 
підтверджував би його родинні зв’язки із Заходом та підміняв його справжню історію.  

Орієнтація на Захід яскраво простежується і у творчості Хвильового, а деякі біографи засвідчують 
існування в його родині легенди про європейські корені, згідно з якою дід письменника по материній 
лінії був французом [7: 71]. Відхід не лише від батьківського імені, але й батьківської культури, 
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втілюється в третьому псевдонімі, кардинально відмінному від попередніх. Підпис Стефан Кароль, 
утворений на зразок антропономної моделі "ім’я + прізвище", фігурує на сторінках журналів 1920-1923 
років. Претензійний "міський" псевдонім, зроблений на іноземний манер, логічно розглядати як спробу 
письменника, який на той час саме починав свою творчу діяльність у столиці, дистанціюватися від 
української "сільської" традиції, яку він критикував пізніше як у памфлетах, так і в художніх творах. Як 
вияв цього прагнення можна трактувати й іноземні та химерні імена персонажів Хвильового (Сойрейль, 
Бригіта, Б’янка, Кук, Чаргар, Сайгор тощо). Однак ставлення Хвильового до української класики, як і 
загалом до літературних надбань попередників, все ж не стає цілком негативним, а позначене 
амбівалентністю. У певних творах письменник заперечує цінність української літератури, а в поемі "В 
електричний вік" декларує: "Я з української діжки беру хміль" [14: 84]; спираючись у творчості на 
російську класику, яка, завдяки впливу батька, була вагомою частиною його "літературного виховання" 
[12: 831], він у той же час у своїх памфлетах закликає вітчизняних митців відходити "геть від Москви" та 
брати орієнтир на "психологічну Європу", при цьому підтримуючи твердження Шпенглера, що доба 
європейської культури знаходиться на межі занепаду. У "Нашому універсалі", опублікованому в 
збірнику "Жовтень" 1921 року, укладеному спільно Хвильовим, Сосюрою та Йогансеном, 
проголошується: "Ми, нові поети, ідемо в майбутнє не яко нова генерація на тлі старого мистецтва, а 
пориваючи всі зв’язки, заперечуючи всі дотеперішні традиції" [12: 790], а кількома абзацами нижче 
письменники визнають своїми "попередниками й пророками "Шевченка й Франка, які втілюють щойно 
заперечуване ними "старе мистецтво". У психологічному ключі такі суперечності пояснюються 
боротьбою прагнення позбутися влади "Імені Батька" (літературної традиції минулого) та сильної 
залежності від цієї традиції. Прикметною є й зневага, що межує з ненавистю, до Тараса Шевченка, 
висловлена в романі "Вальдшнепи". Саме цю постать Тамара Гундорова та Ніла Зборовська 
прирівнюють до символічного Батька у вітчизняному культурному просторі [5: 288; 6: 103], тож критика 
Шевченка, з психоаналітичної точки зору, відповідає тенденції до зневаження й усунення "Імені Батька". 

Отже, змінюючи підпис на "Стефан Кароль", Микола Фітільов відмовляється і від свого прізвища, і від 
імені, прагнучи дистанціюватися від влади "Імені Батька", тобто, нав’язаної ззовні традиції, та "вписати" 
себе в дискурс чужої культури. Одночасно цей псевдонім, як і попередній, вказує на цільову аудиторію, 
Іншого, до якого звертається письменник. Перехід від Дядька Миколи до Стефана Кароля є зміною не лише 
імені, а й загалом письменницької стратегії. З появою нового псевдоніму іншими стають стиль та 
спрямування творів. "Ідеальний читач" Стефана Кароля має бути освіченою й європейсько орієнтованою 
людиною. Тим не менш, у виборі псевдоніму не можна не помітити певної надмірності, юнацького захвату 
модними течіями. Творче "дорослішання" Миколи Фітільова вимагає більш зрілого варіанту імені. 

Паралельно з розглянутим вище псевдонімом, у 1921-1922 рр. Хвильовий підписує свої публікації 
"Ю. Уманець" . Саме цей час є початком його спільного життя з другою дружиною, Юлією Уманець, тож 
саме почуття до жінки могли мотивувати письменника публікуватися під її іменем. З іншого боку, цей 
псевдонім відображає одну з особливостей творчості Хвильового: чимало його творів або написано від імені 
жінки (напр., "Трамвайний лист", "Поема моєї сестри", "Сентиментальна історія", "Повість про санаторійну 
зону"), або ж присвячено жіночій тематиці ("Життя", "Із Вариної біографії", "Наречений" тощо). Така 
особливість може бути поясненою як відміченою Нілою Зборовською "відсутністю батьківських рис" та 
"материнським комплексом" Хвильового [5], так і опором авторитету "Імені Батька". Однак жіночий 
псевдонім, який, до того ж, є ім’ям реальної людини, існує недовго і, як і попередні самойменування, 
лишається лише сходинкою в пошуку Миколою Фітільовим власного творчого імені. 

Остаточний варіант, на якому зупинився письменник і який увійшов у історію, – 
Микола Хвильовий. Цей псевдонім являє собою певний синтез, поєднуючи справжнє ім’я та вигадане 
прізвище. Він є "золотою серединою" попередніх шукань, відображаючи повернення до української 
традиції, однак не до примітивної "просвітянської", а до оновленої, внутрішньо багатшої. Таким чином, 
відмова, що передувала такому поверненню, виявляється подібною до гегелівського "скасування-
збереження". Схоже спостереження зустрічаємо й у Сергія Зенкіна, який вбачає інтенцію до 
"зберігаючого заперечення" в багатьох актах самоіменування (щоправда, розуміючи під цим терміном не 
так псевдоніми окремих митців, як назви шкіл і течій, вироблені в середовищі їх представників) [15: 
141]. Тенденція до збереження простежується й у звуковій будові псевдоніму: Фітільов і Хвильовий 
мають спільну матрицю "льов" (до речі, у прізвищі Кароль також зберігається спільний для них м’який 
"л"); перша літера справжнього прізвища ("ф") та буквосполучення "хв" на початку псевдоніму також 
можуть розцінюватися як звукові відповідники.  

Вартими окремої уваги є й структура та значення псевдонімів і справжнього імені письменника. Ім’я 
Микола (Николай, Nicolas) складається з двох основ – nike (перемога) та laos (народ) і перекладається як 
"переможець народів" [16: 217]. Цікавим збігом є те, що обране для одного з псевдонімів письменника 
ім’я Стефан також асоціюється з перемогою, оскільки перекладається як "вінок", "вінець" [16: 227], а 
отже, може трактуватися як "вінценосний", себто, переможець або навіть король. Також ці імена зближує 
те, що Стефан є іншомовним варіантом поширеного серед українців імені Степан, так само як Nicolas у 
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"Арабесках" – варіантом Миколи, і вживання обох цих варіантів свідчить про прагнення людини, що 
належить до нашої культурної традиції, "європеїзуватися", відбиває заклики Хвильового до вітчизняних 
літераторів "брати курс" на Європу. Друга частина цього псевдоніму – Кароль – містить матрицю "ар", 
наявну також у іменах кількох персонажів письменника (Карк, Анарх, Чаргар), яку Галина Хоменко 
співвідносить з давнім коренем *ar, що в індоєвропейській мові позначав чоловіка [17: 174]. Як "чоловік" 
перекладається й ім’я Карл, варіантом якого є Кароль. Іншим варіантом перекладу імені Карл є "сильний, 
міцний" [16: 213], що відповідає рисам літературних та історичних постатей, якими захоплювався 
Хвильовий, а отже, які прагнув би мати у своєму ідеальному "Я". Також прізвище Кароль породжує 
асоціації зі словом "король". Як "король" трактує його й Леонід Плющ, подаючи антропософську 
інтерпретацію раннього псевдоніму письменника [18: 711-712]. Отже, обидві частини псевдоніму 
Стефан Кароль близькі за семантикою й разом утворюють сполуку "вінценосний чоловік" або ж 
"сильний король" і вказують на амбітність його власника.  

Фітільов і Хвильовий є прізвищами з прозорою семантикою. Перше утворене від російського слова 
"фитиль" ("ґніт"). Так називається стрічка, необхідна для горіння свічки або гасової лампи. Він є тим 
стрижнем, що забезпечує тихе, спокійне горіння, однак може бути й провідником до вибухівки. 
Псевдонім же не є суто однозначним, а, за принципом "запаху слова", утворює асоціативне поле. У його 
структурі простежується поєднання іміджевої та проективної моделей псевдонімізації – творення 
власного містифікового образу та свідоме акцентування певних особливостей своєї натури. "Хвильовий" 
найперше асоціюється з протилежною вогню стихією – водою, хвилею. Серед символічних значень хвилі 
називають вічний рух, мінливість, швидкоплинність життя [19]. У російській літературі, що була 
близькою Хвильовому так само, як і українська, цей образ постає і як "синонім вольності, цілковитої 
незв’язаності, свободи дій та незалежності від впливу будь-кого" [19]. Таким чином, образ хвилі 
відображає сутність творчого "Я" письменника, його неспокійну натуру, постійні шукання, відповідає 
ідеям "бунту проти логіки" й "безумної подорожі". Окрім того, хвиля могла бути промовистим символом 
для Хвильового – романтика революції, оскільки уособлювала також революційний рух: невипадково це 
слово стало назвою кількох більшовистських газет. З іншого боку, "хвилю" можна розглядати й у 
значенні "хвилина", що також підкреслює мінливість натури власника псевдоніму. Наявність цього 
омоніму акцентує Олександр Руденко-Десняк, стверджуючи, що "письменник, який узяв собі псевдонім 
"Хвильовий", мимохіть провидів течію свого метеоритно-яскравого й трагічно короткого життя" 
[20: 3]. Той же корінь "хвил" наявний і у слові "хвилюватися", яке перегукується зі стійкими 
самохарактеристиками письменника, якими пронизані його твори: "розтріпаний", "м’ятежний". Саме з 
хвилюванням асоціював псевдонім Хвильового Володимир Коряк: "Істинно: Хвильовий. Сам хвилюється 
і нас усіх хвилює, п’янить, дратує, знесилює і полонить" [13: 56]. Швидше за все, обираючи творче ім’я, 
Хвильовий враховував множину асоціацій, які воно може викликати в читача: усі вони слугують 
створенню цілісного містифікованого образу авторського "Я".  

Однак те, що псевдонім відповідає основним самохарактеристикам письменника, не означає, що він 
відображає справжню сутність Миколи Фітільова. За Лаканом, суб’єкт і його Его, сконструйоване уявою, 
не збігаються. До того ж, називаючи свою творчу іпостась іншим ім’ям, письменник певною мірою стає 
Іншим відносно самого себе. Залежність псевдоніму від інтенції власника та суб’єкта від обраного імені є 
двосторонньою: творча особистість вдається до псевдонімізації, відшукуючи ім’я, яке відображало б 
особливості її уявного "ідеалу-Я", та, увійшовши у сферу символічного, вона має керуватися її законами і, 
прийнявши ім’я, певною мірою впадає в залежність від нього, мусить діяти відповідно до обраного імені.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Тривалий пошук ідеального псевдоніму 
Хвильовим свідчить про існування певної внутрішньої потреби в розмежуванні реального й творчого 
життя, оскільки не пояснюється об’єктивною причиною приховування справжнього імені внаслідок 
загрози життю або репутації в разі його розкриття. Поверховим є й "шкільне" пояснення зміни 
Фітільовим прізвища у творчій діяльності лише причиною його немилозвучності та асоціацією з ґнотом, 
що тліє й згорає. Мова, радше, йде про творення нового образу свого "Я" в знаковій реальності 
(творчості), заміщення власного "Я" ідеальним Іншим: "Псевдонім – це ім’я не для персонажа, що має 
свій прототип у близькій до читача реальності, ім’я не реальної, але ідеально можливої істоти" [9: 93], 
– зазначає Валерій Подорога. "Скасовуючи" себе реального, "біологічного", письменник відмовляється 
від того місця в системі означників, яке цією системою для нього визначене, і намагається утвердитися 
самостійно в якості іншого знака. Для того ж, щоб відродитися до нового життя, необхідно померти, а 
отже, з психологічної точки зору акт псевдонімізації варто розцінювати як місце переходу до іншого 
стану екзистенції, а отже, символічну смерть задля отримання можливості існування в іншому вимірі: 
"Стрибок з однієї сфери в іншу і є смерть, що помічається псевдонімом, але смерть часткова або 
ідеальна, тобто така подія смерті, котра дозволяє в одну мить перейти в інший вимір буття" [9: 104].  

Прикметним є те, що в жодному з варіантів свого псевдоніму Микола Фітільов не залишає 
справжнього, батькового прізвища. За спостереженням Лакана, саме психологічна залежність від батька 
(реального, умовного, Бога-Отця), "гніт" "Імені Батька", є коренем невротичних захворювань: "Невроз 
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невіддільний в наших очах від втечі перед бажанням батька, яке суб’єкт підмінює вимогою" [3: 71]. 
Бажання батька може приймати різноманітні вияви: це може бути як бажання реального батька бачити 
сина успішною людиною, яка здійснює його власну нереалізовану мрію, так і вимоги суспільства 
загалом, які керують діями суб’єкта й обмежують його свободу. Проведений аналіз псевдонімів 
Хвильового в контексті його творчості дає можливість зробити висновок про наявність у письменника 
прагнення вивільнитися від такої залежності. Однак відмова від прізвища батька, про якого письменник 
згадує у творах радше з теплотою, ніж з відразою, та реальної біографії, на основі якої побудована 
більшість текстів Хвильового, а також від української літературної та культурної традиції, яка постійно 
простежується в текстах Хвильового поза його пошуками в межах європейської, є не їх кардинальним 
запереченням, а, подібно до етапів гегелівської діалектики, "скасуванням-збереженням", відмовою 
заради оновлення та збагачення. У результаті спротиву, який чинить Хвильовий гніту "Імені Батька", 
тексти письменника постають як синтез української й російської культур, переданих батьками, та 
європейської, засвоєної цілеспрямовано. Також псевдоніми Хвильового, очевидно, покликані 
відображати його уявлення про власне Его, оскільки відповідають основним характеристикам 
самообразу, створюваному письменником як у творчості, так і в житті, а також підтверджують ідеї, 
висловлювані ним у публіцистиці. Особливості вибору псевдонімів несуть інформацію і про вирішальну 
роль у цьому процесі Іншого. Цей вибір частково диктує цільова аудиторія: "ідеальним читачем" Дядька 
Миколи є малоосвічений селянин-трудівник, а читач Стефана Кароля та Миколи Хвильового 
знаходиться в колі міської інтелігенції. Власні прибрані імена письменника разом із химерними іменами 
його персонажів, художніми особливостями прози й поезії та публіцистичними працями є елементами, 
що утворюють цілісну картину його суб’єктивної реальності та взаємопрояснюють один одного.  

Розкриття стратегії псевдонімізації Хвильового не може обмежитися однією розвідкою, воно вимагає 
залучення нових матеріалів та подання різнобічних інтерпретацій самоназв письменника. Перспективним 
дослідженням також може стати аналіз псевдонімів інших митців початку ХХ століття у світлі 
лаканівської теорії, оскільки він допоможе розкрити сутність цих особистостей і, можливо, пояснити 
певні особливості їхньої творчості. 
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Куценко М. М. Псевдонимизация Николая Хвылевого в аспекте структурного психоанализа. 

В статье осуществлена попытка установить психологическую причину псевдонимизации 
Николая Хвылевого с помощью концептуальной категории структурного психоанализа "Имя Отца". 
Выбор псевдонима рассматривается как отказ от биографического "Я" ради "перерождения" к 
новой экзистенции в пространстве творчества, а также попытка самоутвердиться в нём, 
отмежевавшись от предшествовавшей литературной традиции. Такая гипотеза находит 
подтверждение как в особенностях художественных текстов писателя, так и в его идейных 

установках, изложенных в публицистике. 

Ключевые слова: "Имя Отца", псевдонимизация, метка, "идеал-Я", субъект, литературная традиция, 
"упразднение-сохранение", Символическое, Другой, желание, запрет. 

Kutsenko M. M. Pseudonymization by Mykola Khvylovy in the Aspect of the Structural Psychoanalysis. 

The article deals with the problem of pseudonymization by Mykola Khvylovy (Fitiliov), which remains outside 
the special research. It contains the information about several writer's aliases, changing in the search for the 
final version, and the psychoanalytic interpretation of this process. The scientific method used is the structural 
psychoanalysis. The explanation of the problem is given with the appeal to the Lacanian conceptual category 
"the Name-of-the-Father" which is a metaphor of powerful symbolic structures, such as prohibition, law and 

tradition. The gesture of pseudonymization is considered to be the expression of the author’s intention to become 
another person in the field of creativity, find his own identity and distance from "the Name-of-the-Father" as the 

power of the native literary tradition. It is found that early pseudonyms of Khvylovy, such as Uncle Mykola, 
highlight the dependence on the tradition and orientation on the rustic reader, when the name Stefan Karol 
embodies the tendency towards the European urban culture, repeatedly declared by the writer in his artistic 
prose and publicism. However, the latter pseudonym, Mykola Khvylovy, is a return to the native tradition 

reinterpreted and complicated. The conclusion is that the strategy of Mykola Khvylovy’s pseudonymization takes 
the form not of the radical negation of the Ukrainian literary tradition, but "canceling and preserving". 

Key words: "The Name-of-the-Father", pseudonymization, marker, "ideal-I", subject, literary tradition, 
"canceling and preserving", the Symbolic, the Other, desire, prohibition. 
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ЖІНКИ У ГУСТИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ 

У статті проаналізовано жіночі постаті в історико-літературній пам’ятці XVII ст. – Густинському 
літописі. У цьому творі йдеться як про українські, так й іноземні історичні персоналії, що свідчить про 

намагання літописців подати широку панораму українського життя на тлі європейських реалій 
давнини. Серед поширених типів жінок, зображених у літописі, – історичні діячі, релігійні постаті 

(черниці), грішниці, вінценосні особи тощо. Зазначено, що бароковий характер літопису наклав певний 
відбиток на трактування образів жінок, запозичених із попередніх хронографічних творів, які були 

джерелом для Густинського літопису. 

Ключові слова: жінка, літопис, історична постать, князь, княгиня, король, королева, імператор, 
імператриця, Київська Русь, Візантія, Польща, Московське князівство, українська література, черниця, 

наложниця, жона. 

Постановка проблеми. Густинський літопис, створений в другій половині XVII століття, є однією із 
найцінніших пам’яток українського літописання епохи бароко. Жіночі постаті у даному літописі окремо 
не аналізувалися в літературознавчій науці, хоча знайшли помітне місце поряд із постатями чоловіків і на 
них варто звернути увагу. За зразком до ''Повісті минулих літ'' Густинський літопис починає свою 
оповідь від найдавніших часів (всесвітнього потопу і Ноєвого ковчега) до кінця XVI ст. – років 
зародження Запорозької Січі. Відтак, чимало подій, описаних у так званому Літописі Руському, 
віддзеркалені і у Густинському літописі. Це стосується і образів жінок, про які тут містяться такі ж 
оповіді, як і в творах попередніх періодів, подекуди з незначними змінами (княгиня Ольга, Рогніда, 
Анна Візантійська, Янка Всеволодівна, Гертруда Меранська та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього твору присвятили свої праці такі науковці, 
як А. Єршов [1], О. Толочко [2], М. Марченко [3], В. Перетц [4], Д. Мишко [5], Ю. Мицик [6] та ін.  

Мета – опис та аналіз жіночих постатей, які згадані у Густинському літописі. 
Виклад основного матеріалу. У Густинському літописі є кілька жіночих постатей – представниць 

найдавнішої історії, зокрема Семіраміда, цариця Асирії і Вавилону, яка згадана в переліку вавилонських 
правителів – ''по Нини Семирамис, жена Нинова, иже и стенами каменными огради Вавилонъ, и премногу 
украси градъ...'' [7: 10]. Але, як це часто бувало, жінок-правительок намагалися якнайшвидше позбутися, 
що і зробив син Семіраміди, вбивши ії, тому що вона нібито ''понеже нудяше его на скверное см�шение'' [7: 
10]. І хоча версія зваблення сина матір'ю вважається легендою, як і історія про царя Едіпа, однак у ті часи 
бувало різне, і якщо навіть єгипетський фараон, якого шанували як сина бога Амона, мав право бути 
першим чоловіком у своїх дочок перед тим, як вони виходили заміж (а нерідко дочки й ставали дружинами 
батька-фараона і народжували від нього дітей), то нема нічого дивного в тому, що Семіраміда могла 
спокушати свого сина як законного наступника його батька, щоб залишитися на престолі як цариця.  

Однією із найвідоміших жінок в історії України є княгиня Ольга, дружина київського князя Ігоря, яка 
після смерті чоловіка протягом більше 20 років фактично керувала державою як регент від імені свого 
сина Святослава, котрий більшість часу проводив у походах. Життєпис першої руської княгині-
християнки у Густинському літописі повторює її літописну біографію з ''Повісті минулих літ'', щоправда, 
у дещо спрощеному вигляді. Зокрема, у словах про те, що Ольгу привезли з Плескова, додано ''си есть 
изъ Пъскова'' [7: 30], імовірно для кращого розуміння читачами, або ж ці слова додані вже у період 
перебування України у складі Росії, на знак того, щоб вказати на російське походження княгині. Окрім 
цього до відмінностій життжєпису Ольги в ''Повісті'' і в літописі можна віднести те, що у частині оповіді 
про першу помсту Ольги древлянам за вбивство свого чоловіка Ігоря, вона не наказувала їхнім послам, 
щоб їх несли у лодіях, а сказала лише: ''… пойд�те нын� въ лодия ваша, азъ же утро призову васъ и еже 
хощете, сотворю'' [7: 33]. Тим часом Ольга звеліла викопати глибокий рів, і вранці ''пославше по их, 
повел� ихъ в роръ въметати живыхъ и землею присыпати'' [7: 33]. Тобто відсутнє підкреслення хитрості 
Ольги, яка за ''Повістю'' легко обдурила послів, котрі не зрозуміли її натяку на те, що ''лодії'' стануть 
їхніми трунами. Окрім цього, у Густинському літописі відсутня звичайна для житій святих похвала 
Ольги після смерті, як у ''Повісті минулих літ''.  

