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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

УДК.373.001+017
О.А.Дубасенюк
МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ
На основі експериментального матеріалу аналізуються мотиваційні чинники професійного становлення
вчителя-вихователя, зокрема, розглядаються мотиви вибору і привабливості педагогічної професії,
мотиви продовження педагогічної діяльності та їх динаміка залежно від рівня продуктивності виховної
діяльності .
Розвиток мотиваційної сфери педагога є однією з центральних проблем педагогічної науки, справою
суспільної значущості. Формування мотиваційної сфери передбачає виховання у майбутніх та
працюючих вчителів професійних ідеалів, ціннісних орієнтацій, педагогічної спрямованості.
Мотиваційна сфера професійного становлення складається з багатьох показників, які постійно
змінюються і взаємодіють один з одним. Мотиви професійного становлення вчителя – це його
спрямованість на різні сторони педагогічної діяльності. Вітчизняні та зарубіжні вчені (Божович Л.і.,
Воробйова Т.О., Кузьміна Н.В., Леонтьєв О.М., Павлютенков Е.М., Хмелюк Р. І. та ін.) довели, що
мотивація як рушійна сила людської поведінки посідає провідне місце у структурі особистості та
діяльності [1-5,7].
У дослідженні брали участь два угруповання педагогів: перше – вчителі загальноосвітніх шкіл (195
осіб), друге - викладачі професійної школи /186 осіб/ Житомирщини. Далі кожне з угруповань розділено
на три підгрупи за рівнем продуктивності виховної діяльності: високий, середній, низький. I угруповання
включало відповідно такий розподіл: 62; 65; 68 осіб. II угрупування - 60; 64; 62 осіб. Мета дослідження
полягала в тому, щоб виявити домінуючі мотиви професійного становлення вчителя та характер їх
залежності від рівня продуктивності виховної діяльності педагога. У процесі дослідження було
застосовано такі методи: спостереження, бесіда, анкетування, метод виявлення прихованої позиції
опитуваних щодо своєї професії та ін. Порівняльний аналіз проводився із застосуванням статистичних
методів і за допомогою методики О.В.Смирнова [6].
За результатами дослідження виявлено три групи мотиваційних чинників: 1/ мотиви вибору
педагогічної професії; 2/ мотиви привабливості праці педагога-вихователя; 3/ мотиви продовження
педагогічної діяльності у загальноосвітній та професійній школі. Визначені чинники відповідають
етапам професійного становлення вчителя як фахівця і вихователя: початковий етап, пов`язаний з
мотивами вибору педагогічної професії, отримання педагогічної освіти; основний етап, пов`язаний з
етапом самостійної педагогічної діяльності, набуттям певного досвіду роботи; етап зрілості, пов`язаний
із оволодінням професійної майстерності і процесом саморозвитку, самовдосконалення.
Проаналізуємо відповідно до мети дослідження перший блок виділених мотиваційних чинників мотиви вибору педагогічної професії: загальносоціальні, професійні, особистісного зростання, соціальної
ідентифікації; розширення своїх можливостей; утилітарні (таблиця 1).
Результати оцінювання мотивів вибору педагогічної професії
Таблиця 1
Відносні частоти
N
Рівні продуктивності
N
виховної діяльності
пп
ІІІ
ІІ
І
Мотиви вибору професії вчителя.
СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг
1. Збіг обставин
0,23 1 0,25 1 0,37 3 0,24 1 0,32 3 0,36 1
2. Матеріальні міркування
0,24 2
0,4
3
0,3
1 0,32
2 0,24 1 0,38 2
3. Традиції сім’ї, поради друзів 0,29 3 0,33 2 0,34 2 0,37 3 0,29 2 0,47 3
4. Рекомендації вчителів
0,65 4 0,64 4 0,58 4 0,59 4 0,51 5
0,5
4
5. Сприяння молоді у соціально - 0,73 5 0,71 5
0,6
5 0,63
5 0,48 4 0,63 5
професійному становленні
6. Бажання виховувати молодь 0,78 6 0,75 6 0,67 6 0,66 6 0,61 6 0,64 6
7. Відповідність роботи
0,84 7
0,8
7 0,73
7 0,76 9 0,76 8 0,77 10
характеру, здібностям
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8. Привабливість роботи з
улюбленим преметом
9. Привабливість професії
10. Інтерес до педагогічної
діяльності

0,85

8

0,84

9

0,77

8

0,72

7

0,74

7

0,7

8

0,87
0,92

9
10

0,91
0,83

10
8

0,82
0,83

9
10

0,74
0,8

8
10

0,77
0,8

9
10

0,67
0,73

7
9

Порівняльний аналіз результатів оцінювання рівня значущості мотивів вибору педагогічної професії
вчителями загальноосвітньої школи свідчить, що домінуючими чинниками для продуктивно працюючих
вчителів виступають професійні мотиви, зокрема, інтерес до учительської професії (0,92;0.82; 0,8); її
привабливість /0,87; 0,82; 0,77/; мотиви особистісного зростання - відповідність роботи характеру,
здібностям вчителя /0,84; 0,73; 0,76/; загальносоціальні мотиви /0,78; 0,67; 0,61/. Проте
"малопродуктивні" вчителі проявляють завищені домагання щодо оцінки своїх природніх можливостей
та їх відповідності педагогічній професії.
Певне значення, на думку вчителів, у їх життєвому самовизначенні відіграли рекомендації педагогів
школи. Улюблені наставники
стали справжніми взірцями для наслідування /0,65; 0,58; 0,51/.
Сімейні педагогічні династії, родинні традиції, поради друзів мали вирішальне значення для частини
вчителів, особливо для представників II групи. Розподіл оцінок значущості провідних чинників, що
визначають шуканий параметр, одержаний на матеріалі досліджень педагогічної діяльності викладачів
ПТУ, має інший характер. "Малопродуктивні" педагоги до найвагоміших відносять такі спонукальні
чинники, як відповідність роботи їх особистим якостям /0,77/, інтерес до педагогічної діяльності /0,73/,
привабливість роботи з улюбленим предметом /0,7/, принадність професії вчителя /0,67/. Проте
спостереження за діяльністю даної категорії вчителів свідчить про те, що вибір педагогічної професії
частіше неусвідомлений, випадковий. В міру підвищення рівня професійної майстерності викладачів
ПТУ на перший план висуваються чинники, що становлять головну сутність учительської професії: це
привабливість професії педагога /0,91; 0,74/ і роботи з улюбленим предметом /0,84; 0,72/; інтерес до
педагогічної діяльності /0,83; 0,8/. Стосовно оцінки показника, який характеризує відповідність
професійних якостей особистісним, простежується вже відзначена тенденція: із зниженням рівня
продуктивності виховної діяльності оцінка його значущості /ранг/ навпаки збільшується і переміщується
за рангом із 7-го на 9 та 10 місце. Тобто рівень домагання також збільшується в міру зменшення рівня
продуктивності.
Бажання виховувати юнацтво, допомагати у їх життєвому самовизначенні викладачі відносять до
провідних соціальних мотивів /0,75; 0,66/. Достатньою мірою вплинули на визначення професії педагога
рекомендації вчителів, школи /0,64; 0,59/. Відзначено і певну роль матеріальних міркувань та мотивів
соціальної ідентифікації у процесі вибору професії. За збігом обставин педагогічну професію обрала
невелика частина викладачів /0,25; 0,24/. Загальні тенденції такі: всі продуктивно працюючі педагоги у
ситуації професійного вибору керувалися чинниками, що складають сутність учительської професії і
поєднують професійні та соціально-значущі чинники.
Різні оцінки значущості професійних мотивів з боку викладачів ПТУ пояснюються тим, що їх
більшою мірою приваблює педагогічна професія спочатку з точки зору навчальної, а потім уже виховної
роботи з учнями. Вчителі школи акцентують увагу на можливостях взаємодіяти з вихованцями з тим,
щоб спостерігати розвиток їх духовних та природніх сил. Оцінка значущості провідних чинників
учителями школи переважає аналогічну оцінку викладачів ПТУ. Дані відмінності, на нашу думку, можна
пояснити тим, що більшість майбутніх педагогів обирали для отримання педагогічної освіти педагогічні
навчальні заклади з подальшою загальною орієнтацією на роботу з різними категоріями учнів
загальноосвітньої школи. Тому більшість учителів мала недостатнє уявлення про специфіку роботи з
учнівською молоддю профтехучилищ. Така орієнтація більше виражена у педагогів, що отримали
інженерно-педагогічну освіту.
Процес
самостійного входження у педагогічну професію характеризується багатьма
показниками, один з найважливіших - задоволеність навчально-виховною роботою, що водночас
відображає характер педагогічної спрямованості, усвідомлення правильності вибору професії,
відповідності своїх здібностей вимогам педагогічної праці та її результативності. Методика виміру
індексу загальної вдоволеності працею як показником емоційного ставлення до неї створена і
експериментально перевірена В.О.Ядовим. Його методика була адаптована до цілей нашого
дослідження. Результати вимірів індексів загальної вдоволеності професією і процесом виховної
діяльності в цілому високий / таблиця 2 /.
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Загальний індекс удоволеності педагогічною професією і виховною роботою
залежно від рівня продуктивності виховної діяльності
Таблиця 2
Індекс удоволеності
Угруповання
Педагогічною професією
Виховною роботою
педагогів
ІІІ
ІІ
І
ІІІ
ІІ
І
Учителі школи
0,95
0,73
0,53
0,7
0,57
0,32
Викладачі ПТУ
0,91
0.7
0,51
0,71
0,58
0,25
Він зростає в міру підвищення рівня продуктивності навчально-виховної роботи, тобто в міру
оволодіння вчителем виховною майстерністю. Проте ми бачимо, що індекс удоволеності педагогічною
професією
загалом вище індексу удоволеності виховною діяльністю. Таке положення
пояснюється тим, що оволодіння виховною майстерністю потребує подолання значної кількості
труднощів і вимагає відповідно більшої напруги. Крім того, виховна діяльність потребує і серйозної
психолого-педагогічної підготовки, більшої чутливості, моральної досконалості. Однак індекс
задоволеності не дає уявлення про причини того чи іншого ставлення до професії вчителя або до
виховної роботи. Виявити ці причини можна шляхом подальшого аналізу мотиваційної сфери педагога.
Розглянемо далі мотиви привабливості діяльності педагога-вихователя залежно від рівня її
продуктивності /таблиця 3/.
Результати оцінювання мотивів привабливості педагогічної праці
Таблиця 3
Відносні частоти
N
Рівні продуктивності випп
ховної діяльності
ІІ
І
ІІІ
Мотиви привабливості педагогічної професії.
СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг
Можливість:
1. Працювати у взаємодії з
0,44 1 0.56 1
0,4
1 0,54
1 0,32 1 0,34 2
базовим підприємством
2. Взаємодіяти з колегами у
процесі методичної роботи
3. Піднімати рівень суспільнополітичної підготовки учнів
4. Підвищувати рівень політехнічної підготовленості учнів
5. Працювати за хорошими
підручниками
6. Підвищувати рівень фізичної
культури учнів
7. Підвищувати рівень загальнотрудової підготовки учнів
8. Покращувати рівень психоло
го-педагогічної підготовки
9. Працювати за цікавими
програмами
10 Підвищувати рівень інтелектуальної підготовки учнів
11 Удосконалювати методичні
знання
12 Розвивати рівень моральної
вихованості учнів

0,55

2

0,62

3,5

0,47

2

0,58

4

0,34

3

0,36

3

0,57

3

0,66

9

0,48

3

0,65

3

0,33

2

0,43

9,5

0,57

3,5

0,65

8

0,55

4

0,65

10

0,35

4

0,37

4

0,62

3,5

0,61

2

0,61

8

0,57

3

0,4

7

0,31

1

0,65

6

0,68

10

0,56

5

0,6

6

0,38

5

0,43

9,5

0,68

7

0,63

5

0,61

9

0,62

7

0,37

6

0,38

5

0,69

8

0,62

3,5

0,6

6

0,62

8

0,46

9,5

0,4

6

0,7

9

0,64

6

0,62

10

0,58

5

0,48

11

0,41

7

0,71

10

0,76

12

0,63

11

0,65

11

0,43

8

0,47

11

0,73

11

0,64

7

0,6

7

0,55

2

0,51

12

0,42

8

0,73

12

0,71

11

0,65

12

0,69

12

0,46

9,5

0,49
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Даний блок мотивів формується у процесі самостійної діяльності педагогів загальноосвітньої і
професійної школи. Серед них поряд із вже відзначеними раніше мотивами /загальносоціальними,
професійними й особистісного зростання/, виділено і мотиви професійно-педагогічної підготовленості
вчителя, педагогічної цілеспрямованості на гармонійний розвиток особистості учня, методичної
компетентності, самоосвіти, самовдосконалення.
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Педагоги низького рівня продуктивності виховної діяльності мають загальне уявлення про
призначення учительської професії. Так, викладачі ПТУ на перший план висувають мотиви, що пов`язані
із можливостями розвитку особистісної сфери учня, на другий - мотиви самоосвіти, самовдосконалення.
Проте виділені спонукальні чинники лише декларуються, оскільки будь-який серйозний підхід до
формування особистості молодої людини цими педагогами не здійснюється.
Вчителі школи навпаки спочатку звертають увагу на важливість своєї самоосвітньої діяльності, а
потім виділяють мотиви привабливості, що сприяє всебічному розвитку особистості учня. Дана
тенденція простежується і в міру підвищення рівня продуктивності виховної діяльності педагогів, що
підтверджується зростанням відповідних оцінок шкали. Такий підхід найбільше виражений у мотивах,
пов`язаних із здатністю вчителів розвивати рівень моральної вихованості учнів /результати оцінювання
коливаються у таких межах: / 0,46; 0,49- 0,73; 0,71/ інтелектуальної /0,43; 0,47 - 0,71;0,76/,
загальнотрудової /0,37; 0,38 - 0,68; 0,63/, фізичної /0,38; 0,43; 0,65; 0,68/, політехнічної /0,35; 0,37 - 0,57;
0,65/, загальнополітичної /0,35; 0,37 - 0,57; 0,65/ підготовки учнів. Водночас спостерігаємо певне
перевищення оцінки значущості наведених мотивів викладачами профтехучилищ порівняно з
відповідними оцінками вчителів школи.
Імовірні причини даної тенденції: достатня частина учнівської молоді професійно-технічних училищ
внаслідок різних обставин не має необхідної загальноосвітньої підготовки і характеризується низьким
рівнем моральної вихованості. Тому педагоги прагнуть більше допомогти юнакам у їх соціальному і
загальнокультурному розвитку. Спільність прагнень учителів і викладачів підтверджується і
статистичними критеріями, що не виявили розходжень в оцінці визначених ознак залежно від рівня
продуктивності виховної діяльності між III і II та II і I групами педагогів. Відмінності були помічені між
III і I групами вчителів як на матеріалі досліджень загальноосвітньої, так і професійно-технічної школи /
за винятком першої ознаки, шо оцінювалася вчителями школи, це мотив, який пов`язаний із можливістю
працювати у взаємодії із базовим підприємством/. Позитивне ставлення до учительської професії
потребує неперервної самоосвітньої діяльності, зокрема в галузі фахових, методичних /0,51;0,42 - 0,73;
0,64/, психолого-педагогічних /046; 0,4 - 0,69; 0,62/ знань. Певним чином влаштовують
вчителів
і
викладачів навчальні програми, за якими вони працюють /0,46; 0,4 - 0,7; 0,64/. Проте навчальні
підручники задовольняють їх менше /0,4; 0,31 - 0,62; 0,61/. Потреба у методичній взаємодопомозі з боку
колег та можливість працювати у взаємодії з базовим підприємством не задовольняють усі групи
педагогів, хоча оцінки зазначених показників викладачами ПТУ, які постійно взаємодіють із базовим
підприємством, мають більше значення, ніж аналогічні показники їх колег.
Отже, в міру підвищення рівня продуктивності виховної діяльності зростає привабливість істотних
мотивів педагогічної професії /творення творчої, морально-вихованої, працелюбної, фізично розвинутої
особистості/. Вчителі загальноосвітньої школи і викладачі ПТУ достатньою мірою усвідомлюють свої
професійні обов`язки, які потребують постійного вдосконалення фахових, психолого-педагогічних знань.
Відносно менші оцінки викладачів ПТУ цих же показників свідчать про те, що не всі з них мають
відповідну педагогічну і методичну підготовку, оскільки не одержали вищої педагогічної освіти і
потребують підвищення рівня своїх знань у даній сфері. Педагоги професійної школи у виховній
діяльності поряд з розвитком моральності та інтелектуальності учнів надають належне значення сфері
загальнотрудової та політехнічної підготовленості учнів, бо викладання загальноосвітніх предметів
пов`язується із фаховими дисциплінами і завданнями майбутньої професії.
Всі групи вчителів потребують підвищення рівня методичного співробітництва, взаємодопомоги,
взаємообміну у навчально-виховному процесі, а також між учителями школи і викладачами ПТУ. Не
задовольняє педагогів і рівень зв`язку із базовими підприємствами, хоча у професійно-технічних
училищах ця
взаємодія побудована краще. Останнє свідчить про достатні потенційні резерви, які слід
уміло використовувати в умовах розбудови національної системи освіти і виховання.
Проаналізуємо мотиви продовження педагогічної діяльності .Порівняльний аналіз даної групи
чинників (таблиця 4) свідчить про те, що вчителі школи надають перевагу мотивам особистісного
Результати оцінювання мотивів привабливості педагогічної праці
Таблиця 4
Відносні частоти
N
Рівні продуктивності
N
виховної діяльності
пп Мотиви
ІІІ
ІІ
І
продовження педагогічної діяльності
Можливість:
СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг СЗШ Ранг ПТУ Ранг
1. Впливати своєю працею на
0,61 1 0,58 1 0,56 1 0,55 1 0,39 1 0,36 1
науково-технічний прогрес
2. Працювати в умовах високо- 0,65 2 0,66 2 0,59 2 0,62 3,5 0,43 2 0,44 2
професійного керівництва
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3. Поєднувати теоретичні
знання з практикою
4. Слугувати своєю працею
вищим цілям людства
5. Працювати в умовах цікавого
професійного спілкування
6. Надавати допомогу батькам у
вихованні дітей
7. Працювати у культурному
середовищі
8. Реалізувати свої здібності,
знання у виховній діяльності