Не менш суперечливим образом давньоукраїнської жінки виступає Рогніда, дочка полоцького князя 
Рогволда, язичницька дружина київського князя Володимира Великого. Загалом її історія збігається з 
''Повістю''. Проте, Густинський літопис додає й дещо нове в життєпис Рогніди, а саме легенду про 
прийняття нею християнства та постриг у монастир. Після того, як князь Володимир обвінчався з 
сестрою візантійських імператорів Анною, він прийшов до Рогніди зі словами, що відтепер може мати 
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лише одну законну дружину-християнку і сказав: ''Ты же избери себ� от вельмож моихъ, его же хощеши, 
и сочетаю тя ему'' [7: 45]. Рогніда ж відповіла: як колишня княгиня вона не згодна бути нижчою за будь-
якого підданого князя і бажає охреститися і прийняти постриг, щоб також здобути спасіння душі. 
Почувши це, її син Ярослав вимовив: ''хром сый от чрева матере своея, иже б� при ней сидя, егда услыша 
сия словеса от матере своея, здравь бысть и начат ходити, досел� не ходивъ'' [7: 45]. Після цього Рогніда 
стала черницею під іменем Анастасія.  

Помітною жіночою фігурою в історії Київської Русі є дочка київського князя Всеволода Ярославича Янка. 
Відомо, що вона була заручена з візантійським царевичем Костянтином Дукою, але весілля не склалося, тому 
Янка згодом постриглася в монастирі св. Андрія, який у Києві заснував її батько. ''Густинський літопис'' 
копіює записи ''Повісті'' про те, як Янка поїхала до Константинополя з місією привести звідти нового 
митрополита в Київ. Однак її місія не увінчалася успіхом, бо митрополит, якого вона привела – Іоанн Скопець 
– був старий, немічний, невчений і взагалі скоро помер. Автор ''Густинського літопису'' повторив цю частину 
''Повісті'' майже слово в слово, на що вказує характеристика Іоанна киянами: ''Се мертвецъ пришолъ к нам'' 
[7: 62]. Також у літописі є запис про смерть Янки, знову ж таки, аналогічний до ''Повісті''.  

Першій дружині Всеволода Ярославича, імовірно візантійській принцесі з роду Мономахів, матері 
київського князя Володимира Мономаха, у ''Густинському літописі'' приділено більше уваги, ніж у 
''Повісті минулих літ''. Крім відомої iз ''Повісті'' фрази про те, що ''родися у Въсеволода сынъ 
Володымеръ Мономахъ от царевны греческой'' [7: 54], ''Густинський літопис'' зазначає, що князь 
Ярослав Мудрий любив свого сина Всеволода найбільше, тому навіть ''ему же и жену поемъ у царя 
Греческаго'' [7: 54]. Зрозуміло, що Мономахівна (її інколи ще називають Марією або Анастасією) була 
бажаною нареченою для руських князів, до неї ставилися з повагою, як до представниці імператорської 
родини, про що свідчить також і шаноблива згадка про неї її сина Володимира в його знаменитому 
''Повчанні дітям'', де він пише, що ''Азъ худый д�домъ своимъ Ярославомъ, благословленымъ, славнымъ, 
наречный въ крещении Василий, русьскым именем Володимиръ, отцемъ възлюбленымъ и матерью 
своею Мьномахы…'' [8: 30].  

Жінці, яка спокушала і мучила преподобного Мойсея Угрина в першій половині XI ст., невідомій на 
імя полячці, присвячена багата на художні засоби, розлога оповідь у ''Києво-Печерському Патерику''. 
''Густинський літопис'' згадав про неї, коли розповідав про бунт та ''міжусобні чвари'' в Польщі за 
правління короля Болеслава Хороброго, коли ''и оную безъстудную убиша, иже мучаше преподобнаго 
Моисея Угрина'' [7: 52].  

Одним із найцікавіших і непересічних образів жінок у давній українській літературі є дружина 
галицького князя Ярослава Осмомисла Ольга Юріївна. Цей образ, як і більшість інших, також 
вторинний, бо про Ольгу вперше згадано в Київському літописі, проте Густинський літопис містить 
дещо повніші відомості про цю жінку.  

Ольга була дочкою київського князя Юрія Долгорукого, засновника Москви, онукою 
Володимира Мономаха, яка вийшла заміж за галицького князя Ярослава Осмомисла. Але її шлюб з ним 
не був щасливим, бо ''понеже Ярославъ Галицкий не любяша ея и сына своего Володымера, его же имъ с 
нею'' [7: 95], а завів собі коханку, жінку на імя Настя, з якою мав сина Олега, якого хотів бачити своїм 
наступником на галицькому престолі. Тому Ольга з сином змушена була тікати до Польщі і ховатися там 
протягом восьми місяців. Однак, на радість Ольги, галичани, які дуже поважали свою княгиню і не 
терпіли бруду на княжому ложі, ''возъмятошася на Настаску и возъгн�щше огнь яша и сожгоша ю'' 
[7: 95], про що повідомили Ольгу, яка швидко повернулася з сином до чоловіка. Та, певно, злагоди між 
подружжям все одно не було, тому згодом Ольга знову втекла з Галича, цього разу до свого родича, 
князя луцького. Ярослав Осмомисл же, довідавшись про місцезнаходження своєї дружини, ''посла ко 
Ярославу Изяславичу Луцкому, да пустит къ нему княгиню со сыномъ'' [7: 96], на що луцький князь 
відмовив, але після того, як Ярослав Осмомисл пригрозив йому війною з поляками, той, злякавшись, 
відіслав Ольгу до її брата Михайла в Торки, ''а со Ярославом Галицкимъ помирися'' [7: 96]. Потому ж 
Ольга перебралася в Чернігів до свекра свого сина Володимира, який, у свою чергу, відіслав її в Москву 
до її брата, князя Андрія Боголюбського. Згодом, у Москві Ольга постриглася черниці, бо ''в иночеств� 
же имя ей б� Ефросиния'' [7: 100]. Так у Москві, більше не повернувшись до чоловіка в Галич, Ольга й 
померла 1181 або 1182 року, і похована була у Володимирі в церкві Пресвятої Богородиці. Востаннє імя 
Ольги зринає у ''Густинському літописі'' з приводу поділу спадку Ярослава Осмомисла, який заповів 
Олегу, сину своєї коханки Настаски, Галич, а Володимиру – Перемишель, бо Володимир ''бысть от Олги 
Юръевны, сестры Всеволода Московского'' [7: 102], яку Ярослав не любив. Потім же батько також 
повелів синам ''ц�ловати крест'' [7: 102] на знак клятви, що Володимир ніколи не посягне на володіння 
свого єдинокровного брата Олега, якої Володимир, звісно, недотримався, і через певний час вигнав 
Олега з Галича. Варто також зазначити, що Володимир Галицький є одним iз персонажів знаменитого 
''Слова о полку Ігоревім'', і, як вважають деякі дослідники (зокрема І. Махновець [9]), його автором. 
Окрім цього, відома героїня ''Слова'' Ярославна (за припущеннями Єфросинія), дружина новгород-
сіверського князя Ігоря, була сестрою Володимира, а відтак – дочкою Ольги Юріївни.  
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Взагалі, всесвітня історія знає багато прикладів подружньої невірності монархів, які навіть зрікалися 
законних дружин. Як приклад до життєвої драми Ольги Юріївни можна навести Елеонору Аквінтанську, 
королеву Англії і Франції, чоловік якої Генріх Анжуйський багато років зраджував з леді 
Джейн Кліфорд, або ''Прекрасною Розамундою'', тоді як стосунки самої подружньої пари давно 
перестали мати любовний характер, а сама королева перебувала в ув’язненні через повстання проти 
короля. Хоча офіційно Розамунда, так само, як і Настка, була засуджена церковною і світською владою 
(інакше й бути не могло), народна традиція навпаки зберегла про неї світлу пам'ять, створивши легенди 
про ніжну й скромну Розамунду, яку жорстоко вбила зла королева Елеонора. Достеменно невідомо, чи 
справді коханку Ярослава Осмомисла народ спалив на вогнищі, але Розамунда померла тихо й мирно, 
замолюючи гріхи в монастирі [10: 113-114]. 

До ''кочових'' образів давньоукраїнських літописів можна віднести також Гертруду Меранську, дочку 
герцога Меранського Бертольда Четвертого, сестру французької королеви Агнеси, дружину короля 
Угорщини Андраша Другого, яка вперше згадана у ''Галицько-Волинському літописі''. Оскільки Гертруда 
мала великий вплив на свого чоловіка, а також допомагала своїм родичам зайняти високі посади при 
угорському дворі, й більше того, в часи перебування Андраша в походах, керувала державою як регент, 
угорська знать і народ буквально ненавиділи свою королеву. Надто ще й через те, що вона, як вони 
вважали, втягнула свого чоловіка у криваву боротьбу за владу з його братом Імре, а також із герцогом 
Швабії Філіпом. Про ці події коротко йдеться у ''Галицько-Волинському літописі'', а от ''Густинський'' 
містить запис про ганебну смерть Гертруди, коли ''сущу же королю в пути, воста н�кто Владыславъ, 
бояринъ галицкий, и со галичаны хот� убити короля. И тогда убиша жену его…'' [7: 113]. Варто додати, 
що вбивство Гертруди, яку, як свідчать перекази, дуже любив король Андраш, стало причиною 
селянської різанини в країні, влаштованої самим королем, який вважав селян винними у смерті його 
коханої дружини. Попри свою не найкращу репутацію в історії, Гертруда була матір’ю 
Єлизавети Угорської, знаменитої католицької святої.  

Подібними до Гертруди у ''Густинському літописі'' є постаті польських княгинь-королев 
Рикси Лотарингської та Христини (Ангеси) фон Бабенберг. Перша з них, Рикса, дочка саксонського 
пфальцграфа, була дружиною короля Польщі Мешка Другого Ламберта і мати Казимира Відновителя. У 
літописі подано загалом негативний образ цієї королеви, яка ''владяще'' [7: 52] своїм чоловіком, королем 
Мешком, за що він ''от вс�хъ ненавидимъ бяше'' [7: 52] і був прозваний П'яницею, бо ні в чому іншому не 
міг дати ради. Коли ж Мешко Другий помер, ''изгнаша из земл� и Риксу королевую, и зъ сыномъ ея 
Казим�ромъ'' [7: 52], який, однак, потім все-таки успадкував трон, а його дружиною стала київська 
княжна Марія Доброгніва. А Рикса закінчила свої дні, як і більшість інших королев-удів, у монастирі.  

Агнесу фон Бабенберг, дочку Леопольда, маркграфа австрійського і тітку німецького імператора 
Фрідріха Барбароси, дружину Владислава Вигнанця, короля Польщі, яку автор літопису називає 
Христиною, він характеризує приблизно так само, як і Риксу Лотарингську, навіть дещо схожими 
словами. Згідно з літописом, Владислав Другий ''им� жену изъ Нем�ць Христину, яже Владиславом, 

мужемъ своим, вълад�аше, а не Владыславъ нею'' [7: 80], та ще й підбурила його, як зазначає автор, на 
війну проти його братів. А далі літопис нагороджує Владислава певним кліше, на зразок до Мешка, 
чоловіка Рикси, що через свою жінку, він ''от вс�хъ ненавидимъ бысть'' [7: 80].  

Імовірно, літописець, при створенні свого зведення, посилався не лише на вітчизняні, а й на іноземні 
середньовічні джерела, які негативно ставилися до дружин монархів, які втручаються у державні справи. 
Якщо король чи князь не користувався популярністю у народу та церкви, то в цьому часто 
звинувачували його жінку, яка, зазвичай, була чужинкою в країні свого чоловіка. Щоправда, коли монарх 
був успішним, то його дружину навпаки возвеличували та поважали за допомогу своєму чоловіку.  

Прикладом такої жіночої постаті можна назвати Анну, дружину князя галицького Романа Великого і 
матір Данила Галицького. Анна, на думку дослідників, родичка візантійського імператора Ісака Ангела, 
стала однією iз провідних жіночих постатей не лише давньої історії України, а й давньої її літератури, 
зокрема Галицько-Волинського літопису, який досить детально описує її життя після смерті чоловіка, 
князя Романа. Густинський літопис приділив їй скромніше місце, дещо скоротивши і спростивши 
розповідь про неї. Так, цей літопис повідомляє про те, що після загибелі Романа ''Романовая поб�же зъ 

Володымера и з д�тми ыъ Ляхи ко Лешку, королю Полскому'' [7: 110], який дуже приязно її прийняв, 

незважаючи на те, що вони з Романом колись ворогували, завдяки тому, що ''Лешкова бо мати Елена 

бяше дщи Всеволода, рожоного брата Романова'' [7: 110] (за Густинським літописом мати Лешека Білого 

Олена справді була дочкою галицького князя). Потім Анна згадується тоді, коли галичани посадили її 

сина Данила на галицький престол, а вона ''прийде же к нему к нему и мати его, радующися, яко вид� 

сына своего на княжении отчемъ'' [7: 112]. Однак, оскільки Анна боролася не лише за права своїх синів, 

Данила і Василька, на батьківський спадок, а й за статус регента при них для самої себе, галичани 

''возненавид�ша и изгнаша от себе Романовую, матеръ младаго князя Данила'' [7: 112], та, згодом, за 
допомогою угорського короля Андраша, вона знову повернулася в Галич. Востаннє особистість Анни в 
Густинському літописі зринає, коли галичани запросили до себе ''княжити'' Мстислава Удатного, а вона з 
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сином Данилом втекла в Угорщину. На жаль, Густинський літопис лише окреслює деякі віхи життя 
галицької княгині-вдови, фактично не даючи оцінки цій жінці, тоді як Галицько-Волинський літопис 
свідчить про те, що до неї ставилися шанобливо і з повагою. Очевидно, таке ставлення до Анни, яка 
поводилася доволі нехарактерно для жінки тих часів, прагнучи для себе влади, а не лише ролі покірної 
вдови і матері, зумовлено тим, що її син Данило не тільки здобув галицький престол й згодом прийняв 
титул короля, а й став одним із найзнаменитіших і найбільш шанованих монархів середньовічної 
України, тож зрозуміло, що й про його матір хроністи писали винятково з повагою.  

Марію Доброгніву, дочку Володимира Святославича від Анни Візантійської, сестру 
Ярослава Мудрого і дружину польського князя Казимира Відновителя, ''Густинський літопис'' також не 
обійшов увагою. Коли польська знать повернула на престол королівства вигнаного колись сина 
Мешка Другого і Рикси Лотарингської Казимира, то ''дана бысть ему жена Мария Володымервна, 
рожденная от Анъны, царевны Греческой, сестра Ярославля, иже остави свою в�ру груческую мужу, к 

воли и проименовавъше ю Доброгн�ва въм�сто Марии. И выда Казимеръ Ярославу за в�но людей 

осмъсотъ'', еже н�когда попл�нилъ б� Болеславъ'' [7: 53]. Хоча, здавалося б, якихось значних заслуг у неї 
немає ні перед історією Київської Русі, ні перед історією Польщі, її ім'я міцно закарбувалося у народній 
пам’яті. Можливо тому, що на відміну від багатьох інших жінок, ім'я сестри Ярослава і польської 
королеви залишилося відомим, скоріше за все, завдяки тогочасним польським анналам. Окрім цього, ім’я 
Марії збереглося з глибини віків, як один iз прикладів налагодження зв’язків Ярослава Мудрого з 
іноземними державами шляхом династичних шлюбів, так само, як і імена знаменитих Ярославових 
дочок.  

Варто також додати, що весілля Марії і Казимира, за переказами, відбулося в один день iз весіллям 
сестри Казимира Гертруди із сином Ярослава Мудрого Ізяславом. Особистість княгині Гертруди 
відіграла помітну роль в епізоді з ''Києво-Печерського патерика'', коли князь Ізяслав хотів вигнати з 
Київської землі неугодних йому ченців, а княгиня застерегла його від цього, пригадавши, як у Польщі 
Болеслав Хоробрий почав гоніння на чорноризців, за що потім був покараний бунтом і міжусобною 
війною. У ''Густинському літописі'' Гертруда згадана лише у записах про втечу Ізяслава під час чергового 
заколоту в Києві до Казимира, ''им�яше бо за собою сестру Казимерову'' [7: 57]. Є також лаконічний 
запис про смерть княгині, яка ''переставилася'' 1107 року, і була ''Святополча мати'' [7: 72] – скоріше за 
все, мова йде саме про Ізяславову дружину Гертруду.  

Цікавою постаттю у ''Густинському літописі'' є Марія Аргіра, ймовірно, дочка візантійського 
імператора Романа Аргіра й дружина сина візантійського дожа, яку літописець називає ''княгиня 
Венецкая''. Ця жінка увійшла в історію і удостоїлася згадки навіть у літописі України, до якої вона не 
мала жодного відношення, завдяки тому, що ''водою ніколи лиця свого не мила, а тільки росою або 
водками многоцінними'', через що ''жива сущи возсмерд�ся, яко никтоже при ней ни единого часа 

возможе стерп�ти, смрада ради'' [7: 47]. Запис зроблено з приводу її смерті 999 року, яку автор називає 

карою Божою за окаянне життя. Окрім того, що Аргіра роками не милася, вона також була надзвичайно 

багатою, ''великая нах вс�хъ людей роскошница'' [7: 47], і ''пища же ея такожде паче ума многоц�нъна и 

сластна бяше'' [7: 47]. Важко сказати, що є перебільшенням – чи незліченні багатства Аргірі приписали 

через її примху мастити тіло лише маслами та бальзами, а не водою, чи народний поголос вигадав те, що 

вона ''возсмерд�ся'', ненавидячи її через незліченні багатства, чи може й те й те було правдою. Подібним 
прикладом може бути Маргарита Тірольська, німецька герцогиня XIV століття, яка, будучи ззовні цілком 
нормальною жінкою, увійшла в історію як найпотворніша жінка усіх часів та народів, яку англійський 
письменник Льюїс Керрол навіть використав як прототип однієї iз героїнь своєї ''Аліси'', Герцогині. Хай 
там як, а постать Аргіри справді непересічна й оригінальна не лише для ''Густинського літопису'', а й для 
всієї давньої української літератури, де жіночі образи загалом виглядають шаблонно.  

Не оминув увагою ''Густинський літопис'' також і кількох візантійських імператриць, зокрема святу 
Феодору та сестер Зою і Феодору Пoрфирородних. Блаженна імператриця Феодора, дружина імператора-
іконоборця Феофіла, яка у IX ст. правила як регент від імені свого сина Михайла П’яниці і сприяла 
розвитку іконописання у Візантійській імперії, згадана кілька разів у фразах ''…царъ Греческий Михаилъ 
со материю своею Феодорою'' [7: 26]. Важко назвати це повноцінним образом, однак, можна зробити 
висновок, що Феодора справді була досить визначною фігурою в історії тих часів і як жінка мала дуже 
великий вплив на державні справи, якщо її імя йде поряд з іменем її сина – законного монарха. Така сама 
доля у ''Густинському літописі'' спіткала дружину польського князя Казимира Справедливого i матір 
Лешека Білого Олену Зноємську, яка згадана лише як ''матка его'' [7: 107], певно, тому, що, як і Феодора, 
грала помітну роль в історії Польщі, бо також мала статус регента.  

Зоя Порфирородна є однією iз найвідоміших у світовій історії жінок-правительок, які хоч і забовязані 
були ''ділитися'' троном зі своїми чоловіками, але все ж мали реальну владу. Зоя, дочка і спадкоємиця 
візантійського імператора Костянтина Восьмого, за своє життя змінила трьох чоловіків, але з жодним не 
нажила дітей чоловічої статі. За переказами, Зоя наказала втопити свого першого чоловіка Романа Аргіра 
(до речі, батька тієї самої Марії Аргіри, яка все життя не милася), після чого взяла за чоловіка Михаїла, 
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чий син по смерті батька, якого ''Зоя царица въм�сто сына воскорми и царем сотвори. Он же 

неблагодарный удали ю от царства и въ монастыр� во чернечество нужею постреже'' [7: 53]. Однак 
візантійці збунтувалися проти такого гноблення своєї законної правительки, вбили Михаїла, а Зою, разом 
iз сестрою Феодорою, знову поставили на царство. Про все це розповідає ''Густинський літопис''. Згодом 
Зоя знову вийшла заміж за Костянтина Мономаха, імовірно, батька майбутньої дружини київського князя 
Всеволода Ярославича, діда Володимира Мономаха. 

Сестра ж і співправителька Зоїна Феодора названа в ''Густинському літописі'' її дочкою і дружиною 
останнього чоловіка Зої, того ж таки Костянтина Мономаха – ''умре царъ Греческий Константинъ 
Мономахъ, и царствова по немъ жена его Феодора Порфирогенит, дщи Зоина'' [7: 54]. Феодора справді 
правила самостійно після смерті сестри та її чоловіка, але через два роки померла і ''и наста по не 
Михаилъ Стратоникъ'' [7: 55]. До речі, смерть імператора Костянтина Мономаха і початок самостійного 
царювання Феодори 1054 року припадає на час розколу єдиної християнської церкви на східну 
православну і західну католицьку. Можна припустити, що саме відсутність сильного монарха-чоловіка у 
Візантійській (чи Ромейській) імперії посприяло цій історичній події, внаслідок якої дві найбільші 
християнські церкви світу майже на тисячоліття стали ворогами. 

Важливе місце у ''Густинському літописі'' зайняли дві дружини одного iз найвідоміших польських 
королів Владислава Ягайла – Ядвіга та Софія. Ядвіга була чи не єдиною жінкою в історії Польщі (за 
винятком хіба що жившої пізніше Анни Ягелонки), яка через відсуність спадкоємців чоловічої статі 
формально успадкувала трон Польського королівства. Формально, тому що реально вона не керувала 
державою жодного дня. Батько Ядвіги, король Польщі та Угорщини Людовік, помер, коли їй було всього 
13 років, і король, у якого не було синів, заповів престоли двох королівств своїм донькам – Ядвізі і Маріі. 
В Угорщині певний час від імені свої дочки правила її мати Єлизавета Боснійська, а Ядвіга 1385 року 
була коронована і отримала титул ''короля'' Польщі, вочевидь тому, що держава дотримувалася салічного 
закону, згідно з яким жінка не могла успадкувати трон. А вже за кілька місяців була підписана Кревська 
угода, за умовою якої чоловіком Ядвіги і повноправним королем Польщі ставав литовський князь 
Ягайло. ''Густинський літопис'' повідомляє, що після смерті короля Людовіка, ''Ягелло, князь 
Литовъский, обранъ ест за короля до Полщи, и дана ест в малъженство Ядвига Людвиговна, с нею же и 
коронованъ бысть'' [7: 131], тобто автор літопису стверджує, що Ягайло і Ядвіга були короновані разом, а 
значить Ядвіга навіть де юре не займала польський престол самостійно. Щоправда, деталі особливого 
значення не мають, тому що Владислав Ягайло, на відміну від деяких західноевропейських чоловіків 
спадкових королев, був не королем-консортом (тобто лише за правом дружини), а повноправним 
помазанним монархом, про що свідчить хоча б те, що після завчасної смерті Ядвіги, в якої не було дітей, 
Ягайло правив Польщею ще багато років і ще тричі одружувався. 

Взагалі, сама Ядвіга досі залишається однією із найвідоміших і найшанованіших постатей в історії 
Польщі завдяки своєму знаменитому чоловіку. До того ж перекази свідчать, що юну Ядвігу (їй же було 
всього 13 років), яка чи не хотіла чи боялася виходити заміж за старшого за неї іноземного князя, 
переконували в доцільності цього шлюбу священики, бо ж вона мала можливість навернути в католицьку 
віру цілий язичницький народ (тобто литовців). Цей факт, а також доброта і набожність, якими була 
відома Ядвіга, послужили приводом її канонізації у кінці XX ст.  

Софія з литовського роду Гольшанських була четвертою і останньою дружиною Ягайла, матір'ю двох 
його синів і спадкоємців Владислава і Казимира. ''Густинський літолітопис'' згадує її як дочку Київського 
князя-намісника Іоанна і називає Анною – ''Витовт посади на Киевъскомъ княжении Иоанна 
Олгимундовича, или Борисовича. Сей Иоанъ потом отдаде дщер свою Софию за Ягелла, короля 
Полского, року 1419'' [7: 131]. Далі під тим же 1419 роком міститься окремий, точніший запис про 
одруження Ягайла ''київського князя Іоанна з Анною'' і зазначено зокрема, що ''а се уже ему четвертая 
бысть'' [7: 133]. Очевидно, польська королева Софія удостоїлася від літописця честі знайти своє місце в 
його творі, бо він вважав її дочкою київського князя, нехай вже й несуверенного, але вже ж свого, хоча, 
насправді Іван Ольгемундович був дідом Софії, а не батьком. До речі, рік весілля Ягайла і Софії також не 
зовсім точний, бо одружилися вони трохи пізніше, 1421 або 1422 року [11]. Що ж стосується імені 
королеви, яку ''Густинський літопис'' нарік Анною, то, можливо, це або було її друге ім'я, або літописець 
переплутав її з другою дружиною Ягайла Анною Цельською, або з рідкою тіткою Софії Анною, сестрою 
її батька Андрія, яка згідно деяких версій була мазовецькою княгинею. 

Подібна участь, між іншим, спіткала і відому Софію Палеолог, яку літопис також назвав Анною. 
Софія була дочкою деспота Мореї Фоми Палеолога та його дружини Катерини Ахайської, яка вийшла 
заміж за Великого князя Московського Іоанна Третього і стала матір'ю Василя Третього, а відтак бабцею 
горезвізного Іоанна Грозного. Згідно з переказами та літописними записами, Софія була жінкою дуже 
гордовитою і власною, намагалася впливати на державні справи, а також відрізнялася рідкісною 
середземноморською красою, завдяки якій, точніше завдяки своєму скульптурному зображенню вона 
відома в сучасному світі. Хоча, навіть згідно з коротким записом про неї у ''Густинському літописі'', 
Софія таки грала роль у зовнішньополітичному житті Московського князівства. Восхваляючи ''хороброго 
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лицаря'' князя Іоанна за те, що він виступив проти татарського гніту (як відомо, після захоплення руських 
земель монголо-татарами в 1237-1242 рр. тамтешні князівства, зокрема Московське, протягом приблизно 
двохсот років платили дань Золотій Орді), літописець зазначає, що він зважився на цю боротьбу ''з 
намовы жони своея Анъны Грекини'' [7: 143]. Також ремарка стосовно Софії міститься у доволі широкій 
оповіді про дочку князя Іоанна Олену, котра ''родися от Анъны дщери Фомины Палеолога, деспота 
Пелопонезу'' [7: 140].  

Ця Олена була видана заміж за Олександра Ягелона, короля Польші і Великого князя Литовського, 
який просив у Іоанна миру і дочку його собі за жону, і той ''яже обое сотвори'' [7:140]. Неабияка увага і 
повага густинського літописця до Олени Московської пояснюється тим, що навіть попри обмеження 
своїх королівських привілеїв (як, наприклад, відмова у коронації, про що також повідомляє автор), вона 
''понеже не отступи от в�ры православныя греческия'' [7: 142]. Однак, вірність Олени вірі своєї 

Батьківщини не була на той час винятком, бо, скажімо, дочка угорського короля Констанція, яка за два 

столітття до того вийшла заміж за галицько-волинського князя Лева Даниловича, у свою чергу, зберегла 

віру католицьку (про неї літопис також згадує у зв’язку з її весіллям). Про те, чи терпіла галицька 

княгиня-королева якісь утиски з боку представників чужої Церкви, нам невідомо, а от зневага 

віросповідальних прав Олени Московської навіть ставала приводом для війн між Москвою та Литвою. 

Спочатку її батько Іоанн Васильович пішов війною на Олександра, ''вину ему давъ, яко не создавъ жен� 

своей, а его дщер� Елен�, церкви в замку Вииленскомъ, якоже об�щался'' [7: 141]. Потім, очевидно, 

умова таки була виконана, бо далі літописець пише, що Олена у Кракові не була коронована, тому що 
зберегла православну віру, і ''им� себе церковъ на замку краковъскомъ, в ней же по обычаю рускому 

набоженство отправоваху'' [7: 142]. Але московську княжну у Литві все одно не любили, а після смерті її 

чоловіка взагалі перестали поважати як королеву-удову, тому що брат Олени Василь Третій, у свою 

чергу, пішов війною на тодішнього князя литовського Жигмонта, брата Олександра, за те що ''Елена, 

сестра его, въдова, не им�яша унихъ чести'' [7: 144]. Далі Олена згадується вже з приводу своєї смерті 
1513 рокую Є навіть припущення, що Олена померла не своєю смертю, а її отруїли. 

''Густинський літопис'' відрізняється від давньоукраїнських історіографічних творів тим, що завдяки йому 
читач міг дізнатися буквально про всі віхи світової історії, починаючи від великого потопу і аж до середини 
XVI століття. Яскравим прикладом цього є короткі, але важливі відомості, наприклад, про перебіг Хрестових 
походів, завоювання турецьким султаном Мехметом Фатіхом Константинополя 1453 року, Реформацію 
Церкви в Європі тощо. Останнього, тобто Реформації, стосується, здавалося б, геть несподівана для 
українського літопису жіноча постать, – дружина засновника протестанства Мартіна Лютера. У літописі 
сказано, що ''во дни Максимилиана, касаря греческого, в лето 1515 воста в земл� Саской великий еретикъ 

Мартинъ Лютеръ, иже прежде бывъ мних, ксиенъдзъ и казнод�я…И поят себе в жену Екатерину, такожде 
мнишку' [7: 147]. Доля Катарини фон Бора, саксонської дворянки, яка готувалася стати черницею, але, 
прочитавши реформаторські твори Мартіна Лютера, втекла з монастиря у бочці з оселедцями, щоб стати його 
дружиною і вірною помічницею, надихала не одне покоління протестантів чи просто тих, хто не був згоден з 
діями католицької церкви. Відлуння відважного і нечуваного для тих часів вчинку цієї жінки можна знайти і в 
знаменитому романі французького просвітника Дені Дідро ''Черниця'', де героїня після численних знущань з 
боку її ''сестер у Христі'' також зважується втекти з ненависного монастиря. Щоправда, автор ''Густинського 
літопису'', віруючий православний християнин, засуджує як Мартіна Лютера, називаючи його "великим 
єретиком", так і його дружину. 

Не менш оригінальними є згадки про дружину монгольського хана Узкбека, а особливо про дочку 
кримського хана Менглі-Гірея. Перша з них – героїня відомого з російського Смоленського літопису 
сюжету про зцілення дружини монгольського хана Чамбека. Хоча в нашому літописі оповідь про ці події 
коротка, але ця жінка займала вагоме місце в історії Золотої Орди. Мається на увазі старша дружина 
правителя Золотої Орди Узбека Тайдула, матір його спадкоємців Тінібека і Джанибека. Тайдула, імовірно 
була дочкою візантійського імператора Андроніка Другого Палеолога, який вів політику мирного 
співіснування з могутньою монгольською державою, а тому віддав свою дочку в дружини їхньому хану. 
Існують легенди про те, що Узбек віддавав Тайдулі першість і наділяв її великою, порівняно з іншими 
жінками, владою, тому що вона якимось чином кожної ночі поставала перед ним ніби незайманою дівою. 
Вплив її зберігся й після смерті чоловіка, коли вона підтримала претензії на трон свого молодшого сина 
Джанибека, який, зрештою, і посів золотоординський трон 1342 року. У ''Густинському літописі'' знайшов 
відображення лише переказ про зцілення, згідно з яким, коли Тайдула, дружина татарського царя Чамбека 
захворіла, він покликав до себе відомого цілителя митрополита Київського (або Московського) Олексія, 
який ''тамо шед, п�въ над нею молебенъ, здраву сотвори'' [7: 130]. Хоча історики припускають, що 
відбувалося це вже після смерті Узбека-Чамбека, а насправді митрополита Олексія покликала сама Тайдула 
до свого хворого сина хана Джанибека, але, оскільки не могла повідомити відкрито про хворобу правителя 
(бо це було небезпечно), то вигадала, що хвора сама [12]. У всякому випадку, що стосується опису цих 
подій у ''Густинському літописі'', то одразу стає ясно, що образ самої Тайдули тут не головний, а 
принагідний, бо перед літописцем стояло завдання возвеличити, передусім, православну віру, за 
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допомогою якої пізніше канонізований митрополит Олексій зцілив її. Без сумніву саме заради цього 
літописець і включив цей епізод, який загалом не стосується української історії, до свого твору. 

Особистість другої зі згаданих жінок встановити набагато важче. Під роком 1511 наявний запис про 
те, що кримський хан Миндикирей (Менглі-Гірей) ''лукавецъ и непостоянъ, и гордяся, яка царъ Турецкий 
Баязетъ поять у его дщеръ'' [7: 145]. Турецький цар – султан Баязид Справедливий, син Мехмета Фатіха 
(Завойовника) і батько Селіма Грозного, що ж до загадкової дочки Менглі-Гірея, то можна обережно 
припустити, що мова йде про Айше Хафсу, улюблену дружину Селіма Грозного і матір 
Сулеймана Пишного, яка більше відома в українській літературній традиції, як Валіде Султан. Згідно з 
найпоширенішою версією, Айше Хафса прибула до двору Селіма не як рабиня-наложниця, а як законна 
наречена, з якою спадкоємець престолу офіційно одружився, про що свідчить її високий статус, а також 
сам титул Валіде Султан, який, згідно з думками істориків, вона носила першою з матерів османських 
падишахів. Тому народна традиція і перекази вважають її дочкою кримського хана, бо лише 
мусульманська принцеса могла користуватися такими привілеями. Існують легенди навіть про те, що 
Айше Хафса – це англійська бранка, яку Менглі-Гірей продав в гарем турецького правителя. Не можемо 
стверджувати, що в ''Густинському літописі'' йде мова саме про цю жінку, до того ж рік, під яким 
записано про дочку кримського хана (1511), далекий від того, в якому Айше Хафса могла потрапити до 
гарему (це могло бути не пізніше 1493 року, бо 1494 вже народився Сулейман). Отож мова йде або про 
геть іншу особу, або мається на увазі подія, яка відбулася раніше. 

Окрім суто історичних жіночих образів, в ''Густинському літописі'' є також і побутові. Наприклад, у 
творі знайшов місце сюжет про те, як до однієї жінки за відсутності її чоловіка завітали троє подорожніх 
і почали чіплятися до неї з безросомними пропозиціями, але жінка їм відмовила. Тоді ці подорожні 
запалили якусь річ, яку та жінка потім необачно вкинула до скрині, через що згоріла вся її хата (сама 
жінка не постраждала). Коли ж чоловік тієї жінки повернувся і спитав, що сталося, вона відповіла йому, 
що ''яко Христосъ мя покара, ему же не дахъ, еже мя прошаше'' [7: 144]. Чоловік же все зрозумів, зібрав 
людей у селі, разом вони наздогнали тих подорожніх і добряче побили. Також є лаконічні записи, 
наприклад, про жінку, яка народила 12 дітей, 11 з яких померли, а один, який вижив, виріс і став 
біскупом. Або ще про жіну, яка нібито народила дитинча, в середині якого жив змій і кусав те дитинча. 
Чи навіть про чутки, що якась жінка народила живе теля з двома головами і воно було ''лежа же надолз� 
на позоръ людемъ'' [7: 141].  

У ''Густинському літописі'' зустрічається велика кількість записів про народження чи одруження 
дочок князів чи королів, але окремо про них не сказано більше нічого, і навіть якщо в історії вони 
відігравали якусь роль (окрім народження дітей-спадкоємців), важко назвати ці постаті повноцінними 
образами "Густинського літопису". І навпаки, є випадки, коли маловідома або й зовсім невідома в історії 
особистість знайшла своє місце на сторінках літопису. Як, наприклад, Рогніда, сестра київського князя 
Ростислава Мстиславовича, імовірно, дочка князя Мстислава Великого і Христини Шведської. Хоча 
вона, як і більшість інших жінок, згадана лише у зв'язку з певними подіями у житті їхніх батьків або 
чоловіків, але у Рогніди була своя маленька, проте цікава роль. Її брат, князь київський Ростислав, поїхав 
до Новгорода, втихомирювати народ, який збунтувався проти його сина Святослава, але на зворотньому 
шляху, коли був у Смоленську, захворів ''и не хот� Рогн�д, сестра его, пустити его от себе болъна'' [7: 91] 

(тобто додому, в Київ). Але князь Ростислав так хотів стати ченцем у Києво-Печерській Лаврі, що 

відповів їй: ''Аще богъ позволитъ живу до�хати въ Киевъ, постригуся въ Печерскомъ монастыр� от 

Поликарпа игумена; аще ли умру, да погребут мя въ церкви святого Феодора еже отецъ мой создалъ'' 
[7: 91]. Тут знову бачимо подібну ситуацію, як з монгольскою ханшею Тайдулою і митрополитом 
Олексієм, коли літописцю важливо було показати святість князя, тоді як все інше відсувається на другий 
план, але все ж участь Рогніди у долі брата не могла лишитися поза увагою хоча б тому, що яскраво 
ілюструє милосердну і турботливу жіночу вдачу. 

Висновки. Отже, проаналізувавши жіночий світ ''Густинського літопису'', його можна без 
перебільшення назвати ''зарубіжним'', бо значна частина оригільних жіночих постатей цього твору (тобто 
тих, які раніше у давніх українських творах не зустрічалися) є іноземними – від цариць стародавнього 
світу до московських княгинь. Якщо взяти до уваги літописи Київської Русі, то можна помітити 
тенденцію своєрідного ''розширення кордонів'' у давній украінській літературі, коли хроністи не лише 
концентрувалися у вузьких межах історії держави, про яку вони писали, а й долучали до свого зведення й 
факти історії загальносвітової. Чи вважати, скажімо, венецьку княгиню Аргіру чи візантійську 
імператрицю Зою образами-персонажами давнього українського твору, враховуючи, що вони не мають 
жодного стосунку до української історіі? На мою думку, варто, якщо їхні імена і факти з їхньої біографії 
зафіксовані в українському літописі. Вилучити їх з аналізу могли б історики, але не літератори, бо 
літературний образ залишається літературним, незалежно від того, до якого народу належала та чи інша 
історична особистість.  
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Щербак О. В. Женщины в Густинской летописи. 

В статье проанализированы женские фигуры в историко-литературном источнике XVII в. – 
Густинской летописи. В этом произведении речь идет как об украинских, так и иностранных 

исторических персоналиях, что свидетельствует о попытке летописцев подать широкую панораму 
украинской жизни на фоне европейских реалий давности. Среди распространенных типов женщин, 
изображенных в летописи, – исторические деятели, религиозные фигуры (монахини), грешницы, 
венценосные лица и т. п. Отмечено, что барокковый характер летописи наложил определенный 
отпечаток на трактовку образов женщин, заимствованных из предыдущих хронографических 

произведений, которые были источником для Густинской летописи.  

Ключевые слова: женщина, летопись, историческая личность, князь, княгиня, король, королева, 
император, императрица, Киевская Русь, Византия, Польша, Московское княжество, украинская 

литература, монахиня, наложница, жена. 

Shcherbak O. V. Women in "Gustynsky Chronicle". 

Gustynsky chronicle, created in the second half of the XVII century, is one of the most valuable monuments of 
the Ukrainian baroque chronicle. Gustynsky chronicle differs from the ancient historiographical works and 
through it a reader can learn about all the milestones of the world history, from the great flood and up to the 

middle of the XVI century. Female figures in this chronicle have found a prominent place along with men. 
According to the model of the "Tale of Bygone Years" Gustynsky chronicle begins his story from ancient times 
(the Flood and Noah's Ark) to the end of the XVI century – the foundation of the Zaporozhian Sich. Thus, many 

of the events, described in the so-called Chronicle of Rus', are reflected in the Gustynsky record. The article 
analyzes Ukrainian and foreign female historical personalities, witnessing the chroniclers' attempt to show the 
great panorama of the Ukrainian life on the background of European ancient realia. Among spread types of 

women, depicted in the chronicle, are historical figures, religious figures (nons), sinners, crowned personalities 
and etc. It is indicated that the barocco character of the chronicle influenced greatly on the handling of women, 

borrowed from the previous chronographic works, who were the sources for the Gustynsky chronicle. 

Key words: woman, chronicle, historical figure, prince, princess, king, queen, emperor, empress, Kiev Rus, 
Byzantium, Poland, Moscow principality, Ukrainian literature, nun, concubine, wife. 
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СЕМАНТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СЛІВ HEIMAT І VATERLAND ЯК КЛЮЧОВИХ 
СКЛАДОВИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ "БАТЬКІВЩИНА" В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено семантичній реконструкції слів Heimat i Vaterland як ключових лексем, що 
вербалізують концепт "Батьківщина" в німецькій мові. Дослідження проведено в діахронічному аспекті. 
На базі етимологічних словників німецької мови встановлено список первинних значень цих лексем,а 
також прослідковано загальну динаміку розвитку встановлених значень. На основі отриманих 
результатів порівняно дві ключові лексеми і встановлено відповідності між ними. Дослідження 
етимології ключових слів Heimat i Vaterland допомагають встановити не тільки їхні специфічні 

особливості, але й характерні риси культурно-історичного розвитку німецького народу. 

Ключові слова: семантика, етимологія, діахронічне дослідження, концепт. 

Постановка проблеми. Лінгвокультурна домінанта "Батьківщина" присутня у багатьох етнічних 
культурах і належить до числа універсальних, загальнолюдських концептів. Вона може бути виражена 
різноманітними засобами – як вербальними, так і невербальними.  

Проте метою нашої роботи є дослідження саме мовних (вербальних) засобів вираження даного 
концепту, що потребує особливого підходу, а саме – врахування етнокультурного фону.  

Кінець 90-х рр. ХХ століття ознаменувався посиленням інтересу до вивчення концепту 
"Батьківщина", якому присвячені численні роботи як вітчизняних, так і іноземних науковців. У цьому 
плані неможливо не згадати праці І. Сандомирської, А. Вежбицької, В. Телії та інших авторитетних 
мовознавців, які, зрештою, дали поштовх для подальших досліджень у цьому напрямі. Проте деякі 
дослідники, зокрема С. Г. Воркачов, схиляються до думки, що така зацікавленість словами 
"батьківщина" і "вітчизна" виникла значно раніше. В цьому контексті мова йде про працю 
В. В. Виноградова "О языке художественной литературы", в якій автор висловив думку про те, що деякі 
науковці хибно ототожнюють "… значения двух современных синонимических серий слов, которые 
резко различались в языке Пушкина – слов: родина и отечество – отчизна" [1: 999]. Є. М. Ігнатова у 
своєму дослідженні "Концепт РОДИНА в идеологическом дискурсе (на материале немецкой 
политической пропаганды 20-40-х гг. XX в.)" вказує на те, що слово ''Батьківщина'' в творах О. Пушкіна 
не мало політичного забарвлення, яке, натомість, було притаманне слову ''Вітчизна'' [2: 12]. 

Подібно до ідіоми, поняття "Батьківщина" не так легко піддається перекладу на інші мови, як це може 
видатися на перший погляд. Адже кожна нація, кожен народ попри величезне бажання до всезагальності 
й уніфікації значень, особливо в сучасному глобалізованому світі, вкладає в це поняття щось своє, суто 
індивідуальне, і, як показує практика, неповторне, щось таке, що притаманне і зрозуміле лише носіям 
цієї етнолінгвокультури. Цілком справедливими, на нашу думку, є висловлювання Германа Баузінгера: 
"Versuche Heimat zu definieren, enden nicht selten bei dem Bekenntnis, daß die unsagbare Vielfalt dieses 
Begriffes nur dichterisch ausgedrückt werden könne" [3]. Незважаючи на слушність цієї думки у 
запропонованій статті, ми здійснили спробу дослідити етимологічне значення німецьких слів Heimat і 
Vaterland, які є найяскравішими засобами вербалізації концепту Батьківщина в німецькій мові, адже 
"етимологія є передісторією, дописемною історією концепта" [4: 6]. 

Об'єктом дослідження є лексеми Heimat і Vaterland, які функціонують в мові німецького народу на 
різних етапах її розвитку.  

Предметом дослідження виступає семантика досліджуваних слів. 
Виклад основного матеріалу. В німецькому словнику братів Грімм слово "Heimat" вперше з’явилось 

у 1877 р. і означало країну або місцевість, де народились або надовго затримались; місце народження або 
постійне місце проживання; власне батьківський дім або земельне володіння. Окрім того, воно 
вживалось в поезії, різноманітних мовних зворотах, а також в значенні неба. Адже за християнськими 
віруваннями люди є лише гостями на землі, а справжньою батьківщиною є інше, потойбічне життя. 