0,75

3

0,74

3

0,68

3

0,66

8

0,54

6

0,51

5

0,77

4

0,75

4

0,69

4

0,64

5

0,51

3

0,53

8

0,78

5

0,77

6

0,71

5,5

0,64

6

0,53

4,5

0,52

6

0,82

6,5

0,76

5

0,71

5,5

0,58

2

0,59

7

0,47

3

0,82

6,5

0,77

7

0,74

8

0,62

4

0,53

4,5

0,5

4

0,83

8

0,78

8

0,72

7

0,64

6

0,6

8

0,52

7

зростання і самореалізації своїх природніх якостей, набуття знань у творчій діяльності із вихованцями
/0,6; 0,72; 0,83, відповідні рангові місця - 8, 7, 6/, і в роботі з батьками /0,59; 0,71; 0,82 - 7, 5,5; 6,5/,
можливостям поєднувати теоретичні знання з практикою /0,53; 0,74; 0,82 -5,8,7/ і в умовах цікавого
професійного спілкування /0,53; 0,71; 0,78 - 4,5; 5,5; 5/. Соціальні мотиви достатньою мірою
усвідомлюються педагогами /0,51; 0,69; 0,77/, проте можливість своєю працею впливати на науковотехнічний прогрес визнається лише частиною вчителів /0,39; 0,56; 0,61/.
Глибоко розуміють проблеми сьогодення і мають велику відповідальність перед суспільством такі
педагоги-майстри м. Житомира, як Харсова Г.П. /сш N14/, Кудревич В.М. /сш N 26/, Кучковська С.Й.,
Брєднєва С.Г., Прівєдєнцева Н.В. /сш N 19/, Радіоничева А.М. /сш N 23/, які мають ціннісну професійну і
соціальну мотивацію, високу компетентність, здатність творчо співпрацювати з різними категоріями
учнів, і як наслідок цієї роботи - висока результативність та ефективність навчально- виховного процесу.
Ті ж тенденції, хоча з трохи меншими кількісними значеннями простежуються і в оцінках викладачів
профтехучилищ. Серед стимулюючих професійних мотивів більшість викладачів виділяє мотиви
творення, враховуючи творчу природу педагогічної діяльності /0,52; 0,64; 0,78, відповідні рангові місця 7,6,8/, потім можливості реалізувати теоретичні знання на практиці /0,51; 0,66; 0,74 - 5,8,3/ і
спроможності надавати батькам допомогу у вихованні дітей /0,47; 0,58; 0,76 - 3,2,5/. Як бачимо, питома
вагомість і оцінка значущості хоча і зростає в міру підвищення рівня продуктивності виховної
діяльності, ставлення до даних чинників неоднозначне, наприклад, "високопродуктивні" педагоги
вважають, що у професійній школі недостньо умов для поєднання теоретичних знань із практичними
/цей показник займає третє рангове місце/, проте для "середньопродуктивних" цей показник займає
найвище рангове місце /8/ і найбільше кількісне значення серед представників II групи. Разом з тим
усюди простежується залежність оцінки значущості даних чинників від рівня продуктивності виховної
діяльності, що підтверджується статистичними критеріями.
Ціннісні мотиви теж відіграють значну роль у подальшій педагогічній діяльності викладачів ПТУ.
Вони майже всі надають перевагу спонукальним мотивам змістовного професійного спілкування /0,52;
0,64; 0,77 - 6/ і нижче оцінюють наявний рівень культурного середовища своєї праці /0,5; 0,62; 0,77 4,4,7/. Можливо, така оцінка пов`язана з особливостями контингенту учнівської молоді та недостатньою
загальнокультурною і педагогічною підготовкою викладацького складу.
Оцінка вчителями і викладачами значущості праці в умовах високопрофесійного керівництва
/кількісне значення коливається від 0,44 до 0,66, переважне рангове місце - 2/ свідчить про бажання
педагогів отримувати більш вагому підтримку у своїй діяльності з боку адміністрації. Загальне
усвідомлення громадської відповідальності професії вчителя-вихователя по-різному оцінюється
викладачами залежно від рівня продуктивності їх виховної роботи /0,36; 0,55;0,75/. Незначні оцінки з
боку викладачів ПТУ отримав показник, який характеризує їх можливість своєю працею впливати на
науково-технічний прогрес /0,36; 0,55; 0,58/. Останнє пов`язане з застарілою навально-матеріальною
базою і необхідністю технічного переоснащення виробничих майстерень та оновлення дидактичного
забезпечення навчального процесу.
Таким чином, дослідження різних аспектів мотиваційної сфери особистості педагогів
загальноосвітньої та професійно-технічної школи показує, що сукупність спонукальних
чинників
вибору, привабливості і продовження педагогічної праці визначають спрямованість особистості
вихователя на її діяльність. Виявлено: домінуючі мотиваційні чинники високопродуктивної виховної
діяльності зумовлені ціннісними, професійними та соціальними орієнтаціями, які пов`язані із творчими,
природніми можливостями вихователя плекати, розвивати і навчати учнівську молодь.
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УДК 371.011
Г.Ф. Грінченко, Т.О. Гришенкова
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті мова йде про особливості морального виховання молодших школярів та причини, які
ускладнюють цей процес. Показано взаємодію основних чинників, що сприяють успішному здійсненню
цього важливого завдання, та роль сучасного вчителя в формуванні високої моральності.
В молодшому шкільному віці необхідно прищепити дітям прості норми моральності. Без таких рис,
як працелюбність, добросовісне ставлення до своїх обов’язків, повага і чуйність до оточуючих, чесність,
скромність, ввічливість не може бути й мови про вироблення складніших моральних норм і якостей
людини. Учителю початкової школи дуже важливо придивитись до всіх можливих проявів моральних
якостей кожної дитини і визначити методи впливу на їх формування. Особливу увагу треба звернути на
виховання в дітей любові і шани до своїх батьків, рідних, любові до рідного краю, Батьківщини.
З метою виявлення рівня знань про свою Вітчизну, родину, рідний край ми провели опитування учнів
I і II класів міста Житомира. На запитання «В якій країні ти живеш, як називається її головне місто
(столиця)?» відповідали 65 першокласників і 120 другокласників. Майже 65% учнів перших класів не
розуміють такі поняття, як «країна», «столиця», «місто», пишуть, що живуть у країні «Житомирі». А
серед другокласників лише 2% дітей назвали своєю країною Житомир, 98% назвали столицю рідної
країни і місто, в якому живуть, правильно. Що стосується запитання «Де ти найбільше любиш бувати в
своєму місті?», діти першого класу в основному відповідали: “В парку, цирку, в театрі” та ін. Зрозуміло,
що діти свій вільний час проводять з батьками, відвідуючи цікаві місця нашого міста. Проте 40% дітей
дають відповіді, що не стосуються живописних місць Житомира, а використовують поняття «море»,
«Крим» та ін. У другокласників ширше коло місць, де люблять бувати: біля школи, свого будинку, біля
річки, в лісі, міському парку. Це свідчить про те, що діти вміють бачити красиве в своєму місті.
Неоднозначними були відповіді першокласників на запитання «Де живуть твої бабуся і дідусь та де
працюють твої батьки?». В одному з перших класів лише 3% дітей не знає, де живуть їх бабуся і дідусь,
де працюють їх батьки, а в іншому аж 50%. Очевидно, все залежить від учителя, як часто він слухає
розповіді дітей про їх родовід. Майже всі другокласники знають, де працюють батьки. Лише 8% учнів не
знають, де татова робота, а про заняття мами знають усі. Це, напевно, тому, що діти більше спілкуються з
матерями, які розповідають дітям про свою працю. З болем діти пишуть, що «мама і тато ніде не
працюють», «мама працює на базарі, а тато вдома, глядить малу Олю», «тато поїхав на заробітки» та ін.
Знають також , де живуть бабуся і дідусь, вказуючи адреси, але часто про це говорять: «В селі».
80% дітей першого класу ще не зовсім розуміють поняття «патріот», а тому на запитання «Кого
можна назвати патріотом України?» відповідали: «Моїх батьків», «Маму, тата і мене», окремі називали
навіть тварин. Частина дітей розуміє це поняття, називаючи: «Т. Шевченко» - 20%, «Президент Л.
Кучма» - 15%, «С. Корольов» - 12%, і навіть «Б. Єльцин» - 2%, «Мої батьки, бо вони дуже люблять
Україну» - 2%. Частина дітей не відповіла на дане запитання. 20% опитаних другокласників відповіли на
це запитання , що патріот - це «Той, хто любить Україну і готовий за неї віддати життя», «Хто захищає
країну». 20% учнів називали патріотом Т. Шевченка, 10% - президента Л. Кучму, 8% - Б. Хмельницького,
8% - Л. Українку, 6% - Бога, 3% - солдатів, 4% - міліціонерів, 15% - бабусю, дідуся, прабабусю, бо вони
ветерани Вітчизняної війни, 4% - своїх друзів. Решта дітей не змогла дати відповіді. Очевидно,
класоводам, вихователям на уроках, упозакласній роботі треба систематично проводити роботу стосовно
патріотичного виховання учнів, розповідати про патріотів минулого часу і нашого сьогодення, щоб діти
їх знали, гордились ними, рівнялись на них. Діти також повинні добре знати свій родовід: батьків, дідів,
прадідів, де вони жили, чим займались.
В окремих школах міста Житомира (школа №24) учителі з цією метою використовують досвід
В.О. Сухомлинського: на уроках пишуть твори про своїх рідних, збирають фотографії. І це дуже добре.
Нехай діти знають про життєвий шлях своїх найближчих. Це змусить їх ще більше любити і поважати
своїх рідних, брати за взірець у своєму житті.
Складність морального розвитку полягає в тому, що виховні впливи на учнів здійснює не лише
школа. Не можна передбачити ефективності всієї роботи в цьому плані без досконалого знання
індивідуальних особливостей школяра, його потреб, інтересів, позицій, мікросередовища.
Нелегко вчителю початкової школи виявити недоліки в моральному розвитку вихованців, тому що
педагог - великий авторитет для дітей і учні поводяться так, як він хоче. В підлітковому віці ці недоліки
починають проявлятись. Можна впевнено сказати, що молодший шкільний вік є визначальним у
моральному вихованні. Вже в цьому віці є відхилення в моральному розвитку. Дослідження показали, що
такі негативні якості, як агресивність, жорстокість, заздрість зароджуються саме в молодшому
шкільному віці. І причина їх появи перш за все в тому, що неправильно складаються відносини дитини в
школі, сім’ї.
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З приходом учня до школи від нього вимагається більше самостійності, в нього більше коло
обов’язків. Тому часто буває, що в перші дні перебування дитини в школі їй страшно. І вчитель повинен
зняти цю напругу своєю привітністю, увагою до кожного, створенням повсякденного радісного життя.
Лише за таких умов зникне страх перед школою. В стані страху людина не може морально зростати.
Вчителю початкової школи необхідно пам’ятати, що великий потік інформації, різні розваги можуть
інколи розвивати верхоглядність у дітей, незадоволення тим, що є. В таких умовах у молодших школярів
часто притупляється допитливість, дитину важко чимось здивувати, а це небезпечно: притупляються
емоції, почуття (сором, совість), що негативно впливає на моральний розвиток. У моральному вихованні
школярів треба дотримуватися міри. Це питання не завжди вирішується тим, скільки зроблено, не завжди
чим більше, тим краще. Головне - у силі впливу на свідомість, почуття і поведінку дітей.
Дослідження психологів переконують у тому, що такі негативні риси, як жадність, жорстокість та ін.
розвиваються тоді, коли порушена міра задоволення потреб (чогось не вистачає чи надлишок). Якщо всі
потреби задовольнити в дитинстві, людина може стати жадібною. Ось чому учителеві так уважно треба
стежити за моральним розвитком молодших школярів.
У моральному вихованні взаємодіють такі соціально-психологічні фактори, як моральне середовище,
усвідомлення учнем моральних відносин (моральна свідомість) і моральна діяльність. Школа для
молодшого школяра повинна бути високоморальним середовищем, в якому він пізнає моральні норми і
яка залучає його в реальні моральні відносини, коректує їх. Це середовище складається з традицій, які
має школа, і вправ, що стимулюють поведінку. Традиційні ранкові вітання, розпорядок дня, форми
поведінки на уроках і перервах, чергування по школі, порядок і дисципліна - це і є основою морального
середовища, в яке попадає школяр. Уважність, великодушність, турбота, товариська підтримка повинні
стати в школі природніми нормами взаємовідносин між дітьми. Передусім, носієм цих відносин виступає
вчитель. Тому педагогічний колектив повинен приділяти особливу увагу особистій поведінці кожного
вчителя, розглядаючи її як один із чинників морального вдосконалення школярів.
Важливим елементом організації моральної діяльності учнів є суспільнокорисна праця, гра та ін. З
метою виявлення рівня уміння і бажання працювати вдома, в школі ми попросили дітей ІІ і ІІІ класів
міста Житомира відповісти на питання :
1. Як ти виконуєш трудові доручення вдома?
2. Чи любиш трудитись удома, що тобі більше подобається робити?
3. Чому ти працюєш удома?
4. Як тебе заохочують до праці?
5. Твоє улюблене заняття вдома?
6. Яке доручення маєш у школі?
З 84 опитаних дітей другого класу лише 7% дітей не бажають і не люблять працювати вдома і в
школі, трудові доручення виконують неохоче. Решта 93% дітей люблять виконувати всяку домашню
роботу: мити посуд, доглядати за кімнатними квітами, прибирати в кімнаті, мести і мити підлогу,
витирати пил, ходити в магазин за покупками, виносити сміття та ін. Улюблене заняття вдома: вишивати,
в’язати, навіть шити, пилососити в кімнатах, прибирати, малювати, дивитись телеперадачі, читати.
На запитання «Чому ти працюєш вдома?» діти відповіли: «Люблю трудитись, щоб допомагати мамі,
татові», «Щоб мене любили мама і тато», «Бо хочу, щоб в хаті було гарно», «Бо я люблю чистоту», «Бо я
люблю всяку працю», «Бо мамі самій усе робити тяжко», «Бо хочу допомогти мамі», «Щоб мамі було
легше», «Бо в мами багато всяких справ». Діти жаліють своїх матерів, бо бачать, який великий тягар
праці в даний час лягає на їх плечі: потрібно заробити гроші, щоб прогодувати дітей, всю сім’ю,
одягнути їх, випрати білизну, навести порядок у квартирі, поцікавитись станом навчання дітей та ін. Ось
тому 69% усіх дітей співчувають своїм матерям, намагаються допомогти їм у роботі. Батьки рано
привчають дітей до праці, цілком усвідомлюючи, що роблять їм добру послугу. Уміння і бажання
працювати - це найкраща спадщина дітям, яку можуть залишити їм батьки.
На запитання «Як заохочують до праці?» 65% другокласників відповіли, що батьки їх заохочують
(«Хвалять за працю», «Лагідне слово кажуть», «Мама цілує в голівку», «Мама гладить по голівці»,
«Каже ласкаве слово», «До мене добре ставляться», «Мені щось купують», «Заохочують подякою»,
«Купують мені банани», «Мені мама може показати уроки», «Хвалять чи дають гроші», «Купують
цукерки», «Дають гроші на цукерки», «Мені дають гроші».
Заохочувати дітей до роботи потрібно, адже сказати «молодець», погладити по голівці дитину - це для
неї велика радість. Але заохочувати до роботи гривнями - це, на нашу думку, зайве. Може дійти до того,
що дитина буде торгуватись з батьками за вищу оплату своєї праці, може дійти до конфлікту. Тому
вважаємо, що цього робити не варто. Дайте дитині гроші на купівлю хорошої книги, на морозиво,
цукерки, на перегляд гарної кінокартини, вистави, але за зроблену роботу не треба платити. Це обов’язок
кожної дитини, члена сім’ї, виконувати вдома посильну роботу. З якого віку дитина повинна працювати?
В народі кажуть: з тих пір, як вона взяла ложку в руки і понесла від тарілки до рота. 28% дітей відповіли,
що батьки їх ніяк не заохочують. А кожна дитина, на жаль, чекає доброго слова від батьків за добре
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виконану роботу. Це є хорошим стимулом до наступної праці. Адже батькам також приємно, коли їх на
роботі хвалять.
А як у школі з працею? Найважливіше доручення, як вважають діти, - це чергування в класі. Але 20%
дітей зізнаються, що виконують його неохоче. Список доручень дуже обмежений: член сантрійки,
командир, його помічник, доглядач за кімнатними квітами. Більшість дітей пише, що не має ніяких
доручень. А це означає, що в школі занедбане трудове виховання учнів. Праця для людей, суспільства
загартовує дітей морально, виховує почуття обов’язку. І чим більше зусиль учня в праці для людей, тим
глибше він переживає радість успіху за свою працю. Учителю варто продумати перелік різних доручень,
які б мали високу моральну основу і суспільну цінність: допомога бібліотеці в ремонті книг - «книжчина
лікарня», виготовлення іграшок для дитячого садка, підготовка художньої самодіяльності для дітейдошкільників, догляд за квітниками, прибирання ділянок шкільного подвір’я, допомога престарілим,
інвалідам. Звичайно, це складна робота вчителя, але в моральному вихованні учнів вона має велике
значення, бо виховує їх працелюбами, добрими, уважними, чуйними, милосердними людьми, які не
залишать поза увагою людське горе, завжди прийдуть на допомогу нещасним. А бачити такими в
майбутньому своїх вихованців - це найбільше щастя для кожного вчителя.
Аналогічними були відповіді 46% учнів третього класу. Тільки завдання вдома вони виконують часом
складніші («Готую їжу», «Перу білизну», «Прасую одяг» та ін.). Майже всіх учнів батьки заохочують до
праці, але як - діти не розповідають. Всі учні працюють, щоб допомогти мамі, рідше татові. («Бо в мами
багато роботи», «Бо я жалію свою маму» та ін.). І лише 4% дітей відповіли, що не дуже люблять
працювати, що батьки за це часом карають. На таких дітей учителю необхідно звернути увагу,
продумати і дати їм цікаві доручення, щоб вони виконували їх охоче, і контролювати виконання з боку
колективу учнів класу, похвалити за старанність.
На запитання «Яке улюблене заняття вдома?» більшість дітей відповідає: «Дивитись телевізор,
гратись, рідше - малювати, ще рідше - читати книгу». Про доручення в школі учні відповідають:
“Чергування, які, як частина дітей зізнається, виконують неохоче. Окремі учні доглядають кімнатні
квіти, решта не має ніяких доручень. А це, звичайно, дуже погано.
Великі можливості для морального впливу на молодших школярів має навчальний процес, зокрема
зміст матеріалу, що вивчається. Треба пам’ятати, що для морального виховання немає головних і
другорядних предметів. Важливо, щоб дитина на якомусь уроці зуміла краще зробити щось, щоб могла
бути в числі перших, відчула власну гідність. Навчальний успіх необхідний для морального виховання
кожного учня. Його не можна замінити ніяким іншим.
Моральний вплив на молодших школярів виявляє спілкування з прекрасним, яке формує в дітей добрі
гуманні почуття, адже одержані враження від прекрасного входять у той духовний фонд, який робить
душу дитини чутливішою, ніжнішою, добрішою. Прекрасне завжди здатне пробудити в дитини добре,
переплавити грубість у гуманність, жорстокість у чуйність і турботу про інших. В.О. Сухомлинський
підкреслював, що виховувати в дітей любов до всього живого - це означає посіяти зерна гуманізму,
людяності, моральної краси. Спілкування учнів з мистецтвом дуже допомагає в їх моральному вихованні.
Народна педагогіка стверджує: якщо дитина тримає в руках скрипку, вона не здатна на злочин, поганий
вчинок.
Велике значення для морального виховання молодших школярів має систематична моральна освіта,
озброєння їх знаннями моральних норм і правил, адже це є важливою передумовою здійснення
правильних дій, формування високих мотивів поведінки. В шкільній практиці повідомлення і
роз’яснення моральних норм і правил проходить у процесі навчання, повсякденному житті та діяльності
дітей і в спеціально запланованих бесідах. Етичні бесіди необхідні для молодших школярів, тому що в
цей період розвитку діти особливо вразливі, найбільш сприйнятливі до зовнішніх впливів, вірять у
непохитність моральних норм. Проведення етичних бесід, одного із засобів морального виховання, часто
використовується учителями початкової школи. Наше опитування про основні засоби морального
виховання показало, що в молодших класах це частіше етична бесіда. На перший погляд, це зайве
захоплення словесним вихованням. Вивчення досвіду моральної освіти школярів підтвердило, що це не
так. Інша справа примітивність словесного виховання, неуміння окремих учителів виховувати словом.
Досвід показує, що вчителеві потрібно проводити етичні бесіди в певній системі, а не в зв’язку з
порушеннями дітьми моральних норм. У цій роботі не завжди дотримується принцип наукового
обгрунтування доступності моральних понять, що вводяться в бесіду. В розкритті норм моралі вчитель
часто обмежується загальними фразами, що переходить у моралізування. Часто не враховуються
інтереси дитини, що не байдужа до явищ оточуючого життя і прагне розібратись у них. Джерелом
моральних знань на уроці є не лише зміст матеріалу, що вивчається, але й методи навчання, організація
навчального процесу. Тривалі спостереження переконують нас у тому, що формуванню моральних знань,
понять і уявлень на уроках у початковій школі приділяється ще недостатньо уваги, не завжди ведеться
цілеспрямована робота в цьому плані. Учитель повинен бути переконаним, що однаково важливо вчити
на уроці дітей читати, писати, рахувати і виховувати їх морально.
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Треба виховувати дітей своєю любов’ю, вірити їм, допомагати стати добрими і великодушними. Ні в
якому разі не зневажати, не пригнічувати, а, навпаки, підносити власну гідність кожного. Не потрібно
боятися бути добрим, ніжним, ласкавим. Часто, не бажаючи поступитися, ми протиставляємо свою волю
волі учня і тим самим втрачаємо духовний зв’язок з ним. Багато ситуацій можна вирішити за допомогою
ласки, жарту, казки. Без ласкавих слів дитині все одно, що без сонячного світла. А звідси і погані вчинки
- «в темряві». Людське ставлення до дитини - це усвідомлена, цілеспрямована праця, що виключає
жорстокість, праця з надією на формування найкращих рис і якостей. Потрібно любити дітей такими,
якими вони є, бережно ставитися до кожного з них, спиратися лише на позитивне і вести боротьбу зі
слабкостями. А головне, щоб діти були завжди далеко від полюса зла. Нехай зрозуміють, що любов,
доброта, великодушність сильніше від усього недоброго, злого.
Вивчення моральної вихованості кожного школяра - постійний і невід’ємний елемент роботи вчителя.
Воно повинно бути регулярним і простим. Якраз ця робота дає можливість виявити тенденції морального
формування особистості. Раннє виявлення небажаних тенденцій запобігає їх подальший розвиток, а
виявлення позитивних - допоможе педагогу зміцнити їх. Для цього можна використати методи:
анкетування, «недописана теза», «альтернативна теза», «недописана розповідь», ранжирування та ін.
Завдання «Недописана теза», яке виконував 141 другокласник міста Житомира, дало нам можливість
виявити, чим живуть у даний час наші діти, як вони розуміють сучасне життя, яке коло їх інтересів.
Тезу «Добре жити, коли...» учні дописували по-різному. Але всі вони бачать добро в житті, коли всім
людям добре. 23% учнів добре життя пов’язували з миром і спокоєм в Україні («Коли люди живуть
мирно», «Коли мир і немає війни», «Коли люди всі разом і мир» та ін.). 20% дітей розуміють добре
життя, коли є сім’я і друзі («Коли є батьки, дідусь і бабуся» та ін.). 32% дітей пов’язують добре життя з
матеріальним благополуччям. («Коли є гроші», «Коли сім’я живе в достатку», «Коли у мами і тата є
робота», «Коли на роботі дають гроші», «Коли добрий урожай» та ін.). У роздумах 8% школярів про
добре життя головним є здоров’я сім’ї, своє власне, всіх людей. («Коли ти здоровий», «Коли є здоров’я в
моїй сім’ї», «Коли здорові всі люди» та ін.). В роздумах 7% учнів добре життя невіддільне від особистого
благополуччя, доброго навчання. («Коли добре вчишся», «Коли в тебе є розум і гроші», «Коли гарний
день і ти отримав п’ятірку», «Коли тебе люблять і поважають», «Коли ти щасливий» та ін.). Отже, у
висловленнях дітей є істина. Вони відображають різні сторони доброго життя своєрідно, по-дитячому,
підмічають всі його особливості.
Дописуючи тезу «Погано жити без...», 35% опитаних дітей вважають, що без мами і тата, без сім’ї
життя погане. 41% школярів розуміють, що погане матеріальне становище робить поганим життя («Без
хліба», «Без грошей», «Без їжі», «Без хати», «Без роботи», «Без добра», «Без щастя» та ін.). 10%
другокласників розуміють значення Батьківщини в житті кожної людини («Погано жити без
Батьківщини» та ін.). 6% дітей поганим вважають життя без друзів, собаки. І 8% - без здоров’я, без
добра, школи. Як тонко діти підмічають добре і зле в житті нашого народу! І це дає надію на те, що
молодші школярі при правильному вихованні вдома, в школі, без допускання шкідливих впливів на їх
душі виростуть добрими, чуйними, милосердними.
Грінченко Галина Феодосіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики
виховання Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- моральне виховання молодших школярів.
Гришенкова Тетяна Олексіївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики
виховання Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- моральне виховання учнів.
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УДК 378.147:515.4
І.Г. Ленчук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗОБРАЖЕНЬ В АКСОНОМЕТРІЇ.
МНОГОГРАННИКИ.
Обгрунтовується вибір методу зображень стереометричних тіл за умов впровадження в геометрії
нових інформаційних технологій навчання. Алгоритмізовано виконання проеційних креслень
многогранників.
Розшифровуючи обрані орієнтири досліджень, доречно на самому початку зауважити, що ми не
маємо наміру оперувати добре відомими аксонометричними проекціями курсу нарисної геометрії в їх
традиційному тлумаченні [1]. Набагато цікавіше зайнятися окремою (особливою для педагога-практика)
інтерпретацією класичної аксонометрії - зображеннями стереометричних об’єктів на проеційних
кресленнях М.Ф.Четверухіна [2], які об’єктивно, неабияк природньо втілюються у так званому
технічному малюванні. Технічні малюнки, як відомо, служать допоміжним дійовим засобом при
проектуванні машин і механізмів. Отже, в такому розумінні ми будемо навчатися нюансам технічного
малювання, а точніше, вірним, наочним і простим в побудовах зображенням звичних стереометричних
фігур, які загалом є обов’язковими складовими геометричними елементами найвибагливіших технічних
форм. Немає сумнівів також у тому, що міцні знання, вміння і навички учня в окресленому розділі
конструктивної геометрії забезпечують виконання якісних і зрозумілих малюнків до теорем і задач
стереометрії, тобто дають йому ключі до розв’язання найскладніших просторових ситуацій
аналітичними, графічними чи графоаналітичними методами.
«Вміння малювати особливо необхідне в роботі вчителя. Малюнки, виконані вчителем на класній
дошці крейдою, в пізнавальному відношенні значно корисніші, ніж готовий плакат, схема чи таблиця,
тому що динамічний малюнок, який виникає паралельно поясненню, яскраво і наочно ілюструє думку
вчителя в той час, коли його слухають. Малюнок урівень зі словом і письмом є способом передачі думки,
часто-густо єдиним і незамінним. Іноді буває важко, а деколи і неможливо висловити те, що передається
за допомогою схеми, нарису чи ескізу.» (цит. за кн. [3]).
Зображенням стереометричної фігури Ф’ на визначеній картинній площині будемо називати плоску
фігуру Ф, подібну (в загальному випадку) до паралельної проекції фігури Ф’. Таким чином, за своєю
геометричною суттю конструкція зображення усякого плоского чи просторового об’єкта уявляється як
композиція двох послідовно здійснюваних перетворень: паралельного проеціювання і перетворення
подібності.
Очевидно, що професійно побудоване на класній дошці проеційне креслення не тільки спрощує
логіку мотивацій умовиводу вчителя, сприяє формальному унаочненню пояснень, але й допомагає
слухачам уявно розчленувати задану стереометричну фігуру на окремі елементи, розібратися в їх
взаємному розташуванні, самостійно провести теоретичні дослідження і зробити практичні висновки
щодо розв’язуваної задачі.
Вірними вважають ті зображення, які цілком відповідають вище сформульованому означенню. Тобто
зображення має бути плоскою фігурою, подібною до паралельної проекції заданого (оригіналом,
моделлю чи в уяві) просторового об’єкту. Тут суттєво, щоб усі його елементи були побудовані на
площині зображень з обов’язковим урахуванням спільних властивостей паралельних проекцій і
перетворення подібності. Ця вимога є чисто математичною. В педагогічній практиці принципово
важливо дотримуватися вірності зображень, бо відхід від цього згубно впливає на формування і розвиток
просторової уяви слухача.
Наочність - це здатність зображення викликати у мозку спостерігача зорове відбиття, схоже з тим,
яке викликає оригінал. Іншими словами, той, хто розглядає зображення, без попередньої підготовки і
сторонньої допомоги має чітко зрозуміти, який саме стереометричний об’єкт відтворено на екрані. Отже,
зображення по суті геометричної форми оригінала замінює його. Вимога наочності, на відміну від
вірності зображень, не є математичною. Їй швидше властивий суб’єктивізм, адже в процесі навчання
чи то вчитель біля дошки, чи то учень у зошиті прагне виконати малюнок якомога більш наочним,
оскільки його найважливішим завданням є викликати просторову уяву геометричних співвідношень між
елементами оригіналу.
При цьому в жодному разі не треба плутати вірність з наочністю зображень, оскільки останні можуть
бути вірними і, водночас, не наочними. Наприклад, будь-яка плоска фігура може зображатися відрізком,
тетраедр - трикутником, паралелепіпед - паралелограмом, конус - рівнобедреним трикутником чи колом
тощо, якщо, звичайно, площину зображень і напрям проеціювання вибрати особливим чином. Зрозуміло,
що такі зображення вірні, тому що вони є паралельними проекціями своїх прообразів, але їх не можна
назвати наочними. Нарешті, якщо проеційне креслення має помилки, тобто не є вірним, то його аж ніяк
не треба вважати наочним, адже воно викличе у спостерігача неправильне уявлення про оригінал.
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Простота в побудовах передбачає, що при виконанні зображень стереометричних фігур і в
доповнювальних побудовах на них стосовно кожної окремої теореми чи задачі не виникає потреби в
незрозумілих діях, застосуванні складних правил чи алгоритмів. Під час занять у класі чи при виконанні
домашніх завдань лише при умові, що учень працює просто, а всі побудови взаємопов’язані і зрозумілі
йому, можна одержати якісне зображення за короткий час.
У ліцеях, коледжах, школах із фізико-математичним ухилом просторові уявлення учнів, їх успіхи у
вивченні стереометрії неодмінно пов’язані з культурою зображень, набутими відчуттями співвідношення
міри абстракції і наочності. Як відомо, одним із керівних принципів М.Ф.Четверухіна є вільне виконання
зображень у будь-якій паралельній проекції без строгого встановлення положення фігури-оригіналу
відносно вибраних площини проекції і напряму проеціювання. За цим методом довільна паралельна
проекція оригіналу з невизначеним коефіцієнтом подібності вважається його зображенням. Тут потрібно
лише ретельно дотримуватися властивостей визначальних перетворень. І зовсім не обов’язково знати, в
якій саме конкретній аксонометрії виконано малюнок. Однак зараз більшість учнів не в змозі з ходу
досить ефектно користуватися четверухінським методом: потрібна серйозна підготовча робота.
Щонайперше потрібно навчитися уявляти - «бачити» об’єкти, відчувати найбільш вдалі ракурси при
виконанні стереометричних побудов. Цьому вчить елементарна аксонометрична грамота.
Отже, у навчанні зображенням не все так просто, як здавалося б на перший погляд. З одного боку,
малюнки М.Ф.Четверухіна зобов’язані задовольняти основні вимоги до них: вірність, максимальну
наочність і простоту в побудовах. З іншого, - їх потрібно виконувати вільно, лише дотримуючись
інваріантів паралельних проекцій і подібності. Але ж це нонсенс, у певній мірі суперечність, оскільки
найкращу, гарантовану наочність забезпечують не вільно виконані зображення, а стандартизовані
аксонометричні проекції. Фахівець конструктивної геометрії щоразу на власному досвіді переконується,
що успішно розв’язати цей «гордіїв вузол» можна, не відкидаючи сліпо і категорично основні
співвідношення і правила дій в аксонометрії, а розумно використовуючи їх у формуванні правилорієнтирів усіх можливих просторових побудов в умовах школи і вузу. Тут, для зручності і полегшення
графічних операцій «від руки», вводяться обгрунтовані умовності, раціональні спрощення тощо. Лише за
таких обставин неодмінно прийде успіх у навчанні цьому специфічному малюванню, а кожний
зацікавлений матиме чіткі й конкретні алгоритми дій і в стереометрії, і в технічному малюванні.
Таким чином, нам доведеться розробити технологію і обгрунтувати техніку виконання всіх
просторових зображень. На початку потрібно алгоритмізувати побудову усякої піраміди і призми, а далі конуса і циліндра обертання. Особливу увагу надамо зображенню в ортогональній проекції кулі та її
елементів. У процесі роботи важливе місце варто відвести вписуванню в коло і описуванню навколо
нього правильних многокутників, а також конкретному (стрижневому) факту встановлення зручних
умовних співвідношень між визначальними в проекціях елементами плоскої фігури, яка є в кожному
окремому випадку основою тривимірного тіла, що розглядається. Адже загальновідомо, що дія
виконання проеційного креслення стереометричного тіла зводиться, врешті-решт, до вміння будувати
паралельну проекцію його основи - многокутника, кола. У випадку зі сферою теж потрібно будувати
зображення кола, яке в оригіналі є або екватором, або відмінною від нього паралеллю поверхні. На
завершення цих випробовувань необхідно чітко визначитися з науково-методичними принципами
зображень комбінацій стереометричних тіл.
Безперечно, в теорії конструктивної геометрії є обгрунтовані, прості і такі, що цілком задовольняють
вимогу правильності алгоритмів зображень всіх часто вживаних правильних многокутників. Однак з
успіхом скористатися ними можна лише за обставин, коли виконавець малюнка має відмінну просторову
уяву і хорошу практику, оскільки теоретично їх наочне розташування на картинній площині ніяк не
регламентується. Досвідчені вчителі геометрії володіють власними (чи запозиченими) правиламиорієнтирами якісного зображення на дошці кожної окремо взятої плоскої, а отже, і просторової фігури
[4]. Наприклад, правильний трикутник в основі піраміди чи призми зручно зображувати так, щоб одна
його сторона була нахилена до горизонтального напряму приблизно під кутом 100 - 150, а інша
утворювала з першою кут у 1200 і була вдвічі меншою за неї. Обидві ці сторони мають бути видимими на
картинній площині. У випадку квадрата доцільно одну із його сторін розташовувати горизонтально, а
іншу (суміжну) - вдвічі меншою і під кутом не більшим за 450 до першої. Аналогічно, з орієнтиром на
наочність результуючого зображення, алгоритмізують побудови й інших правильних многокутників.
Такі добре зримо продумані (методом «спроб і помилок») схеми певною мірою знімають проблеми,
оскільки останні зображення мають бути гарантовано наочними, що, як підкреслювалося вище, особливо
ціниться в стереометрії. Однак, на жаль, ці правила-орієнтири не є однотипними, а тому важко
запам’ятовуються і практично не придатні для використання за обставин впровадження нових
(машинних) інформаційних технологій навчання.
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Отже, ми знову переконуємося, що наблизитися до максимально наочних зображень,
універсалізувати побудови можна виключно через графічні посилання на стандартизовані
аксонометричні напрямки.
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Рис. 1
Відомо, що аксонометричні осі в прямокутних ізометрії та диметрії будуються досить просто і
швидко як за допомогою традиційних креслярських інструментів, так і без них (рис.1). Стосовно
диметрії, звернемо увагу на те, що від’ємна піввісь осі Ox і додатна піввісь осі Oy перетинаються під
кутом 48035’, що (у малюванні) «трохи» більше 450. Ця обставина значно спрощує проведення потрібних
напрямків у прямокутній диметрії в процесі реалізації алгоритмів стереометричних побудов «від руки».
Адже кут у 450 будується елементарно, в тому числі і без використання креслярських інструментів.
Нехай в основі піраміди (призми) лежить рівносторонній трикутник. Розглянемо коло з радіусом R=6
одиницям довільно взятого масштабу і впишемо в нього правильний трикутник ABC (на рис.2, а
побудовано горизонтальну проекцію А1В1С1 основи многогранника на епюрі Г.Монжа). У прямокутному
MO
3
трикутнику М1А1О1 кут А1 дорівнює 300. Звідси маємо 1 1 =tg300=0,57735027 » 0 ,6 = . Цим, власне,
5
M1 A1
введено умовні співвідношення в трикутнику, про які говорилося раніше, і в прямокутній декартовій
системі координат xOy однозначно визначено кожну його вершину :А(3;5), В(3;-5), С(-6;0). Тепер,
скориставшись координатною ламаною аксонометрії (алгоритмом у п'ять кроків [5]), а також тим, що
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відношення відрізків на прямій і паралельність прямих є інваріантами паралельного проеціювання,
можна записати насправді оптимальний алгоритм побудови такого многогранника в аксонометрії:
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Рис. 2
1) будуємо аксонометричні осі, як показано на рис.1;
2) від початку координат в додатному напрямку осі Ox відкладаємо 3 одиниці масштабу (ОМ=3);
3) через точку М проводимо пряму, паралельну осі Оy;
4) від точки М на проведеній прямій в додатному і від'ємному напрямках осі Оy відкладаємо по 5
відрізків одиничної довжини в ізометрії і по 2,5 в диметрії (МА=МВ=5 або МА=МВ=2,5
відповідно);
5) від точки О у від'ємному напрямку осі Оx відкладаємо відрізок O C = 2 × O M (OC=6);
6) з'єднавши попарно точки А.,В,С відрізками прямих, одержимо гарантовано наочне зображення
основи піраміди (призми). Вершину S піраміди (нижню основу A’B’C’ призми) побудувати на
зображенні не складно.
Якщо ж ми говоримо про проеційне креслення М.Ф.Четверухіна (технічний малюнок), виконаний в
ізометрії (чи диметрії) "від руки", що врешті-решт нас цікавить найбільше, то тут доцільно скористатися
дещо спрощеним алгоритмом, а саме:
1) проведемо дві прямі, що перетинаються приблизно під кутом 1200 і рівнонахилені до горизонту;
точку О перетину цих прямих приймаємо за центр трикутника (приблизно під кутом 50 - 100 до
горизонту проводимо пряму лінію і на ній довільно вибираємо точку О-центр трикутника);
2) на одній із прямих від точки О вліво-вниз відкладаємо три одиничні відрізки (ОМ=3) і через точку
М ведемо пряму, паралельну іншій прямій (від точки О вліво-вниз відкладаємо три одиничні
відрізки (ОМ=3) і через точку М ведемо пряму, нахилену до ОМ під кутом «трохи» більшим 450);
3) в обох напрямках прямої, що проведена через точку М, від цієї точки відкладаємо по 5 одиничних
відрізків (по 2,5 одиничні відрізки), чим визначимо на зображенні дві вершини трикутника А і В;
4) від точки О вправо-вверх відкладаємо відрізок ОС вдвічі більший відрізка ОМ (ОС=6), що
B1
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Рис. 3