1) heimat, das land oder auch nur der landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden aufenthalt hat; 
2) heimat, der geburtsort oder ständige wohnort; 
3) selbst das elterliche Haus und besitzthum heiszt so, in Baiern; 
4) heimat in freierer anwendung; 
a) dem christen ist der himmel die heimat, im gegensatz zur erde, auf der er als gast oder fremdling weilt; 
b) dichterisch; 
c) redensarten [5]. 
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Ірина Сандомирська в своїй "Книгa о родине" пише, що батьківщина – це культ локальності. "При 
цьому не потрібно плутати між собою поняття "Батьківщина" як фетиш державності і "Батьківщина" як 
ідеал локального положення" [6]. 

Проаналізувавши дані, отримані з тлумачних словників, ми дійшли висновку, що слово "Heimat" може 
співвідноситись не тільки з конкретною країною, містом, селом, але й з людьми, мовою, релігією і має в 
своєму складі важливу ціннісну складову. На нашу думку, це зумовлене й етимологією даного слова. 

Корінь "heim" є загальногерманським. Його первинним значенням є "дім", "місце проживання" або 
"село". Мається на увазі місце, де почуваєш себе як удома. В готській мові іменник "heims'' вживався 
також у значенні "село, селище". Водночас зустрічається також вислів "haimopli", що означає "земельна 
власність, рідна земля" ("Grundbesitz, heimisches Land" Markus 10, 29/30).  

Германський корінь "heim", в свою чергу, походить від індогерманського "kei", що означає "liegen" 
("лежати, бути розміщеним, розташовуватися") або "ruhen" ("відпочивати, спочивати"). 

Слово "keimai" грецького походження і означає "ich liege" ("я лежу"). В готській мові зустрічаються 
також прикметники із коренем "heim". Наприклад: "anheimig" – zu Hause befindlich (той, що знаходиться 
вдома), "abheimig" – fern von zu Hause befindlich (той, що знаходиться далеко від дому). 

В давньоверхньонімецькій мові на позначення поняття ''батьківщина'' вживались слова "heimingi", 
"heimoti", "heimwist". Пізніше з’явився прикметник "heimisg", що означав "heimatisch" (рідний, вітчизняний). 

Поряд з цими словами існували й інші. Наприклад "heim", що означає "nach Hause" (додому), "heimi" 
– "zu Hause, daheim" (вдома) und "heimina" – "von Hause" (weg) (з дому).  

В давньоскандинавській мові вживали слово "heimr", яке означало не тільки батьківщину, але й цілу 
Землю або частину суші, яка заселена людьми. Для позначення місця проживання окремих людей 
використовували слово "heimili". В багатьох германських мовах зустрічається корінь "heim". Наприклад 
англійське слово "home" має в своїй основі давньоанглійський корінь "häm". Недаремно деякі назви міст 
зберегли цей корінь. Наприклад: Birmingham, Nottingham і т. д. [7]. 

Таким чином, етимологічна складова німецького слова Heimat вказує не на його прив’язаність до суто 
географічної точки, а на його емоційну наповненість, про що свідчать численні приклади. 

"Heimat ist ja nicht nur dieses Stück Land mit seiner Enge und Abgeschlossenheit, dieser kleine und 
ubersehbare Gegensatz von Welt und Feme und Leben. Die Ströme und Bäche sind Heimat, die durchs Land 
gehen, die Wolken sind Heimat, wenn sie darüber hinziehen, und die Sterne . . . gehoren dazu"[8: 158]. 

В літературі доби Відродження і класицизму слово "Heimat" вживалось доволі рідко. Навіть у 
Г. Гейне, який присвятив чимало віршів рідній мові, описував людей, що проживали в його рідній країні, 
а також її мальовничі пейзажі, частотність вживання самого слова Heimat є доволі низькою. Те ж саме 
простежується і в творах В. Гете і Ф. Шиллера. У їхніх творах слово "Heimat" вживається здебільшого в 
переносному значенні. 

Die Heimat ist also wohl das Teuerste, was Menschen besitzen! O, und teurer als die Zunge aussprechen 
kann (Johann Christoph Friedrich von Schiller. Quelle: "Die Phönizierinnen", 1788). 

Es ist gar schön an einem Orte fremd sein, und doch so notwendig, eine Heimat zu haben (Goethe 
formulierte dieser Satz im Dezember 1782 in einem Brief an Charlotte von Stein). 

Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein angenehmes Verhältnis haben, das ist es, was ich 
eine Heimat nenne, zu der man immer gerne wieder zurückkehrt (Goethe Quelle: Johann Peter Eckermann, 
Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 1823). 

Інша тенденція простежується у другій половині XIX – XX століттях. У цей час розквіту набула так 
звана Heimatliteratur. Слово "Heimat" до ХIХ ст. вживали не тільки в літературних творах, але і в 
юридичному і географічному контекстах. Це поняття використовували, головним чином, в службових 
установах і канцеляріях, коли йшлося про місце народження чи проживання або про країну, звідки 
походила та чи інша людина. "Landbesitz galt auch als Heimat und der Besitzer hatte Heimatrecht. Als 
heimatlos galten die nachgeborenen Nichterben sowie Handwerksgesellen, Dienstboten, Vagabunden, 
Gelegenheitsarbeiter, entlassenen Strafgefangene". 

Стає очевидним, що слово "Heimat" вживалося також для позначення права на проживання або 
перебування в певному місці. Тим, хто не мав власності і не мав постійного місця проживання в ХІХ ст. 
не дозволялось одружуватись. 

У XVIII ст. слово "Heimat" аж ніяк не асоціювалось з емоціями, спогадами, чи тим паче із родинним 
теплом. Про це пише і Ганс-Георг Велінг: "Heimat symbolisierte nicht die Sehnsucht nach einem Ort, in 
dessen Überschaubarkeit und Unverwechselbarkeit man sich wiederfinden kann"[9: 7]. Якщо подивитись на 
слово "Heimat" у сучасному значенні, то побачимо, що воно має ціннісну і емоційну складові. 
Батьківщина асоціюється із домом (Haus), який, у свою чергу, є символом міцності і надійності. 
Недаремно вислів Едварда Кока "For a man's house is his castle" (нім. Mein Haus ist meine Burg) став 
крилатим. "Heimat repräsentierte nicht den Wunsch nach Geborgenheit, menschlicher Nähe und Vertrautheit" 
[9: 7]. Також висловлювання німецького політика і голови Південнотірольської народної партії 
(Die Südtiroler Volkspartei (SVP) Томаса Тейнера свідчать про поліаспектність значення слова Heimat. 
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"Heimat, das ist Nähe, das ist dort, wo wir wohnen, arbeiten, wo Familie und Freunde sind. Deshalb ist Heimat 
nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl, schafft Identität und Vertrauen" [10]. 

Натомість батьківщина асоціювалась із правом і законом. "Heimat" war zunächst nicht mehr und nicht 
weniger als eine rechtliche Größe. Wer "Heimat" hatte, konnte Rechte geltend machen und hatte Pflichten zu 
erfüllen" [11: 68]. 

Ще однією доволі цікавою є думка, що Heimat – це, передусім, Identität. "Heimat vermeidet die 
ausschließende Eindeutigkeit und ist ambivalent, zugleich heimlich und unheimlich, Gefühl und Konstruktion, 
bietet gleichmaßen Identität an ermöglichte Rollenspiel" [12: 110]. 

Цікавим, на нашу думку, є той факт, що у рукописах, які датуються ХІІ ст. можна зустріти такі слова, 
як faterheim і faterhaima [13: 524]. Герман Пауль у своєму словнику зазначає, що в часи дрібних князівств 
("in der Zeit der Kleinstaaterei") не існувало диференціації у значеннях слів Heimat i Vaterland [14: 397]. 
Така тенденція простежувалась до ХІХ століття. 

Наголошуючи на відмінності між словами Heimat і Vaterland Ірина Сандомирська в своїй "Книге о 
родине" зазначає: "… в німецькій мові імперська риторика Vaterland протистоїть поетизації локальних 
патріархальних стосунків в риториці Heimat" [6]. 

За даними, які знаходимо в етимологічному словнику німецької мови, слово "Vaterland" виникло в ХІ 
столітті і походить від латинського patria. Означало воно "частину землі, яка знаходилась у власності 
батька і яку син отримував у спадок" [5]. 

Слово "Vaterland" означає країну походження. "Vaterland: Land, aus dem man stammt, zu dessen Volk, 
Nation man gehört, dem man sich zugehörig fühlt; Land als Heimat eines Volkes" [15]. 

Слово "Vaterland" в сучасному значенні сформувалось в ХVI ст. під впливом гуманізму, який 
поширював римську етику і дав можливість розвинутись цьому слову у сучасній конотації. На відміну 
від слів "батьківщина" (Heimat) і "країна" ("Land"), слово вітчизна ("Vaterland") використовувалось у 
політичній сфері. Окрім того слово "Vaterland" мало й інше значення – регіональна одиниця. Наприклад: 
Rheinland. Саме тому існувала форма множини – Vaterländer. 

Пізніше значення цього слова дещо змінилось: "Vaterland – eigentlich das Land des Vaters oder 
dasjenige Land, in welchem der Vater einheimisch ist oder gewesen, d. h. das Land, in welchem man geboren 
und erzogen worden" [16]. 

Друге значення слова "Vaterland", яке є менш поширеним і яке стало важливим завдяки соціально-
історичному розвитку, наводить Й. К. Аделюнґ: "In weiterer Bedeutung pflegt man auch zuweilen dasjenige 
Land, welchem man als Einwohner einverleibt ist, in welchem man den Schutz und die Wohltaten eines 
ordentlichen Bürgers genießt, sein Vaterland zu nennen" [16] 

В словнику Даніеля Зандерса "Vaterland" записане як складне слово під головним словом "Vater" і зі 
значенням, подібним до значення "Heimat". 

Із соціологічної точки зору Герман Баузінґер дає таку дефініцію слову "Vaterland": "Haus und Hof [...] 
für die Mehrheit der Bevölkerung kein Haltepunkt mehr, und für viele war auch die Bindung an einen einzelnen 
Ort verloren gegangen. Heimat sollten trotzdem alle haben, – Heimat im Sinne von Vaterland" [17]. 

Слово "Vaterland" зазнало не тільки історичних змін, але і "політичних репресій". Одним із 
найяскравіших прикладів є постанова міністра пропаганди Пауля Йозефа Геббельса від березня 1942 
року, після проголошення якої слово "Vaterland" практично повністю, за деякими незначними винятками, 
зникло із офіційного "обігу". Окрім того, воно активно використовувалось в пропагандистських текстах, 
що викликало хвилю негативної реакції, яка прокотилась Німеччиною і мала поганий відголос на протязі 
багатьох років після закінчення війни. І навіть сьогодні, після його фактичної "реабілітації", у свідомості 
багатьох носіїв німецької мови воно має негативну конотацію, адже фактично напряму асоціюється із 
війнами і нацистським режимом. На думку Є. М. Ігнатової після табу на слово Vaterland, деякі його 
семантичні ознаки перейняла лексема Heimat. "Так, до сфери HEIMAT переходить концепт VOLK, який 
раніше поєднувався тільки з VATERLAND" [18: 62]. Під впливом нацистської пропаганди, не втрачаючи 
свого фактично першочергового значення "малої" батьківщини", лексема Heimat "поповнилась" іще 
одним, за визначенням Є. М. Ігнатової, "воєнним" значенням, а саме – "глибокий тил, внутрішня зона". 

Нашу увагу також привернув цікавий неологізм, який "влився" в МКС німецького народу і став дуже 
популярним. Йдеться про Wahlheimat (дослівно – "батьківщина за вибором"), яке з точки зору 
слов'янського світосприйняття є абсурдним. Адже навіть, незважаючи на величезну кількість емігрантів, 
які залишили Україну в пошуках кращої долі, на підсвідомому рівні вони не можуть вважати країну, яка 
надала їм всі офіційні права і документи на постійне місце проживання "батьківщиною за вибором". Не 
останню роль в цьому плані відіграли слова із пісні В. Симоненка "Можна все на світі вибирати, сину! 
Вибрати не можна тільки Батьківщину", які стали крилатими. Поява лексеми-неологізму Wahlheimat "… 
зумовлена, вочевидь, невідворотним перетворенням Німеччини у ході глобалізаційних процесів із 
відносно моноетнічної у Einwanderungsland ("країну імігрантів") [19]. 

Якщо уважно розглянути діахронічний аспект зміни значення слів Heimat і Vaterland, то варто 
зауважити, що їхнє значення змінювалось в залежності від потреб суспільства, а точніше пануючої в той 
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чи інший час ідеології. Тому нерідко вони ставали предметом "спекуляцій" і маніпуляцій певної 
пропаганди. Оптимістичним в цьому плані є думка Анни Вежбицької про те, що "Heimat survived the 
Nazi era, losing nothing of its emotive, social, or political power in German life" [8: 157].  

Висновки. В ході даної роботи ми дослідили, що слова Heimat і Vaterland не є абсолютними 
синонімами, адже Heimat (укр. батьківщина) може вказувати не тільки на місцевість, край, але й на село, 
місто, країну, націю, вітчизну, мову або релігію. Слово "Heimat" вживається не тільки для позначення 
конкретного місця проживання, але й для реальних чи уявних предметів чи людей, із якими ототожнює 
себе особистість. Heimat – це сукупність умов існування, в яких виросла людина і які вона закарбувала в 
своїй пам’яті. Натомість слово "Vaterland" (укр. вітчизна) більше використовувалось у політичній, а 
також соціально-історичній сферах (особливого поширення воно набуло у пропагандистських текстах).  

Таким чином, ми прийшли до висновку, що доволі велика кількість дефініцій слів Heimat i Vaterland, 
представлених у лексикографічних словниках, не свідчить про величезну кількість значень. Тобто 
відбувається деталізація і уточнення основних значень. І хоча Heimat i Vaterland є доволі близькими за 
значенням, твердження про те, що вони є абсолютними синонімами, на даний час не можна вважати 
вірним. Це зумовлено як етимологією слів (слово "Heimat" ближче за значенням до слова ДІМ, а 
Vaterland – БАТЬКО, ЗЕМЛЯ), так і їхнім "віком". Адже лексема Vaterland є значно молодшою, що дало 
змогу багатьом соціальним чинникам значно вплинути на зміну її значення. Наявність ідеологічної 
складової у значеннях цих слів свідчить про те, що вони є важливою частиною соціального життя 
людини, і, як наслідок, одним із способів вираження їхньої національної ідентичності [20].  

Проте не варто забувати, що значення досліджуваних нами слів не є константними. Якщо ядерна 
частина є доволі стійкою, то периферійні зони є значно лабільнішими і змінюють своє значення в 
залежності від соціально-політичних умов життя суспільства. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Виноградов В. В. История слов / В. В. Виноградов. – М. : ИРЯ РАН, 1994. – 1138 с.  
2. Игнатова Е. М. Концепт "Родина" в идеологическом дискурсе : на материале немецкой политической 

пропаганды 20-40-х гг. XX в. [Електронний ресурс] : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. 
наук / Е. М. Игнатова. – Москва, 2008. – 21 с. – Режим доступу : http://www.iling-
ran.ru/avtoreferats/Ignatova/ignatova.doc. 

3. Bausinger H. Neue Siedlungen. Volkskundlich-soziologische Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts 
Tübingen / [Bausinger H., Braun M., Schwedt H.]. – [zweite; veränderte Auflage]. – Stuttgart : W. Kohlhammer. – 
99 s. 

4. Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – [изд. 3-е, испр. и доп.]. – М. : 
Академический Проект, 2004. – 991 с.  

5. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GH05424. 

6. Сандомирская И. Книга о родине : Опыт анализа дискурсивных практик [Електронний ресурс] / 
И. Сандомирская. – Wien, 2001. – 315 с. – Режим доступу : http://yanko.lib.ru/books/cultur/sadomirskaya-
rodina.htm#_Toc527292111. 

7. Gimpel V. Heimat in der Sprache – Begriffe, Definitionen, Literatur, Zusammenfassung [Електронний ресурс] / 
V. Gimpel. – Режим доступу : http://www.gemeinsamlernen.de/laufend/heimat/h310.htm. 

8. Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words. / А. Wierzbicka. – N. Y. – Oxford, 1997. – 328 p. 
9. Wehling H. G. Vorwort, in : Ders. (Redaktion) : Heimat heute, / Hans-Georg Wehling. – [herausgegeben von der 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg]. – Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1984. – S. 7–9. 
10. Das Gefühl von Heimat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tageszeitung.it/2013/09/04/das-

gefuhl-von-heimat/. 
11. Zimmermann H.-P. Das Heimatrecht im System der Gemeindeangehörigkeit am Beispiel Schleswig-Holsteins 1542 bis 

1864. Ein Beitrag zur rechtlichen Volkskunde / H.-P. Zimmermann // Kieler Blätter zur Volkskunde 23. – S. 67–101. 
12. Gebhard G. Heimat : Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts / [Gebhard G., O. Geisler, 

Schrötter S.]. – Transkript Kerlag, 2007. – 198 S. 
13. EWdD 1997 – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. – [2. Aufl.]. – München : Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 1997. – 1665 S. 
14. Paul H. Deutsches Wörterbuch. 9., vollständig neu bearbeitete Auflage von H. Henne und G. Objartel unter 

Mitarbeit von H. Kamper-Jensen / H. Paul. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992. – 1130 S.  
15. Duden online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.duden.de/suchen/dudenonline/%5BVaterland%5D. 
16. Adelung J. Ch. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der 

übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen [Електронний ресурс] / J. Ch. Adelung. – [zweite, 
vermehrte und verbesserte Ausgabe]. – Leipzig 1793-1801. – Режим доступу : 
http://woerterbuchnetz.de/Adelung/?lemma=vaterland. 

17. Bausinger H. Auf dem Wege zu einem neuen, aktiven Heimatverständnis. Begriffsgeschichte als Problemgeschichte 
[Електронний ресурс] / Н. Bausinger. – Режим доступу : http://tobias-lib.uni-
tuebingen.de/volltexte/2012/6180/pdf/Bausinger_Hermann_Weg_neues_aktives_Heimatverstaendnie.pdf. 



Х. М. Януш. Семантична реконструкція слів Heimat і Vaterland як ключових складових лінгвокультурного концепту 
"Батьківщина" в німецькій мові 

 295 

18. Игнатова М. Е. Прием пульсирования значений в текстах политических речей. Языковое бытие человека и 
этноса : психолингвистический и когнитивный аспекты / Е. М. Игнатова // Материалы Международной 
школы-семинара (V Березинские чтения). Вып. 15. – М. : ИНИОН РАН, МГЛУ, 2009. – 229 с. 

19. Остапович О. Я. Вербалізація концептосфери "Батьківщина" у німецькій ідіоматиці. Топос "домівки" / 
О. Я. Остапович // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – № 62. – 
C. 134–140. 

20. Казакова Н. Ю. Общечеловеческая ценность РОДИНА в русском и немецком языковом сознании 
[Електронний ресурс] / Н. Ю. Казакова. – Режим доступу : http://www.iling-
ran.ru/library/sborniki/for_lang/2012_04/3.pdf. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Vinogradov V. V. Istoriya slov [History of Words] / V. V. Vinogradov. – M. : IRA RAN, 1994. – 1138 s. 
2. Ignatova Ye. M. Kontsept ''Rodina'' v ideologicheskom diskurse : na materiale nemetskoy politicheskoy propagandy 

20-40 gg. XX v. [The Concept ''Motherland'' in the Ideological Discourse : on the Material of the German Political 
Paradigm in the 20-30th of the XX Century] [Elektronnyi resurs] : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. filol. 
nauk / Ye. M. Ignatova – Мoskva, 2008. – 21 s. – Rezhym dostupu : http://www.iling-
ran.ru/avtoreferats/Ignatova/ignatova.doc. 

3. Bausinger H. Neue Siedlungen. Volkskundlich-soziologische Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts 
Tübingen / [Bausinger H., Braun M., Schwedt H.]. – [zweite; veränderte Auflage]. – Stuttgart : W. Kohlhammer. – 
99 S. 

4. Stepanov Yu. S. Konstanty : Slovar' russkoi kultury [Dictionary of Russian Culture] / Yu. S. Stepanov. – [izd. 3-e, 
ispr. i dop.]. – M. : Akademicheskii Proekt, 2004. – 991s. 

5. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [Еlektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GH05424. 

6. Sandomirskaya I. Kniga o rodine : Opyt analiza diskursivnykh praktik [Еlektronnyy resurs] / I. Sandomirskaya. – Wien, 
2001. – 315 s. – Rezhym dostupu : http://yanko.lib.ru/books/cultur/sadomirskaya-rodina.htm#_Toc527292111. 

7. Gimpel V. Heimat in der Sprache – Begriffe, Definitionen, Literatur, Zusammenfassung. [Еlektronyy resurs] / 
V. Gimpel. – Rezhym dostupu : http://www.gemeinsamlernen.de/laufend/heimat/h310.htm. 

8. Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words. / А. Wierzbicka. – N. Y. – Oxford, 1997. – 328 p. 
9. Wehling H. G. Vorwort, in : Ders. (Redaktion) : Heimat heute, / Hans-Georg Wehling. – [herausgegeben von der 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg]. – Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1984. – S. 7–9. 
10. Das Gefühl von Heimat [Еlektronyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.tageszeitung.it/2013/09/04/das-gefuhl-von-

heimat. 
11. Zimmermann H.-P. Das Heimatrecht im System der Gemeindeangehörigkeit am Beispiel Schleswig-Holsteins 1542 bis 

1864. Ein Beitrag zur rechtlichen Volkskunde / H.-P. Zimmermann // Kieler Blätter zur Volkskunde 23. – S. 67–101. 
12. Gebhard G. Heimat : Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts / [Gebhard G., O. Geisler, 

Schrötter S.]. – Transkript Kerlag, 2007. – 198 S. 
13. EWdD 1997 – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. – [2. Aufl.]. – München : Deutscher Taschenbuch 

Verlag, 1997. – 1665 S. 
14. Paul H. Deutsches Wörterbuch. 9., vollständig neu bearbeitete Auflage von H. Henne und G. Objartel unter 

Mitarbeit von H. Kamper-Jensen / H. Paul. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992. – 1130 S.  
15. Duden online [Еlektronyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.duden.de/suchen/dudenonline/%5BVaterland%5D. 
16. Adelung J. Ch. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der 

übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen [Еlektronyy resurs] / J. Ch. Adelung. – [zweite, vermehrte 
und verbesserte Ausgabe]. – Leipzig 1793-1801. – Rezhym dostupu : 
http://woerterbuchnetz.de/Adelung/?lemma=vaterland. 

17. Bausinger H. Auf dem Wege zu einem neuen, aktiven Heimatverständnis. Begriffsgeschichte als Problemgeschichte 
[Еlektronyy resurs] / Н. Bausinger. – Rezhym dostupu : http://tobias-lib.uni-
tuebingen.de/volltexte/2012/6180/pdf/Bausinger_Hermann_Weg_neues_aktives_Heimatverstaendnie.pdf. 

18. Ignatova Ye. M. Priiom pul'sirovaniia znacheniy v tekstakh politicheskikh rechey. Yazykovoe bytie cheloveka i 
etnosa : psikholingvisticheskie i kognitivnye aspekty [The Pulsation  Procedure of Meanings in the Political 
Speeches Texts. Language Existence of a Human and Ethnos : Psycholinguistic and Cognitive Aspects] / 
Ye. M. Ignatova // Materialy Mezhdunarodnoi shkoly-seminara (V Berezinskie chteniya). Vyp. 15 [Materials of the 
International School-Seminar (the V Berezinskie Readings). Issue 15]. – M. : INION RAN, MGLU, 2009. – 229 s. 

19. Оstapovych О. Ya. Verbalizatsiia kontseptosfery "Batkivshchyna " u nimets'kiy idiomatytsi. Topos "domivky" [The 
Verbalization of the Conceptual Sphere "Motherland" in the German Idioms. Topos of "Home"]. / 
О. Ya. Оstapovych // Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka [Zhytomyr Ivan Franko 
State University Journal]. – 2012. – № 62. – S. 134–140 

20. Kazakova N. Yu. Obshchechelovecheskaia tsennost' RODINA v russkom i nemetskom iazykovom soznanii 
[Common Human Value HOMELAND in the Russian and German Language Consciousness] [Elektronnyy resurs] / 
N. Yu. Kazakova. – Rezhym dostupu : http://www.iling-ran.ru/library/sborniki/for_lang/2012_04/3.pdf. 

 
Матеріал надійшов до редакції 03.06. 2014 р. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Філологічні науки 

296 

Януш Х. М. Семантическая реконструкция слов Heimat i Vaterland как ключевых составляющих 
лингвокультурного концепта "РОДИНА" в немецком языке. 

Статья посвящена семантической реконструкции слов Heimat и Vaterland как ключевых лексем, 
которые вербализируют концепт РОДИНА в немецком языке. Исследование проводится в 

диахроническом аспекте. На базе этимологических словарей немецкого языка устанавливается список 
первичных значений этих лексем, а также прослеживается общая динамика развития установленных 

значений. На основе полученных результатов сопоставляются две ключевые лексемы и 
устанавливаются соответствия между ними. Исследование этимологии ключевых слов Heimat i 

Vaterland помогает установить не только их специфические особенности, но и характерные черты 
культурно-исторического развития немецкого народа. 

Ключевые слова: семантика, этимология, диахроническое исследование, концепт. 

Yanush Ch. M. The Semantic Reconstruction of Words Heimat and Vaterland as Key Components of the 
Linguocultural Concept "HOMELAND" in the German Language. 

The article is devoted to the reconstruction of semantic words Heimat and Vaterland as key lexical elements that 
verbalize the concept HOMELAND in the German language. The research is conducted in the diachronic 

perspective. On the basis of the German etymological dictionary the list of primary values of lexemes is set and 
there is the general dynamics of the set values. On the basis of the obtained results two key lexical elements are 

compared and the accordance between them is set. The etymological study of key words Heimat i Vaterland 
helps to determine not only their specific features, but also the characteristics of the Germans' cultural and 

historical development. The key words Heimat i Vaterland are close in the meaning. But they are not absolute 
synonyms. The presence of the ideological component in the meaning of these words indicates that they are an 

important part of the social life and express the national identity. 

Key words: semantics, etymology, diachronic research, concept.
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ДІАЛОГ З УЧАСТЮ ТРЕТЬОГО (І. БАГРЯНИЙ, Б. БРЕХТ І Я. ГАШЕК) 

У статті розглянуто споріднений для драматургів і епіка дискурс, за допомогою якого виявляються 
спільні для всіх трьох авторів засоби, методи, прийоми письма, за допомогою яких посилюється 

умовність, виникає універсальність сприйняття й експресіоністично загострюється план зображення, 
поглиблюється підтекст. Проаналізовано способи звернення до минулого. 

Ключові слова: діалог, дискурс, універсальність, умовність. 

Матеріал, до якого звертались І. Багряний і Б. Брехт, надзвичайно складний і монументальний. Це, по 
суті, центральні проблеми тогочасного життя суспільства і приватної особи, зокрема: проблеми війни і 
життя, свободи і необхідності, людини й історії, добра й жорстокості. А вирішити ці глобальні питання 
треба в достатньо стислому просторі драматургічного твору. Тому посилюється умовність, виникає 
універсальність сприйняття й експресіоністично загострюється план зображення, бо читачеві / глядачеві 
треба багато сказати ''небагатьма словами''. Поглиблюється й підтекст; цим зумовлене й те, що 
І. Багряний і Б. Брехт шукають підґрунтя в минулому, та ще й звертаючись саме до епічного твору. 

Сатирична епопея Я. Гашека ''Пригоди бравого солдата Швейка'' ''надихнула'' обох драматургів практично 
в один і той же час написати власні твори, екстраполюючи образ Швейка на власну картину світу. 

Звернувшись до комедії-сатири ''Генерал'' І. Багряного, варто зазначити, що у тексті спостерігаються 
ознаки не тільки різних жанрів (комедії, утопії, антиутопії, драми абсурду), а й різних літературних родів 
(як і в ''Морітурі''); тому ми можемо віднести її до епічної драми, яка визріла в творчості Б. Брехта і 
осмислена ним як теоретиком цього явища. 

Жанрове визначення комедії-сатири І. Багряний обрав невипадково, адже саме художня модальність 
сатири (в основі якої – присуд дійсності, в якій усвідомлена неповнота (''ущербність'') особистісної 
свідомості щодо оцінок світу чи суспільства, влади…) [1: 39-40] допомогла йому викрити антигуманізм 
тоталітарного режиму; показати гротескність поведінкових реакцій різних психологічних типів, у зв’язку 
з чим митець застосовує й принципи абсурду, бурлескно-травестійну манеру зображення. Пафос 
викриття поєднано з виявленням ілюзорності існування у світі особистості, і цьому слугує модус 
комедійного в творі. Проте варто пам’ятати й про те, що комедія – це драматичний жанр, а сатира – 
міжжанрове явище, прийом, спосіб викриття дійсності. Так, скажімо, В. Тюпа розглядає комічне як 
модус саме особистісного плану, де ''рольова межа'' ''я'' – легко змінювана маска; сатиру ж він розуміє як 
освоєння неповноти особистісного ''я'' в світобудові; це ''я'' вступає в конфлікт з фатумом, суспільним 
устроєм (звідси зв'язок сатири з трагедією). 

Твір І. Багряного складається не з 5 дій, а з 5 розділів; драматург відмовився від списку дійових осіб і 
в цьому спостерігаються також ознаки епічності. Починається текст п’єси ''Титром'', що відразу змушує 
згадати кіносценарій. Кінематографічність будови твору позначилась на різних рівнях його структури, 
як-от: монтажній композиції епізодів, фрагментарності дії, колажуванні висловлювань різного типу.  

Важливо наголосити, що у комедії-сатирі ''Генерал'' хронотоп втрачає значення формально-змістової 
категорії. Тут, дійсно, час і місце не є принципово важливими, адже події, розгорнуті у творі, можуть 
відбуватись будь-де і будь-коли. Умовність хронотопа виявляє роль принципу театралізації буття, 
засадничого для структури дії. 

Зі своєрідного передпрологу у формі сну ''І приснився мені неймовірний сон…'' ми дізнаємось про 
майбутнє (час дії – 2041 рік, який є символічним: проводимо паралель з початком війни на століття 
раніше; місце дії – Київ, при цьому варто звернути увагу на авторське уточнення ''Сонячний Київ'', тобто, 
післявоєнний, мирний і вільний), в якому постають цінності, які суперечать цінностям соціалізму 
(''ЕПОХА шанування людської гідності… І вже нібито немає ніякої цензури ані на мисль, ані на 
почуття…''). Як бачимо, у цьому сні постає інша реальність – коли ''настала… Епоха всесвітньої 
справедливості…'' [2: 5]. Пригадаймо, що сновидіння в трактовці З. Фрейда – це переведення бажаного в 
дійсність. Отже, автор подає своєрідну картину світу, вигадану ідеальну ситуацію в суспільстві (за 
Ч. Еразмус, – це експериментальна гра для всіх [3: 120]), яка в поетиці твору перетворюється на 
антиутопію. Постає питання: чому через форму сну автор на початку твору подає ідилічну картину 
життя, але вже починаючи з прологу вистави авторська візія кардинально змінюється: виявляється 
абсурдність і жорстокість війни, яка приносить лише втрати (в такій ситуації мрії про свободу і 
справедливість залишаються тільки мріями). Зрозуміло, що в такий спосіб одивнюється історична 
дійсність і це змушує згадати про естетику одивнення Б. Брехта, в творчості якого одивнення стало 
визначальним принципом створення глядацького враження і авторської оцінки. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (77). Філологічні науки 

298 

Сон, як відомо, є формою художньої умовності, що сприяє сатиричній типізації. Мотив сну в даному 
разі є засобом сатиричного одивнення, коли формується модель узагальненого сприйняття, просякнута 
ліричним пафосом (цим забезпечується свобода просторово-панорамного огляду). Згадаємо поему 
(комедію) ''Сон'' Т. Г. Шевченка, де за допомогою своєрідної рамки письменник передає три епізоди сну, 
і саме завдяки такій формі герой вільно просувається у часі й просторі й висміює тогочасний політичний 
лад. Не завадить пригадати й комедію Шекспіра ''Сон літньої ночі'', на сторінках якої розгортаються 
фантастичні події, які можуть мати місце лише в сні. Тобто, саме прийом сну дає змогу письменникам 
абстрагуватись від сучасних реалій і поринати в ірреальний світ, щоб за допомогою різноманітних 
засобів все ж таки розкрити сутність сьогодення, в алегоричній формі подати події, проблеми, які мають 
місце в теперішньому світі.  

Водночас сон як принцип сюжетно-композиційної організації в драмі відповідає прийому створення 
''п’єси в п’єсі'', адже розповідач (''Я'') дивиться виставу в театрі про Другу світову війну і далі подає її 
сюжет (причому, не варто забувати, що вся п’єса – це сон). Невипадково С. О. Беспутна пропонує 
розглядати твір через призму висвітлення художнього коду реальність-ілюзія [4: 84]. Таке подвійне 
бачення дійсності в п’єсі виявляє структуротворчу роль основного художнього прийому сюжетного 
розвитку – гротеску. За словами Ф. Бельтраме, автор, бачучи дійсність, розчленовує її на те, чим вона є 
насправді, і на те, якою вона має бути на його думку. Коли автор представляє глядачеві (читачеві) 
спотворену, перекручену реальну дійсність, яку ми умовно називаємо гротескною, її ідеальний еталон 
виходить за межі зображення і виникає, як оптична ілюзія, міраж [5: 16-17]. А все це, у свою чергу, 
виявляє ознаки антиутопії. Таким чином, саме завдяки гротеску (своєрідній призмі художнього 
сприйняття (бачення) автору вдається викрити абсурдність реальної дійсності, зробити її недоліки 
гіпертрофованими і тим передати алогізм історичної ситуації. 

Вартими уваги є спостереження над співвіднесенням у ''Титрі'' прийому театральної ілюзії (сну) і 
сценічної дії: у сні виникає утопічна ситуація, а те, що розгортається в дії вистави, ми сприймаємо як 
антиутопію. 

Пролог починається зі звукового сигналу – ''гонгу", і ''темряви'' (прийому синестезії) і це 
невипадково, адже це теж сприяє одивненню і є характерними прийомами театру Б. Брехта. Звукові 
деталі – прийоми сугестії (''капають звуки, як сльози''; '' голос глибокий, фатальний'') вирізняються на 
фоні темряви, поглиблюючи тим самим нагнітаюче враження чогось жахливого. Доцільно зауважити, що 
пролог (який у п’єсах Брехта розшифровує зміст наступних сцен) створено за принципом стилізації 
народної пісні чи легенди (розмова Матері з Дівчиною передається в ліричній манері з використанням 
народної мови: ''І стрепенулася мати, заметалася серцем… і підняла руки, мов крила…'' [2: 8]. 
Переривають діалог героїнь дві пісні Ведучого, між якими простежується чітка паралель: у першій 
''Засвистали козаченьки'', а в другій – ''Засвистали воріженьки''; проте в обох передаються переживання 
від трагічних наслідків війни. Важливо звернути увагу, що саме перша пісня ''передає'' хід тих подій, які 
відбувалися попередньо (тобто, таким чином автор вводить читача в суть подій):  

…А тим часом Марусеньку 
В танкісти забрали… 
А милого скалічили 
Та й на глум віддали… [2: 8]. 
Перший розділ починається з розгорнутої ремарки, а, точніше, характеристики місця подій, загальної 

картини буття людей та змалювання двох героїв Сашка й Данила, які відразу привертають нашу увагу 
своєю неоднозначністю (адже є сутність героя і є щось на зразок маски (такого собі ''божевільного'' 
Швейка і генерала). Зокрема, в образі Сашка одивнено тип поведінки генерала, а в образі Данила – тип 
поведінки Швейка. Згадаймо, що Б. Брехт писав про те, що актор лише показує персонажів, не 
перевтілюючись у них і в такий спосіб дистанціюється від них [6: 145]. Справжня суть героїв 
розкривається в той момент, коли вони вступають в конфлікт із радянською і фашистською системами 
водночас. При зустрічі з радянським генералом і двома лейтенантами-втікачами ці двоє ведуть себе як 
комедійні блазні: ''Не виберетесь!'' [2: 26]; та ще й поглузувати собі дозволяють над ''начальством'': ''Такі 
командири зачухані, мєстности не знаєте…'' [2: 26]. Сашко, наприклад, на залякування німцем заявляє: 
''Я тебе не боюсь. І німця не боюсь'' [2: 26]. Тобто, Данило і Сашко протистоять усій дійсності, як і 
гіперболізований Летючий Голандець (танкістка Оксана, яка також нікого й нічого не боїться й сміливо 
вступає з ворогами в боротьбу). 

У зіткненнях персонажів у другому розділі увиразнюється конфлікт представників радянської влади з 
представниками національно свідомого народу. Тут через образи-символи Лендерихи і Хамули автор 
протиставляє дві ідеї – національну й комуністичну. Змалювання цих персонажів побудовано за 
принципом антитези, адже ми спостерігаємо, що поведінка Матері протиставлена діям Хамули: ''Звелась 
Мати й мовчить, лише дивиться великими очима, не кліпаючи, просто. Опустила руки…'' [2: 37]. 
''Хамула – не витримав погляду, опустив очі, насупився, нервово притупуючи в чеканні вислідів обшуку'' 



К. В. Степанець. Діалог з участю третього (І. Багряний, Б. Брехт і Я. Гашек) 

 299 

[2: 38]. Дані образи не індивідуалізовані, а мають узагальнюючу силу; уособлюють поведінкові типи 
неньки-землі (культурного начала) та її руйнача (хама). 

Вартою уваги є композиційна закономірність: в кінці першого й на початку та в кінці другого розділів 
введено інтермедії, які виконують пародійно-викривальну та розважальну функції. В цьому 
прослідковується чітка паралель з п’єсою Б. Брехта ''Швейк у Другій світовій війні'', в якій також основна 
дія переривається інтермедіями, які періодично відбуваються то у вищих сферах, то в нижчих. Як 
слушно зауважив Джон Стайн, абсурдистичні п’єси не мають логічного сюжету,.. їхнім персонажам 
бракує мотивації [7: 161]. Така відсутність мотивації властива персонажам комедії абсурду або 
сатиричним творам.  

У першій інтермедії імітується ''втручання реальності'' в дію, в уявлення, в ілюзію фантасмагорії: 
(''ГОЛОС З ПУБЛІКИ'');  (''НАЧ. МІЛІЦІЇ: – Ху-у… Його нема і… Він всюди є… Він як туман, він – як 
мара, він – як наша загибель… (озирається)… Так, так, Хамуло, – шукай… Питай однодумців… Візьми 
поплічників… Не шкодуй засобів… (Щезають, женучись)'') [2: 32]. Тут на стику дискурсів (напр., слова 
героя і ремарки) формується гротескна художня модальність. 

У другій інтермедії представлено ситуацію, яка нагадує виставу – це удавана театральна дія, де 
персонажі намагаються ''підлаштуватись'' під ту роль, яку їм треба грати: ''ПОПОВ люто: – Два дні я вам 
товчу… Який я вам ''генерал''! Я не генерал, Я – Данило Лендер, психічно хворий… 36 літ…''. Персонаж 
втрачає зв'язок із маскою, дистанціює від маски, але зберігається гротескний принцип розколу 
свідомості: ''ДРУГИЙ, той, що в спідниці:(Понуро робить реверанс, говорить жіночим голосом): – В цій 
свистоплясці я вже забув своє амплуа… І навіть, як мене звуть…'' [2: 33]. Отже, особливу роль в п’єсі 
набуває ефект театралізації дії.  

Спроба втручання фікційного Автора до драматичної дії, коли персонаж звертається до нього, нагадує 
піранделівський прийом побудови п’єси: ''ПОПОВ: – Дайте мені того, недостріляного мною автора!'' 
[2: 34]. У подібному зверненні ми вбачаємо потребу ''самореалізації'', коли герою набридла відведена 
йому роль (причому, він обрав цю роль сам), він не хоче підлаштовуватись під ''ворога'' (''Мало того, що 
мститься на мені, виставивши на посміховисько і вивертаючи мою душу, як рукавичку, – ба, він ще 
примусив мене говорити цією ненависною мені, проклятою (п е р е к р и в л я є) ''мовою'') [2: 34]. Отож, 
автор стає фікційною персоною, до якої звертаються герої як до персонажа на сцені. 

''Втручання театральної реальності'' простежуємо й в наступній інтермедії, коли ''побіг хтось, 
розліплюючи афіші: ''НОВА ЄВРОПА'' [2: 41]. Реальність і уявне утворюють гротескно-
фантасмагоричний колаж, причому, межа між ними руйнується. 

Хоча кожен розділ побудований за принципом колажу воєнних подій, у чому проявляється 
фрагментарність побудови тексту, проте це не дає нам підстав говорити про відсутність конфлікту у 
творі, як про це писав В. Працьовитий [8: 49]. Адже зберігається зовнішній конфлікт між 
представниками українського народу й їхніми поневолювачами (червоними й коричневими). Але не він 
утворює художню картину світу в творі: на перший план виходить конфлікт уяви (ілюзії) і реальності, 
колізія, властива п’єсам абсурду. 

Мозаїчну картину створює в кожному розділі гра світла. Колір несе в собі символічне наповнення і 
певним чином є пов'язаним з тими подіями, що розгортаються далі (згадаймо театральні прийоми 
Г. Ібсена, в якого освітлення від акту до акту передавало нагнітання драматичної напруги, сприяло 
сугестії). Рецепція кольору має важливе емоційне навантаження: рожевий передає марні ілюзії, зелений – 
уособлює життя, червоний – небезпеку, а синій (зустрічається в тексті тричі) є символом неба, надії та 
свободи. 

Драматург вдається до комічних, комічно-трагічних та пов’язаних із сатирою трагічних ситуацій у 
змалюванні тогочасної дійсності. Зокрема комізм переважає у зображенні образу Сашка Проходи 
(порівняння його з Буддою і професором, що читає сатиричний роман-памфлет Ярослава Гашека 
''Пригоди бравого вояка Швейка'' на тлі того, що це ''типовий син своєї епохи'', ''за віком – хлопчисько, за 
досвідом – дід'', а ще ''безстрашний авантюрник, ''закальонний'' пройдоха, недавній турист Колими... 
Син розкуркулених і знищених батьків'' [2: 11]). Підкреслюється невідповідність зовнішнього вигляду 
внутрішньому стану героя. У змалюванні Сашка простежується й казковий мотив: ''То якесь диво, а не 
дитина. Ані в вогні не горить, ні в вогні не тоне! Одне-однісіньке, а не бере його ні грім, ні туча!.. То 
великих батьків та й ще нове насіння'' [2: 36]. 

Невипадковим є постійне пародійне ототожнення, яке проводить митець між своїми героями й героєм 
епопеї Я. Гашека. І. Багряний викриває абсурдність війни (і не важливо чи це Перша світова (у випадку 
Гашека), чи то Друга – обидві мають жахливі наслідки для людства). На цій думці наголошував і 
В. Працьовитий, адже те, що Сашко постійно згадує у своїй лексиці вояка Швейка підтверджує, що ''Сашка 
цікавить не героїчний бік війни, а її абсурдні вияви'' [8: 46]. Уже сам факт того, що у воєнний час Прохода 
захоплюється літературним персонажем, до того ж, ще й орієнтується на нього ''стає як солдат Швейк'' 
[2: 29] (а коли загубив книгу, то вигукнув: ''Як же я сам тепер буду…'' [2: 67]) доводить, що Сашко не 
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переймається війною, не хоче й відступати разом з усіма, бо, з одного боку, бачить безглуздість всього того, 
що навколо відбувається, а з іншого – не дозволяє війні себе зламати, не піддається їй. 

Спостерігаючи за поведінкою й мовою Сашка і Данила, ми переконуємось, що образ Швейка у п’єсі 
І. Багряного функціонує як інтертекст, причому розпізнаються ремінісценції з роману Я. Гашека. 
Порівняймо хоча б ситуацію, коли чеський сатирик у своїй епопеї ставить Швейка у такі обставини, коли 
він ''випадково'' знаходить мундир російського офіцера – втікача з полону і з ''цікавості'' перевдягається в 
його одяг. Свого часу В. І. Шевчук зауважив, що хоч Швейк і готовий виконати старанно усі накази 
начальства, проте він зводить їх до абсурду. ''Профануючи офіційні моральні цінності… суспільства, він 
абсурдом відповідає на абсурд'' [9: 188]. 