визначить третю вершину трикутника АВС.
Далі у викладках тепер уже не потрібно так ретельно займатися деталями алгоритмізації зображень
решти популярних у практичній стереометрії многокутників, оскільки схеми відповідних
конструктивних дій абсолютно ідентичні щойно розглянутій. Відмінність полягає лише в тому, що
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усякий інший многокутник матиме свої власні умовні співвідношення, а отже, і лише йому властиві
координати вершин у системі xOy.
Побудову в аксонометрії правильного шестикутника добре видно із рисунків 2,а,в. Очевидно, що тут
для досягнення мети досить скористатися або перетворенням осьової симетрії відносно прямої Oy:
E=S(A), F=S(B), G=S(C), або перетворенням центральної симетрії відносно точки О: F=S0(A), E=S0(B),
G=S0(C).
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R=5
B1

C

а)

K1

x1

C1
720

L

O

A

O1

z

б)

S

K

B

A1

Диметрія

F

x

D
y
x

L1

B

A

F

y1

540

C

K
O

D1

F1

в)

L

y

D

z
Рис. 4

Умовні співвідношення між елементами правильних чотирикутника і восьмикутника при R=7
одиницям масштабу, а також п'ятикутника (R=5) графічно в достатньо зрозумілій формі представлені на
рисунках 3 і 4. Тут, у першому випадку (рис.3, а), із трикутника O1M1L1 дістанемо
O1 M1 O1 M1
5
=
= cos 450 = 070710681
,
» . Тому вершини восьмикутника (і двох квадратів) матимуть такі
O1L1 O1 A1
7
координати: А(7;0), С(-7;0), В(0;-7), D(0;7), K(5;5), L(5;-5), P(-5;-5), N(-5;5). В останньому ж випадку (рис.
4,а) залучаємо до розгляду вже два визначальні трикутники: А1K1O1 i F1O1L1. Із трикутника А1К1О1
знаходимо О1К1= 5 × cos 72

= 5 × 0 ,309017 » 1,5 , A1O1 = 5 × sin72 0 = 5 × 0,95105655 » 4,75 , а з
0
трикутника
F1O1L1
випливає,
що
O1L1= 5 × sin54 = 5 × 0,80901703 » 4
і
0
F1L1= 5 × cos54 = 5 × 0,58778529 » 3 . Тому остаточно одержимо: A(4,75; -1,5), C(-4,75; -1,5), B(0, -5),
0

F(3, 4), D(-3, 4).
Аналогічно (рис.5,6) вводяться умовні співвідношення для випадків правильних семикутника (де R=8
і A(0; -8), B(6,25;-5), L(-6,25;-5), C(7,75;1,75), F(-7,75;1,75), D(3,5;7,25), E(-3,5;7,25)) та дев’ятикутника (де
R=16 і A(0;-16), B(10,25;-12,25), C(15,75;-2,75), D(13,75;8), E(5,5;15)). Решта вершин дев’ятикутника
розміщуються на малюнку відповідно симетрично точкам B, C, D і E відносно осі Oy.
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Звичайно ж, порівняно з іншими, останні два многокутники є мало вживаними фігурами в теорії і
практиці шкільного курсу геометрії. І, можливо, однією із причин саме такого стану речей якраз і є
відсутність чітких алгоритмів відповідних побудов. Однак цікаво і важливо інше: вдало підібраний в
кожному окремому випадку радіус описаного навколо многокутника кола індукує (з похибкою
заокруглень <1%) зручні в побудовах числові значення координат вершин розглядуваної плоскої
фігури, що й забезпечує якісне виконання малюнків відповідних гранних тіл в аксонометрії за вже
описаною раніше схемою. З наголосом зауважимо також, що чотири-(восьми)кутну піраміду (призму)
зображати в ізометрії не рекомендується, оскільки таке, до речі, зумовлене природою цієї проекції вірне
зображення не досить наочне і залишає у спостерігача неприємне враження.
Цими умовиводами, загалом, можна було б завершити дослідження на кшталт алгоритмізації
зображень найпростіших (для початку) тривимірних об'єктів. Однак уважний читач напевне помітив, що
до цього часу нам доводилося оперувати лише многогранниками, в основі кожного з яких був винятково
правильний многокутник. Здавалося б, що саме цей останній фактор відіграє визначальну роль у
створенні найпростіших алгоритмів означених конструктивних операцій. Безумовно, що кожний, хто
добре зрозумів суть концепції зазначених стереометричних побудов, забажає навчитися виконувати
схожі проеційні малюнки многогранників з будь-яким многокутником в основі, відмінним від
правильного (скажемо, прямокутним трикутником, рівнобічною трапецією тощо). Адже останнім справді
належить чільне місце і в стереометрії, і в техніці.
S
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Можливо, відразу в це й важко повірити, однак ми стверджуємо, що і в такому випадку не варто
зраджувати обраним базовим вихідним позиціям. Тобто, перш за все, зумисне потрібно (рис. 7)
грунтовно попрацювати з основою стереометричного тіла в натуральну величину, а саме, сумістити
многокутник з площиною зображень, віднести його до деякої власноруч розумно (раціонально) введеної
ортонормованої системи координат xOy і «на око» (або ж за умовою задачі) виділити умовні
співвідношення між визначальними елементами розглядуваної плоскої фігури (строгість цієї операції
треба співвідносити з призначенням проеційного креслення). Наступні побудови в аксонометрії
виконуємо інструментами чи " від руки" за схожими до наведених вище алгоритмами.
Таким чином, із зображеннями найпершої групи тіл стереометрії, многогранниками, ми визначилися
остаточно. Створені конструктивно прості алгоритмічні схеми для побудови всіх можливих часто
вживаних означених фігур. Вірність і гарантована наочність проеційних малюнків, що якісно і легко
виконуються навіть «від руки», досягається вдало залученими до справи аксонометричними напрямками
і введеними умовними співвідношеннями між позиційно і метрично визначальними елементами
многокутників, що лежать в їх основах. Всі перераховані фактори в сукупності спричиняють до
можливої реалізації цих алгоритмів на сучасних персональних комп’ютерах у вигляді тривіальних
навчальних програм, що й зроблено під керівництвом автора студентами фізико-математичного
факультету Вітюком О. і Лисогором О.
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УДК 546.0 (077.7)
Ю.К.Онищенко, В.М.Кашпор
КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ РЕЧОВИН, ЩО РЕАГУЮТЬ, – ОСНОВНА ІДЕЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Розглядаються проблеми щодо розв’язування студентами задач із загальної та неорганічної хімії вищих
навчальних закладів. Пропонується основний підхід для розв’язування більшості хімічних задач.
В останні роки рівень знань випускників середніх шкіл з хімії помітно знизився і продовжує
знижуватись. Це добре бачать викладачі вищих навчальних закладів, працюючи з першокурсниками.
Підтверджують цей висновок і контрольні зрізи знань першокурсників у перші дні навчання. Так,
наприклад, невелика контрольна робота, проведена у вересні на природничому факультеті педінституту в
обсязі шкільного курсу хімії показала вкрай незадовільні результати. Із 25 студентів найсильнішої (із
трьох) групи повністю не справились із завданням 15. Решта 10 виконали роботу лише частково. Це при
тому, що в документах про середню освіту практично усіх студентів їх знання з хімії оцінені п’ятіркою.
Отже, випускники шкіл розв’язувати хімічні задачі, навіть найпростіші, не вміють. Між тим, саме вміння
розв’язувати хімічні задачі є показником усвідомлення учнем чи студентом основ хімії, здатності
розпорядитись навіть невеликими знаннями, набутими у процесі навчання. Воно є достатньо добрим
показником наявності логічного мислення учнів.
Причин такого становища є багато: скорочення часу, відведеного на вивчення хімії в школі, невдалі
програми шкільного курсу хімії та ін. Шкільна підготовка дуже слабо формує науково-теоретичне
мислення учнів. Це є результатом певної побудови хімічних програм. Основні поняття хімії з самого
початку навчання вводяться не в повному обсязі або взагалі не вводяться. Тому початкові знання
виявляються лише підготовчими. Вважається, що глибоке вивчення, розкритття суті закономірностей
буде досягнуте шляхом багатократного повернення до вже початково вивченого. Проте при цьому
порушується логіка побудови знань і засвоєння самої теорії. Це дуже добре видно на прикладі поняття
про валентність хімічних елементів, початкові уявлення про що даються без вивчення будови атома,
хімічого зв’язку. Наслідком цього є те, що рівняннями хімічних реакцій учні користуються формально,
не розуміючи суті хімічних явищ, яка стоїть за ними. Надалі вводиться термін “ступінь окиснення” та
пояснення валентності вже на основі поняття про хімічний зв’язок. Проте, що таке “валентність”, врештірешт учні так і не знають. Подібні недоречності побудови шкільного курсу хімії відзначались давно [1] і
залишились і нині, про що свідчить шкільна програма з хімії, яка, крім деякого, не завжди виправданого
скорочення окремих розділів, принципової відмінності від своїх попередників не має. Результатом цього
і є фактична відсутність логічного мислення в більшості студентів-першокурсників природничого
факультету, на що вказувалось раніше [2].
Інша принципово важлива причина такого становища полягає в тому, що при розв’язуванні задач не
завжди використовується для цього найоптимальніша методика. Зокрема, нам здається нераціональною
методика, яка базується на масових відношеннях речовин, що реагують. Адже при цьому підході виникає
потреба складання різноманітних пропорцій, за якими малопомітною стає логіка задачі. До того ж, при
складанні пропорцій дуже часто виникає така ситуація, коли принаймні одна пропорція із кількох
виявляється складеною неправильно, що є цілком зрозумілим в умовах утраченої логіки задачі. Дуже
часто подібні пропорції учнями і навіть студентами складаються механічно. Вказана методика
розв’язування задач залишилась у спадок вчителям хімії і викладачам вищих навчальних закладів із ти
часів, коли одиницею кількості речовини слугувала та чи інша одиниця маси.
Високо оцінюючи роль задач у розвитку логічного мислення, ми приділяємо цьому компонентові
хімічної освіти особливу роль. З метою усунення прогалин шкільної хімічної підготовки для
першокурсників факультету введено спеціальний практикум “Теоретичні основи шкільного курсу хімії”,
основним завданням якого є навчити першокурсників розв’язуванню найзагальніших хімічних задач.
Розв’язуються типові задачі з загальної та неорганічної хімії в обсязі шкільної програми. Ткий захід
виявився конче необхідним ще й тому, що навчальним планом спеціальності “хімія” практичних занять
взагалі не передбачено. Тому для розв’язування задач необхідно виділити певний час на лабораторних
заняттях, що є вкрай проблематичним, враховуючи, що при виконанні лабораторної роботи час
витрачається не тільки на безпосереднє проведення експериментів, а й на перевірку підтоговленості
студентів, оформлення звітів, захист робіт тощо.
Щоб навчити студентів розв’язувати нескладні типові задачі, ми намагались виробити методику
узагальненого підходу до цього. Оскільки Міжнародною системою одиниць (СІ) за одиницю кількості
речовини прийнято моль, ми вважаємо, що в основу методики розв’язування хімічних задач повинні бути
покладені мольні відношення. Аназізуючи можливі типи найпростіших задач із загальної та неорганічної
хімії, ми прийшли до висновку, що розв’язування переважної більшості із них може бути здійсненим за
такою схемою:
1. Осмислення визначуваної величини і теоретичної основи, яку при цьому треба використати.
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Ю.К.Онищенко, В.М. Кашпор. Кількісні відношення речовин, що реагують, – основна ідея розв’язування задач в курсі
загальної та неорганічної хімії.

2.
3.
4.
5.

Розрахунок кількостей вихідних речовин.
Рівняння реакцій, які лежать в основі заданих перетворень.
Встановлення кількостей продуктів реакції.
Розрахунок поставлених в умовах задачі величин.
За такою схемою можна розв’язувати задачі на розрахунки мас газів через відносні густини їх, об’єм
певної маси газу за різних умов, здійснювати виведення хімічних формул речовин за певними даними,
розрахунки теплових ефектів реакцій, концентрацій розчинів за масовими частками розчинених речовин,
мас і виходів речовин за хімічними реакціями. Власне, важко знайти тип задачі, який би не вкладався в
рамки цієї схеми. Хіба що це прості задачі на знаходження масової частки речовини в суміші чи
розрахунки на приготування розчинів певної масової частки розчиненої речовини.. Кількості речовин,
що реагують і утворюються, - це саме той стрижень, навколо якого завжди здійснюється виконання
задачі. Він є постійним, тому в процесі розв’язування задачі не втрачається.
Великі переваги кількісних відношень особливо проглядаються тоді, коли в задачі використовується
не одне, а декілька хімічних перетворень. До того ж, економиться час і зусилля виконавців.
Практика розв’язування задач за такою схемою показує, що вона легко сприймається студентами,
добре засвоюється. Нарешті, вона є ефективною. Протягом вищеназваного факультативного практикуму
вдалось навчити розв’язувати задачі переважну більшість студентів. Цю ж методику ми рекомендуємо
використовувати і при вивченні шкільного курсу хімії. Використання її в початковій хімічній освіті не
тільки сприятиме осмисленню учнями хімії, а й позбавить необхідності перенавчати студентів у вищих
навчальних закладах.
Використання мольних відношень при розв’язуванні хімічних задач призводить до необхідності зміни
формулювання закону еквівалентів та його смислу. Хоч цей закон і був одним із перших законів хімії
(Дальтон, 1803 р.), його формулювання не зазнавало змін аж до прийняття Міжнародною системою
одиниць поняття “моль як міра кількості речовини” та “еквівалента як реальної чи умовної частинки
речовини”. Попередні сутності еквівалентів як масових частин дали два рівноцінні записи закону:
(1)
m1 E1
=
m2 E2
(2)
m1 m 2
=
,
E1
E2
де m1 i m2 – маси, Е1 Е2 – еквіваленти двох речовин, які реагують між собою.
Наведені записи часто називали двома формулюваннями закону еквівалентів. Нині закон еквівалентів
формулюється так: Маси речовн, які взаємодіють між собою, пропорційні їх молярним масам
еквівалентів. Отже, математичними записами його є:
(3)
m1
M (1)
= ек
m 2 М ек (2)
(4)
m1
m2
=
,
M ек (1) M ек (2)
де Мек(1) і Мек(2) – молярні маси еквівалентів речовин 1 і 2.
При проведенні розрахунків з об’ємами газів закон еквівалентів можна виразити як:
(5)
m1
V
=
M ек (1) Vек
(6)
V1
V2
=
,
Vек (1) Vек (2)
де V1 i V2 – об’єми газоподібних речовин 1 і 2, Vек(1) і Vек(2) – об’єми газів речовин 1 і 2
кількістю 1 моль еквівалента
Закон еквівалентів викликає в студентів труднощі в його засвоєнні, оскільки суть закону не лежить на
поверхні. Вона полягає в тому, що еквіваленти будь-яких речовин при хімічних реакціях завжди
взаємодіють у співвідношенні 1:1. Тому простим і доступним у використанні закону еквівалентів є вираз:
nек(1) = nек(2),
(7)
де nек(1) і nек(2) – кількість речовин 1 і 2 в моль еквівалентах.
Саме з використанням закону еквівалентів розв’язування хімічних задач є найбільш продуктивним. У
цьому випадку відпадає потреба у складанні рівнянь реакцій (це особливо важливо у випадку достатньо
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складних рівняь, які викликають труднощі у студентів), адже однаковість кількостей усіх речовин, що
реагують, є заданою. Практика одак показує, що студенти-першокурсники засвоюють розв’язування
задач з використанням закону еквівалентів ще досить важко. Причина цього полягає в тому, що
еквівалент не є величиною сталою. Він залежить від конкретної реакції, в якій бере участь атом,
молекула чи іон речовини. Враховуючи, що навіть в умовах розв’язування однієї конкретної задачі
речовина може брати участь у декількох різних реакціях, визначити еквівалент інколи досить важко.
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УДК 681.142.2:378.147
О.В.Вітюк, І.Г.Ленчук
РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕНЬ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ У ПРОГРАМУВАННІ.
Розроблено і алгоритмізовано метод обчислень будь-яких аналітичних виразів на етапі виконання
програм для ПК, що мають навчаючий та прикладний характер.
У процесі створення і експлуатації сучасних комп’ютерних програм досить часто виникає потреба
аналізу та обчислення введеного користувачем того чи іншого аналітичного виразу. Якщо уявити собі,
наприклад, деяку абстрактну програму, то вона, як правило, виконує наступні дві функції:
1. Навчаючу - учням подається необхідний теоретичний матеріал, що підкріплюється конкретними
прикладами і (або) задачами.
2. Контролюючу - перевіряється рівень отриманих знань та набутих умінь і навичок.
Розглянемо, для визначеності, поетапне створення навчаючої комп’ютерної програми з теми 11-го
класу середньої школи «Відшукування первісних для функцій». Така програма, щонайперше, повинна
надати учневі під час роботи з нею найбільш важливі теоретичні відомості з питань відшукування
первісних, а також таблицю первісних для всіх найпростіших функцій. Далі положення теорії
демонстративно апробуються на кількох вдалих конкретних прикладах відшукування первісних дещо
складніших функцій. І, нарешті, контролююча частина програми має перевірити якість засвоєння учнем
поданого матеріалу. Тут, до речі, розроблювач може реалізувати окремою підпрограмою загалом значно
більше оптимальної кількості якісно розв'язаних прикладів, а при потребі, ще й урізноманітити їх за
змістом і ступенем складності. Однак «дозвіл ЕОМ» на звертання до цієї підпрограми має бути
передбачуваним, тобто обгрунтовано вагомим, нагально потрібним за обставин недорозуміння
користувачем суті питання або ж у разі його власного бажання поліпшити свій професіоналізм. Отже, в
чомусь така підпрограма виконуватиме навчаючі функції, а в чомусь - контролюючі.
Реалізація навчаючої частини не вимагає докладання надзусиль у програмуванні, тому й не
розглядається нами. Що стосується контролюючої частини, то тут якраз у програмуванні можуть
виникнути чималі труднощі.
Перевірку засвоєння матеріалу можна проводити різними способами. Найчастіше знання
перевіряються за допомогою тестів: учню пропонується знайти первісну деякої функції та вибрати з
кількох запропонованих відповідей ту, яка, на його думку, є правильною. Але перевірка знань у такий
спосіб є досить примітивною, хоча чомусь саме він найчастіше використовується в розробках означеного
типу (напевне, через граничну простоту реалізації). Тому варто було б запропонувати дещо інший підхід,
який виключає можливість угадування, а саме: тому, хто вчиться, спочатку пропонується знайти
первісну для певної функції, після чого він повинен перетворити отриманий аналітичний вираз за
деякими правилами в рядок символів (учні в 11-му класі на уроках інформатики ознайомлюються з цими
правилами при вивченні мови програмування BASIC) та ввести в ПК. На завершення ПК повинен
проаналізувати наданий йому рядок та встановити, чи правильно знайдено первісну.
Реалізувати таким чином контролюючу функцію програми було б неважко, якби запис первісної був
однозначний. Але на практиці, як відомо, кожен аналітичний вираз може мати безліч представлень.
Наприклад,
2 sin 2 X 2 2
120
º sin X º sin 2 X ×
º... .
3
3
180
Передбачити в програмі всі варіанти запису практично неможливо, тому тут необхідно знайти якийсь
евристичний спосіб. Доречно запропонувати, наприклад, наступне: в програмі варто зберігати разом з
таблицею функцій, що використовуються в контролюючих завданнях, таблицю відповідних їм первісних
(по одній первісній на кожну функцію). Оскільки первісна являє собою теж деяку функцію, то потрібно
перевіряти збіг у певній області визначення значень отриманої і поданої учнем первісної з відомою
програмі. Щодо практичної сторони цього питання, то можна перевірити збіг їх значень при певній
кількості випадкових значень аргументів. У разі збігу цих значень функцій у всіх контрольних точках
припустимо з певною точністю стверджувати правильність поданої первісної.
Але тут виникає проблема аналізу та обчислення значень поданої і закладеної в ЕОМ функцій на
етапі виконання програми, адже в жодній з відомих мов програмування така можливість не передбачена.
Розглянемо один із способів вирішення цієї проблеми. Для цього, по-перше, спробуємо
позначити шлях обчислення комп’ютером деякого аналітичного виразу. Нехай ним буде, наприклад,
такий вираз:

sin 2 12 - 13 × ln 5
× | tg ( -20)| .
5,230,34 × 34
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Представивши останній за відповідними правилами запису аналітичних виразів для мов
програмування високого рівня, отримаємо рядок символів, що складається з літер латинського алфавіту
та деяких інших допоміжних символів (дужки, крапки, знак множення «*», знак ділення «/», знак
піднесення до степеня «^» тощо):
«(( sqr( sin(12) ) - 13 * ln (5) ) / ( 5.23 ^ 0.34 * 34) * sqrt ( abs ( tg (-20) ) ))»

(1)

Тепер перед нами стоїть завдання обчислення отриманого рядка символів. Розв’язання цієї задачі
можна умовно розділити на кілька етапів.
1. Первинна обробка поданого запису аналітичного виразу.
Цей етап включає в себе вилучення пропусків із заданого рядка (ущільнення запису) та попередню
перевірку на наявність синтаксичних помилок у цьому рядку (недостача закриваючої або відкриваючої
дужки, недопустимі символи в аналітичному записі, помилковий запис числової константи тощо).
Вилучивши пропуски, ми перетворимо рядок (1) на наступний вигляд:
«((sqr(sin(12))-13*ln(5))/(5.23^0.34*34)*sqrt(abs(tg (-20))))»

(1.1)

Оскільки отриманий запис цілком коректний з точки зору подальших операцій, то далі переходимо до
наступного етапу.
2. Початковий аналіз та синтаксичні перетворення поданого запису.
Для спрощення подальшої обробки виразу, на цьому етапі проводиться пошук у рядку записів
відомих функцій (послідовність літер латинського алфавіту типу «ARCTG» (функція, що повертає
арктангенс аргументу ) чи «SQRT» (функція, що повертає корінь квадратний з аргументу)) та заміна їх на
відповідні позначення. З цим на початку роботи кожному запису функції ставиться у відповідність
деякий унікальний символ, у ролі якого зручно використати прописні літери латинського алфавіту. Так,
наприклад, у розроблюваній програмі вибрано наступну інтерпретацію:
Назва
арктангенс
синус
косинус
котангенс
тангенс
експонента
дробова частина
ціла частина
логарифм натуральний
корінь квадратний
квадрат
модуль

Запис

Символ

«ARCTG»
«SIN»
«COS»
«CTG»
«TG»
«EXP»
«FRAC»
«INT»
«LN»
«SQRT»
«SQR»
«ABS»

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Після виконання даної операції рядок (1.1) матиме вигляд:
«((k(b(12))-13*i(5))/(5.23^0.34*34)*j(l(e (-20))))»

(2)

Далі на цьому ж етапі потрібно запропонувати збереження у деякому масиві присутніх у поданому
рядку числових констант та заміну записів цих констант на вказівки до відповідних елементів даного
масиву. Для цього необхідно перед початком обробки зарезервувати такий масив і, для зручності,
вибрати для нього індексацію через великі літери латинського алфавіту. У нашій програмі цей масив має
назву Number і складається з 26 комірок для дійсних чисел, що індексовані літерами від «A» до «Z». Це,
звичайно, накладає деякі обмеження на використання числових констант у записі аналітичного виразу (в
даному випадку - до 26 констант), але в загальному випадку такий розмір масиву цілком достатній для
обчислення практично любих виразів.
Повернемося тепер до отриманого рядка (2). Легко помітити, що він містить лише сім записів
констант. Це числа 12, 13, 5, 5.23, 0.34, 34 та 20. Зберігши ці константи в перших семи елементах масиву
Number, що проіндексовані від «A» до «G», та замінивши їх запис у рядку (2) на вказівки до відповідних
елементів масиву, отримаємо наступний рядок:
«((k(b(A))-B*i(C))/(D^E*F)*j(l(e (-G))))»
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(2.1)

О.В. Вітюк, І.Г. Ленчук. Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні.