Щодо п’єси Б. Брехта, то він, використавши запозичений сюжет, у своєрідній формі і загалом 
новаторській обробці ''переключає'' увагу читача / глядача з розвитку сюжета на його глибинний зміст, 
ідейний задум. 

У Б. Брехта образ Швейка тотожний герою Гашека, адже він унаслідував у свого ''попередника'' той 
же тип поведінки. Дійсно, героїка, жертовність брехтівському Швейку не властиві; на перший погляд він 
взагалі постає як людина недолуга (діагноз: ідіот, психічно хворий), яка не проти співпрацювати з 
німцями. Проте саме він здатен ''провалити'' плани Гітлера. Ось ця його зовнішня покірність, 
простодушність, наївність є насправді небезпечною формою опору. Отже перед нами постає сутність і 
видимість героя. 

Щодо героїв І. Багряного, то ми сприймаємо їх як роздвоєних особистостей, тому що вони 
перебувають ''під впливом'' твору Я. Гашека (орієнтація на тип поведінки гашеківських персонажів). 
Індивідуальні риси героїв втрачаються, натомість відбувається ототожнення свого ''Я'' з ''іншим''. Загалом 
постаті Сашка й Данила постають як типи комедійних героїв-блазнів. 

Образ Швейка в п’єсі Брехта представлено як образ ''маленької людини: das Man'', яка, як слушно 
зауважив О. В. Коляда, адаптується до будь-яких умов існування [10: 190]. З цим образом у п’єсу 
вводиться й елемент сюрреального, адже не все тут підкоряється законам логіки. 

Фарсово-комічною у п’єсі І. Багряного є картина ''цирку'', коли ''Генерали біжать… Кози біжать… 
Гусей пішки пруть. Штани тримають, зброю викидають…''. Та на перший погляд комічна ситуація 
набуває трагічного звучання, адже саркастичне накладання явищ свідчить про дегероїзацію радянської 
армії, її нікчемність, панічний страх і, як наслідок, – зраду. Використано прийом саркастичного викриття 
генералів-боягузів, що викликає асоціацію із шевченківським тропом ''Слава! І гончим, і псарям, і нашим 
батюшкам-царям! Слава!''. Саркастична іронія автора набуває трагіфарсового відтінку. 

Комічний ефект досягається І. Багряним через гіперболізацію, коли так званий генерал виголошує до 
своїх підлеглих: ''Ви не знаєте місцевості… Ви не знаєте служби… І тепер через вас загибає ліпший із 
генералів. Країна терпить непоправну втрату-у-у…'' [2: 23]. Абсурдність, безглуздість слів такого 
''командира'' передається через саркастичне змалювання цієї ''шайки нездар''. Генерал: ''Йолоп! Життя 
на волосині, а ви блазня строїте… Я вас питаю… Ну, як же бути? Треба втікати швидше…'' [2: 21]. 
Виникає асоціація з образом генерала Коха з Довженкової ''України в огні''. 

Авторська ремарка фіксує їдку іронію і сатиричне неприйняття цих ''вояків'': ''Генерал тупотить в 
розпуці, в несамовитім розпачі, тупотить скажено'' [2: 23]; ''Вибух. Перший Лейтенант відбігає набік, 
визирає і переляканий вертається, та беручи тремтячою рукою під ''козирок…'' [2: 25]. Побачивши ж 
Сашка й Данила, блазні, бажаючи понад усе врятувати власні шкури, забирають їх одяг й накивають 
п’ятами". (З-за млина виходить генерал, переодягнений в Данилову одежу. І такий подібний до Данила, 
що аж лейтенанти не впізнали одразу, а Сашко, зрадівши, аж кинувся: – Дядьку Даниле… (Та й 
розгубився)'' [2: 26]. Автор використовує уподібнення – прийом сатиричної ідентифікації із божевільним 
(фарсове знижування). Також у такому перевдяганні ми бачимо використання автором прийому 
гротеску. Доцільно зауважити, що свого часу відомий дослідник теорії драми А. Анікст зазначив, що 
перевдягання в комедії має на меті обман одних персонажів іншими і саме обман є основою комічного 
[11: 79]. З цього приводу Н. І. Прозорова пише, що перевдягання (маскарадність) виражають двобічність 
ігрової ситуації. Отже маска, яку одягають персонажі, доводить дослідниця, ''зберігає таємницю'' і, 
водночас, ''вводить в оману'' [12: 36]. 

Дана ситуація, хоч і виглядає на перший погляд випадковою, є насправді закономірністю: несамовите 
бажання жертви помінятись ролями зі своїм слідчим таки знаходить свою реалізацію. Саме тепер ми 
починаємо розуміти ту іронію, яку вклав автор у назву своєї п’єси. Водночас прийоми ''одягання'' масок 
дійовими особами, шаржування, фарсового перевдягання відсилають нас до бурлескно-травестійної 
манери зображення, до комедійного дійства. Перед нами дві іпостасі образу генерала, оскільки діють 
формальні двійники. Їхні дії стають свідченням того, що виконання усіх обов’язків генерала фактично 
перебрав на себе Сашко.  

У комічно-трагічній манері представлено поведінку блазня (Данило), у постаті якого розрізняється 
маска (несправжнє божевілля) і сутність через гротескне заступання маскою характеру героя. Данило 
Лендер ''психічно порушений внаслідок перенесених в тюрмі катувань'' [2: 12] влаштував уявний допит, 
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скориставшись в ролі підсудного лантухом (ми розуміємо, що це алегорична вказівка на людину в руках 
слідчих). Він бажає помститись ворогові хоча б у формі гри (це своєрідне моделювання власного світу). 
Має рацію Н. І. Прозорова, коли пише, що, з одного боку, гра – це божественний дар, який підносить 
людину, це знак радісної ігрової свободи, з іншого, – це трагічний знак ілюзорності буття, в якому 
людина – всього-на-всього ''іграшка'', ''лялька'', яку смикають за нитки непідвласні їй сили [12: 30]. 

І. Багряний створює пародію на допит, застосовуючи при цьому елементи гротеску: ''Данило…малює 
на мішку очі, ніс, вуса, люльку в зуби… Аж вжахнувся, що вийшло подібне до Сталіна…'' [2: 17]; ''…(пхає 
ногою в лантух). – Ти знаєш хто це є?.. – Це… Слідчий Енкеведе – Попов… І не просто слідчий, а враг 
народа, контрреволюційна пика і фашистська морда. Пойняв?'' [2: 16]. 

Таким чином, герой постає відчуженою особистістю, яка обрала свій специфічний спосіб життя в 
абсурдному світі. 

Пародійні елементи присутні в ''поганому сні'', який приснився Сашкові: ''Ніби я вже – маршал СССР 
в Москві, а Хамула – самостійний маршал в Києві. А не навпаки! А дядько Данило ніби теж у Москві 
помінявся ролями з самим главним, і став такий страшний – з вусярами, з люлькою, – та й давай його 
розколювати того самого главного… Цирк!.. А тут саме народ збунтувався… Та не знав народ, що то 
Ми, а думав, що то Не Ми, що то стара власть, та як не зарядив нас у гармату, та…'' [2: 47]. Знову ж 
таки форма сну гротескно виявляє необмежену сваволю тієї влади, яка панує в радянському суспільстві.  

У даному разі сон є художнім прийомом тексту у тексті (так само як і в п’єсах Б. Брехта: епізод, коли 
Швейк, заблукавши, засинає і ніби переноситься уві сні в трактир ''У чаші''). 

За допомогою пародії автор викриває роботу НКВД: ''Сашко: – Матимеш орден. Два. Десять. Сам 
будеш генералом. Лови і сажай. Всіх. І не питай нас. Потім розберем. Ми їм покажемо'' [2: 46]. Сашко 
чинить ''суд'' над генералами-втікачами і ''лейтенантиками'', яких автор наділяє промовистими 
прізвищами: Сльозкін, Капелюха, Хустка, Волосянкін. 
Капелюха: – Дозвольте… – Не дозволяю!.. – Я… Я генерал… – Хоч японський імператор. Раз ти 

потрапив до Енкеведе – значить не ти тут командуєш… В Енкеведе не буває непорозумінь… А от, що 
ти за ''непорозуміння'', то ми зараз будемо бачити [2: 53].  
Капелюха благально: – …З НКВД кепські жарти… Я ж генерал… – Та видно… (оглядає глузливо з ніг 

до голови)… раз ти дезертир, – то ти є сволота і враг народа [2: 54]. 
Саркастично одивнюється підлабузництво, бажання ''по трупах'' піднятись у званні через прийоми 

гротеску, персоніфікації. Наприклад, ''Тип у куцині… трохи не вискочить з шкури'' [2: 55]; ''…услужливо, 
солодко примружився, як кіт: – Я… я… я… для партії… для… для…'' [2: 56]; ''Л-тик: – Приказано 
зайти. Я слухаю (дивиться на Сашка побожно, захоплено)'' [2: 60]. 

Абсурдного звучання набуває епізод з ''чудо''-куркою. Як виявляється, ''Сам голова облвиконкому 
оголосив був її ''державною, соціалістичною власністю, недоторканим майном мірового пролетаріату'', 
ще й видав наказ: берегти під страхом смертної кари. Багато так людей наложили за неї головою, як 
шкідники і диверсанти…'' [2: 68]. Сам Сашко сміється з цієї нісенітниці: ''Ха! Цирк!...'' [2: 68]. Коли ж 
курка втекла від Сашка, він констатує: ''Втекла таки. І тепер, можна сказати, вже справжня 
самостійна курка! Вільна і незалежна…'' [2: 70]. Саме таке узагальнення дає змогу зрозуміти наступну 
репліку героя: ''…один враг суне, а другий утікає, а ми посередині – ні в сих, ні в тих… Ждемо, як віл 
обуха…'' [2: 71]. Цілком зрозуміло, що тут автор вдається до гротескно-саркастичного викриття 
дійсності, в якому тварина наділяється людськими рисами і навпаки. 

Розв’язка п’єси, осяяна синім світлом, має оптимістичне звучання, тому що герої обрали рух ''вперед'': 
''Але ми ще повернемось! Як буря, що все змітає на своєму шляху… Ми йдем, щоб формувати 
незчисленну армію, мамо!...'' [2: 94]. Останнє слово, вжите в кличному відмінку, несе в собі глибокий 
зміст, підтекст: мати – це Україна, Батьківщина, заради якої герої йдуть у бій. Фінал загалом можна 
вважати відкритим.  

Твір позначений також виразним дидактичним пафосом, яким насичені приказки в устах Сашка; 
інтелектуалізмом, що досягається завдяки абсурдизації дійсності: у творі передаються алогічні події, а 
розумний читач повинен сам зрозуміти, що за ними криється. Також доцільно підкреслити, що, 
зображуючи дисгармонію, алогізм буття, хаос, драматург все-таки виявляє у цьому свій сенс, проте 
прихований, неявний. 

Отже, досягаючи універсальності, письменник прагне одного: застерегти Всесвіт від подібних 
антилюдських дій. На виконання цієї функції спрямоване й те, що замість імен автор використовує 
військове звання, посаду чи стать, ознаку в соціумі чи родині героїв. Наприклад, Генерал, 1-й Л-нант, 2-й 
Л-нант (які насправді не достойні носити такі високі звання), Дівчина, Мати, Сусідка, Дідусь, Один, 
Другий, Сестра-жалібниця тощо. Їхні образи мають узагальнюючу роль маски (як у комедії-сатирі). 

М. Бахтін доводив, що у сатиричних творах виявляються прийоми театралізації, що пов’язано з його 
концепцією карнавалізації. Світ постає як комедія абсурду, в якій дія героїв позбавлена психологічної 
мотивації, вони є стереотипними ляльками незалежно від гротескної ситуації. 
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Твір І. Багряного є дійсно модерністським, адже автор у ретроспективний спосіб подає модель 
сучасного світу, створюючи, таким чином, своєрідну антиутопію.  

Увага Б. Брехта ж фокусується на способі існування ''маленької людини'', яка, за спостереженнями 
О. В. Коляди, є провідною міфемою-образом у театрі абсурду [13: 8]), оскільки повинна сліпо 
виконувати накази представників влади (''великих'') (образ Гітлера та його оточення змальовано в 
гіперболічній, гротескній манері і, водночас, сам факт того, що Гітлера показано, як велетня, і він 
знаходиться у ''вищих сферах'' свідчить про ефект одивнення). 

Особливу роль у п’єсах І. Багряного та Б. Брехта відведено пісням-сонгам, в яких викриваються 
злободенні проблеми. Показовою є ситуація, що Сашко напротязі всього твору наспівує пісню про 
Колиму, в якій у іронічно-пародійній манері викриваються тогочасні суспільні реалії. 
Колима ти Колима – 
Новая планета… 
Дванадцять місяців зима, 
Астальноє – лєта… 
Ходить Єва по снігу, 
А Адам по кризі, 
Без чобіт і без … умгу, 
Чисто, як у книзі [2: 49]. 
Ех-ма, ти Колима – 
Царство для народа! 
А мене, бач, там нема, 
Бо я хто? – Прохода! [2: 50]. 
В п’єсах Б. Брехта і І. Багряного знаходимо навіть схожі ситуації. Зокрема у Б. Брехта фінальна сцена 

історичної зустрічі Гітлера зі Швейком, який заблукав, подана як ситуація безвиході, в якій опинився 
Гітлер, бо нікуди далі йти, немає дороги ні на схід, ні на захід, ні будь-куди… майбутнього немає… 
поразка очевидна… утопічна концепція фюрера спростована… І. Багряний, у свою чергу, змальовує 
наприкінці п’єси двох торбешників, які, шукаючи свою частину, раптом зіткнулись і думають куди піти, 
бо ж ''І сюди – страшно, і туди – боязко… Хоч крізь землю западись'' [2: 80]. 

Отже, комедія-сатира ''Генерал'' – це п’єса, в якій пародіюється утопічна картина світу і тому вона 
сприймається як антиутопія. Ситуації, подані в сюжеті твору, є дійсно антиутопічними, тому що стають 
відповіддю на неспроможність втілення у житті утопії [14: 8] (утопічно-помилковими і шкідливими для 
людини і України загалом у даному разі є радянська та німецька системи). Увага приділяється не 
створенню яскравого образу людини, не розкриттю її психології, бо важливим, як зауважує 
О. В. Євченко, стає ''створення такої картини світу, коли людині й людству загалом загрожує моральне 
виродження або загибель фізична'' [15: 166], а загальним законам буття, причому буття такого, в якому 
відсутня психологічна мотивація вчинків героїв. 

Можна зробити висновок, що діалог І. Багряного з Б. Брехтом здійснюється завдяки участі третього, а саме 
– героя роману Я. Гашека – Швейка. Саме він є об’єднуючим началом, тим стрижневим образом, який 
допоміг обом драматургам передати абсурдність світу війни і розколу свідомості героїв. Крім того, всі три 
автори за допомогою тих же засобів: сатири, абсурду, гротеску, антиутопії відтворюють абсурдну картину 
світу. Зіставлення трьох текстів і осмислення інтертекстуального елементу в комедії-сатирі ''Генерал'' 
І. Багряного доводить, що ХХ ст. утвердило ''множинність, чи точніше, багатоликість'' людської особистості. 
Тогочасна дійсність висунула два типи поведінки людини в ''рольовій грі'', в ситуації, коли людина є водночас 
суб’єктом і об’єктом докладання зусиль: ''людина, яка грає'' і ''людини-іграшки'' [12: 30]. 
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Степанец Е. В. Диалог с участием третьего (И. Багряный, Б. Брехт и Я. Гашек). 

В статье рассматривается родственный для драматургов и эпика дискурс, с помощью которого 
обнаруживаются общие для всех троих авторов средства, методы, приемы письма, с помощью которых 
усиливается условность, появляется универсальность восприятия и экспрессионистически обостряется 

план изображения, углубляется подтекст. Проанализированы способы обращения к прошлому.  

Ключевые слова: диалог, дискурс, универсальность, условность. 

Stepanets' K. V. The Third-Aided Dialogue (I. Bagrianyi, B. Brecht and J. Hašek). 

The article considers the related discourse for dramatists and epic, with the help of which common for all three 
authors means, methods, techniques of writing intensify the conditionality, create the universality of perception and 
expressionistically strain the plan of description, deepen the context. The addressing means to the past are analyzed. 

Key words: dialogue, discourse, universality, conditianality. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
30 травня 2014 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулися VІІ 

давньоруські історико-філософські читання "Філософські ідеї в культурі Київської Русі", присвячені 
пам'яті видатного українського філософа, професора Вілена Сергійовича Горського. Організаторами 
заходу стали кафедра філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, Інститут 
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та журнал "Наука і суспільство". 

Читання розпочались із вітального слова ректора ЖДУ імені Івана Франка, доктора філософських 
наук, професора П. Сауха, а також презентацій друкованих видань: українського науково-
популярного журналу "Наука і суспільство" (презентував член редколегії С. Йосипенко), наукового 
часопису "Sententiae" (презентував головний редактор О. Хома), збірки наукових праць "Софія Київська: 
Візантія, Русь, Україна" (видання представили відповідальний секретар Д. Гордієнко та редактор-
упорядник В. Корнієнко) та шостого випуску збірки наукових праць "Філософські ідеї в культурі 
Київської Русі" (друковане видання та його Інтернет-версію презентував О. Киричок). 

Постать В. Горського є знаковою для філософії пізнього радянського періоду та сучасної української 
філософії. Він був людиною, що пройшла тернистий життєвий і творчий шлях. Ще школярем пережив 
арешт і розстріл свого батька, а потім тривалий час жив із відчуттям на собі клейма сина "ворога народу". 
Незважаючи на всі негаразди, з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка (1954 р.), а через дев’ять років, встигши попрацювати і шкільним 
учителем, і методистом будинку піонерів, став співробітником Інституту філософії АН України (1963 р.), в 
якому пропрацював майже сорок років. Не обминув В. Горського і відомий ''погром'' Інституту в 1972 р., 
коли йому та ще деяким філософам було висунуто звинувачення в ''ідеологічних хибах'' та ''буржуазному 
націоналізмі'', що негативно відбилось на кар’єрі ученого. Проте, ще за радянських часів він перетворився 
на ключову фігуру в українському філософському житті, а вже в часи незалежної України став фундатором 
кафедри філософії у відродженій Києво-Могилянській академії. У приватних розмовах та інтерв’ю 
В. Горський постійно підкреслював, що його найулюбленішою науковою темою булo дослідження 
філософських ідей періоду Київської Русі, хоча звісно цим не обмежувались численні здобутки вченого. 
Він цікавився історією української філософії загалом, писав блискучі підручники, розробляв процедури і 
методи історико-філософських досліджень, вивчав взаємозв’язки філософії із політикою, мистецтвом, 
наукою. В. Горський був людиною колосальної ерудиції і мав великий науковий авторитет як в Україні, так 
і за кордоном, його наукові праці знані в Європі, США та Росії, а лекції звучали в університетах Риму, 
Кракова, Любліна, Женеви, Нью-Йорку.  

Основною метою VІІ давньоруських історико-філософських читань є необхідність більш широкого 
публічного представлення філософського знання в Україні та його активніша популяризація. Фактична 
відсутність власної ніші філософії у сучасному публічному дискурсі, витіснення її на маргінеси суспільних 
обговорень та практичного соціального життя, узурпація суспільної ніші філософії численними телевізійними 
псевдоекспертами, які, по суті, створюють у масовій свідомості лише ілюзію інтелектуального дискурсу, є 
великою загрозою не лише для розвитку філософії в Україні, а й для українського суспільства загалом, що 
постало перед новими моральними, культурними та геополітичними викликами.  

Дискусія була започаткована доповіддю ректора ЖДУ П. Сауха ''Вчений, якому чужим був "барський 
тон філософії". Науковець зазначив, що усвідомлення власного єства філософії та форм її існування, 
місця серед інших наук і в культурі загалом завжди було актуальним. Але особливого значення ця 
проблема набуває в періоди докорінних змін у суспільстві за умов економічних, технологічних 
трансформацій та переоцінки моральних цінностей. Відверто слабка ступінь представлення 
філософського знання в українському суспільстві, на думку доповідача, пояснюється фатальною 
дилемою, перед якою повсякчас опиняється сучасний вітчизняний філософ: з одного боку, він повинен 
постійно підвищувати професійний і науковий рівень, що обов’язково передбачає його вузьку 
спеціалізацію у межах конкретної галузі чи проблеми і робить оприлюднені ним міркування доступними 
для засвоєння тільки вузькопрофільними фахівцями, а з другого, – філософ, у будь-якому випадку, має 
гостру необхідність адресувати свої ідеї всьому суспільству загалом. У цій суперечності часто виникає 
парадоксальна ситуація, коли ідеї, які можна викласти простою і доступною мовою, висловлюються 
складно і зарозуміло, продукуючи такий собі ''барський тон філософії'', як це назвав свого часу І. Кант. 
Цей ''барський тон'' обмежує вихід філософії y практику та публічну сферу, принижує її статус як 
порадника у вирішенні життєвих питань. 
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Згадуючи особисті зустрічі з Віленом Сергійовичем та дискусії із ним з багатьох питань, П. Саух 
констатує, що йому була властива простота, рівність у спілкуванні й абсолютно чужим був "барський тон 
у філософії", зарозумілість. В. Горський виділявся тим, що мав мужність вступати в постійний публічний 
дискурс, шукав і знаходив компроміс у процесі вирішення гострих життєвих проблем. Він був 
переконаний, що поєднання мудрості з наукою (розпочинаючи із стоїків) зумовило поступове зникнення 
її із ландшафту філософії. Уподібнившись науці, дисциплінам об’єктивного знання, філософія, на жаль, 
втратила те, що було її основою, її коренем – "софію", мудрість. Адже мудрість демаркує сферу знання 
та віри і не претендує знайти те, у що можна лише вірити, як і не обмежується вірою в те, що можна 
достовірно знати. "Зачарований", просякнутий культурою Київської Русі, її ідеями, В. Горський свято 
вірив у нову "зустріч" мудрості й філософії. Його високий професіоналізм у сфері історії української 
філософії і культури ґрунтувався не лише на доведеннях логічного характеру, а розгортався в 
координатах всеохоплюючої софіосфери. Він умів у потрібну хвилину розвести академічну і публічну 
філософію. Де б В. Горський не працював, йому вдавалося створювати мікрозони реальної свободи, й ті, 
хто його оточував (колеги, аспіранти, студенти) почували себе краще, вільніше, аніж це було можливо 
деінде. Особливо яскравим був останній період у його філософській творчості, пов’язаний із Києво-
Могилянською академією, коли він зумів реалізувати себе повною мірою не лише як фундатор вивчення 
духовної культури Києво-Руської доби, а й як блискучий педагог і публічний філософ. 