Після цього масив Number міститиме константи:
Комірка
Вміст

A
12

B
13

C
5

D
5.23

E
0.34

F
34

G
20

...
...

Порівнявши початковий запис (1) з отриманим (2.1), помічаємо очевидне суттєве спрощення
поданого рядка.
До цього моменту ми лише спрощували, абстрагували поданий запис, не обчислюючи його. Тому в
наступному пункті перейдемо до обчислень.
3. Безпосереднє обчислення поданого запису.
На даному етапі відбувається послідовне виділення та обчислення виразів у дужках, починаючи з
перших внутрішніх дужок і закінчуючи зовнішніми, керуючись правилами пріоритету операцій. Так,
першочергово виконуються операції піднесення до степеня, потім обчислення значення функції, далі йде
виконання операцій множення та ділення, і вже потім операції додавання та віднімання.
Програма, що має реалізувати описані вище дії, повинна містити щонайменше два блоки: блок
відшукування та виділення «найглибших» виразів у дужках і блок безпосереднього обчислення
виділених першим блоком виразів. У програмі перший блок реалізовано в тілі основної підпрограми
Calculate у вигляді циклу, що відповідає за знаходження відповідних виразів у дужках, передачі цих
виразів до другого блоку та маніпуляції з поверненим другим блоком результату, а блок обчислення
винесено в окрему локальну підпрограму Inside, що отримує у вигляді аргументу знайдений першим
блоком вираз у дужках, обчислює його і повертає першому блоку вказівку на елемент масиву Number, в
якому було збережено результат обчислень.
Зупинимося більш детально на реалізації підпрограми Inside. В ній здійснюється триетапний аналіз
отриманого як аргумент виразу, де на першому етапі відбувається видалення символів дужок, пошук
символу «^» (піднесення до степеня) та виконання відповідної операції, на другому етапі - пошук малих
латинських літер (скорочені позначення записів функцій) та обчислення відповідних функцій, на
третьому етапі - пошук символів «*», «/», «+», «-» та виконання відповідних операцій (спочатку всі
операції ділення та множення, потім додавання та віднімання).
У даному випадку у рядку (2.1) міститься дев’ять виразів у дужках, «найглибшим» з яких є «(A)».
Цей вираз не містить символів ніяких математичний операцій. Тому блок обчислень поверне як
результат той самий вираз, знищивши лише символи дужок (до речі, символи дужок необхідно знищити,
щоб не відбулося зациклення першого блоку). Блок виділення виразів у дужках, у свою чергу, повинен
видалити з рядка символи «(A)», а на їх місце помістити отриманий від блоку обчислень результат символ «A». Після такого перетворення рядок (2.1) дещо зміниться:
«((k(bA)-B*i(C))/(D^E*F)*j(l(e (-G))))»

(3)

Тепер «найглибшим» є вираз «(bA)». Аналогічно, перший блок передає другому цей вираз для
обчислення. Тут так само знищуються символи дужок і проводиться обчислення функції sin з
аргументом, що міститься в комірці A масиву Number (тобто обчислюється sin12), після чого результат
зберігається в тій самій комірці. Далі в перший блок повертається результат «A», після чого з рядка (3)
будуть видалені символи «(bA)», а на їх місце вставлено символ «A». Отримаємо:
«((kA)-B*i(C))/(D^E*F)*j(l(e (-G))))»

(3.1)

Відповідно зміниться вміст масиву Number:
Комірка
Вміст

A
-0.53657

B
13

C
5

D
5.23

E
0.34

F
34

G
20

...
...

У результаті послідовного виконання описаних дій відбуватиметься спрощення поданого рядка і,
відповідно, змінюватиметься вміст масиву Number.
«((kA)-B*iC)/(D^E*F)*j(l(e (-G))))»

(3.2)

Тут поки що вміст масиву Number не змінився.
«(A/(D^E*F)*j(l(e (-G))))»

(3.3)

25

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 1. Психолого-педагогічні науки

A
-20.6347

Комірка
Вміст

B
20.9227

C
1.6094

D
5.23

E
0.34

F
34

G
20

...
...

«(A/E*j(l(e (-G))))»

A
-20.6347

Комірка
Вміст

B
20.9227

(3.4)

C
1.6094

D
5.23

E
59.6718

F
34

G
20

...
...

«(A/E*j(l(eG)))»

A
-20.6347

Комірка
Вміст

(3.5)

B
20.9227

C
1.6094

D
5.23

E
0.34

F
34

G
-20

...
...

«(A/E*j(lG))»

A
-20.6347

Комірка
Вміст

(3.6)

B
20.9227

C
1.6094

D
5.23

E
0.34

F
34

G
-2.2372

...
...

«(A/E*jG)»

A
-20.6347

Комірка
Вміст

(3.7)

B
20.9227

C
1.6094

D
5.23

E
0.34

F
34

G
2.2372

...
...

«A»

Комірка
Вміст

(3.8)

A
-0.5172

B
20.9227

C
1.6094

D
5.23

E
0.34

F
34

G
1.4957

...
...

Отже, в результаті такого ланцюжка операцій рядок (3) перетворився в рядок (3.8). По суті, рядок
(3.8) являє собою вказівку на комірку масиву Number, що містить результат обчислення всього виразу. В
даному випадку ми отримали результат у комірці А, і він становить -0.5172. Таким чином, процес
обчислення виразу потрібно припинити тоді і тільки тоді, коли в рядку залишиться лише один з них вказівка на комірку масиву, що містить результат обчислень.
Вітюк Олександр Володимирович - студент фізико-математичного факультету Житомирського
державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- інформатика;
- методика викладання інформатики і математики.
Ленчук Іван Григорович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою математики
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- системи автоматизованого проектування;
- прикладна і конструктивна геометрія.
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УДК 372. 851: 51
С.П. Семенець
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ «GRAN 1 » ПРИ
ВИВЧЕННІ КУРСУ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ
Проілюстровано використання педагогічного програмного засобу «GRAN 1», що сприяє якісному
формуванню провідних понять математичного аналізу (границя, неперервність, диференційовність) на
наочно-інтуїтивному рівні, самостійному «відкриттю» учнями деяких властивостей, правил, теорем,
наводить спосіб розв’язування тієї чи іншої задачі або прикладу, значно скорочує розв’язання непростих
завдань на доведення, дослідження, дозволяє проводити дослідження самими учнями, швидко перевіряти
правильність висунутих гіпотез.
Ефективність використання засобів нових інформаційних технологій навчання [НІТН] при вивченні
курсу алгебри і початків аналізу, як і математики в цілому, в значній мірі залежить від педагогічних
програмних засобів, які дозволяють поєднати високі обчислювальні можливості при дослідженні
різноманітних функціональних залежностей з перевагами графічного подання результатів опрацювання
інформації, дають можливість економити навчальний час за рахунок виключення рутинних операцій
обчислювального характеру, озброюють учнів ефективними наочними методами розв’язування
широкого класу задач.
При використанні комп’ютера доцільно орієнтуватись на такі педагогічні програмні засоби [ППЗ], які
створюють підгрунтя для переходу від механічного застосування знань, умінь та навичок до оволодіння
вміннями самостійно «відкривати» знання на основі здійснення експериментально-дослідницької
діяльності. Такі ППЗ стимулюють продуктивну пізнавальну діяльність учнів, формують уміння
застосовувати знання в нових ситуаціях, мобілізують і розвивають розумові операції, зближують
мислительну діяльність із науковим пошуком, знайомлять з етапами, методами і прийомами
дослідження, виявляють позитивний вплив на формування дослідницьких здібностей та умінь, а отже,
сприяють формуванню та розвитку продуктивного мислення учнів.
Прикладом таких ППЗ при вивченні курсу алгебри і початків аналізу можуть бути програми,
зорієнтовані на візуалізацію абстракцій (границя, неперервність, похідна, інтеграл) і проведення
експерименту. Цим питанням присвячені дисертаційні дослідження Ю.В. Горошко [1], В.В. Дровозюк [2],
І.М. Забари [3], Т.О. Олійник [4]. Безпосередньо націлюють на розвиток продуктивного мислення учнів
інструментальні та моделюючі ППЗ. Дисертаційне дослідження О.Б. Жильцова [5] показало, що
інструментальні ППЗ раціонально використовувати для розвитку самостійного мислення, дослідницьких
умінь, творчого підходу до справи, коли матеріал має середній рівень складності, може бути поданий
засобами унаочнення, при роботі із «творчими» учнями. Моделюючі ППЗ - для розвитку абстрактного
мислення, спостережливості, коли зміст теми має теоретико-інформаційний характер, потребує
проведення досліджень, якщо в учнів розвинені дослідницькі риси.
Зупинимося на використанні інструментального програмного засобу [ІПЗ] «GRAN 1», що сприяє
формуванню та розвитку продуктивного мислення учнів при вивченні ними деяких тем курсу алгебри і
початків аналізу. Значне місце цьому питанню відводиться в роботах М.І. Жалдака, зокрема в посібнику
для вчителів «Комп’ютер на уроках математики» [6].
1. Границя числової послідовності.
ІПЗ "GRAN 1" може бути використаний як ефективний засіб графічного аналізу функції, визначеної
на множині натуральних чисел, тобто числової послідовності. Корисно використати цю програму для
введення поняття про границю числової послідовності на наочно-інтуїтивному рівні. Для цього аргумент
n Î N замінюється на аргумент x Î R( x > 0) . Правомірність цього кроку випливає з відомої теореми про
зв’язок границі функції з границею послідовності: для того, щоб f ( n) ® A( n ® ¥ ) , достатньо, щоб
f ( x ) ® A( x ® ¥ ) .
Варто, щоб учні, виходячи з графічного представлення, дали відповідь, чи мають послідовності
1
pn
pn
pn
а) x n = cos
, б) x n = sin
, в) x n = n sin
границю, якщо так, то чому вона дорівнює?
n
2
2
2
Методом евристичної бесіди вчитель підводить учнів до «відкриття» таких фактів:
- якщо послідовність збіжна, тоді вона обмежена (необхідна умова збіжності числової послідовності).
Необмежена послідовність - не збіжна (приклад в);
- якщо послідовність обмежена, тоді вона не обов’язково є збіжною (приклад б);
- спадна (зростаюча) обмежена послідовність є збіжною (теорема Вейєрштрасса, приклад а).
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æ
Після цього пропонуються завдання: встановити, чи має послідовність x n = ç 1 +
è
має, то між якими двома цілими числами ця границя знаходиться?

1ö
÷
nø

n

границю. Якщо

x

1ö
æ
Виходячи із графіка функції y = ç1 + ÷ , де x > 0 , учні роблять висновок, що послідовність
è
xø
зростаюча. Провівши графічні дослідження, переконуються, що функція обмежена (графік функції має
горизонтальну асимптоту). На основі «відкритої» достатньої умови збіжності числової послідовності,
учні роблять висновок, що розглядувана послідовність має границю, яка міститься між числами 2 і 3 (в
x

1ö
æ
чому учні легко переконуються, перевіривши, що рівняння y = ç 1 + ÷ - 2 = 0 має корінь, а рівняння
è
xø
x

1ö
æ
y = ç 1 + ÷ - 3 = 0 - не має).
è
xø
Таким чином, учні підходять до «відкриття» другої визначної границі:

lim
n ®¥

n

æ 1ö
ç1 + ÷ = e . Крім того,
è nø

x

1ö
æ
виходячи із графічного аналізу функції y = ç 1 + ÷ , вони зможуть обчислити число « e » з досить
è
xø
великою точністю, для цього достатньо прослідкувати за максимальним значенням розглядуваної
функції в залежності від проміжку її задання.
2. Границя функції неперервного аргументу.
ì- x 2 + 1, x Î [ - 4;0]
ï
x , x Î ( 0;2]
ï
учні дають відповідь на питання, чи
На основі графічно заданої функції: f ( x) = í 2
ï x - 2 , x Î ( 2 ;4]
ï
5, x Î ( 4;6]
î
має ця функція границю в точках x = 0, x = 2 , x = 4 . Після цього, виходячи із графіків функцій
x
sin x
1
а) y =
; б ) y = sin ; в ) y = x sin x; г ) y =
, визначають, чи мають функції границю в точці x = 0 ,
x
x
x
і переконуються, що:
sin x
= 1 (перша визначна границя);
x
x® 0
- для того, щоб в точці існувала границя функції, не обов’язково, щоб в ній ця функція була визначена
(приклад а);
- добуток нескінченно малої на обмежену буде нескінченно малою (приклад в);
- якщо функція має границю в точці, то в досить малому околі цієї точки вона є обмеженою.
3. Неперервність функції в точці.
ІПЗ "GRAN 1" можна використати для формування поняття неперервності функції в точці на основі
наочно-інтуїтивних уявлень, а також при перевірці рівня засвоєння учнями поняття на рівні
"розпізнавання", тобто тоді, коли учні повинні в конкретних випадках (виходячи із графіка функції)
відповісти на питання, чи має функція границю в точці, чи неперервна вона в ній. Для забезпечення
продуктивної розумової діяльності учнів необхідно, щоб поняття границі функції в точці і неперервності
з самого початку вивчення вводилися в тісному взаємозв’язку із розкриттям відношень між ними.
Означення поняття неперервності функції в точці формулюється із опорою на характеристичну
властивість неперервної функції: значення функції неперервної в точці мало змінюється при малих
змінах аргументу. Учитель все це може реалізувати з допомогою графічного задання функції із
використанням ІПЗ «GRAN 1».
Виходячи із графічного задання конкретної ступінчастої функції, вчитель підводить учнів до
«відкриття» факту: для того, щоб функція була неперервною в точці, необхідно, щоб вона в цій точці
мала
скінчену
границю.
Після
цього
пропонується
завдання,
чи
є
функції
p
sin x
1
а ) y = x sin ; б ) y =
; в) y = arctg
неперервними в точці x = 0 , якщо ні, то чи можна їх
x
x
x
доозначити так, щоб вони стали неперервними? За допомогою цієї вправи вчитель підводить учнів до
«відкриття» факту: функція є неперервною в точці тоді і тільки тоді, коли вона визначена в ній і границя
функції в цій точці дорівнює значенню функції в цій точці. Далі, на конкретних прикладах,
використовуючи головне призначення програми "GRAN 1" - графічний аналіз функції, вчитель з

lim
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допомогою методу евристичної бесіди "відкриває" з учнями деякі глобальні властивості неперервних
функцій:
- якщо функція неперервна на відрізку, то вона на ньому обмежена (теорема Вейєрштрасса);
- якщо функція неперервна на відрізку, то на ньому знайдуться такі дві точки, в одній з яких вона
набуває найбільшого значення, а в другій-найменшого (теорема Вейєрштрасса);
- якщо функція неперервна на відрізку і в кінцях цього відрізка набуває значення, протилежні за
знаком, тоді на відрізку знайдеться хоч одна така точка, в якій функція дорівнює нулю (теорема
Больцано-Коші).
4.Диференційовність функції в точці.
Графічний аналіз функції дає змогу досліджувати функції на диференційовність в точці. Адже
питання про існування похідної функції в точці геометрично зводиться до існування невертикальної
дотичної до графіка функції в точці. Наведемо приклади.
sin x
Чи є функції: а ) y = x 3 ; б ) y = 3 x 2 ; в ) y = sin x ; г ) y =
диференційовними у точці x0 = 0 ?
x
Виходячи із графіків заданих функцій та геометричного змісту похідної, вчитель підводить учнів до
таких висновків:
- функції не мають похідної в точках розриву функції (приклад а);
- функції не мають похідної в точках "злому" функції (приклад в);
- функції не мають похідної в точках, в яких дотичні перпендикулярні осі Ox (приклад б);
- в точках екстремуму похідна функції або дорівнює нулю, або не існує (приклади б, в, теорема
Ферма);
- критичні точки функції не обов’язково є точками екстремуму (приклад а).
5. Розв’язування рівнянь та нерівностей.
ІПЗ "GRAN 1" дає змогу розв’язувати всі типи рівнянь і нерівностей, які зустрічаються в шкільному
курсі математики. Однак варто звернути увагу на те, що використання цього програмного засобу досить
часто сприяє евристичній діяльності щодо способу розв’язування рівняння чи нерівності без
використання комп’ютера. Наведемо приклади.
5.1 Розв’язати рівняння: а) cos x + x =

p

2

; б) 2 x + x = 3 ; в) ln x + x = 1 ; г)

4

x -2 + 4 6- x = 2 ;

д) 4 77 + x + 4 20 - x = 3 .
Учні будують графіки функцій, які є лівими частинами заданих рівнянь. Роблять висновок, що перші
три функції є зростаючими, тобто монотонними. А це означає, що кожного свого значення ці функції
набувають лише один раз. Тобто, якщо рівняння має корінь, то він єдиний, причому корінь дуже легко
підібрати. Отже, учні роблять висновок: щоб розв’язати перші три рівняння, досить довести, що функції,
які стоять у лівих частинах рівняння, монотонні і підібрати корінь. Провівши графічний аналіз функцій
f ( x) = 4 x - 2 + 4 6 - x , g ( x ) = 4 77 + x + 4 20 - x , учні роблять висновок, що функція g( x ) набуває
найменшого значення, яке більше за три, а функція f ( x) набуває найменшого значення в точках x = 2 і

x = 6 , яке дорівнює
довести,
³4

2 . Отже, рівняння
4

що

77 + x + 4 20 - x > 3 .

(4 77 + x ) 4 + (4 20 - x ) 4
4

77 + x + 4 20 - x = 3 не має коренів. Для цього досить
Справді,

= 4 97 > 3 . Рівняння

Для цього досить довести, що
і x = 6 . Справді,

4

4

4

4

77 - x + 4 20 - x = 4

(

4

77 - x + 4 20 - x

досягається тоді і тільки тоді, коли або
2

(

4

³

x - 2 + 4 6 - x = 2 має лише корені x = 2 і x = 6 .

x - 2 + 4 6 - x ³ 2 , причому рівність досягається лише в точках

x-2 +4 6- x = 4

)

)

4

³ 4 ( x - 2) + ( 6 - x )
4

4

x-2 +4 6- x

4

x - 2 = 0 (при x = 2 ), або при

4

4

x=2

= 2 . Очевидно рівність

6 - x = 0 (при x = 2 ).

2

5.2 Розв’язати рівняння: а) x - x + 1 = 0,5 + x - 0,75 ; б) x - 4 x + 6,2 = 2 + x - 2 ,2 .
Яким способом розв’язувати наведені рівняння на основі знань шкільної математики, важко дати
відповідь. ІПЗ "GRAN 1", крім того, що дає змогу знайти корені, підводить до розв’язання таких рівнянь,
які не потребують використання комп’ютера. Справді, побудувавши графіки функцій, які містяться у
лівих і правих частинах цих рівнянь, учні помічають, що вони симетричні відносно прямої y = x на
проміжку, де визначена ірраціональна функція, після чого вони висувають гіпотезу, що ліві і праві
частини наведених рівнянь - взаємообернені функції на області допустимих значень (ОДЗ) невідомих
рівнянь, і строго доводять, що це справді так. Для знаходження коренів рівнянь потрібно знайти абсциси
точок перетину взаємообернених функцій. Зрозуміло, що ці точки знаходяться на прямій y = x . Отже,
одну із взаємообернених функцій (краще ірраціональну) можна замінити функцією y = x . Одержані
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рівняння матимуть з початковими однакові корені на множині, яка належить ОДЗ невідомих початкових
рівнянь. Таким чином, учні приходять до висновку: щоб знайти корені наведених рівнянь, досить
розв’язати квадратні рівняння, замінивши вирази, які стоять у правих частинах рівнянь, на x . А потім
перевірити, які з одержаних коренів належать ОДЗ наведених рівнянь.
5.3 Розв’язати нерівність: а)

2 + sin x >

1
; б) 4 + x + 16 - x > 2 .
1+ x 2

Графічний аналіз функцій, проведений з допомогою ІПЗ "GRAN1", приводить до висновку, що
наведені нерівності виконуються на всій ОДЗ кожної із нерівностей. Таким чином, учні усвідомлюють,
що розв’язання нерівностей зводиться до їх доведення.
6. Розв’язування завдань на порівняння. Що більше:
а) 3 2 чи 2 3 ; б) 1997 1 1997 чи 19981 1998 ; в) e p чи p e ?
Учитель організовує колективний пошук способу розв’язання таких завдань, в результаті якого учні
приходять до висновку: для того, щоб порівняти наведені числа, досить дослідити функцію y = x 1 x . Це
учні роблять самостійно з допомогою ІПЗ «GRAN 1».
Таким чином, наочність - це не тільки допоміжний засіб при розв’язуванні різноманітних задач, вона
допомагає прийти до глибоких теоретичних висновків. Проте необхідно, щоб учні усвідомлювали, що
тільки строгі логічні теоретичні обгрунтування можуть підтвердити правильність наочно-інтуїтивних
висновків.
Експериментально автором було підтверджено, що наведене використання ІПЗ «GRAN 1» сприяє:
1) якісному формуванню провідних понять математичного аналізу (границя, неперервність,
диференційовність) на наочно-інтуїтивному рівні;
2) самостійному «відкриттю» учнями деяких важливих властивостей, правил, теорем;
3) наводить на спосіб розв’язування тієї чи іншої задачі або прикладу;
4) значно скорочує та спрощує розв’язування непростих завдань на доведення, дослідження;
5) дає змогу експериментувати, проводити дослідження самими учнями, швидко перевіряти
правильність висунутих гіпотез.
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Семенець Сергій Петрович - асистент кафедри математики Житомирського державного педагогічного
інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- методика викладання математики (реалізація розвиваючої функції навчання математики).
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УДК 53(07.07)
Є.М. Мисечко, О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ З
ФІЗИКИ
У статті висвітлюються питання формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати
задачі з фізики. Детально розглянуто етапи розв’язання фізичної задачі, подано узагальнену схему.
Розв’язуванню навчальних фізичних задач належить одна з провідних ролей у системі навчання
фізики в школі. За останні десятиріччя відбулося суттєве розширення й усвідомлення значущості
цілеспрямованої діяльності учнів із розв’язування навчальних фізичних задач. Однак, незважаючи на це,
значна частина випускників школи відчуває труднощі під час розв’язування фізичних задач, не володіє
важливими вміннями й навичками, необхідними для цього.
Причиною труднощів є передусім проблеми методичного характеру, недостатнє знання вчителями
методики навчання учнів розв’язувати фізичні задачі. Відсутність системного підходу до розв’язування
задач, надмірне захоплення кількістю задач, а не якістю їх розв’язання – це не шлях до
високопродуктивної навчальної діяльності.
Добираючи задачі до уроку, необхідно визначити місце кожної з них у структурі уроку, розмістити
задачі так, щоб кожна наступна включала елементи попередньої. Саме побудова логічних ланцюжків
задач з урахуванням конкретних чинників (рівня фізичного мислення учнів, особистих рис учителя,
змісту навчального матеріалу, інших факторів) створює необхідні умови для ефективного навчання
розв’язувати задачі. Однак щоб необхідні умови набули ще й статусу достатніх, треба забезпечити
високу якість технології навчання. Прагнення якомога швидше одержати відповідь, нехтуючи вивченням
умови задачі, аналізом її фізичного змісту та одержаних результатів, не може забезпечити надійність і
високу якість результатів навчального процесу. Результативність же навчально-виховного процесу
залежить від методичної компетентності вчителя, важливою складовою якої є професійні вміння.
Стосовно професійних умінь у науковій літературі найбільш поширеною є класифікація, запропонована
Н.В. Кузьміною: гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, організаторські. Визначаючи
основні функціональні компоненти інтелектуальної діяльності педагога, гностичну діяльність вона
розглядає як одну з головних умов удосконалення всіх інших компонентів роботи вчителя.
Одним з досить важливих засобів засвоєння гностичних основ навчальної діяльності майбутніми
вчителями фізики є розв’язування фізичних задач. Розв’язання задачі здійснюється поетапно. Основними
його етапами є: 1) засвоєння умови задачі; 2) аналіз умови задачі, встановлення функціональних
залежностей між її структурними елементами, пошук і вибір раціональних способів розв’язання задачі,
складання плану їх реалізації; 3) логічне обгрунтування і оформлення розв’язання задачі; 4) аналіз і
перевірка правильності одержаних результатів. Структуру процесу розв’язування фізичної задачі можна
подати у вигляді схеми (мал. 1).
Описані етапи становлять лише схему, яка набуває конкретних форм у процесі розв’язування
конкретної задачі. Наприклад, окремі етапи можуть бути обмеженими або виключеними зовсім. Так, в
існуючій практиці розв’язування задач нерідко невиправдано мала увага приділяється четвертому і
особливо другому з названих етапів. Нехтування останнім або зведення його до мінімуму веде до того,
що в словесному формулюванні задачі виявляються не виділеними або слабо виділеними ті вихідні дані,
котрі є істотними для осмислення умови задачі. Учні не усвідомлюють сутності завдання, що є однією з
головних перешкод їх повноцінної пізнавальної діяльності при розв’язуванні задачі. Погоня за кількістю
на шкоду якості розв’язування задач є одним із основних джерел формалізму в знаннях учнів.
Без усвідомлення значення і необхідності наведених вище етапів пізнавальної діяльності під час
розв’язування фізичних задач учителі не завжди забезпечують оволодіння учнями необхідними
навчальними прийомами і розумовими діями. Відсутність узагальнених умінь розв’язувати задачі веде до
того, що навіть однотипні задачі сприймаються учнями як такі, що не зв’язані одна з одною. Не
розуміючи головного, такі учні намагаються відшукати для кожної окремо взятої задачі свій спосіб
розв’язання, прагнуть запам’ятати розв’язання кожної конкретної задачі. Починають розв’язувати задачу
так, ніби вперше зустрілися з задачами такого типу. Кожну наступну задачу одного й того самого типу
учень розв’язує як нову. Зрозуміло, що продуктивність такої навчальної діяльності учнів досить низька.
Один із суттєвих напрямів підвищення ефективності роботи над задачею полягає в поліпшенні
організації діяльності вчителя і учнів. Важливо приділяти увагу не стільки розв’язанню великої кількості
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задач, скільки формуванню в учнів необхідних способів дій. Система задач має бути спрямована на

ФІЗИЧНА ЗАДАЧА
Запис
умови задачі
Вираження
величин в СІ
ВИВЧЕННЯ УМОВИ
ЗАДАЧІ

Виконання
малюнка
Конкретизація
умови

Спрощення умови
задачі
Здійснення аналізу
через синтез
Встановлення
функціональних
залежностей

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО
ЗМІСТУ ЗАДАЧІ

Доповнення умови
табличними та
іншими даними
Вибір методів
розв’язування
задачі

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧІ

З’ясування
фізичних явищ

Переформулювання
умови задачі

Планування дій
відповідно до
обраних методів
Cпіввіднесення
виділених задач із
загальною

ЛОГІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ І
ОФОРМЛЕННЯ ЗАДАЧІ

Одержання
загальної формули

Узагальнення
результатів
розв’язування

Виконання
обчислень

Критична оцінка
одержаних
результатів

Одержання і
формулювання
відповіді

Пошуки нових
методів
розв’язування

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

Формулювання
нових задач

Мал.1 Узагальнена схема розв’язування фізичної задачі.
засвоєння стилю мислення, характерного для даного типу задач. Учнів необхідно навчати методам
розв’язування задач, спеціально відпрацьовувати операції, з яких складається процес розв’язання задачі.
Оскільки спільним для всіх фізичних задач є пошук розв’язання, важливо добитись оволодіння
майбутніми вчителями діями, що складають зміст методу пошуку розв’язання фізичної задачі. Цінним є
те, що метод пошуку розв’язування фізичних задач, засвоєний учнями при вивченні одного з розділів
курсу фізики, успішно застосовується при розв’язуванні задач будь-якого іншого розділу. Для того щоб
оволодіти цим методом, учні мають спочатку засвоїти, як і в якій послідовності доцільно діяти,
оперувати з умовою задачі на кожному етапі її розв’язування.
Розв’язання фізичної задачі, як правило, розпочинається з етапу вивчення і засвоєння її умови.
Безперечно, ознайомлення з умовою задачі – це допоміжний засіб. Але він не є формальною вимогою, а
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має глибокий педагогічний зміст. Безглуздо вимагати від учня відповіді на запитання, котре він не
зрозумів.
Частина ж студентів, звикнувши за роки шкільного навчання до певних стереотипів пізнавальної
діяльності, не усвідомлює необхідності цієї ділянки роботи і проявляє певний скептицизм щодо
значимості цього підготовчого пізнавального етапу. Ось чому так важливо допомогти майбутнім
педагогам усвідомити сутність і призначення пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння умови
задачі. Опановуючи перший етап методу пошуку розв’язання фізичних задач, студенти мають оволодіти
такими видами гностичних умінь: читання умови задачі, з’ясування змісту невідомих термінів, запис
умови задачі, схематичне зображення установки або предмета, засвоєння умови і питання задачі,
вираження даних задачі в інтернаціональній системі одиниць.
Ознайомлення з умовою задачі починається з її читання. При першому читанні умови увага учнів
зосереджується на змісті задачі. Вони тільки слухають, нічого не записуючи. Повний або скорочений
запис умови здійснюють під час повторного читання. Читаючи повільно умову задачі, вчитель
інтонаційно зосереджує увагу учнів на її фізичному змісті. Якщо є потреба виконати схематичний
малюнок, він відтворюється на дошці і в зошитах учнів. Незрозумілі терміни і вирази пояснюються
вчителем і заносяться учнями до своїх фізико-технічних словників. Дані задачі виражаються у прийнятій
для розв’язування інтернаціональній системі одиниць. Після такого всебічного вивчення головних
елементів задачі вчитель пропонує одному з учнів повторити її умову, щоб переконатися в засвоєнні
учнями змісту задачі. В разі потреби, розуміння учнями головних елементів задачі вчитель уточнює
системою додаткових запитань: «В чому полягає умова задачі?» «Що дано?» «Що невідомо?» Можна
запропонувати їм назвати головні елементи: невідоме і дане, умову й вимогу. Такі звертання до учнів
поглиблюють усвідомлення задачі і допомагають знаходити способи її розвязання.
До гностичних умінь майбутнього вчителя відноситься і здатність вибрати раціональний спосіб
скороченого запису умови задачі. В практиці роботи шкіл поширеним є підхід, коли під записом відомих
фізичних величин проводять горизонтальну риску і в тому ж стовпчику під рискою записують шукані
величини. Такий запис має недоліки. Адже до проведення аналізу фізичного змісту задачі учні ще не
знають, якими фізичними константами доведеться доповнити умову задачі. Після проведення аналізу
дані задачі часто доповнюються довідковими даними, але записувати їх доводиться після шуканих
величин. При такому записуванні втрачається смислове призначення горизонтальної риски, порушується
логічна структура вираження умови задачі. Адже в цьому випадку вона розділятиме на частини умову
задачі. Запис же невідомої величини зверху над даними усуває названі недоліки і ставить шукану
величину в центр уваги. Її записують із знаком запитання: а =? Запис читають так: «Чому дорівнює
прискорення тіла?»
Дані умови задачі коротко записують стовпчиком з лівого боку класної дошки або зошита
прийнятними буквеними позначеннями у вигляді рівностей з найменуванням одиниць. Поряд із
скороченим записом умови в другому стовпчику виражають всі величини в Міжнародній системі
одиниць (СІ). Умову задачі від її розв’язку відокремлюють вертикальною рискою. Досить важливу групу
становлять гностичні вміння, які безпосередньо використовуються при проведенні аналізу умови задачі:
з’ясування фізичного змісту умови задачі, розчленування складної задачі на ряд простих, виділення
головного в тексті задачі, осмислення причинно-наслідкових зв’язків між явищами, встановлення
функціональних залежностей між величинами, здійснення аналізу через синтез, доповнення умови задачі
довідковими даними .
Який би метод не було обрано для розв’язання задачі, аналіз її фізичного змісту є обов’язковим. Адже
в кожній задачі відображене те чи інше фізичне явище або їх сукупність. Ці явища, насамперед,
необхідно дослідити і пояснити якісно, а потім застосувати певні фізичні закони для кількісного опису.
Саме аналіз дає змогу встановити, які закономірності можна використати під час розв’язування задачі і
яких даних для розв’язання не вистачає. До речі, доповнення умови задачі довідковими даними вже під
час скороченого запису її умови, до проведення фізичного аналізу, що нерідко спостерігається в шкільній
практиці, логічно далеко не бездоганний підхід, до того ж свідчення формалізму в організації
мислительної діяльності учнів. Ще не відомі функціональні залежності між фізичними величинами, які
встановлюються під час аналізу задачі, а учні вже записують табличні дані в умову задачі.
Аналіз (від грецького – розкладання, розчленування, розбір) при розв’язуванні фізичної задачі
полягає в розчленуванні складної задачі на ряд простих. Логічний аналіз саме і є той метод, завдяки
якому учень осмислює складну задачу, розділяючи її на складові елементи, кожен з яких досліджується
окремо. Однак процес розчленування тільки тоді стає засобом пізнання, коли відбувається неперервне
співвіднесення виділених простих задач із загальною, складовими елементами якої вони є. Має
здійснюватися також співвіднесення умови задачі з її вимогами та наявними знаннями. Цей процес
співвіднесення триває доти, поки не буде знайдено основну залежність.
Таким чином, логічний аналіз умови задачі не є механічною операцією розчленування цілого на
частини. Він обов’язково супроводжується синтезом, мисленим об’єднанням простих задач, які виділені
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й вивчені в процесі аналізу. Поглиблене пізнання умови задачі здійснюється шляхом розкриття за
допомогою аналізу нових зв’язків шуканих фізичних величин з відомими та шляхом синтезу результатів
аналізу на новій основі. Нові знання, одержані в результаті синтезу, стають відправним пунктом більш
глибокого аналізу, який завершується новим, вищим синтезом. У цьому процесі аналіз і синтез постійно
перемежовуються і переплітаються, розкриваючи все нові й нові істотні зв’язки між явищами і
фізичними величинами та рухаючи акт мислительної діяльності від сутності першого порядку до
сутності другого порядку і т.д. Так продовжується до того часу, поки не буде знайдено основну
залежність, що веде до розв’язання задачі.
Знання особливостей усіх елементів структури задачі і аналіз функціональних залежностей між
фізичними величинами дають змогу перейти до третього етапу навчально-пізнавальної діяльності –
здійснення логічного обгрунтування і оформлення розв’язання задачі.
На цьому етапі важливу роль у мислительному пошуку виконують, крім гностичних, проектуальні
вміння вчителя: 1) планування дій, зв’язаних із розв’язанням задачі; 2) відбір найбільш раціональних і
ефективних способів їх здійснення; 3) передбачення можливих труднощів при організації самостійної
роботи учнів; 4) прогнозування ефективності обраної методики розв’язання задачі.
Невід’ємним компонентом продуктивної діяльності вчителя на етапі оформлення розв’язання задачі є
його конструктивні вміння: а) композиційна побудова навчально-пізнавальної діяльності; б) програвання
різних варіантів її реалізації; в) формулювання вчителем запитань; г) вираження функціональних
залежностей між величинами у вигляді загальної формули.
Після знаходження основного співвідношення між даними задачі, а також значень невідомих величин
процес розв’язання не завершується. На цьому етапі знову виступає на передній план контролююча
гностична діяльність, яка потребує аналізу знайденого результату, порівняння відповіді з фізичною
умовою задачі, з реальним життям. Успішність цієї діяльності значною мірою залежить від
сформованості в майбутнього вчителя таких гностичних умінь: формулювання мети аналізу і висновків,
вибір критеріїв якості розв’язування задачі, узагальнення й поширення одержаних результатів на
частинні випадки, оцінка доцільності обраних педагогічних дій, фіксація вчителем власних методичних
знахідок і помилок.
Розв’язавши задачу, потрібно виконати ретельний аналіз не лише одержаного результату, а й всього
розв’язку. Заключний аналіз і осмислення розв’язаної задачі може дати значно більше для формування
вміння учнів розв’язувати задачі, ніж розв’язування наспіх кількох задач.
Продуктивне вирішення цього завдання потребує від учителя сформованості відповідних як
гностичних, так і організаторських умінь. Воно включає в себе педагогічне керування розумовою
діяльністю учнів на заключному етапі розв’язування задачі, спрямоване на узагальнення та
систематизацію їх знань і вмінь розв’язувати задачі з фізики, і передбачає:
- критичне оцінювання одержаних результатів з різних точок зору, з позицій їх фізичної і
практичної достовірності (реальності результату, його узгодженості з методом розмірностей чи
найменувань, відповідності загальним фізичним та методичним принципам, можливості
експериментальної перевірки і графічної інтерпретації, коректності сформульованої відповіді);
- обговорення фізичного результату і осмислення учнями основної ідеї та методу розв’язання
задачі;
- узагальнення результатів шляхом встановлення зв’язків розв’язаної задачі з раніше розв’язаними
з метою наступного перенесення методу на конкретні задачі;
- пошуки нових методів розв’язання задачі і виділення з них раціональніших;
- повніше використання умови задачі шляхом розширення кількості запитань;
- формулювання нових задач на основі розв’язаної з додержанням вимог принципу системності
(ланцюжка задач), коли кожна наступна задача включає елементи попередньої і невелику
(доцільну) кількість нових.
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В.В.Міхеєв
СТРУКТУРУВАННЯ Й АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ОСНОВА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.
В статті розглядаються та ілюструються на прикладах можливі підходи до структурування й
алгоритмізації навчання математиці при створенні педагогічних програмних засобів зі шкільної
геометрії.
Комп’ютеризація навчання при нинішніх вимогах суспільства до освіти розглядається як найбільш
сучасна тенденція розвитку дидактики і конкретних методик. На практиці найбільш наочно це
проявляється у появі педагогічних програмних засобів (ППЗ) з різноманітних шкільних дисциплін, а
також досить популярних у наш час їх замінників - програмованих посібників, зошитів із друкованою
основою. Хоча останні й складають окремий вид засобів навчання, однак, на наш погляд, значною мірою
є безмашинним варіантом ППЗ.
Безумовно, комп’ютерне навчання не може бути альтернативою традиційному. Однак творче
застосування програм-тренажерів, контролюючих, демонстраційних, інформаційно-довідкових,
імітаційно-моделюючих, ігрових або навчаючих програм дозволяє забезпечити: а)індивідуалізацію і
диференціацію процесу навчання за рахунок поетапного досягнення мети (у напрямах різного ступеня
складності); б) здійснення контролю зі зворотним зв'язком, діагностикою й оцінкою результатів; в)
самоконтроль і самокорекцію; г) тренаж і самопідготовку; д) наочність у динаміці розгляду; е)
моделювання та імітацію досліджуваних явищ; є) проведення лабораторних робіт у режимі, спряженому
з об'єктом; ж) підсилення мотивації навчання; з)формування логічного мислення; и) розвиток творчих
здібностей [1].
Розробка педагогічних програмних засобів вимагає значних зусиль, і не стільки програмістських, як,
перш за все, методичних. Вибір матеріалу, що буде складати змістовну основу ППЗ, врахування при
цьому дидактичних, методологічних, психологічних, методичних вимог, розробка змістовних та
програмних алгоритмів, апробація їх ефективності - це далеко не весь перелік кроків, що потрібно
здійснити, щоб отриманий педагогічний програмний засіб був не “продуктом в собі”, а дійсно допомагав
поліпшити оволодіння знаннями, вміннями та навичками учнів.
Задачею цієї статті не є методологічний і науково-методичний аналіз усієї сукупності етапів розробки
ППЗ. Основною метою є виклад можливого погляду на найбільш складну проблему педагогічних
програмних засобів - розробку змістовно-алгоритмічної основи комп’ютерних навчальних програм. Для
ілюстрації розглянемо ряд тем систематичного шкільного курсу геометрії у відповідності з нині діючим
підручником О.В.Погорєлова “Геометрія 7-11”. Цей вибір не випадковий, оскільки геометричний
матеріал найбільш трудно піддається алгоритмізації (наочна ілюстрація цього факту - практична
відсутність ППЗ з геометрії).
Отже, першим етапом розробки педагогічного програмного засобу є структурування учбового
матеріалу, тобто вибір, систематизація і класифікація змістовної частини майбутньої програми. Іншими
словами, ми повинні створити скелет, при цьому пам’ятаючи, що ППЗ не може собі дозволити зайвих чи
другорядних “кісток” і одночасно міцно триматись купи, тобто мати чіткі структурні та логічні зв’язки.
Так, у першій темі курсу геометрії “Основні властивості найпростіших геометричних фігур”, що
закладає основи планіметрії, чітко прослідковуються чотири основні лінії: 1) первісні (неозначувані)
поняття - точка, пряма, площина, лежати, лежати між, лежати по один бік, довжина відрізка, градусна
міра кута; 2) перші означення - відрізок, рівні відрізки, кут, рівні кути, трикутник, рівні трикутники,
півпряма, паралельні прямі; 3) аксіоми планіметрії; 4) перші доведення.
Структурні та логічні зв’язки цих ліній можна подати у вигляді такої схеми (рис.1).
первинні поняття

перші означення

аксіоми
перші доведення
Рис.1. Структурні та логічні зв’язки теми “Основні властивості найпростіших геометричних фігур”.
Інший приклад - теми “Рух” і “Подібність фігур”, де розглядається важливий матеріал щодо
перетворень фігур на площині. Цей матеріал через його складність, деякий відрив від практики, незначне
підкріплення вправами та задачами не викликає зацікавленості в учнів і є в деякій мірі “незручним” для
вчителя. Зважаючи на це, вже саме структурування матеріалу цих тем відіграє позитивну роль, оскільки
при цьому здійснюється наочна систематизація і класифікація основних понять. Структуру матеріалу
вказаних тем можна подати у вигляді такої схеми (рис.2).
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ознаки подібності трикутників
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поворот
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гомотетія
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гомотетія і рух
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Рис.2. Структурні та логічні зв’язки вивчення перетворення фігур.
Фактичний змістовний матеріал для елементів цієї схеми визначається так: а) перетворення фігур:
тлумачення поняття; б) рух: означення і властивості; в) симетрія відносно точки: означення, зв’язок
симетрії відносно точки і руху; г) центральна симетрія: означення; д) симетрія відносно прямої:
означення, зв’язок симетрії відносно прямої і руху; е) осьова симетрія: означення; є)поворот:
означення; ж) паралельне перенесення: означення, зв’язок паралельного перенесення і руху; з)рівність
фігур: означення, еквівалентність означень рівності трикутників; и) перетворення подібності: означення
і властивості; і) гомотетія: означення, зв’язок гомотетії і перетворення подібності; ї) послідовно
виконана гомотетія і рух: означення; й) подібність фігур: означення, означення подібності трикутників;
к) ознаки подібності трикутників.
Наступним кроком створення ППЗ є змістовна алгоритмізація учбового матеріалу, тобто створення
сукупності певних алгоритмічних уявлень, знань, умінь і навичок. Ця алгоритмізація буде залежати від
вибраного підходу до визначення засобів реалізації та від виду педагогічного програмного засобу
(програма-тренажер, демонстраційна, контролююча програма тощо). Зупинимося на цій проблемі більш
детально.
В педагогічних дослідженнях і методичній літературі отримали розвиток чотири основні підходи до
алгоритмічної направленості навчання математиці в середніх і старших класах загальноосвітньої школи.
Автори першого підходу (М.П.Лапчик, В.А.Байдак, Р.Ю.Маханов та ін.) вважають основним засобом
алгоритмізації навчання явне звернення до алгоритмів при викладанні теоретичного матеріалу або
розв’язуванні задач з обов’язковим строгим покроковим записом дій. Алгоритми можуть бути подані не
тільки у вигляді блок-схем, але й в табличній, графічній, словесній, формульній або іншій формі [2].
Застосовуючи даний підхід до практики створення педагогічного програмного засобу, наприклад, з
основ планіметрії, ми повинні або ілюструвати учням побудову певного алгоритму геометричних
означень, аксіом, доведень (навчаюча комп’ютерна програма), або вимагати створення учнями таких
алгоритмів на основі відповідних геометричних речень (контролююча комп’ютерна програма).
Ці алгоритми можуть бути подані у вигляді математичних блок-схем або у структурованій словесній
формі. Так, означення відрізка поділяється на такі логічні частини:
відрізком називається // частина прямої, // яка складається з усіх точок цієї прямої, // що лежать
між двома даними її точками // - кінцями відрізка.
Аналогічно можна алгоритмізувати формулювання аксіом, наприклад:
через будь-які дві точки // можна провести пряму, // і тільки одну.
Алгоритмізація означень і аксіом дозволяє застосувати принципи програмованого навчання, а саме:
організувати певні розгалуження і цикли ППЗ. Зокрема, пропонуючи учням “створити” означення чи
аксіому з певних математичних речень, серед яких можуть бути не тільки структурні одиниці
підручника, але й такі поняття, як “обмеженість”, “множина”. Це дозволяє формувати в учнів розуміння
поняття систематичного курсу геометрії, адже означення “відрізком називається частина прямої, що
обмежена двома точками цієї прямої” або “відрізком називається множина точок, що лежать між двома
точками прямої” хоча і є формально правильними, але не відповідають логічній будові курсу шкільної
геометрії за О.В.Погорєловим.
Подібним же чином алгоритмізуються геометричні доведення. При цьому треба відзначити
правильну, на наш погляд, думку В.Г.Болтянського [3] про те, що при алгоритмізації розв’язування задач
і доведенні тверджень пріоритетною є змістовна, а не зовнішня (формальна) алгоритмізація, тобто в
алгоритм повинен бути закладений пошук розв’язку чи доведення.
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Розглянутий підхід до алгоритмізації навчання математиці дозволяє виявляти і розкривати
алгоритмічний характер учбового матеріалу, а отже, створює передумови до формування початкових
уявлень і навичок математичного моделювання. Однак цей підхід вимагає постійного і послідовного
застосування вже з початкової школи, адже побудова на цьому підході педагогічного програмного засобу
для 7 - 11 класів передбачає наявність у учнів початкових знань поняття алгоритму та навичок з
первинної алгоритмізації учбового матеріалу. Тому реалізація такого підходу до алгоритмізації навчання
геометрії в ППЗ не завжди може бути виправданою.
Іншого, більш широкого погляду на проблему алгоритмізації навчання, дотримуються І.Г.Шеїн,
Е.М.Марданов, О.І.Жилина, О.О.Михно та ін [4]. Їх підхід передбачає не стільки формування в учнів
умінь і навичок створення певних алгоритмів учбового матеріалу в їх класичному розумінні, як
виявлення ефективності засобів реалізації алгоритмічного підходу до навчання математиці, що
забезпечує міцне формування математичних знань, умінь і навичок. При цьому форма алгоритму може
бути довільною, а їх використання будується шляхом організації систематичних евристичних дій учнів зі
складання алгоритмів на основі єдності обгрунтовуючих і формально-операційних знань. Іншими
словами, мова вже йде не про навчання алгоритмізації, як у першому підході, а про застосування
алгоритмів у навчанні.
Такий підхід знайшов найширше застосування в методиці викладання математики: алгоритми
розв’язування рівнянь і нерівностей, правила тотожніх перетворень числових і буквених виразів,
алгоритми геометричних побудов тощо.
Проілюструємо реалізацію цього підходу на такій теоремі теми перетворення фігур.
Перетворення симетрії відносно точки є рух.
Проста, на перший погляд, теорема вимагає з боку вчителя значних методичних зусиль, по-перше, в
роз’ясненні умови і висновку і, по-друге, у повному доведенні цієї теореми (підручник розглядає тільки
один з можливих випадків взаємного розташування точок).
Щодо першого, то основна ідея полягає в тому, що ми доводимо збереження відстаней між двома
довільними точками довільної фігури і відповідними їм точками другої фігури, що отримана з першої в
результаті перетворення симетрії відносно точки. Оскільки точки вибрані довільним чином, то ми
можемо констатувати, що твердження справедливе для кожної точки фігури, а отже, і для довільної
фігури в цілому. Що стосується доведення теореми, то ми повинні, крім стандартного випадку (рис.3,а),
розглянути також ситуації, коли точки фігури A, B і точка O, відносно якої здійснюється симетрія,
розташовані на одній прямій (рис.3,б,в).

Рис.3.
Таким чином, алгоритм доведення теореми буде мати такий вигляд.
Дано: дві довільні точки A і B деякої фігури та відповідні їм точки
точки O .

A1 і B1 , симетричні відносно

AB = A1 B1 .
Доведення: точки A, B, O не лежать на одній прямій (рис.3,а).
1) AO = OA1 ; BO = OB1 (за означенням симетрії відносно точки);
2) ÐAOB = ÐA 1OB1 (як вертикальні);
Довести:

3)

D AOB = D A1OB1

(за першою ознакою рівності трикутників). Отже,

AB = A1 B1 (за означенням рівних трикутників).
Точки A, B лежать по один бік відносно точки O на одній прямій (рис.3,б).
1) AO = OA1 ; BO = OB1 (за означенням симетрії відносно точки). Отже,
2) AB = A 1 B1 (за аксіомою вимірювання відрізків).
Точки A, B лежать по обидва боки відносно точки O на одній прямій (рис.3,в).
1) AO = OA1 ; BO = OB1 (за означенням симетрії відносно точки);
4)
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BA 1 = AB1 (за аксіомою вимірювання відрізків). Отже,
3) AB = A 1 B1 (за аксіомою вимірювання відрізків).