У доповіді завідувача відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України, доктора філософських наук, професора С. Йосипенка ''Дослідницьке поле історії філософії 
України 1990 – 2000-х років'' були проаналізовані початки і засади формування історії філософії України 
як історії національної філософії, становлення її як академічної дисципліни на постійній інституційній 
основі. Впродовж усієї другої половини ХХ ст. академічна дисципліна історії української філософії 
розвивалася під впливом як внутрішньо наукових, так і зовнішніх, ідеологічних та інституційних 
чинників. Наприкінці 90-х ХХ ст. років спостерігається тенденція, коли історія філософії України менше 
пов'язується із пропагандою, а дедалі більше професійно й тематично постає як академічна дисципліна. 
Водночас змінюється і її академічний статус: із суто дослідницької галузі історія філософії 
перетворюється чи не найпопулярнішу дисципліну навчально-кваліфікаційної продукції. У розвитку 
української філософії автор виділяє чотири окремих періоди: сталінський і післясталінський, застійний, 
період стрімкого розвитку 1969 – 1972 рр. та період сталого розвитку 1991– 2000 років.  

Аналізуючи різні підходи до написання історії філософії, С. Йосипенко охарактеризував методологію 
В. Горського в розумінні предмета історії філософії. На відміну від Д. Чижевського, який вважав 
доцільним вести мову про історію філософії в Україні лише з часів Г. Сковороди, В. Горський починає 
свою ''Історію української філософії'' із філософської думки в культурі Київської Русі. Він був першим, 
хто назвав свій курс лекцій не ''Історією філософії на / в Україні'', а ''Історією української філософії''. 
Філософ уважав, що ''індивідуально неповторне обличчя української філософії утворюється взаємодією 
всього, що було створенo в галузі філософії в Україні, що реально функціонувало в культурі 
українського народу як збірної індивідуальності, суб’єкта філософського осмислення дійсності''. Тому 
дослідження історії філософії України має відбуватися на трьох рівнях : історія філософської науки в 
Україні, історія філософської культури українського народу, історія української філософії, де 
визначається її національний характер. В. Горський описує три історичні конфігурації – ''три головних 
періоди, що відзначались своєрідністю існування української філософської думки'': тип 
філософствування, що сформувався у Київській Русі; другий період: ХІV – ХVІІІ ст., де культура бароко 
зумовлює спрямування найхарактерніших рис духовно-змістовної визначеності української філософії 
цієї доби; третій період – ХІХ – перша третина ХХ ст. – позначений, насамперед, ''визначальною роллю, 
що її відіграє у філософському житті та течія, яка формується в межах культури романтизму''. На думку 
С. Йосипенка, якщо у випадку філософської думки Київської Русі подібний підхід не викликає 
заперечення, то щодо барокового та романтичного типів філософування такі заперечення неминучі. 
Оскільки це період появи ''професійної філософської теорії'' в Україні, її характеристика з погляду 
панівного типу культури, тобто філософії y Києво-Могилянській академії як барокової філософії, а 
академічної філософії ХІХ ст. – як філософії доби романтизму, є доволі штучною. Звичайно, В. Горський 
був далекий від того, щоб підтягувати академічну філософію під панівний тип культури, однак на інших 
рівнях дослідження ця тенденція у нього простежується, більше того, набуває трансісторичного 
характеру. В контексті змісту ''Історії української філософії'' ці міркування В. Горського доводять те, що 
зусилля кількох поколінь істориків філософії України привели до формування канону, який складається з 
дуже різних історико-філософських феноменів, що разом не мають вигляду єдиної історії національної 
філософії. На його думку, не може бути однієї історії філософії (у значенні історіографії) – для 
ефективної роботи варто дбати про збереження різноманітності способів та підходів до історії філософії, 
звести їх до одного означало б втратити щось.  

Одним із найдискусійніших був виступ головного редактора журналу ''Sententiae'', доктора філософських 
наук, професора, завідувача кафедри філософії Вінницького національного технічного університету О. Хоми. 
У своїй доповіді ''Критерії розрізнення національної філософії : екстремальні випадки'' він зазначив, що 
важливість подібних наукових зібрань обумовлюється тим, що києворуські філософські студії є одним із 
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''екстремальних випадків'' наукової діяльності. Відомо, що в Київській Русі не існувало ''професійних 
філософів'', які б писали філософські трактати подібні творам Платона, Арістотеля, Декарта, Спінози чи 
Гегеля, проте, ми можемо віднайти розмаїте мереживо філософських ідей, розсіяних у численних літописах, 
''Повчаннях'', ''Словах'' тощо, з яких ми намагаємося складати цілісну мозаїку києворуської філософської 
культури. Попри те, вчені до сьогодні активно сперечаються з приводу належності цієї культури до 
''української філософії'' або взагалі ставлять під сумнів її наявність в Київській Русі. 

Доктор філософських наук, професор М. Козловець, завідувач кафедри філософії ЖДУ, у доповіді 
''Нація загубленого соціально-філософського дискурсу'' зазначив, що однією iз реальних сучасних 
гуманітарних небезпек є те, що філософські осмислення стратегічних проблем розбудови української 
держави витісняються на узбіччя публічних дискусій і цей процес, окрім всього, супроводжується 
смисловим знеціненням модернізаційно-інноваційної риторики. У нас немає структурованої 
інтелектуальної традиції, відсутній відповідний досвід. Разючі зміни, що відбуваються в усіх сферах 
життя українського суспільства, не знайшли свого раціонального осмислення не лише на рівні 
повсякденної, а й теоретичної свідомості. Вони радше залишаються у просторі негативних або 
позитивних переживань. Раціональність, логічність, практичність, відсторонений від емоцій вибір – поки 
нам це не вдалося. В суспільстві відбувається імітація національного інтелектуального дискурсу, йому 
бракує структурованості, масштабу, глибини. Великий баласт неперетравленого досвіду витісняє 
національний дискурс на периферію. Україна й нині позбавлена повноцінної можливості пошуку Істини 
у власній історії, а відтак і формування сенсу свого майбутнього.  

Реальне забезпечення суверенітету України, вихід її на світову арену, якісні перетворення в суспільстві, які 
так потрібні нам сьогодні, не можливі без системного перезавантаження, ментального переосмислення 
дотеперішнього національного досвіду, цивілізаційного дозрівання. Українці сьогодні мають гостру потребу в 
надолуженні втраченого національного дискурсу як практики постійної інтеріоризації, відтворення спільного 
досвіду як осмислення нашого колективного буття: буття минулого, нинішнього чи завтрашнього. 
Обмірковуючи свою екзистенцію та постійно відтворюючи спільний національний досвід у мові, звичаях, 
оцінках, вчинках або цілепокладанні, ми тим самим наповнюємо нашу спільноту сенсом. Українське 
суспільство як ментальне і культурно-історичне розмаїття покликане, найімовірніше, стати нацією 
внутрішнього демократичного діалогу і взаємообміну. Головне – шукати спільно вихід із ситуації, яка 
склалася, здійснити консолідацію усіх творчих і позитивних сил на цьому шляху. Хоча роздуми чи то 
філософування далеко не завжди наштовхують на точний рецепт порятунку, однак удосконалюють наше 
світосприйняття, нас, наші дії. Нам потрібні свої українські ''декади Понтіньї'', які б мали бути такими ж 
інтелектуальними, камерними і контргламурними, як ті французькі у першій половині ХХ ст. Як місце 
інтелектуального паломництва такий дискусійний майданчик надихатиме до пошуку української національної 
Істини. Тут має формуватися порядок денний для національного дискурсу, правильно формулюватися 
проблеми, а відтак і варіанти їх вирішення. З такого інтелектуального середовища буде генеруватися й нова 
політична, інтелектуальна еліта. 

Доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу філософії культури, 
етики та естетики Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України В. Малахов у доповіді 
''Феномен сорому в давньокиївській писемності'' розкрив смислові аспекти опозиції студъ (стыд) / 
срамъ, релевантної для давньокиївських агіографічних і літописних пам’яток; згодом ця опозиція дістала 
розвиток у подальшій еволюції як української, так і російської мови. При цьому спостерігається 
характерне розходження моральних акцентів, почасти реформоване вже в києворуських джерелах. Так, 
лексема срамъ (відповідно, сором) тягне за собою комплекс значень т. зв. ''лицарської'' або ''вояцької'' 
етики (М. Осовська), в основі якого – страх збезчещення, падіння в бруд, у нечистоту. У свою чергу, 
студъ (відповідно, стид, стыд) утримує давнє значення остороги проти порушення налаштувань 
спільного родового життя з притаманним йому органічним теплом і водночас – набуває нових смислових 
відтінків у контрасті до уявлень доби Модерну про ''фаустівську'' людину та необмежену самореалізацію 
як її життєве покликання. Лексична опозиція, виразно представлена в писемності ще києворуської доби, 
виявляється запитаною нашою сучасністю; оновлене сприйняття цієї опозиції збагачує незамінними 
нюансами нинішню моральну свідомість, додає їй історичної глибини. 

У доповіді кандидата філософських наук, докторанта Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН 
України О. Киричка ''Філософія і політика у працях В. С. Горського'' йшлося про те, що в інтелектуальній 
біографії філософа чільне місце посідає проблема співвідношення філософії та політики, хоча він і не 
використовує поняття ''політична філософія''. На думку доповідача, вирішення питання співвідношення 
філософії і політики у працях В. Горського може бути корисним для сучасних філософських досліджень 
трьома основними здобутками: 1) універсальністю підходу; 2) відходом від лінійних схем у розумінні 
співвідношення філософії і політики; 3) розробкою своєрідної процедури дослідження взаємозв’язку 
явищ культури. При цьому вивчення В. Горським філософії і політики не обмежувалося тільки у так 
званому ''антагоністичному'' суспільстві, в якому, на відміну від ''соціалістичного'', існує класова 
боротьба, а й успішно застосоване до будь-якого суспільства загалом, в тому числі й соціалістичного, яке 
розглядалося ним не як ''безантагоністичне''. Аналізуючи зв'язок філософії і політики в 
''антагоністичному'' суспільстві В. Горський відходить від розуміння філософії як виразника потреб та 
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інтересів конфліктуючих класів, а розглядає їх в ширшому сенсі – як складові культури, особливий 
спосіб людського буття, спрямованого на її саморозвиток і пов’язаного зі ставленням до світу та 
діяльністю, в котрій воно реалізується. Філософія як саморефлексія пов’язана з наукою, релігією, але 
найбільшою мірою із політичним життям. В. Горський обґрунтовує, що філософія і політика 
пов'язуються між собою, насамперед, через світогляд, який, на його думку: а) передбачає з'ясування їх 
взаємного ставлення одна до одної загалом; б) вимагає вивчення особливостей обміну змістом знань між 
філософією і політикою. Він дослідив характер взаємного ставлення між філософією і політикою, 
широкий спектр впливу політики на філософію, як і філософії на політику. Політика, на думку 
В. Горського, може задавати межі філософського змісту через створення так званої ''актуальної сфери 
теоретичного базису'' – тих знань (як минулих, так і сучасних), на які спирається філософ у своїй 
творчості. Політика, насамперед, відображається у тому змісті філософського знання, який стосується 
уявлень про сутність людини і суспільства. 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу зарубіжних джерел з історії України 
Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Д. Гордієнко зупинився на 
осмисленні В. Горським творчості та самої постаті Тараса Шевченка. Науковець приходить до висновку, що у 
філософському шевченкознавстві В. Горський пройшов еволюційний шлях від методологічних засад 
радянської історико-філософської науки до погляду на Шевченка та його творчість з позицій власних 
методологічних здобутків. Саме його цілісне осмислення творчості й постаті Шевченка, що є нероздільними, 
заклало основу сучасного філософського шевченкознавства. Хоча до постаті Тараса Шевченка він частково 
звертався і в кандидатському дослідженні, однак безпосередньо ж до його творчості в філософському аспекті 
В. Горський звернувся наприкінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. під час підготовки 4-х томного видання 
''Антологія світової філософії'', четвертий том якої був присвячений філософській та соціологічній думці 
народів СРСР ХІХ ст. Йому належать вступна стаття і підбірка текстів Т. Шевченка, що відображають 
філософські ідеї. Цілком у руслі радянського шевченкознавства В. Горський зазначає, що Шевченко – це 
''великий український народний поет, мислитель, революційний демократ'', світогляд якого є 
матеріалістичним та діалектичним і який формувався ''під впливом загальноросійського антифеодального 
руху'', однак тут же додає і вплив боротьби ''українського народу за своє соціальне і національне визначення''. 
Виділяючи власне філософські ідеї, В. Горський зазначає, що творчість Шевченка несе ідеї про проблеми 
сутності людини, людського щастя і свободи.  

Після проголошення незалежності України в шевченкіані В. Горського відбувся перелом, він 
розкриває три основні хиби радянського історико-філософського шевченкознавства:  

– Схематизм у підході до історико-філософських досліджень спадщини Т. Шевченка, зокрема перед 
науковою спільнотою чітко ставилось завдання показати Поета, який: а) матеріалістично вирішував 
основне питання філософії щодо природи; б) був на шляху до матеріалістичного розуміння історії; в) був 
діалектиком та атеїстом. 

– Друга хиба полягала в некоректності дослідження поетичного твору на рівні з філософським 
трактатом. Від дослідника вимагалось не стільки осмислювати творчу спадщину поета, скільки 
підібрати, фактично вирвати з контексту потрібні цитати і правильно – по-марксистські – їх 
проінтерпретувати. 

– Третя хиба – використання методу купюр, коли бралися до розгляду лише окремі – підходящі 
цитати, а інші свідомо замовчувались, а деякі твори взагалі не публікувались.  

Ці хиби, зазначає В. Горський, після активного історико-філософського дослідження спадщини 
Шевченка в 50-60-ті роки ХХ ст. в наступні роки й породили серед дослідників української філософії 
тезу, що Т. Шевченко не належить до числа власне філософів, і природно, не творив філософських 
трактатів, а як митець і громадський діяч вирішував інші питання. Конструктивне розв’язання проблеми, 
за В. Горським, можна знайти не у втискуванні Шевченкової спадщини в наявне коло історико-
філософських проблем, а на шляху розширення самого кола цих проблем, що передбачає уточнення 
наших уявлень про предмет і об’єкт історії філософії як такої. Творчість Шевченка, на думку 
В. Горського, можна визначити терміном ''філософія трагедії''. Ідеться не лише про переживання, 
осмислення власної трагічної долі, а й ''прийняття їм на себе трагедії буття рідного народу, України, що 
утворює світ, навколо якого будується його світорозуміння''.  

Кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії 
імені Г. С. Сковороди НАН України Т. Чайка у доповіді ''Світла мірність давньокиївських чудес'', 
посилаючись на Георгія Федотова, наводить ємну характеристику морального образу давньоруських святих: 
''світла мірність''. Є всі підстави стверджувати, що ознака ''світлої мірності'' певним чином була притаманна і 
давньокиївським уявленням про чудо – незважаючи на всю, здавалося б, парадоксальність віднесення до 
галузі чудесного будь-яких уявлень про міру. В багатьох показових для давньокиївської тавматології 
випадках ми стикаємося з характерним переходом від жаху (''ужасти''), пов’язаного з порушенням міри 
побутового існування внаслідок втручання понадприродних сил, до утвердження вищої домірності і 
божественної краси як фінальних наслідків чуда. При цьому, як в агіографічній літературі, так і в літописах 
переважна більшість києворуських описів чудес відрізняється своєрідною благородною стриманістю; попри 
дивовижність сюжету, в цих описах ми здебільшого не зустрічаємо того розгулу фантазії і хизування 
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шокуючими деталями, які притаманні, зокрема, чималій кількості пам’яток візантійської писемності. Витоки 
згаданої ''світлої мірності'' можна шукати як у первинній простоті й нерозколотості неофітської віри давніх 
русичів, так і у більш глибоких шарах народної свідомості та вдачі, що зумовили селективний характер 
сприйняття і тлумачення духовної спадщини культур, які прийняли християнство раніше. 

У матеріалах доктора філософських наук, професора А. Герасимчука проаналізовано співвідношення 
змісту казкового і міфологічного мислення. Автор доходить висновку, що і перше, і друге в своїй основі 
мають фантастичний вимір. Це є те спільне, що об’єднує казку і міф. Але між ними є й суттєві 
відмінності. По-перше, міф має значно тривалішу історію, тоді як казка як фантастичне оповідання 
датується, як зазначають дослідники цього жанру, ХVІІ-ХVІІІ століттями, тоді як міф має багатотисячну 
історію. По-друге, казка є індивідуальним витвором (або кількох осіб), тоді як міф – це колективна 
творчість і він є безособовим. По-третє, казка звернена до конкретної особи або кількох людей (група, 
клас). І по-четверте, казка характеризується алегоричними формами, що не є притаманним міфу, але і 
казка, і міф формують суспільну свідомість, духовні орієнтири молодого покоління і народу загалом. 

Кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії Житомирського державного 
університету імені Івана Франка Н. М. Ковтун акцентувала увагу на особливостях виявлення соціальної 
активності правителя на основі дослідження ''Повчання'' Володимира Мономаха. Аналіз вольових засад 
соціальної активності правителя виводиться автором зі специфіки діяльності князя, спрямованої на 
формування, збереження, селекцію і ретрансляцію політичних цінностей та задоволення політичних 
потреб та інтересів широких верств населення. Соціальна активність правителя тлумачиться Мономахом 
у контексті його здатності організовувати буття як власного ''дому'', так і держави загалом. Божої милості 
людина може досягнути лише через соціальну активність і соціальну відповідальність. Натомість 
соціальна апатія тлумачиться автором як основа зла і гріховності на землі.  

На Читання були подані також матеріали професорів О. Полисаєва (Київ), Я. Білика, І. Загрійчука 
(Харків), М. Зайцева, Л. Шугаєвої (Рівне), В. Личковах (Чернігів), О. Рудакевича (Тернопіль), кандидатів 
філософських наук, доцентів О. Білика (Харків), В. Бліхара (Львів), В. Єворовського (Мінськ), 
В. Сабадухи (Луганськ), Д. Шевчука, М. Карповця, М. Мельничука (Рівне), В. Слюсара, С. Сухачова, 
В. Стародубця, О. Соколовського, О. Чаплінської, В. Заглади, І. Вітюк, Ю. Ковтуна (Житомир), А.-
А. Климчука (Біла Церква), В. Корабльової (Київ), кандидата філологічних наук, доцента 
В. Башманівського (Житомир), кандидата історичних наук, доцента В. Коваленка (Чернігів), кандидатів 
філософських наук, старших викладачів Л. Горохової, О. Фаріон, В. Мельничук (Житомир), В. Співака, 
Л. Чабак (Чернігів), асистентів та аспірантів кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка 
О. В. Коржовської, Я. Башманівської, А. Кобетюка, В. Заєць, Л. Зайко, Я. Марченка, Є. Мойсеєнка, 
К. Сімоняна, Д. Гьокхана, М. Стецької, Н. Хом'як, О. Мельник, О. Саюк. 

Всі учасники Читань були єдині в кількох принципових тезах. Філософія як форма культури і теоретичний 
фундамент світогляду українського народу, існування якої налічує понад тисячу років, лише останнім часом 
набула статусу національної. Протягом сторіч українська духовна культура та її здобутки привласнювалися 
іншими народами, особливо тими, історія яких виявлялася значно коротшою. Сьогодні ці привласнені 
культурні багатства, в тому числі й культура Київської Русі, повертаються до української скарбниці. 
Зазначений процес у національній філософії є досить складним, що пов’язано не лише з тривалою відсутністю 
державно-національної самостійності, а й з тим, що саме розуміння специфіки національної філософії 
формується досить пізно. Філософська думка України, як і національна культура загалом, починаючи з 
філософських ідей у культурі Київської Русі, Г. Сковороди і до сьогодення, володіє неповторними, 
історичними, унікальними рисами, які визначають її значний внесок у розвиток світової філософії.  

Було б великою помилкою не пам’ятати того, що наші нинішні творчі пошуки у розбудові української 
історико-філософської думки значною мірою стали можливими завдяки великій і плідній філософській 
праці, яку здійснив не у кращі часи справжній мислитель й мудрець В. Горський. На жаль, попри 
хронологічну близькість доби філософів-шестидесятників, дискурсивно й тематично вона виявилася 
сьогодні дуже далекою й чужою, особливо для молодого покоління філософів. Руйнування тяглості 
поколінь, незнання специфіки існування філософії за цієї доби та особливостей радянського 
філософського дискурсу не лише призводять нерідко до заперечення існування філософії у цей період 
або її повного несприйняття, а й руйнують історичну пам’ять як репрезентативну форму дійсності. 

Українським науковцям, за загальним визначенням, варто рішучіше долати комплекс меншовартості, 
неповноцінності в галузі філософії. У цьому й полягає культурна значущість VІІ давньоруських 
історико-філософських читань. 

 
Микола Козловець 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка; 
Олександр Киричок 

 кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 
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НАРОДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ: 
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ОЛЬГИ КУЦЕВОЛ ''ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЛІТЕРАТУРИ'' 
 
На найвищому щаблі Дерева життя стоїть людина. Розумна, здатна не просто існувати, але й 

пізнавати світ і творити його. Тому нас оточує не тільки світ природи, але й той, що створений людською 
цивілізацією, – будинки, машини, дороги, розумні прилади, скульптури й картини, книги та поля 
пшениці. І все це змогло з’явитися завдяки здатності особистості до творчості – здатності, яка зближує 
людину з Творцем. 

Життя не стоїть на місці – воно постійно розвивається, ускладнюється, ставить перед нами все нові й 
нові проблеми, котрі вимагають творчого підходу до їхнього розв’язання, відкриття закономірностей 
буття, створення нових предметів, машин, теорій, які допомагають творити й жити. А тому саме життя, 
потреба його подальшого вдосконалення, а можливо, і самого виживання людства у світі, що постійно 
змінюється, поставили на порядок денний діяльності школи та ВНЗ завдання розвивати творчі здібності 
учнів і студентів як необхідну якість, зумовлену викликами буття. 