2)

Очевидно, що розглянутий підхід до алгоритмізації навчання досить вдало може бути реалізований у
педагогічних програмних засобах, оскільки він не вимагає наявності в учнів відповідних знань, умінь і
навичок щодо структури та правил побудови алгоритмів і в той же час дозволяє здійснювати навчання із
застосуванням продуктивних методів, які активізують пізнавальну діяльність і творчу активність учнів.
Ряд методистів (В.В.Фірсов, В.І.Труш) бачать розв’язання проблеми алгоритмізації в розробці і
використанні в процесі вивчення математики системи базових задач і елементарних формальних
процедур, які в подальшому служать основою для побудови алгоритмів розв’язування інших, більш
складних задач курсу.
Як приклад застосування такого підходу можуть служити геометричні побудови і, зокрема,
розв’язування задач на побудову. Однак загальна реалізація підходу в шкільній геометрії - досить
складна проблема, оскільки учбовий матеріал і геометричні задачі в найменшій мірі піддаються
систематизації на основі елементарних формальних процедур.
Не можна не відзначити точку зору прихильників алгоритмізації навчання через розробку систем
програмованого навчання (Л.Н.Ланда, М.Б.Волович та ін.). Основна мета такого підходу полягала в
індивідуалізації навчання, але з різних причин програмоване навчання в свій час не знайшло належного
втілення. Зараз, з розвитком комп’ютеризації навчання, акценти почали зміщуватися в сторону пошуку і
створення оптимальних структур представлення різних областей знань і предметних баз даних.
Створення таких баз даних у комплексному застосуванні з іншими підходами до алгоритмізації навчання
дозволяє, на наш погляд, створити різноманітні комп’ютерні підручники, вдосконалити учбовий процес
у цілому.
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УДК 517.11 :07
О.П. Коломійцев
ПОНЯТТЯ СЛІДУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ.
Проаналізована спроба введення поняття слідування в шкільній курс математики в 70-х роках.
Розглянуті питання введення поняття слідування в сучасний шкільний курс математики.
Поняття слідування відноситься до одного з найважливіших логічних понять математики. Це поняття
використовується при формулюванні і доведенні теорем, розв`язуванні різних математичних задач.
Значна кількість теорем шкільної математики вивчається в геометрії. Тому доцільно на початку
шкільного курсу геометрії дати означення поняття слідування.
В шкільній математиці 70-х років уже була спроба ввести в явній формі поняття логічного слідування
([1], с. 17). Це було зроблено в алгебрі, де поняття слідування, крім теорем, використовується і при
розв’язуванні рівнянь. Розділ «Рівносильні речення» протримався в шкільних підручниках алгебри 7
класу не більше 10-ти років і був виключений спочатку з шкільної програми, а потім і з підручників.
Зупинимось коротко на цій важливій, але, на жаль, невдалій спробі.
В пункті 5 названого вище підручника алгебри [1] наводяться приклади двох тверджень з геометрії:
«ÐА і ÐВ - вертикальні» і «ÐА = ÐВ» .
Далі відзначається, що коли істинне перше твердження, то істинне і друге, і в такому разі кажуть, що
з першого твердження випливає друге. Сказане узагальнюється так:
«Взагалі, з одного речення випливає друге, якщо завжди, коли істинне перше речення, істинне і
друге».
Потім наводяться два приклади з алгебри, де показано, що друге речення може випливати або не
випливати з першого.
Дається означення рівносильності речень:
«Якщо з першого речення випливає друге і з другого випливає перше, то ці речення називаються
рівносильними».
Відзначається, що слідування позначається знаком Þ, а рівносильність знаком Û .
Цікаво, що в той час, коли цей матеріал вивчався в школі, вчителі 7 -го класу, з якими автор працював
на курсах підвищення кваліфікації, не могли пояснити, що означає слідування. Зате й учні, й учителі
чітко формулювали наведене вище означення рівносильності. Таке становище можна пояснити тільки
певною неохайністю при поясненні поняття слідування в шкільному підручнику.
Спочатку зупинимось на невдалій термінології. В шкільному підручнику йде мова про істинність чи
хибність речень. Але ж не кожне речення може бути істинним чи хибним. В українській мові, як і в
математичній логіці, для речень, які приймають одне з двох логічних значень істинності чи хибності, є
відповідні терміни: висловлення, висловлювання, твердження. Далі ми будемо користуватись терміном
«твердження».
Неправильно використано термін «рівносильність». Те, що в шкільному підручнику називають
рівносильністю, в математичній логіці називають еквівалентністю і позначають Û або «. А термін
«рівносильність» у математичній логіці використовують для логічних тверджень, які приймають
однакові значення істинності, і позначають знаком =.
Тепер зупинимось на поясненні терміна «слідування» в шкільному підручнику. Як вже відзначалось,
в одному місці сказано, що з одного речення випливає друге, якщо завжди, коли істинне перше речення,
істинне й друге. По-перше, чого це ж саме не сказати простіше і чіткіше: «Якщо з істинності першого
твердження випливає істинність другого твердження, то кажуть, що з першого твердження випливає
друге». Або так:
«Якщо при істинності першого твердження виявляється істинним друге твердження, то кажуть, що з
першого твердження випливає друге».
В другому місці підручника сказано, що слідування позначається знаком Þ. І ніде не сказано, що «з
одного речення випливає друге» це те ж саме, що «з одного речення слідує друге». Обов’язково треба
було б підкреслити, що терміни «випливає» і «слідує» використовуються в підручнику в одному і тому ж
розумінні.
І ще необхідно додати, що поняття «слідує» («випливає») пояснено в шкільному підручнику тільки
для випадку істинності першого твердження. Таке обмеження недоцільне.
Відзначимо ще, що форма пояснення поняття слідування в підручнику не дає змоги користуватися
ним у міркуваннях при доведенні теорем і розв’язуванні задач.
Розглянемо, як можна познайомити учнів з поняттям слідування на початку вивчення курсу геометрії.
Домовимось позначати слідування знаком ®.
Серед простих речень української мови можна виділити такі речення, в яких щось стверджується і
можна встановити хибність чи істинність того, що стверджується. Будемо називати такі речення
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простими, звичайними твердженнями. Наприклад: 2 ´ 2 = 4, 3 + 4 = 9, 2 < 5, 3 > 9, 5 - просте число, 9 парне число. Про кожне таке твердження можна сказати, хибне воно чи істинне. Питальні, окличні
речення, речення з побажанням або проханням і т.п., тобто такі, що не можна сказати, істинне чи хибне
те, про що в них говориться, не є прикладами тверджень. Значну частину серед тверджень у математиці
займають твердження зі змінною, для яких визначено область допустимих значень змінної. Якщо в
твердженні зі змінною підставити замість змінної одне з допустимих значень, то одержимо звичайне
твердження. Прикладами тверджень зі змінною є рівняння, умови теорем, висновки теорем і т.п.
Наприклад: x2 = 4, x Î R є твердженням із змінною, а 12 = 4, 22 = 4, 32 = 4 є вже звичайними
твердженнями, одержаними з попереднього заміною x на 1,2, 3. При цьому перше і третє твердження
хибні, а друге істинне, бо x = 2 є одним з коренів рівняння x2 = 4. Ще приклад: 2x + 3y = 16 і x - 2y = 1; x,
y ÎR. З логічної точки зору ця система двох рівнянь з двома невідомими є системою двох тверджень з
двома змінними. Щоб одержати з кожного з цих тверджень звичайні твердження, потрібно замість обох
змінних підставити значення з множини визначення. При x = 5 і y = 2 одержуємо: 10 + 6 = 16 і 5 - 4 = 1. А
при x = 7 і y = 3 одержуємо 14 + 9 = 16 і 7 - 6 = 1. У першому випадку система звичайних тверджень
істинна, в другому випадку ця система хибна.
В розглянутому прикладі система двох тверджень із змінними є прикладом складного твердження,
яке побудовано з простих тверджень за допомогою сполучника «і». Складним твердженням будемо
називати твердження, побудоване з двох або більшої кількості простих тверджень.
Розглянемо приклад зі шкільного курсу геомерії. Теорема: «Вертикальні кути рівні». Сформулюємо
цю теорему в еквівалентній розгорнутій формі: «Якщо кути a та b є вертикальними, то кути a та b є
рівними» .
В цій теоремі використано два прості твердження з двома змінними. Область визначення цих
тверджень: a, b Î (0; p). Твердження «кути a та b є вертикальними» позначимо буквою А, друге
твердження «кути a та b є рівними» позначимо буквою В. Тоді теорему можна записати: «Якщо А, то
B». Вся теорема теж є твердження (складне, з двома змінними), бо вона складається з двох тверджень,
з’єднаних сполучником «якщо ..., то ...», і може бути позначена однією буквою, наприклад C. Одержуємо
«С = Якщо А, то B», де знак = означає логічну рівносильність.
Тепер, коли ми встановили, що становлять собою компоненти слідування, можемо дати означення
цієї визначеної в математиці логічної операції.
«Слідуванням з твердження А твердження В називають таке третє твердження С , що хибне тоді і
тільки тоді, коли А - істинне, В - хибне».
Позначивши слідування знаком «® », маємо: C = A® B.
Доцільно вибрати скорочені позначення істинності та хибності тверджень. Істинність позначають «I»
або «Т», або «1». Хибність позначають «X» або «F», або «0». Виберемо цифровий варіант. Тоді
означення слідування, еквівалентне попередньому означенню, можна подати таблицею.
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

A® B
1
1
0
1

Саме в такій формі дають означення слідування в математичній логіці і використовують назву
«імплікація». Операції слідування відповідає сполучник «якщо ..., то ...», правда, тоді, коли він виражає
логічний зв’язок між твердженнями. В математиці цей сполучник саме в такому розумінні і
використовується. Наведемо приклад, коли сполучник «якщо ..., то ...» не відповідає логічному
слідуванню: «Якщо нагрівати тіло, то воно збільшується в об’ємі».
Інтерес до імплікації з’явився у вчених ще задовго до того, як в середині XIX століття виникла
математична логіка. Вчення про цю операцію уточнювалось і розвивалось у стародавній Греції в мегаростоїчній школі (III і IV ст. до н.е.), в логіці схоластів і працях інших логіків аж до нашого часу [2].
Наведене табличне означення імплікації зручніше для використання, ніж словесне, завдяки своїй
наочності. Але тут же в учнів виникає питання: чого це з хибного твердження слідують хибне та істинні
твердження? Щоб пояснити це, скористаємось прикладом, який наводить М.М. Швець [3]. Батько каже
дочці: «Якщо завтра буде хороша погода, то підемо в зоопарк». Домовимось вважати вислів батька
хибним, якщо він обманив доньку, та істинним, якщо не обманив. Переглянемо всі можливі випадки
істинності тверджень «буде хороша погода» і «підемо в зоопарк».
Не хороша погода
не хороша погода
хороша погода
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-0
-0
-1

не пішли в зоопарк
пішли в зоопарк
не пішли в зоопарк

-0
-1
-0

не обманив
не обманив
обманив

-1
-1
-0
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хороша погода

-1

пішли в зоопарк

-1

не обманив

-1

Як бачимо, істинність тверджень у наведеному прикладі повністю збігається з таблицею означення
слідування.
З означення логічного слідування випливає правило висновку, яким ми користуємось у міркуваннях
при доведенні теорем. Сформулюємо це правило: якщо істинні твердження Р і P® Q, то істинним є і
твердження Q.
Доведення зразу ж випливає з огляду 1-го і 3-го стовпчиків та четвертого рядка табличного означення
слідування. Згідно з цим правилом, щоб довести теорему A ® B, достатньо підібрати такий ланцюжок
аксіом і доведених теорем:
A ® A1 , A1 ® A2 , A2 ® A3 , ... , An-1 ® An , An ® B.
Ще потрібно відзначити, що кожна доведена теорема вигляду A ® B є умовним твердженням.
Відповідно до правила висновку, при істинності твердження A можна перейти до істинності твердження
В. Якщо ж відомо, що для цієї доведеної теореми істинним є твердження B, то про твердження A ніякого
висновку ми зробити не можемо. Це підтверджують другий і четвертий рядочки означення слідування,
де видно, що твердження A може бути хибним, а може бути й істинним. Для вирішення питання про
твердження A потрібно доводити обернену теорему B® A.
Ми проаналізували невдалу спробу введення до шкільного курсу математики поняття слідування і
розглянули, як можна було б знову ввести це надзвичайно важливе для математики поняття в шкільний
курс. Виклад матеріалу розрахований на вчителів математики, які вивчали математичну логіку.
Зауважимо, що елементи математичної логіки почали вивчати в педінституті не пізніше, ніж з 1963 року.
Після ознайомлення учнів із поняттям логічного слідування можна поступово вивчати такі важливі
поняття, як ознаки, властивості, необхідні та достатні умови, означення, пряма та обернена теореми,
протилежна теорема, а також доведення від супротивного. Математична логіка може допомогти чітко
викласти ці поняття на рівні шкільного курсу математики.
Виникає питання про введення до шкільного курс математики логічних операцій заперечення,
кон’юнкції, диз’юнкції. Звичайно, було б доре дати учням означення цих операцій. Але тут інтуїція учнів
працює значно краще, ніж тоді, коли вони використовують у міркуваннях поняття слідування. Тому, при
обмеженні часу на вивчення логічних основ математики в шкільному курсі, доцільно в першу чергу
познайомити учнів із поняттям слідування.
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УДК 15.07
С.М. Дмитрієва
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У
НАВЧАННІ
Аналізуються психологічні особливості взаємодії викладача і студентів у навчанні: ціннісний внесок
викладача у діяльність студентської групи, його авторитетність, задоволеність партнерів по
спілкуванню своїми стосунками, адекватність їх взаєморозуміння.
Розвиток державотворчих процесів в Україні обумовив виникнення соціального замовлення
суспільства на творчу особистість. У сучасних умовах основним завданням вищої педагогічної школи
стає розвиток професійно-творчих здібностей майбутніх учителів. Виконання цього завдання педвузами
диктує необхідність їх переходу від адміністративно-репродуктивної педагогіки, суб’єкт-об’єктної
педагогічної парадигми до гуманістичної педагогіки співробітництва і співтворчості, суб’єкт-суб’єктної
педагогічної парадигми.
У зв’язку з цим основною метою експериментального дослідження було виявлення психологічних
особливостей педагогічної взаємодії зі студентами у навчанні двох виділених нами груп вузівських
викладачів - схильних і не схильних до співтворчості. Дане дослідження було спрямоване на перевірку
гіпотези, суть якої полягає в тому, що викладачі, схильні до співтворчості, у порівнянні з не схильними
до неї характеризуються вищими рівнями розвитку ціннісного внеску в операційну, емоційну і
мотиваційну сфери діяльності студентської групи, авторитетності серед студентів, задоволеності
партнерів по спілкуванню своїми взаємостосунками, адекватності їх взаєморозуміння у процесі
навчання. Дослідженням було охоплено 502 студенти II, IV курсів різних факультетів та 49 викладачів
Житомирського педінституту ім. І.Франка, з них 25 схильних до співтворчості (1-а група) і 24 не
схильних до неї (2-а група). Розглянемо результати дослідження.
Результати статистичного аналізу, проведеного за t-критерієм Стьюдента, свідчать, що рівень
розвитку ціннісного внеску викладачів 1-ої групи в операційну, емоційну та мотиваційну сфери
діяльності студентів вищий за внесок педагогів 2-ої групи. Виявлені статистично значущі різниці
(р<0,001) для всіх трьох сфер. Результати дослідження дають підстави зробити статистично
обгрунтований висновок: викладачі 1-ої групи у порівнянні з викладачами 2-ої групи значно активніше і
успішніше налагоджують учбово-творчий процес у студентському колективі, сприяють розвитку
емоційно-довірливих, психологічно рівноправних стосунків між учасниками навчання, більш здатні
підбадьорити студентів, підтримати їх у важку хвилину, формувати у них творче ставлення до учення.
Викладачі ж 2-ої групи характеризуються схильністю до використання шаблонних, стереотипних методів
викладання, здатністю до формально-знеособленого спілкування зі студентами, а звідси - і невмінням
підвищувати мотивацію студентів до навчального процесу.
Успішність взаємодії викладача зі студентами у вузівському навчанні значною мірою залежить і від
його авторитету. На визначення рівня авторитетності викладача серед студентів були спрямовані
розроблені нами методики 1-4. В процесі дослідження були виявлені статистично значущі різниці
(р<0,001) рівнів особистого авторитету серед студентів викладачів 1-ої та 2-ої груп. Результати
дослідження за методикою 2, яка визначала авторитетність викладача серед п’яти найбільш авторитетних
для студентів осіб, такі: більшість респондентів (64%) вважають авторитетними викладачів 1-ої групи,
значна меншість (4%) - викладачів 2-ої групи. При анкетуванні студентів за методикою 3, що визначала
авторитетність певного викладача серед вузівських педагогів, 89% респондентів назвали викладачів 1-ої
групи, 8% опитаних - викладачів 2-ої групи. Пояснюючи причини вибору авторитетних викладачів,
студенти вказали передусім на такі притаманні педагогам якості oсобистості: здатність розуміти
студентів, любов до своєї професії, почуття нового, уникнення шаблонів, тактовність, гуманність,
демократичність, уміння забезпечувати психологічно рівноправні стосунки зі студентами, педагогічна
майстерність, справедливість, почуття гумору, здатність до творчого співробітництва. Як бачимо,
студенти виділили ті якості викладача, які характеризують його творчий потенціал і ставлення до них.
Заслуговують на увагу результати методики 4, яка визначала наявність довірливих стосунків між
викладачами і студентами. Відповідаючи на питання “З ким із викладачів Ви можете порадитися щодо
важливих для Вас життєвих проблем?”, 68% студентів назвали викладачів 1-ої групи, 3% опитаних викладачів 2-ої групи. Мотивація вибору респондентами авторитетного викладача пояснювалась
наявністю у нього таких якостей: здатності розуміти студента, компетентно дати життєву пораду, поваги
і довіри до студентів, емпатійності, готовності прийти на допомогу, чуйності, щирості, доброти,
тактовності.
На основі даного дослідження можна зробити висновок: особистий авторитет викладачів 1- ої групи
значно вищий у порівнянні з авторитетом викладачів 2-ої групи. Спостерігається така залежність: чим
успішніше вузівський викладач організує педагогічну співтворчість зі студентами у навчанні, тим вищий
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його особистий авторитет, чим вищий авторитет викладача серед студентів, тим успішніше формуються
його довірливо-діалогічні стосунки зі студентами, зацікавленість останніх прцесом спільної творчості.
Для вивчення афективного компоненту взаємодії викладача зі студентами використовувались
розроблені нами методики 5-8. Розглянемо отримані результати. Аналіз результатів методики 5 дозволив
виявити статистично значущі відмінності (р<0,001) рівнів задоволеності студентів різними аспектами
педагогічної діяльності викладачів 1-ої та 2-ої груп і взаєминами з ними. Потрібно зазначити, що
найбільш високі статистично значущі різниці між середніми величинами були одержані щодо
задоволеності студентів характером взаємин, що склалися між викладачем і студентською групою
(t=21,316; р<0,001), навчальними заняттями, які веде викладач (t=27,019; р<0,001), рівнем ефективності
стимуляції викладачем творчої діяльності студентів (t=22,241; р<0,001). Результати статистичного
аналізу, проведеного за t-критерієм Стьюдента, дозволяють дійти висновку: задоволеність студентів
різними аспектами педагогічної діяльності викладачів 1-ої групи і взаєминами з ними значно вища у
порівнянні з викладачами 2-ої групи.
Доцільно порівняти зазначені вище показники із рівнем задоволеності самих викладачів своєю
діяльністю та стосунками зі студентами. Рівень задоволеності викладачів вивчався за допомогою
методики 8. У процесі аналізу, проведеного за t-критерієм Стьюдента, були виявлені статистично
значущі відмінності щодо рівнів задоволенності викладачів 1-ої та 2-ої груп своєю діяльністю і
стосунками зі студентами. Так, різниця між рівнями задоволеності викладачів 1-ої та 2-ої груп
навчальними результатами студентів та характером стосунків, що складаються у студентській групі на
заняттях викладача, статистично значуща при р<0,01 (відповідно t=3,189 і t=2,810). Виявлені статистично
значущі різниці щодо задоволеності викладачів досліджуваних груп характером взаємин, що склалися
між ним і відповідним студентським колективом (t=4,343; р<0,001), навчальними заняттями у
студентській групі (t=5,08; р<0,001), рівнем ефективності стимуляції студентів до творчоі діяльності
(t=4,333; р<0,001). Отже, рівень задоволеності викладачів 1-ої групи своєю діяльністю і
взаємостосунками зі студентами значно вищий, ніж рівень задоволеності викладачів 2-ої групи.
Необхідно зазначити, що найвищі статистично значущі різниці між середніми величинами виявлені
щодо задоволеності студентів і викладачів характером взаємин, що склалися між педагогом і
студентською групою, і щодо їх задоволеності навчальними заняттями. Спостерігається прямопропорційна залежність: високому рівню задоволеності викладачів 1-ої групи своєю діяльністю і
взаєминами зі студентами відповідає аналогічний рівень задоволеності студентів названими вище
аспектами педагогічної діяльності викладача; низький рівень задоволеності педагогів 2-ої групи
супроводжується і низьким рівнем задоволеності студентів.
Виявлена залежність обумовлена, на нашу думку, рядом факторів. Постійний пошук викладачами 1-ої
групи і впровадження в навчальний процес ефективних методів і прийомів роботи, раціональна
організація педагогічної співтворчості зі студентами призводить до появи у них задоволеності різними
аспектами педагогічної діяльності викладача. У той же час такий емоційний стан студентів
безпосередньо впливає на підвищення рівня задоволеності викладача своєю діяльністю та
взаємостосунками зі студентами. Взаємотворчість викладача зі студентами у навчальному процесі
передбачає психологічно рівноправні, емоційно-довірливі, тобто діалогічні відносини, які базуються на
взаєморозумінні, взаємоповазі, взаємній допомозі та довір’ї. Це сприяє підвищенню рівня задоволеності
викладача і студентів один одним як партнерами по спільній творчій діяльності.
Що ж стосується викладачів 2-ої групи, то їх нездатність відійти від шаблонних, трафаретних методів
викладання, від монологічної форми навчання, їх авторитарна позиція, здійснення формально-рольової
взаємодії зі студентами призводить до одноманітності, стереотипності в організації навчальних занять.
Це обумовлює незадоволеність студентів діяльністю викладача, їх байдуже, пасивне ставлення до занять.
Ця пасивність, байдужість студентів, невисока продуктивність занять породжує незадоволеність
викладачів своєю діяльністю і стосунками зі студентами.
Важливим для нашого дослідження було вивчення розуміння студентами детермінант, які
обумовлюють їх задоволеність чи незадоволеність стосунками з вузівськими викладачами. Розуміння
студентами причин, що зумовлюють їх задоволеність стосунками з викладачами, вивчалось за
допомогою методики 6. Дослідження показало, що 96% студентів виявили задоволеність своїми
взаєминами з викладачами 1-ої групи. Що ж стосується викладачів 2-ої групи, то задовленість
стосунками з ними виявило лише 10% опитаних. Шляхом підрахунків рангових місць запропонованих
студентам детермінант ми одержали такий ранговий ряд причин задоволеності студентів стосунками з
викладачами: 1)наявність творчих якостей особистості викладача; 2)інтерес до студентів, їх розуміння;
3)демократична позиція викладача; 4)оригінальність, нестереотипність викладання предмету; 5)вміння
розвивати творчу активність і самостійність студентів у навчанні; 6)тактовність; 7)справедливість;
8)гуманність, доброта; 9)професійна компетентність; 10)почуття гумору; 11)емпатійність;
12)вимогливість. Аналіз даних цього дослідження свідчить, що задоволеність студентів стосунками з
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викладачами визначається якостями, які характеризують творчий потенціал викладача і його ставлення
до студентів як до психологічно рівноправних партнерів по навчанню.
Розуміння студентами детермінант їх незадоволеності стосунками з викладачами у навчанні
вивчалось за допомогою методики 7. Треба зазначити, що 82% студентів виявили незадоволеність своїми
взаєминами з викладачами 2-ої групи. Що ж стосується викладачів 1-ої групи, то незадоволеність
стосунками з ними виявило лише 5% студентів. Шляхом підрахунків рангових місць запропонованих
студентам детермінант виявлено такий ранговий ряд причин незадоволеності студентів відносинами з
викладачами: 1)відсутність інтересу до життя студентів, нерозуміння їх проблем; 2)авторитарна позиція
викладача; 3)недостатній прояв творчих якостей особистості викладача; 4)шаблонність, стереотипність
викладання предмету; 5)необ’єктивність у ставленні до студентів; 6)нетактовність; 7)низький рівень
умінь розвивати творчу активність і самостійність студентів у навчанні; 8)професійна некомпетентність
викладача; 9)зверхність у стосунках зі студентами; 10)слабко виражене почуття гумору; 11)байдужість
викладача до успіхів і невдач студентів; 12)низький рівень емпатійності. Отже, незадоволеність
студентів стосунками з викладачами визначається якостями, які характеризують консерватизм викладача
і його ставлення до студентів як до пасивних об’єктів педагогічних впливів.
Для виявлення своєрідності, повноти і точності розуміння викладачами 1-ої та 2-ої груп властивостей
студентів використовувались дані оцінювання педагогами особистості студентів за 16- і 10-бальними
біполярними шкалами, які побудовані на основі популярної інтерпретації шістнадцяти первинних
факторів опитувальника Р.Кеттелла. Тестування названих викладачами студентів за допомогою
опитувальника Кеттелла дозволило отримати об’єктивні дані щодо властивостей особистості цих
студентів. Викладачам обох груп пропонувалось оцінити особистісні властивості трьох студентів (за
вибором респондентів) вказаних нами груп IV курсу відповідного факультету (на педагогічному
факультеті - III курсу). Кожному викладачеві пропонувалось оцінити студентів лише тих груп, з якими
він працював тривалий час, тобто мав певний досвід знайомства зі студентами. У дослідженні брало
участь 25 викладачів 1-ої групи і 16 - 2-ої групи. Необхідно підкреслити, що 8 педагогів 2-ої групи
(третина групи) взагалі відмовились від участі у даному дослідженні, мотивуючи свою відмову
недостатньою тривалістю роботи зі студентами, а звідси і поганим знанням цих студентів. Проте, за
нашими даними, тривалість роботи цих викладачів була достатньою для набуття ними досвіду
знайомства зі студентами. Ця тривалість фактично не відрізнялась від тривалості спілкування зі
студентами викладачів 1-ої групи. На відміну від викладачів 2-ої групи, жоден із викладачів 1-ої групи не
відмовився від участі у даному дослідженні. У зв’язку з цим кількість студентів, особистісні властивості
яких оцінили викладачі 1-ої групи, була більшою (75 чол.), ніж студентів, оцінених викладачами 2-ої
групи (48 чол.).
Аналіз рівня адекватності оцінювання викладачами, схильними до співтворчості (1-а група) і не
схильними до неї (2-а група), особистісних властивостей студентів за факторами Кеттелла здійснювався
за таким планом. На основі двох замірів будувались два профілі (профіль особистісних властивостей
студентів і профіль оцінки цих властивостей викладачами). Затим розглядались два співвідношення цих
профілів: 1)співвідношення профілів особистісних властивостей студентів та їх оцінки викладачами 1-ої
групи; 2)співвідношення профілів особистісних властивостей студентів та їх оцінки викладачами 2-ої
групи.
Для кількісної оцінки збігу уявлень викладачів обох груп про особистість студентів з зовнішніми
критеріями результатів тестування студентів застосовувався статистичний аналіз, прведений за tкритерієм Стьюдента, і аналіз скалярних та векторних помилок викладачів, які акумулюють інформацію
про абсолютну величину і напрямок розбіжностей.
Процедура виявлення своєрідності, повноти і точності розуміння студентами особистісних
властивостей викладачів обох груп та обробка результатів дослідження були аналогічними.
Як свідчать результати аналізу, проведеного за t-критерієм Стьюдента, та аналізу скалярних і
векторних помилок обстежуваних, рівень адекватності розуміння викладачами 1-ої групи особистісних
якостей студентів виявився вищим,ніж у викладачів 2-ої групи. Встановлено, що до найбільш точно
оцінюваних викладачами 1-ої групи особистісних якостей студентів належать: емоційна стабільність (C),
виражена сила “Я” (G), соціальна сміливість (H), довірливість (L), тривожність (O), радикалізм
(схильність до нового) (Q1), рівень самоконтролю (Q3), проникливість (N), емоційна напруженість (Q4).
Що ж стосується викладачів 2-ої групи, то вони досить точно оцінили такі особистісні якості студентів:
виражена сила “Я” (G), тривожність (O), рівень самоконтролю (Q3), емоційна напруженість (Q4). Отже,
кількість точно оцінюваних викладачами особистісних якостей студентів у 1-ій групі респондентів удвічі
більша, ніж у 2-ій групі.
Для виявлення рівня адекватності взаєморозуміння між викладачами і студентами важливо
розглянути результати оцінювання останніми особистісних якостей викладачів обох груп. Результати
аналізу скалярних і векторних помилок свідчать про те, що рівень адекватності розуміння студентами
якостей особистості викладачів 1-ої групи вищий, ніж викладачів 2-ої групи. Це підтверджують значно
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нижчі величини скалярних помилок студентів при оцінюванні викладачів 1-ої групи у порівнянні з
оцінюванням викладачів 2-ої групи. Студенти досить точно оцінюють такі особистісні якості викладачів
обох груп, як виражена сила “Я” (G), тривожність (O), рівень самоконтролю (Q3). Це, на нашу думку,
пояснюється тим, що виконання викладачем професійних функцій супроводжується яскравим
вираженням цих якостей, а отже, останні глибше сприймаються і розуміються студентами. Одночасно
спостерігаються значні розбіжності щодо оцінювання студентами таких особистісних якостей викладачів
1-ої та 2-ої груп: незалежність - E (скалярна помилка - 0,9 - щодо викладачів 1-ої групи, 1,8 - щодо 2-ої
групи), соціальна сміливість - H (скалярна помилка - відповідно 0,6 і 2,0), довірливість - L (скалярна
помилка - відповідно 0,4 і 1,3), мрійливість, багатство уяви - M (скалярна помилка - відповідно 1,2 і 2,4).
Звертає на себе увагу той факт, що студенти досить точно оцінили викладачів 1-ої та 2-ої груп за такою
особистісною якістю, як радикалізм (схильність до нового) - Q1. Величини скалярних помилок за цими
оцінками незначні: 0,3 - щодо викладачів 1-ої групи, 0,5 - щодо викладачів 2-ої групи.
Отже, статистичний аналіз показників своєрідності. повноти і точності оцінювання викладачами і
студентами особистісних якостей один одного свідчить, що високий рівень адекватності
взаєморозуміння викладачів 1-ої групи і студентів грунтується передусім на таких властивостях
особистості: виражена сила “Я” (G), соціальна сміливість (H), довірливість (L), тривожність (O),
радикалізм (схильність до нового) (Q1), рівень самоконтролю (Q3), емоційна напруженість (Q4). Що ж
стосується викладачів 2-ої групи, то адекватність їх взаєморозуміння зі студентами базується на таких
особистісних якостях: виражена сила “Я” (G), тривожність (O), рівень самоконтролю (Q3). При
зіставленні цих даних бачимо, що кількість досить точно оцінюваних особистісних якостей значно
більша при взаєморозумінні студентів з викладачами 1-ої групи у порівнянні з викладачами 2-ої групи.
Це означає, що рівень адекватності і взаєморозуміння значно вищий при взаємостосунках з викладачами
1-ої групи, ніж з викладачами 2-ої групи.
Таким чином, охарактеризовані вище результати дослідження підтверджують висунуту нами гіпотезу,
що викладачі, схильні до співтворчості (1-а група), у порівнянні з не схильними до неї (2- а група)
характеризуються вищими рівнями розвитку ціннісного внеску в операційну, емоційну і мотиваційну
сфери діяльності студентської групи, авторитетності серед студентів, задоволеності партнерів по
спілкуванню своїми взаємостосунками, адекватності їх взаєморозуміння у вузівському навчальному
процесі.
Дмитрієва Світлана Михайлівна - кандидат психологічних наук, в.о. доцента кафедри психології
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- психологія творчості, педагогічної творчості, співтворчості;
- психологія обдарованої особистості.
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УДК 159.924
Т. Л. Кобзар
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
Аналізуються різні підходи у вітчизняній та зарубіжній психології до розуміння комунікативної
компетентності особистості як інтегральної характеристики її спілкування з суб’єктами взаємодії.
На основі цього аналізу пропонується власне бачення суті комунікативної компетентності шкільного
психолога, яке дало можливість розробити гіпотетичну модель цього складного психологічного
утворення та експериментально її перевірити.
Сучасна загальноосвітня школа настійно вимагає всебічного психологічного забезпечення педагогічного процесу, що має сприяти більш ефективному навчанню та вихованню учнівської молоді і, що
особливо важливо, – реалізації принципів гуманістичної, демократичної педагогіки. У вирішенні цього
завдання важливе місце посідає розробка питань, що стосуються сфери функціонування психологічної
служби школи. Центральною фігурою в системі цієї служби є шкільний психолог, діяльність якого
спрямована на вирішення її основних завдань.
Успіх діяльності шкільного психолога залежить насамперед від його здатності організовувати свою
роботу на основі професійно виваженого, науково обгрунтованого спілкування з суб’єктами сфери взаємодії. У психологічній науці таку здатність особистості професійно вирішувати практичні завдання
визначають поняттям “комунікативна компетентність” (іноді ототожнюють з поняттям “компетентність у
спілкуванні”).
Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, проблема комунікативної компетентності
вчителя, і особливо шкільного психолога, ще не знайшла належного вирішення. Тому предметом нашого
дослідження і стали особливості вияву та розвитку комунікативної компетентності шкільного психолога.
У сучасній психології існують різні підходи до розуміння комунікативної компетентності. Слід
зазначити, що у більшості випадків психологи (як вітчизняні, так і зарубіжні) дотримуються
неоднозначних підходів до розуміння і вирішення даної проблеми. Назвемо основні з цих підходів (використані тут терміни лише підкреслюють домінуючу серед інших позицію науковця щодо трактування
суті спілкування і комунікативної компетентності):
— діяльнісний підхід (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, М. І. Лісіна, Б. Ф. Ломов,
С. Л. Рубінштейн, О. О. Смірнова та ін.);
— задачний підхід (Г. С. Костюк, Н. В. Кузьміна, Л. А. Петровська та ін.);
— комунікативна компетентність як готовність (установка) до діяльності (Ю. П. Азаров, М. О. Коць,
Н. В. Кузьміна, Л. А. Петровська, Д. М. Узнадзе та ін.);
— особистісний підхід – комунікативна компетентність як комплекс особистісних якостей (Г. Айзенк,
П. П. Горностай, В. Л. Злівков, Р. Кеттел, М. В. Молоканов, Г. Оллпорт, Л. А. Петровська та ін.);
— розуміння комунікативної компетентності через Я-стан (Е. Берн, П. М. Єршов, М. В. Молоканов,
Л. А. Петровська та ін.);
— комунікативна компетентність як здібності особистості, як уміння – компонент здібностей
(В. В. Гаркуша, М. М. Заброцький, Л. А. Петровська, К. К. Платонов та ін.);
— діалогічний
підхід
(М. М. Бахтін,
Л. С. Виготський,
C. М. Дмітрієва,
А. Ф. Копйов,
О. М. Матюшкін та ін.).
Проаналізуємо деякі з названих вище підходів до розуміння проблеми спілкування і пов’язаної з ним
комунікативної компетентності особистості, які насамперед були використані нами для побудови
теоретичної моделі комунікативної компетентності шкільного психолога.
Одним із найбільш розповсюджених у сучасній психології є діяльнісний підхід до розкриття
особливостей та вивчення психіки, зокрема проблеми спілкування та комунікативної компетентності
особистості.
Характеризуючи діяльнісний підхід до розуміння комунікативної компетентності, варто зупинитись
на деяких аспектах культурно-історичної теорії Л. С. Виготського насамперед у зв’язку з аналізом
процесів спілкування.
Важлива для психології ідея Л. С. Виготського: джерело психічного розвитку знаходиться не
всередині дитини, а в її стосунках з дорослим. Дитина не може жити і розвиватись поза суспільством.
Вона відвічно включена в суспільні стосунки, і, чим молодша дитина, тим більш соціальною істотою
вона є [1].
Таке розуміння Л. С. Виготським процесу психічного розвитку висуває на перший план роль
спілкування з дорослим.
Згідно з позицією Л. С. Виготського соціальний світ і дорослі, що оточують дитину, є органічно
необхідною умовою її людського розвитку. Однак процес інтеріоризації зовнішніх засобів впливу
розглядався Л. С. Виготським і його послідовниками як незалежний від характеру взаємостосунків і
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взаємодії дитини з дорослим. Дорослий виступає як абстрактний і формальний носій знаків, сенсорних
еталонів, інтелектуальних операцій, правил поведінки, тобто як посередник між дитиною і культурою, а
не як жива конкретна людина. Не зважаючи на загальне визнання ролі спілкування з дорослим у
психічному розвитку дитини, сам процес спілкування не досліджувався в рамках культурно-історичного
підходу.
Глибшому розумінню діяльнісного підходу до проблеми спілкування і комунікативної
компетентності особистості допомагає теорія діяльності О. М. Леонтьєва, в якій приділяється чимало
уваги стосункам між людьми, їх ролі у виникненні, розвитку і освоєнні індивідом людської діяльності.
Але, за Леонтьєвим, діяльність – це передусім процес, що розгортається між суб’єктом та об’єктом. Головним атрибутом діяльності є предметність. Сам же предмет є лише посередником міжособових стосунків. Ці ж стосунки реалізуються у формі різних видів діяльності, включаючи і діяльність комунікативну, тобто спілкування. Таким чином, стосунки між людьми зводяться до процесів діяльнісного типу.
Оригінального підходу щодо розуміння проблеми спілкування, який спирається на культурноісторичну концепцію Л. С. Виготського та теорію діяльності О. М. Леонтьєва, дотримується М. І. Лісіна
[2]. Її концепція спрямована насамперед на вивчення живої реальності спілкування, а не його фактичного
результату (як це було у Л. С. Виготського).
М. І. Лісіною спілкування розглядається як особливий вид діяльності. До речі, такої ж позиції
дотримується Б. Ф. Ломов, характеризуючи спілкування як базову категорію психологічної науки
(подібно “відображенню” і “діяльності”), як самостійну і специфічну форму активності суб’єкта, її
результат, як специфічну форму взаємодії суб’єктів [3].
Такий підхід до розуміння спілкування як особливого самостійного виду діяльності досить
продуктивний, на наш погляд, для розкриття змісту, структури та особливостей комунікативної
компетентності особистості, а значить, і для вирішення основних завдань нашого дослідження.
Накладення схеми предметної діяльності (за О. М. Леонтьєвим) на реальність спілкування, на думку
психологів, дає ряд переваг: 1) структура діяльності достатньо опрацьована в операційному плані, має
чіткі структурні компоненти; 2) підхід до спілкування як до діяльності дозволяє співвіднести спілкування
з іншими видами діяльності і зрозуміти його місце в системі життєдіяльності людини; 3) розуміння
спілкування як діяльності (на відміну від поведінки) висуває на перший план внутрішній, потребномотиваційний шар спілкування, що виводить дослідження за межі вивчення поверхового прояву
комунікативних операцій.
Таким чином, загальна сітка структурних компонентів діяльності (предмет, потреба, мотив, засоби,
продукти) накладається на реальність спілкування і заповнюється конкретним комунікативним змістом.
При такому підході під комунікативною компетентністю треба розуміти сукупність якостей
особистості, які забезпечують комунікативний зміст спілкування як діяльності.
Для вирішення завдань нашого дослідження ми спирались також на задачний підхід до розуміння
комунікативної компетентності шкільного психолога. Згідно з цим підходом під останньою розуміють
здатність особистості успішно розв’язувати практичні задачі, враховуючи особливості та специфіку
спілкування суб’єктів взаємодії.
Зазначимо, що серед ряду важливих напрямків діяльності шкільного психолога ми обрали для
дослідження лише один – психопрофілактичний, тобто, нас цікавила здатність шкільного психолога
професійно розв’язувати психопрофілактичні задачі. Розглянемо детальніше загальний зміст та
особливості психопрофілактичних задач шляхом їх порівняння з основними класами і типами
педагогічних задач, котрі у своїй більшості виконують насамперед психопрофілактичні функції.
Необхідно підкреслити, що при вирішенні цього питання ми спирались передусім на праці в галузі
практичної психології, зокрема шкільної психологічної служби [4, 5, 6, 7 та ін.].
Психопрофілактичну задачу, яку розв’язує шкільний психолог, потрібно розуміти як задачу з
управління психічною діяльністю школяра. Вона являє собою передусім розгорнутий процес творчого
мислення особистості. Не без підстави її можна віднести також до класу задач, які призводять до
вироблення навичок і вмінь розв’язувати типові психопрофілактичні задачі, тобто сприяють формуванню
важливих технологічних якостей особистості, необхідних для ефективної діяльності шкільного
психолога. Тому при характеристиці змісту і структури психопрофілактичної задачі важливо мати на
увазі два взаємозв’язані аспекти: розглядати її як творчий мислительний процес і як результат, продукт
останнього (уміння розв’язувати задачу). Отже, в психодіагностиці комунікативної компетентності
шкільного психолога треба виходити насамперед з двох критеріїв – показників ефективності: прояву
суттєвих властивостей творчого мислення особистості та рівня сформованості необхідних для цього
процесу вмінь та навичок.
Процес розв’язання психопрофілактичної задачі об’єднує в собі три взаємопов’язані сторони:
1) аналітичну (мислительну); 2) конструктивно-операційну і 3) комунікативне забезпечення процесу розв’язку цієї задачі.
Аналіз структури психопрофілактичної задачі дозволив виділити такі етапи її розв’язання:
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1. Прогностичний етап. Він полягає у тому, що психолог у відповідності з метою і завданнями
конкретного психопрофілактичного дослідження моделює (планує) комунікативну структуру майбутньої
взаємодії з учнем (групою).
2. Початковий етап взаємодії. Він включає: організацію безпосередньої взаємодії психолога та учня
(групи); уточнення умов і структури взаємодії; конкретизацію спланованої раніше моделі взаємодії у
зв’язку з наявною ситуацією спілкування; здійснення початкової стадії взаємодії.
3. Керування всією системою розвиваючого процесу взаємодії (спілкування). На цьому етапі
регулюється процес взаємодії та інструментовка педагогічного впливу; стимулюється діяльність учня у
процесі взаємодії; досягається відповідність психопрофілактичної методики і структурної схеми (моделі)
взаємодії.
4. Заключний етап. Він передбачає: аналіз використаної схеми (моделі) взаємодії (спілкування);
уточнення можливих варіантів взаємодії – прогноз майбутньої взаємодії. На цьому етапі фактично
здійснюється перехід до першого етапу розв’язання наступної психопрофілактичної задачі.
Таким чином, на кожному з охарактеризованих вище етапів спілкування виступає як засіб розв’язання
шкільним психологом конкретних психопрофілактичних задач, забезпечуючи при цьому діалектичну
єдність всіх сторін цього складного процесу.
Загальна мета психопрофілактичної задачі – виявити, яким буде зміст психічного розвитку учня в
результаті певного, передбаченого шкільним психологом спілкування з учнем. Отже, психопрофілактична задача за своїм характером є передусім комунікативною. Під комунікативною задачею потрібно
розуміти проблемну комунікативну ситуацію, розв’язання якої необхідне для забезпечення ефективних
методів психологічного вивчення учнів у контексті адекватної цим методам ситуації спілкування
суб’єктів взаємодії. Звідси висновок: комунікативна компетентність шкільного психолога полягає у його
здатності успішно розв’язувати проблемні комунікативні задачі.
Досить продуктивним, на нашу думку, є трактування комунікативної компетентності як готовності
особистості до професійної діяльності. Розглянемо цей підхід детальніше.
Розкриття поняття готовності як інтегральної властивості особистості неоднозначне. Різні автори
неоднаково трактують психологічну готовність. Узагальнені її характеристики нерідко визначаються
близькими, але не ідентичними поняттями: “пильність”, “мобілізаційна готовність”, “настроюваність”,
“боєздатність” тощо. Такі різні трактування психологічної готовності обумовлені як специфікою
структури діяльності, що вивчалась у кожному конкретному випадку (робота в звичайних умовах, в
аварійних ситуаціях, спортивна боротьба тощо), так і неспівпаданням теоретичних підходів дослідників.
Одні автори розглядають готовність до діяльності на особистісному фоні, інші – на функціональному,
тобто враховують передусім стан психічних функцій.
У психологічній літературі приділяється значна увага конкретним формам готовності: установці
(грузинська школа Д. Н. Узнадзе); передстартовому стану перед спортивними змаганнями різного виду
(А. Ц. Пуні, О. А. Чернікова, В. А. Алаторцев, А. Д. Ганюшкін та ін.); готовності до виконання бойової