Про це свідчить історія школи, особливо історія її вдосконалення у ХХ-ХХI століттях, сучасне 
реформування освіти, у тому числі освіти вищої. Одним із моментів цієї історії був і відомий, але нині 
дещо призабутий семінар, що проводився під егідою ЮНЕСКО в 1990 р. у тодішньому Ленінграді (назва 
цього наукового зібрання промовляє сама за себе: ''Функціональна неграмотність і професійна 
некомпетентність як фактори ризику сучасної цивілізації''), на якому було гостро поставлене питання про 
необхідність розвивати творчі здібності учнів, навчати їх мислити. Цей факт підтверджує, що 
дослідження проблеми формування людської здатності до творчості детерміноване самим життям, 
етапами його розвитку. 

Тому й монографія доктора педагогічних наук, професора Куцевол Ольги Миколаївни ''Теоретико-
методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури'', яка узагальнює багаторічній 
науковий пошук відомого в Україні вченого-методиста, є відповіддю на духовні запити нашого 
непростого часу, потреби життя та вищої школи. Рецензована книга написана у відповідності до 
магістрального напряму вищої освіти України, що передбачає підготовку вчительських кадрів, здатних 
перманентно вдосконалювати професійні якості, розширювати засвоєний досвід попередників і 
створювати новий. О. Куцевол переконливо доводить, що необхідним складником професійного 
становлення та однією із умов самореалізації педагога є креативність. Погоджуємося з утвердженням 
особливої значущості цієї якості для вчителів літератури, що зумовлено специфікою та функціями 
навчального предмета, його роллю у формуванні юної особистості.  

Переконливою є теза авторки монографії про необхідність зміни вектора методичної підготовки 
майбутнього вчителя-словесника з нормативно-регламентуючого на творчий компонент, тобто формування в 
студентів готовності до методичної творчої діяльності. Вважаємо доцільним обраний шлях розв’язання 
проблеми – через модернізацію професійно-методичної підготовки вчителів української літератури на 
засадах гуманітарних наук, що особливо активно розвиваються останніми десятиліттями у форматі 
психологічної й педагогічної думки, – креалогії та креагогіки. 

Виклики й потреби сучасної вищої педагогічної освіти визначили мету дослідження – теоретично 
обґрунтувати й розробити навчально-методичну систему розвитку креативності майбутніх учителів 
літератури в процесі їхньої професійно-методичної підготовки. Реалізація поставленої мети 
детермінувала структуру монографії, кожен із трьох розділів якої наочно демонструє розгортання 
наукового пошуку. 

У першому розділі ''Методологічні засади проблеми креативності в дискурсі загальної теорії 
творчості'' висвітлено основні напрями дослідження означеної проблеми у філософії, психології та 
літературознавстві. Тут розкрито історію пошуків розв’язання нагальної необхідності розвитку в 
особистості здатності до творчості, виникнення самого поняття ''креативність'', його глибинної сутності. На 
основі ґрунтовного аналізу методологічних засад теорії загальної творчості О. Куцевол доводить, що 
творчість є винятково цінним і необхідним явищем людської культури, її значення в житті та духовному 
бутті людства непроминальне.  

З’ясовано сутність, структуру та джерела креативності, розглянуто співвідношення понять ''творчість'', 
''креативність'', ''креативна особистість'', ''креативні якості''. У роботі окреслено специфіку літературної 
творчості, осмислення якої необхідне для вибудови вчителем-словесником своєї професійної діяльності, 
осмислення ним та учнями психології творчості письменника.  

О. Куцевол переконливо доводить, що основу креативності становлять психофізіологічні задатки, 
розвиток яких детерміновано численними факторами макро-, мікро- та мезосередовища. Креативність 
розвивається в процесі продуктивної діяльності індивіда. В онтогенезі особистості виділяються 
сенситивні періоди для розвитку її творчого потенціалу, одним із яких є вік 18-25 років, що збігається з 
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часом навчання молоді у вищій школі, здобуттям нею майбутньої професії. Це необхідно враховувати 
організаторам освіти у ВНЗ. 

У другому розділі ''Педагогічні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури в контексті 
професійно-методичної підготовки'' розглянуто специфіку та складники професійної діяльності вчителя 
літератури, обґрунтовано її креативогенну сутність, здійснено компонентно-структурний аналіз методичної 
творчості, вибудовано модель креативних якостей, сутнісних у професійній роботі вчителя літератури.  

О. Куцевол аргументовано доводить, що професійно-педагогічна діяльність учителя літератури має 
іманентно творчий характер, зумовлений креативогенною природою мистецтва слова та педагогічного 
процесу. Викладач літератури ''приречений'' на творчість, що зумовлено кількома чинниками: самим 
предметом вивчення – явищем словесного мистецтва; специфічною естетичною природою процесу 
передачі учням літературних знань у форматі полілогічної взаємодії ''художній твір – його автор – 
учитель – учень – клас''; особливою роллю цієї шкільної дисципліни у творенні духовного світу юних 
особистостей та розвитку їхніх творчих здібностей. 

Ґрунтуючись на дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів Дж. Гілфорда, А. Маслоу, 
В. Козленка, В. Рибалки, В. Роменця, Е. Торранса та інших, авторка монографії трактує креативність 
учителя літератури як динамічну інтегративну сукупність особистісних якостей, що визначає здатність 
пластично й адекватно змінювати досвід методичної діяльності, який став непродуктивним за даних 
умов, а також створювати нові оригінальні засоби й способи навчальної взаємодії з учнями з метою 
їхнього творчого розвитку за допомогою мистецтва слова. 

Звертає на себе увагу глибина та повнота осмислення дослідницею того, що зроблено в цьому плані 
відомими вченими низки країн світу, уміння бути справедливою й коректною в оцінках праць, про які 
йдеться в монографії, що, без перебільшення, є енциклопедією креативності як феномена, фактора 
людського розвитку.  

Солідаризуємося з потрактуванням О. Куцевол методичної діяльності вчителя літератури як 
важливої складової його фахової компетенції. Згодні, що вчитель літератури як творець інтелектуальної, 
духовної та моральної сфери юної особистості має бути особливо чутливим до інновацій, здатним до їх 
сприймання, упровадження та продукування у власній роботі, що зумовлює потребу формування його 
готовності до методичної творчості. Це поняття введено дослідницею у сучасний теоретико-
методичний дискурс і трактується як діяльність, спрямована на постановку дидактично-методичних 
завдань, котрі передбачають удосконалення змісту, структури й системи шкільної літературної освіти та 
пошук нестандартних, оригінальних шляхів і засобів їх вирішення, спрямованих на розвиток суб’єктів 
навчально-виховної взаємодії за допомогою художнього слова.  

О. Куцевол доводить, що провідну роль у процесі методичної творчості вчителя літератури відіграє 
особистісний компонент, позаяк від рівня сформованості його складових залежить мотиваційна 
налаштованість педагога на самовдосконалення та якість результатів його праці. На основі аналізу й 
узагальнення психолого-педагогічних досліджень та результатів констатувального етапу експерименту 
науковцем побудовано модель креативних якостей особистості, професійно сутнісних для творчої 
методичної діяльності вчителя літератури, що є інтегрованою сукупністю мотиваційного, емоційного, 
інтелектуального, естетичного, комунікативного, екзистенціального компонентів.  

Монографія містить аналітичне осмислення досвіду дослідження проблеми креативності у світовій 
науці й узагальнення власних пошуків і студій, котрим авторка присвятила багато років творчої праці як 
учитель-словесник загальноосвітньої школи, а згодом викладач педагогічного університету. Досить 
детально розглянуто генезу проблеми творчості вчителя літератури в методичній науці та шкільній 
практиці, здійснено ретроспективний аналіз праць учених-методистів Т. і Ф. Бугайків, К. Сторчака, 
О. Мазуркевича, Б. Буяльського, І. Синиці, В. Неділька, Є. Ільїна, Л. Львової, Л. Мірошниченко, 
Б. Степанишина, Є. Пасічника, Н. Волошиної, Г. Токмань та ін. Скрупульозний аналіз методичних 
джерел засвідчив, що окремі аспекти творчої діяльності словесника були в полі зору вчених, однак і досі 
не розроблені теоретичні основи цієї проблеми та механізми формування готовності педагога до 
творчого виконання своїх професійних обов’язків. 

У третьому розділі презентовано авторську модель навчально-методичної системи розвитку 
креативності майбутніх учителів-словесників у форматі їхньої професійно-методичної підготовки. Вона 
заснована на креативно-інноваційній стратегії – перенесенні акценту з традиційної освітньої 
парадигми, що передбачає оволодіння студентами нормативним компонентом методики, на 
самовдосконалення й саморозвиток професійно сутнісних креативних якостей особистості, її готовності 
до сприймання, використання і творення педагогічних інновацій. 

Креативно-інноваційна стратегія детермінує зміни у всіх компонентах професійно-методичної 
підготовки вчителя літератури: лекційно-теоретичному блоці, при проведенні практичних і лабораторних 
занять, організації самостійної, науково-дослідницької, позааудиторної роботи, проходженні педагогічної 
практики. Мета напрацьованої навчально-методичної системи – розкриття та розвиток професійно-креативних 
здібностей студентів, підсилення впевненості у своїх творчих силах, здатності генерувати нестандартні 
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ідеї, умінні творчо мислити й діяти, адаптувати отримані теоретичні знання у творчій методичній діяльності, 
спрямованій на літературну освіту школярів. 

Побудова моделі ґрунтувалася на засадничих принципах: розвивального навчання, проблемності, руху 
від потенційної до актуальної креативності, пріоритетності творчих способів діяльності над репродуктивними; 
інноваційності, домінування непрямого й перспективного керівництва і т. ін. 

Процес розвитку креативності студентів у розробленій моделі містив три етапи: діагностично-
інформаційний; репродуктивно-творчий; творчо-репродуктивний. Мета першого етапу – підготовка до 
формування професійно-креативних якостей майбутніх учителів-словесників, надання їм знань про 
особливості методичної діяльності вчителя літератури, її нормативний та інноваційний компоненти, 
діагностування рівня потенційної креативності студентів. Мета другого етапу – навчити майбутніх 
освітян не лише репродуктивному відтворенню засвоєних знань і способів діяльності, а також їх 
комбінуванню, трансформації, відбору відповідно до навчальної ситуації, моделюванню компонентів 
навчально-виховного процесу із внесенням елементів новизни. На третьому етапі студенти навчаються 
творчо моделювати процес викладання літератури в школі, причому тепер продуктивний компонент 
професійно-методичної діяльності переважає над репродуктивним. 

Як бачимо з монографії, в експериментально-дослідному навчанні О. Куцевол віддавала пріоритет 
інтенсивним методам, прийомам, видам і формам навчальної діяльності, характерним для сучасних 
освітніх парадигм. Це: проблемний виклад матеріалу, інтерактивні різновиди лекції, евристична, 
проблемно-пошукова, автентична, сократична бесіди, різноманітні дискусії, евристичні методи навчання, 
дидактичні ігри, тренінги, кейс-метод, підготовка проектів, портфоліо, майстер-клас тощо.  

Заслуговує на схвалення застосування О. Куцевол сучасних інтерактивних технологій викладання у ВНЗ, 
котрі стають домінантними в теоретичній і практичній підготовці студентів, а також в їхній науково-
дослідницькій, самостійній та позааудиторній роботі під час опанування дисципліною ''Методика 
навчання української літератури''. Варто зазначити, що при цьому дослідниця цілком слушно пропонує 
гармонійно поєднувати інноваційні форми й методи навчальної діяльності студентів з добре 
апробованими формами і методами викладання у вищій школі.  

Продемонструємо це на прикладі університетської (інформаційно-повідомляючої) лекції (підрозділ 
3.2). О. Куцевол радить урізноманітнювати цю традиційну для вищої школи форму викладу матеріалу 
використанням інноваційних лекційних стратегій, а саме: проблемна лекція, лекція-діалог, лекція-
візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція інтегративна (лекція удвох), лекція-дискусія, лекція-рольова 
гра, лекція-консультація, лекція із заздалегідь запланованими помилками тощо. Хочемо зазначити, що 
більшість із запропонованих модифікацій лекцій ефективно апробовано на практиці викладання 
''Методики навчання української літератури'' в ННІ філології та журналістики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка.  

Практичну цінність має підрозділ 3.4, в якому обґрунтовано теоретико-методичні засади 
моделювання уроку літератури як творчого процесу, що може стати своєрідним інструктажем для 
вчителів-початківців. Використовуємо ці рекомендації на практичних та лабораторних заняттях 
студентів-філологів з методики навчання української літератури.  

Новаторським вважаємо підрозділ 3.5, де викладено теоретичні основи підготовки майбутніх словесників 
до імпровізації як різновиду методичної творчої діяльності. По суті, це перша спроба в теорії методики 
навчання української літератури висвітлити наукові засади проблеми педагогічного імпровізування.  

Схвально відгукуємося про пропозиції О. Куцевол щодо організації та проведення педагогічної практики, 
науково-дослідної, самостійної, позааудиторної роботи студентів, засновані на ідеї формування їхньої 
креативності. Чимало напрацювань дослідниці вже успішно апробовано в контексті професійно-
методичної підготовки студентів-філологів нашого ННІ філології та журналістики. 

З огляду на все сказане можемо стверджувати, що рецензована монографія може кваліфікуватися як 
практично центроване дослідження, оскільки тут досить повно й переконливо розкриваються методи, 
прийоми і форми навчальної роботи, котрі розвивають у студентів, майбутніх учителів-словесників їхній 
творчий потенціал, здатність сприймати й продукувати інновації. Це робить монографію 
Ольги Миколаївни не тільки енциклопедією креативності, як зазначено вище, але й надійною лоцією в 
теорії і методиці формування креативних якостей особистості, професійно необхідних для творчої 
методичної діяльності вчителя літератури. 

Зауважимо, що всі історико-методичні, педагогічні, філософсько-теоретичні положення, розглянуті й 
обґрунтовані в монографії, спрямовані саме на те, щоб доказово й переконливо розкрити й теоретично 
окреслити види, форми і прийоми роботи, які мають стати основою креативного розвитку особистості й 
формування методичної готовності майбутнього вчителя-словесника. Цим зумовлена й структура 
монографії, яка починається з розгляду методичних засад проблеми креативності в дискурсі загальної 
теорії творчості, що дає змогу обґрунтувати педагогічні основи розвитку креативності майбутніх 
учителів літератури в контексті професійно-методичної підготовки і на підставі цього створити чітку 
навчально-методичну систему розвитку їхнього творчого потенціалу.  
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Ще раз підкреслюємо вагоме значення третього розділу монографії, що є осердям дослідження й 
презентує методичне забезпечення авторської навчально-методичної системи, в якій розвитку креативності 
студентів-філологів служать усі види і форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ. Викликає 
повагу здатність автора з величезного різноманіття форм, видів і прийомів навчальної діяльності, котрі 
прийшли останніми десятиліттями в методичну науку та шкільну практику, вибрати те найголовніше й 
найефективніше, що найбільше відповідає потребам сьогодення відповідно до запитів і вимог майбутнього. 
Цим головним якраз і є креативність, здатність творити, поспішати за швидкоплинним часом. 

Поряд із позитивами цієї ґрунтовної наукової праці О. Куцевол хочемо зауважити й можливі 
перспективи поглиблення дослідження. Вважаємо, що для викладачів-практиків було б бажаним 
детальніше проілюструвати деякі новітні методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності 
прикладами. Зокрема, хотілося б познайомитися з тематикою проблем сучасної методики навчання 
української літератури, які доцільно, на думку авторки, обговорювати, використовуючи різноманітні 
модифікації ''мозкового штурму'', як-от: колективна мозкова атака, масова, індивідуальна, письмова, 
подвійна, з оцінкою ідей. 

Насамкінець хочемо зазначити, що монографія О. Куцевол ''Теоретико-методичні основи розвитку 
креативності майбутніх учителів літератури'' (Вінниця: Глобус-Прес, 2006. – 348 с.) написана чіткою, 
літературною мовою, від чого виклад думок автора тільки виграє.  

Переконані, що напрацьована Ольгою Миколаївною Куцевол креативно-інноваційна стратегія професійно-
методичної підготовки майбутніх учителів літератури може стати основою для подальших науково-
методичних пошуків (зокрема йдеться про вдосконалення навчальної програми з дисципліни ''Методика 
навчання української літератури'', підготовку підручників, навчально-методичних посібників та рекомендацій 
для ВНЗ, спроможних реалізувати запропонований у дослідженні підхід). 

Висока науково-теоретична компетентність професора О. Куцевол, помножена на методичний і 
психолого-педагогічний досвід ученого та викладача-практика, допомогли їй при дослідженні однієї із 
найскладніших проблем сучасної методики навчання літератури сказати те нове слово, на яке чекала 
теорія й практика літературної освіти в школі і ВНЗ. 

 
В. В. Халін, 

директор ННІ філології та журналістики Житомирського 
державного університету імені Івана Франка,  

кандидат педагогічних наук, доцент 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. М. НАЗАРЦЯ ''ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ'' 

 
Питання з’ясування жанрової природи лірики – одне з найбільш актуальних і дискусійних в 

літературознавчій науці. Попри висновки дослідників про розвиток лірики ХІХ – ХХ ст. поза межами та 
законами жанру, результати сучасних генологічних розвідок дають підстави констатувати, що жанрова 
специфіка твору, тенденції та закономірності жанрового мислення були і залишаються активним 
чинником розвитку літературного процесу. Власне, саме про це свідчить монографія В. Назарця, в якій 
досліджується художній феномен української адресованої лірики.  

Теоретична гіпотеза В. Назарця про наявність у жанровому розмаїтті ліричних форм специфічного 
метажанрового утворення, означеного ним як адресована лірика, зводиться до системи наступних 
тверджень. На думку автора, в аспекті сучасних генологічних типологій адресовану лірику можна 
кваліфікувати як один із різновидів медитативно-зображальної лірики (за класифікацією Г. Поспєлова). 
Так, якщо у власне медитативній ліриці відтворено авторські роздуми та рефлексії із приводу певних 
життєвих явищ, то в медитативно-зображальній – ці роздуми поєднано з елементами предметного 
зображення явищ, з приводу яких виникає рефлексія. Медитативно-зображальний тип лірики, на думку 
дослідника, є внутрішньо неоднорідним і, як наслідок, може ґрунтуватися на різних художніх 
домінантах. Зокрема, у ''медитативній'' складовій можна виокремити власне рефлективну (з акцентом на 
заглиблення у свідомість авторського ''я'' у формі емоційних, але раціонально артикульованих роздумів) і 
сугестивну (з наголосом на елементах емоційного самонавіювання, якими супроводжуються авторські 
роздуми) домінанти. У ''зображальній'' складовій медитативної лірики може домінувати і власне 
предметно-зображальний (більш-менш деталізований опис певних природних явищ або людських 
образів), і комунікативно-зображальний (опис, у якому модельовано ситуацію уявного спілкування 
суб’єкта поетичного висловлювання із його адресатом) елементи. Цей останній елемент, на погляд 
автора, передбачає транспозицію поетичного твору зі сфери автопсихологічної лірики в площину лірики 
адресованої. Така теза цілком відповідає загальноприйнятій думці, що домінантною ознакою цього 
жанрового різновиду є феномен підкресленої адресації у тому сенсі, що саме вона у цьому типі ліричних 
творів стає предметом зображення. 

У монографії адресовану лірику потрактовано як загальне означення такого метажанрового 
утворення, що охоплює поетичні жанри з підкресленою адресною настановою. У контексті 
метажанрового утворення адресованої лірики автор виокремлює три основні жанрові форми – послання, 
присвяту і віршований лист. У статусі художньої модифікації певного загального для них інваріантного 
цілого (адресованої лірики) всім трьом жанровим формам, на його думку, відповідно, притаманні такі 
генологічні ознаки, які, з одного боку, є спільними для них, доводять їхню належність саме до цього 
метажанрового утворення, а з іншого боку, репрезентують дещо відмінний, специфічний спосіб вияву 
загальних для цього метажанрового утворення генологічних принципів, що, власне й дає теоретичні 
підстави розглядати їх як окремі жанрові форми. Хоча усі три жанрові форми, як справедливо зауважує 
автор, відомі з часів античності, провідною з них варто визнати послання – інваріантну модель 
адресованої лірики. Відтак, у посланні, на думку автора, у найбільш очевидній формі сконцентровано 
''родові'' генологічні ознаки адресованої лірики: підкресленість адресної настанови, наявність 
внутрішньотекстового адресата, імітація діалогу між автором і адресатом, маркованість адресної 
настанови заголовком вірша та численними формами введенного до тексту ''зверненого слова''. У двох 
інших жанрових формах адресованої лірики – присвяті та віршованому листі – ці ознаки або не мають 
такого чіткого вияву, або ж виступають у дещо послабленій формі.  

Варто зазначити неупередженість та дослідницьку коректність автора монографії, який, попри 
бездоганну логічну стрункість, продуманість та виваженість постульованих ним теоретичних аргументів, 
слушно зауважує, що гіпотетична можливість і доцільність теоретичної диференціації зазначених 
жанрових форм адресованої лірики, їхнє практичне розрізнення досить часто є дискусійним з огляду на 
те, що автор може надавати конкретному ліричному твору генологічних ознак, притаманних відразу 
двом або й трьом теоретичним жанровим моделям, або, навпаки, може декларувати адресну настанову у 
заголовку, епіграфі чи епізодичному зверненні у тексті, фактично, використовуючи її як риторичний 
прийом посилення номінативної, описової функції тексту. Чітке виокремлення жанрових форм 
адресованої лірики, на думку автора, є проблематичним і тому, що поети, особливо кінця ХІХ – всього 
ХХ століття, найчастіше створюють поезії на основі жанрового синтезу – схрещення в межах одного 
тексту генологічних ознак кількох ліричних жанрів або їх жанрових форм. 

Цікавими й ґрунтовними видаються усі розділи монографії, але особливу увагу в аспекті 
актуальності, теоретичної новизни та безсумнівної практичної значущості привертають розділи, в яких 
розроблюється типологія жанрових форм адресованої лірики та внутрішньотекстового ліричного 
адресата. Монографічна праця В. Назарця приваблює оригінальністю концептуального порядку, 
точністю й багатоаспектністю літературознавчого аналізу поетичного тексту, коректністю інтерпретацій, 
логікою й послідовністю викладу матеріалу. Рецензована книжка буде корисною для дослідників 
художнього тексту і викладачів вищої школи, а також для студентів і магістрантів, яким вона дасть 
повніше уявлення про новітні тенденції розвитку філологічної науки. 

О. С. Чирков 
доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури 
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