задачі (М. І. Дяченко, А. М. Столяренко та ін.); мобілізаційній готовності в спорті (Ф. Генов та ін.); стану
пильності оператора (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкін) тощо. Хоча й існують відмінності в конкретному
тлумаченні поняття готовності, більшість авторів дотримується думки, що це особливий психічний стан
людини.
У дослідженнях М. Д. Левітова, В. М. Мясіщева, О. Г. Ковальова психічний стан трактується
насамперед як цілісний прояв особистості, що займає проміжне місце між психічними процесами і
властивостями особистості.
Для розуміння суті психологічної готовності до діяльності важливе значення мають дослідження,
присвячені феномену установки (Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангішвілі та ін.).
Аналіз і зіставлення фактичних даних свідчить про те, що установка і психологічна готовність є
станами, які відрізняються один від одного за своєю конкретно-психологічною природою. В одному
випадку має місце актуалізація сформованих на основі попереднього досвіду психічних явищ, у другому
випадку психологічне утворення виникає під впливом задачі, вимог обставин.
На думку М. І. Дяченка і Л. А. Кандибовича [8], лише в деяких випадках стани установки і готовності
збігаються, як правило ж, готовність – більш складне структурне утворення. Ці автори включають до
структури готовності інтелектуальні, емоціональні, мотиваційні та вольові якості особистості в їх
співвідношенні із зовнішніми умовами і майбутніми задачами.
Окрім готовності як психічного стану, існує і функціонує готовність як стійка характеристика
особистості. Її називають по-різному: підготовленість, тривала чи стійка готовність. У найзагальнішому
вигляді тривала готовність являє собою структуру, до якої входять: 1) необхідні для успішної діяльності
знання, вміння, навички; 2) позитивне емоціональне ставлення до певного виду діяльності, мотивація;
3) адекватні вимогам діяльності вольові якості, риси характеру, здібності, темперамент.
Тимчасова і тривала готовність знаходяться в єдності. Тимчасова готовність – це щоразу створюване
функціональне вістря тривалої готовності, що підвищує її дійовість.
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Таким чином, аналіз літературних джерел з проблеми психологічної готовності дає нам підстави
стверджувати, що більшість психологів включає до структури цього складного інтегрального утворення
три компоненти: 1) когнитивний (пізнавальний); 2) мотиваційно-оцінювальний; 3) конативний,
практично-операційний. Зазначимо, що така структура психологічної готовності враховувалась нами при
розробці і реалізації програми експериментального дослідження особливостей комунікативної
компетентності шкільного психолога.
Одним із основних підходів до вирішення завдань нашого дослідження був підхід, характерний для
гуманістичного напряму сучасної психології, і насамперед – для західної, переважно американської
психології (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, В. Франкл, Е. Фромм та ін.).
Гуманістична психологія визнає своїм головним предметом особистість як унікальну цілісну систему,
для якої характерна можливість самоактуалізації. Людина наділена потенціями до безперервного
розвитку і самореалізації, які є частиною її природи; людина володіє певним рівнем свободи від
зовнішньої детермінації завдяки смислам і цінностям, якими вона керується у своєму виборі. Отже, у
центрі інтересів гуманістичної психології – проблеми особистості, її розвитку, активності, креативності
та автономності, самоактуалізації та самовдосконалення, свободи вибору, відповідальності та прагнення
людини до вищих цінностей.
При аналізі праць представників гуманістичної психології ми звернули особливу увагу на
трансакційний підхід до розуміння проблеми спілкування і комунікативної компетентності особистості,
зокрема зупинились на теорії трансакційного аналізу Е. Берна [9]. Остання, на наш погляд, дає
можливість найбільш адекватно розкрити структуру особистості шкільного психолога і на основі цього
дати науково обгрунтовану характеристику його комунікативної компетентності. Адже за своєю
сутністю трансакційний аналіз — це комунікативний підхід до психіки людини. Комунікація тут
розглядається як серцевина психічних процесів (не як вторинний конативний феномен, а як основа
структури особистості). Елементи структури особистості (три типи станів Я: Его-стани Батько,
Дорослий, Дитина) — це інтеріоризація елементів зовнішніх, реальних трансакцій як своєрідних проявів
взаємодії его-станів двох партнерів у спілкуванні.
Згідно з теорією Е. Берна вихідним методом вивчення психіки є аналіз її перетворень у процесі
взаємодії особистості з суб’єктами спілкування. При цьому психіка вивчається насамперед у її функціональному розвитку. Функціональні ж системи, що входять до структури діяльності, є основою для
психологічної характеристики структурних компонентів та елементів особистості.
Аналіз вищеохарактеризованих та інших підходів до розуміння комунікативної компетентності
особистості дав нам можливість розробити гіпотетичну модель комунікативної компетентності
шкільного психолога. На перевірку і підтвердження цієї моделі і було спрямоване наше експериментальне досліждення.
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УДК: 378.147 У
Н.М.Білоус
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВУЗУ ДО ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК МИСТЕЦТВА СЛОВА
Розглядається естетична природа літератури та особливості художнього сприймання в контексті
ефективної підготовки учителя літератури у вузі.
В умовах звільнення суспільної свідомості від ідеологічного диктату змінилася ситуація і в методиці
викладання української літератури. Проте інертність мислення, певний консерватизм освітньої системи і
досі гальмують оновлення методичної науки. Незважаючи на те, що в опублікованих за останні роки
підручниках, посібниках, статтях, виступах методистів декларується погляд на викладання літератури з
урахуванням її естетичної природи, усе ж на практиці недостатньо враховується розуміння літератури як
мистецтва слова. У методиці викладання літератури назріла потреба чітко зорієнтуватися на естетичні
основи художнього слова.
Погляд на літературу як мистецтво слова зародився і розвивався у методичній науці давно. Елементи
естетичного бачення і викладання красного письменства помітні вже в українських поетиках і риториках
ХVII-ХVІІІ ст. У ХІХ ст. першими звернули увагу на естетичне прочитання літературних творів
російські словесники-методисти В.Я.Стоюнін, В.О.Скопін, В.П.Острогорський, В.М.Шереметєвський,
чиї педагогічні ідеї поширювалися і в Україні. Найбільш зріло думки про художню вартість слова та
вивчення літератури у навчальних закладах були сформульовані І.Франком, розвинуті у діяльності
Христі Алчевської, Софії Русової, Олени Пчілки. В умовах тоталітарної системи не загубилися кращі
надбання методичної науки минулого. Привернути увагу вчителів до питань художньої специфіки
літератури намагалися О.І.Білецький, О.Дорошкевич у 20-х роках, а в післявоєнний час - Т.Ф. і
Ф.Ф.Бугайки, П.К.Волинський, К.М.Сторчак. Плідними для української методики виявилися і роботи
російських вчених О.І.Никифорової, Г.О.Гуковського, Г.І.Бєлєнького, В.Р.Щербини.
В остннє десятиліття велися активні творчі пошуки у методиці викладання літератури, пов’язані з
проблемами естетичного виховання шкільної молоді (Н.Й.Волошина, Є.А.Пасічник, А.Й.Капська,
В.Я.Неділько, Б.І.Степанишин, П.П.Хропко та ін.). У "Концепції літературної освіти" узагальнено й
розвинуто найпродуктивніші на сьогодні методичні ідеї та запропоновано стратегічний напрям "утверджувати естетичну функцію слова".
Зорієнтованість на естетичні основи методики викладання літератури має спиратися на теоретичні
надбання тих наук, які вивчають літературу як мистецтво слова.
У філософській та естетичній думці цей напрямок започаткований ще в античності (Арістотель,
Платон) і розвивався у нові часи (Кант, Гегель). Досить широкий спектр поглядів на літературу як
словесне мистецтво представлений у філософії ХХ ст. (Р.Барт, М.М.Бахтін, А.Бергсон, М.Вебер,
Р.Інгарден, Г.Гадамер, Ф.Ніцше, Ж-П.Сартр, Х.Ортега-і-Гассет, М.Хайдеггер, Й.Хейзінг, О.Шпенглер,
К.-Г.Юнг).
Важливим аспектом, пов’язаним з функціонуванням літератури у суспільстві, є психологія її
сприймання. З цього погляду питомий матеріал нагромаджено в роботах психологів
(Д.М.Богоявленський, І.С.Кон, О.М.Леонтьєв, Г.С.Костюк, Б.С.Мейлах, Б.М.Теплов, П.М.Якобсон).
В українському літературознавстві привертає увагу своєю заглибленістю в аспекти художньості
літератури естетичний трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості", а також міркування про
художнє слово М.Зерова, П.Филиповича, М.Драй-Хмари, М.Хвильового, Б.-І.Антонича, О.Ольжича,
В.Підмогильного, Т.Осьмачки та ін., чиї погляди на мистецтво розвивалися в руслі західноєвропейської
естетичної думки.
Певний інтерес мають роботи із психології творчості (М.С.Арнаудов, Л.С.Виготський, О.І.Лук, Ян
Парандовський, А.М.Макаров), а також дослідження з поетики художньої творчості (О.О.Потебня,
О.М.Веселовський, Ю.О.Лотман, М.М.Бахтін, Н.В.Костенко, І.В.Качуровський).
Немає сумніву, що в сучасних умовах розвитку освіти фахова підготовка студентів до викладання
літератури в школі має спиратися на грунтовну теоретичну базу в осмисленні естетичної природи
словесного мистецтва.
Відомо, що першоелементом літератури є слово. За теорією О.Потебні, слово має триєдину
структуру: 1) єдність членороздільних звуків (зовнішнє значення); 2) уявлення (внутрішнє значення); 3)
саме значення (первинне) [1]. Останнє і є джерелом образності. А джерелом слів-образів (О.Потебня
стверджував, що слово - це вже образ) є людські відчуття (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові). З
грецької aisthesis - "відчуття", "почуттєвий"; від цього слова і термін - "естетичний". Отже, естетична
природа літератури - образно-словесна, а образ - конкретно-чуттєве узагальнення дійсності.
Cеред методичних проблем, які стосуються ефективності викладання літератури в школі, чи не
найскладніша і найсуттєвіша - сприймання художньої літератури. Ідеться передусім про адекватність
сприймання. Як слушно зауважував І.Франко, суть "артистичної творчості не в матеріалі, що служить їй
основою, не в моделях, а в тім, яке враження робить на нас даний твір і якими способами артист зумів
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осягнути те враження" [2 : 179]. Така думка перегукується і з переконанням Д.Чижевського щодо
вивчення літератури: "Треба насамперед вивчати літературний твір сам у собі" [3 : 27]. Адекватність
сприймання художнього тексту передбачає не стільки розпізнавання зображеного (зіставлення з
дійсністю), скільки проникнення в суть і специфіку художнього образу. Існують різноманітні
психологічні установи на сприймання літератури (пізнання, моральне вдосконалення, прагнення
естетичної насолоди), це формує естетичні потреби особистості. Характер цих потреб залежить від
розуміння естетичної природи і функцій літератури. Адекватність художнього сприймання зумовлена
рядом чинників: загальна культура людини, естетичний досвід, мотиви сприймання художнього твору,
навички спілкування мовою мистецтва.
Художня література впливає на читача (реципієнта) не лише змістом зображеного, а й естетичним
потенціалом, що умовно можна назвати магією слова, його здатністю до сугестії (навіювання). Причини
сугестії - в емоційній природі художнього сприймання. Феномен художнього слова полягає у тому, що в
читача виникає своєрідна двоплановість сприймання: 1) емоційна реакція на зображення як дійсне (ці
процеси відбуваються переважно у сфері підсвідомості); 2) усвідомлення, що зображене не дійсне (сфера
свідомості). Обидва плани нерозривно поєднані. У результаті сприймання реципієнт підпадає під
естетичний вплив (сугестію) художнього слова, що породжує широкий спектр естетичних емоцій.
Мета художнього сприймання - співтворчість. Врахування естетичної природи літератури дозволяє
виділити такі риси співтворчості, як діалог між автором і читачем, варіативність прочитання
літературного твору, усвідомлення законів умовності вимислу, елементів гри у мистецтві слова,
здатність перевтілюватися, піддаватися сугестії слова. Співтворчість трактується нами як індивідуальна
інтерпретація художнього твору, як реалізація творчого потенціалу читача.
Лише відповівши на питання - що таке література? в чому її призначення? - можемо моделювати
підготовку студентів до викладання літератури у школі. А те, що існуюча модель підготовки застаріла,
підтверджує експериментально-дослідницька робота, проведена нами впродовж останніх років.
Експериментом було охоплено 779 осіб (учні шкіл Житомирщини, педагогічного ліцею, студенти
педінституту). Експеримент здійснювався у формі спостережень, аналізу усних і письмових відповідей
учнів та студентів, тестувань, індивідуальних співбесід, літературних диспутів, уроків у школі,
практичних занять у вузі. Для того, щоб уявлення про особливості художнього сприймання було
концентрованим, старшокласникам та студентам запропоновано висловити свої враження про один
програмний твір ("Лісова пісня" Лесі Українки) та про кілька позапрограмних (оповідання "Зав’язь"
Григора Тютюнника і вірш Ліни Костенко "Українське альфреско"). Письмові відповіді проаналізовано і
систематизовано. На цій основі визначено кваліфікаційні рівні художнього сприймання (у дужках
вказано відсоток опитуваних реципієнтів):
- констатуючий (39%);
- репродуктивний (42%);
- аналітично-узагальнюючий (16%);
- творчий (3%).
Таку класифікацію конкретизовано одержаними результатами зрізів. Спеціально розроблений тест
"Естетична природа і функції літератури", запропонований опитуваним, показав:
- переважна більшість опитуваних бачить у літературі засіб виховання і пізнання, правдивого
відображення дійсності;
- значну частину опитуваних приваблює в літературі сюжет, вчинки персонажів;
- кожен сьомий вбачає у художній літературі форму розваги;
- незвичайність, неповторність, красу мистецтва слова шукають у літературі одиниці;
- незначна частина опитуваних засвідчила своє розуміння літератури як словесного мистецтва.
Виходячи з результатів проведених спостережень, констатовано, що стан підготовки студентафілолога до викладання літератури як мистецтва слова не в усьому задовольняє сучасні вимоги, які
ставляться перед освітою. Це виявилося у відсутності системності, послідовності у викладанні
літературознавчих дисциплін, в елементах консерватизму у трактуванні літературних явищ, у
недостатній увазі до поетики і риторики художнього тексту, у певній поверховості засвоєння тексту, у
недостатній ефективності семінарських і практичних занять з літератури, у відсутності злагодженої і
чіткої системи самостійної роботи студентів з профілюючих дисциплін.
На нашу думку, ключовим моментом в ефективному засвоєнні майбутніми вчителями літератури
системних уявлень про мистецтво слова є цілеспрямована інтеграція знань, які викладаються в
педагогічному вузі і мають певне відношення до наукового обгрунтування естетичної основи літератури
(відомості з філософії, естетики, психології, мовознавства, риторики, логіки). Скоординованість
пізнавального потенціалу цих дисциплін і спрямування їх у річище чіткого осмислення мистецької суті
художнього слова є основним складником системи підготовки студентів вузу до викладання літератури
як мистецтва слова.
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Теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка такої системи в одній з контрольних
академгруп на філологічному факультеті протягом 1992-1997 рр. довели її необхідність і життєздатність.
Окрім систематизації естетичних знань у процесі формування вчителя літератури, вдосконалювалися
методи і прийоми навчання, урізноманітнювалася самостійна робота студентів, чимало уваги було
приділено педагогічній практиці, під час якої майбутні вчителі активно моделювали різні типи уроків,
закріплювали фахові навички.
Педагогічні спостереження і перевірка знань та вмінь студентів засвідчили:
- здатність вільно оперувати на уроках літератури набутими знаннями з історії і теорії письменства, а
також із споріднених з ними навчальних дисциплін;
- уміння розглядати літературний текст як явище словесного мистецтва;
- володіння методами і прийомами літературознавчого аналізу, що спирається на розуміння
естетичної природи мистецтва слова;
- практичні навички виразного читання художніх текстів;
- здатність добирати оптимальні форми роботи на уроці з літературним матеріалом - залежно від його
жанрової та родової належності;
- уміння пробуджувати в учнях на уроках літератури інтерес до співтворчості, самостійно
інтерпретувати літературний твір.
Запропонована система підготовки вчителя літератури у вузі може бути основою для подальшої
науково-методичної роботи. Зокрема, йдеться про розробку методичних посібників і рекомендацій,
тестів і програм, про вивчення умов адаптації і впровадження у навчальний процес нових знань з
літературознавства, про створення спеціальної методики підготовки фахівця з літератури для роботи у
школі.
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УДК 159.924
О.Л. Музика
СУБ’ЄКТНО-ЦІННІСНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ
Процес становлення творчо обдарованої особистості розглядається з позицій суб’єктно-ціннісного
аналізу. Обгрунтовується доцільнісь застосування поняття “суб’єктні цінності” як одиниці
дослідження творчої обдарованості.
Поступальний розвиток будь-якої сфери людського життя, науки і техніки визначається діяльністю
творчо обдарованих особистостей. Саме тому в кризові моменти, вичерпавши резерви технічного
прогресу, опинившись перед необхідністю докорінних змін, ми звертаємо погляд на причину всіх цих
чудес - людину, її інтелект та творчий потенціал. Тому феномен творчої обдарованості людини, її
здібності, талант стають предметом вивчення й осмислення різних галузей науки.
У психології обдарованість розглядають як “...систему, котра включає такі компоненти:
біофізіологічні, анатомо-фізіологічні задатки, сенсорно-перцептивні блоки, що характеризуються
підвищеною чутливістю, інтелектуальні і мислительні можливості, які дозволяють оцінювати нові
ситуації і вирішувати нові проблеми, емоційно-вольові структури, що визначають тривалі домінантні
орієнтації на їх штучне підтримання; високий рівень продукування нових образів, фантазія, уява і цілий
ряд інших” [6: 90]. Зрозуміло, що просте поєднання перерахованих індивідуально-типологічних і
психологічних якостей ще не забезпечує існування феномену обдарованості. Очевидно, існує деякий
системоутворюючий фактор, який дозволяє об’єднувати перераховані компоненти обдарованості,
синтезувати на їх основі стійку мотивацію активності, виробляти стратегії і тактики творчої діяльності.
Невдачі численних спроб тестового відбору потенційно обдарованих дітей з метою
подальшого
розвитку їх здібностей, яких зазнали зарубіжні та вітчизняні дослідники, спонукають до думки, що
основою феномену обдарованості є не зовнішні, а внутрішні чинники, насамперед структурна організація
свідомості людини.
Оскільки ми розглядаємо творчу обдарованість як результат взаємодії індивідуально-психологічних
особливостей індивіда з об’єктивними умовами його життєдіяльності, як складну внутрішню роботу з
перетворення різноманіття значень суспільної свідомості у світ індивідуальних смислів, що
забезпечують стійкість інтересів і мотивації творчої діяльності, то виникає потреба в понятті, яке
відбивало б сутнісні властивості цієї взаємодії, характер її репрезентації в свідомості людини, її
закономірності. Таким, на наш погляд, є поняття цінностей.
Категорія цінностей має неоднакове змістовне наповнення в різних галузях науки. Так, у філософії,
визначаючи цінності, автори роблять наголос на їх об’єктивно-суб’єктивній природі. “Явище цінності
уявляється феноменом двох різних родів: ціннісними характеристиками предметів, які протистоять
людині, і ціннісними уявленнями, що складаються в свідомості людини. Насправді ж, це два полюси
одного і того ж відношення: відношення між людиною і предметом,” - зазначає О.Г.Дробницький [8: 32].
Більшість же авторів погоджується з визначенням цінностей, запропонованим В.П.Тугаріновим:
“Цінності суть ті явища (або сторони, властивості явищ) природи і суспільства, які корисні, потрібні
людям як цілі, ідеали чи дійсність” [8: 15]. Отже, аксіологічна проблематика у філософії включає
питання ціннісного відображення в масовій свідомості об’єктивних характеристик реальності з одного
боку і відображення феноменів масової свідомості в індивідуальній свідомості людини - з іншого.
Цінність розглядається як необхідний момент переходу від теоретичних уявлень до практичного
ставлення до світу.
У соціології основна увага звертається на роль цінностей у регуляції діяльності. Здравомисловим О.Г.
і Ядовим М.В. досліджувались ціннісні орієнтації , які розглядаються як ланка, що поєднує світоглядний
і функціональний рівні особистості. Визначаючи поняття “ціннісна орієнтація” як фіксовану в психіці
індивіда і соціально обумовлену загальну спрямованість на цілі і засоби діяльності в певних сферах,
М.В.Ядов робить наголос саме на праксеологічний аспект відношення “людина - світ”.
Останнім часом поняття ціннісних орієнтацій розширилось за рахунок наповнення іншим, в
основному, соціально-психологічним змістом. У ньому асимілювались такі поняття, як соціальна
установка, аттитюд, спрямованість тощо. Поняття цінності та ціннісні орієнтації часто стали вживатися
як синоніми. Спробу термінологічно визначитися зробили естонські соціологи. Зокрема, Ю.Р.Саарнійт,
окрім цінностей – зовнішніх за відношенням до людини об'єктів, - виділяє також поняття ціннісні
орієнтації та ціннісні уявлення. Під першими розуміються узагальнені схеми певних ціннісних уявлень,
котрі функціонують у психіці особистості як відносно самостійні одиниці, що регулюють поведінку в
певних сферах діяльності. Ціннісні уявлення - це елементарні одиниці ціннісної свідомості суб’єкта,
конкретна думка, що фіксує значимість тієї чи іншої цінності за певними критеріями.
Сукупність ціннісних орієнтацій складає основу диспозиційної системи особистості. Зазначимо, що
поняття диспозиції більш релевантне соціологічній теорії, ніж психологічній, з кількох причин. Поперше, воно відображає деяку дискретну точку в розвитку ціннісної сфери як інтеріоризації суспільних
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цінностей. По-друге, в силу своєї складності (ціннісні орієнтації, соціальні установки, ситуативні
соціальні установки тощо) поняття диспозиції відображає різні пласти психічної реальності. По-третє, і
це, очевидно, найважливіше, поняття диспозиції характеризує людину не з боку її активності, а з боку
реактивності. Диспозиції передбачають не роботу свідомості з планування і осмислення власних дій, а
"настроєність сприймати і оцінювати умови діяльності, власну активність і дії інших, а також готовність
діяти в певних умовах певним чином" [10: 172].
Поняття цінностей, яке прийшло в психологію з аксіології і соціології, має і власне, суто психологічне
коріння. Розвиток людини, за Дільтеєм, - це формування її цінностей. Причому кожному віковому
періоду відповідають свої цінності, значимість яких зростає з віком людини. Цінність розглядається
Дільтеєм як феномен внутрішнього духовного світу, оскільки "ми осягаємо цінність життєвих відносин,
поглядів і ідей, діяльності, вибираючи із цього те, що нам корисно, і створюємо нові цінності в процесі
життя. Осягнення цінностей і створення нових цінностей складає сутність душевного життя людини і
психічного розвитку" [4: 298].
У психології відносно недавно цінності почали розглядати як феномен індивідуальної свідомості. Під
цінностями розуміють усвідомлені смисли, які є найбільш значимими компонентами в структурі
свідомості, оскільки визначають головне та відносно постійне ставлення людини до основних сфер
життя [1]. Таким чином, цінності - це індивідуально-своєрідні смислові утворення свідомості, які
відображають життєву значимість для людини як зовнішніх щодо неї (предметний світ, соціальне
оточення), так і внутрішніх явищ (емоції, здібності, світогляд тощо). Система цінностей людини визначає
цілісність її особистості, оскільки одним своїм вектором вона спрямована в минуле, на життєвий досвід,
а іншим - у майбутнє, виконуючи прогностичну функцію, спрямовуючи активність суб'єкта, визначаючи
його життєву позицію.
Отже, цінності відповідають основним вимогам до одиниці психологічного аналізу, що були
розроблені Л.С.Виготським [2: т.1]. В.П.Зінченко систематизує ці вимоги, зазначаючи, що одиниця
аналізу психічного має бути зв'язною психологічною структурою, мати властивості цілого, яке далі не
розкладається, здатність до розвитку і саморозвитку, яка забезпечується включеністю одиниць в процеси
життєдіяльності. Вказуючи, що Л.С.Виготський вважав спосіб аналізу з допомогою одиниць, на відміну
від елементного аналізу, ефективним засобом вивчення складних динамічних систем, В.П.Зінченко
пише, що такий аналіз "...дозволяє розкрити прямий рух від потреби і спонукань людини до певного
напрямку її мислення і зворотній рух від динаміки думки до динаміки поведінки і конкретної діяльності
особистості" [5: 121].
При реалізації суб'єктного підходу на перше місце виходить не питання способів суспільного
виробництва та інтеріоризації цінностей, а питання особливостей їх буття в індивідуальній свідомості,
спосіб їх взаємодії з уже існуючими там цінностями та іншими психічними утвореннями. Тому, на наш
погляд, доцільно було б вживати термін суб'єктні цінності, підкреслюючи цим, що мова йде про цінності
індивідуальної свідомості. На відміну від ціннісних орієнтацій, які відображають аксіологічні аспекти
взаємодії свідомості та діяльності, де остання є вирішальним, іззовні детермінуючим чинником, у понятті
суб'єктні цінності підкреслюється факт відносно самостійного, не пов'язаного з актуальною ситуацією
існування цінностей як таких конструктів свідомості, що визначають самоактивність людини.
Отже, вживаючи термін суб'єктні цінності, ми не лише підкреслюємо моменти активності людини як
суб'єкта соціальних відносин, суб'єкта діяльності, суб'єкта власного психічного розвитку чи суб'єкта
життєдіяльності, але й робимо спробу відмежуватися від узвичаєного у соціологічній і соціальнопсихологічній літературі розуміння цінностей.
Як структурний компонент свідомості, суб'єктні цінності, на відміну від особистісних цінностей, про
які пише Б.С.Братусь [1], з розвитком свідомості поступово набувають онтологічного статусу, стають
відносно незалежними від соціального середовища та форм діяльності; вони є показниками
індивідуальності та цілісності людини, утворюючи суб'єктно-ціннісне ядро свідомості. Особливо це
показово, коли йдеться про творчо обдаровану особистість. Таке розуміння терміну суб'єктні цінності, на
наш погляд, дасть змогу уникнути редукції в трактуванні основної функції цінностей як орієнтувальної
за схемою "стимул-свідомість-реакція", котра повною мірою не відображає особистісної значимості
ціннісно-смислових утворень та їх екзистенційної незалежності.
Суб'єктні цінності - це внутрішні інтенції людини. Тут вже не йдеться про те, чи вони визнаються чи
ні, є фактичними чи лише теоретичними тощо. Вони співвідносяться з глибинними потребами людини,
окреслюючи моральнісні і діяльнісні рамки, в яких задоволення цих потреб не загрожувало б цілісності її
ціннісної свідомості. При опредмеченні потреби людина йде не від предмету (як мотиву, стимулу), а від
потреби, яка є результатом взаємодії життєвого досвіду у вигляді суб'єктних цінностей із оцінкою
актуальної ситуації і можливостей її розвитку. В цьому контексті суб'єктними цінностями можна
вважати такі ціннісні уявлення, які є відображенням у свідомості людини результату узгодження її
потреб та її цінностей.
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Як інтегральне утворення, що концентрує в собі у трансформованому вигляді природні задатки
індивіда, життєвий досвід особистості, життєві перспективи людини як суб'єкта життєдіяльності,
суб'єктні цінності складають і змістову сторону свідомості, і її динамічну сторону. Вони існують як
певне семантичне поле, набуваючи вербалізованих форм лише в міру їх актуалізації як змістів
мислительної діяльності в процесі вирішення конкретної життєвої задачі.
При вивченні такого унікального явища, як творча обдарованість, видається неможливим зводити
цінності досліджуваних до одного знаменника, абстрагуючись від мотивів і вчинків конкретних людей.
Ціннісна сфера реальної людини завжди має свою індивідуальну історію розвитку і власне змістове
наповнення. Крім того, ціннісна свідомість людини неповторна і в плані семантичної організації. Кожна
людина послуговується тільки їй притаманним набором засобів для вербалізації ціннісних змістів
свідомості. Одне і те ж слово для різних людей має неоднакове, іноді зовсім протилежне, значення.
"Абсолютна розрізненість свідомостей, плюралізм, що не піддається об'єднанню, складає психологічний
закон... Найгірше, що може зробити психолог,- це почати тлумачити природу персональних свідомостей,
позбавивши їх індивідуальної цінності" [3: 59].
Суб’єктно-ціннісний аналіз передбачає застосування індивідуально - психологічного підходу до
вивчення творчо обдарованої особистості. Це не суперечить пошуку спільної, єдиної бази, яка певним
чином пояснює наявність феномену обдарованості. Не підлягає сумніву, що кожна з творчо обдарованих
людей - індивідуальність, неповторна і унікальна особистість. Пошуки ж типового у них можуть іти
лише в напрямку, наміченому Б.Г.Додоновим, який вважав, що типовість - частіше за все результат
феномену проникнення, дякуючи якому, одне із прагнень особистості поєднує інші її прагнення,
“гасячи” їх конкуренцію і ведучи за собою в своєму розвитку. Як зазначалось вище, феномен творчої
обдарованості визначається особливостями структурної організації її свідомості, зокрема ціннісносмислового ядра. Отож саме структурні особливості функціонування суб’єктних цінностей і визначають
типове в особистості творчо обдарованих людей.
Отже, визнаючи, що саме свідомість людини постає як інтегратор суб'єктних цінностей, ми можемо
говорити про ціннісну свідомість як джерело саморуху і саморозвитку, як джерело суб'єктності.
Формуючи власну систему цінностей, людина надіється бути визнаною суспільством як її носій. Тут,
безумовно, дуже важливим чинником є ціннісні характеристики наближчого оточення, те, які саме люди
є референтними в плані репрезентації в індивідуальній свідомості суспільних норм. Не менше значення
мають і особливості соціальної перцепції індивіда та його інтелекту. Здатність до антиципації,
притаманна творчо обдарованим людям, перетворює на закономірність показану О.Г.Дробницьким
особливість існування ідеалів в індивідуальній свідомості, згідно з якою ідеали відриваються в
свідомості людей від того об’єктивного процесу, котрий складає їх реальний зміст, і починають
протистояти дійсності як те, що повинно бути, на противагу тому, що є насправді. Таким чином, у
свідомості пересічних (необдарованих) людей завжди має місце своєрідний подвійний ціннісний
стандарт. З одного боку - є високі моральні цінності та ідеали, а з іншого – інколи діаметрально
протилежні соціальні очікування групи включення. Останні, як правило, і визначають реальну мотивацію
життєвих вчинків.
Результати наших експериментальних досліджень показали, що обдаровані люди орієнтуються не
стільки на застиглі, консервативні норми найближчого оточення, скільки на загальні тенденції розвитку
моралі. Це допомагає їм долати дисонанс, який виникає між декларованим у суспільній свідомості
положенням про творчість як духовну, а тому вищу цінність і наявною, здебільшого споживацькою,
спрямованістю найближчого оточення. Таким чином, застосування поняття “суб’єктні цінності” дозволяє
уникнути термінологічного парадоксу, який притаманний соціологічній концепції ціннісних орієнтацій.
Там цінності можуть бути проголошуваними і не визначати реальної поведінки людини. Суб’єктні ж
цінності завжди є джерелом не лище внутрішньої активності, але й зовнішньої, предметної діяльності,
конкретних вчинків.
Застосування суб’єктно-ціннісного аналізу передбачає звернення до внутрішніх чинників, що
визначають творчу активність людини. Однією з найголовніших інтрапсихічних детермінант розвитку
обдарованості є потреба у визнанні - одна з найголовніших потреб людини. Такі поняття, як
самоствердження, самореалізація, соціальний статус, самоповага характеризують різні сторони її прояву.
В.С.Мухіна відзначає, що “...потреба у визнанні ...визначає позитивний хід розвитку особистості; вона
орієнтує на досягнення того, що є значимим в культурі, до якої належить дитина” [7: 47]. Рівень
розвитку особистості визначається ступенем трансформації її соціальних потреб. Лише в процесі
оволодіння соціально схвалюваними діяльностями первісні інстинктоїдні потреби в домінуванні,
зверхності (А. Адлер) поступово зростають до потреби у самоствердженні (І. С.Кон), потреби в
персоналізації (А. В. Петровський), потреби в самоактуалізації (А. Маслоу). Саме в діяльності
здійснюється розвиток свідомості та самосвідомості людини, формується її ціннісна сфера (Г.С. Костюк,
С.Л. Рубінштейн). Отже, динаміка соціальних потреб особистості, в тому числі і творчо обдарованої,
детермінується розвитком її ціннісної свідомості з одного боку та розвитком інструментальних
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можливостей – з іншого. Очевидно, що розвиток потребової сфери детермінується і віковими рамками,
які визначають періоди, сензитивні для перетворення великого обсягу потенційних можливостей в
конкретні “опредмечені” потреби. Іншими словами, лише подолавши певний віковий рубіж, людина
може спрямувати свої потреби на розвиток того чи іншого виду задатків і здібностей аж до рівня
обдарованості.
Наприклад, важливе значення для розвитку технічної обдарованості має підлітковий вік, коли
перцептивна, інтелектуальна і моторна сфери людини готові до мислительного і практичного вирішення
технічних задач. Роль природних задатків тут полягає в тому, що обдарована дитина успішніше за інших
справляється з технічними завданнями. Ситуації успіху, які забезпечують самоствердження підлітка,
стають поштовхом для подальшого розвитку здібностей саме в цій сфері. Успішність перших спроб
технічної творчості суб’єктивно сприймається як цінність, що допомагає реалізації домагань на
визнання. Ціннісне сприймання забезпечує стійку мотивацію. Поступово технічна творчість стає
визначальною в плані домагань визнання і статусних очікувань особистості. З іншого ж боку, “життєві
плани особистості, обумовлені.…її статусом в суспільстві, реалізуються у відповідних віково-ролевим
очікуванням видах діяльності, стійка сукупність яких визначає стиль життя особистості” [9: 295].
Необтяженість інтелектуально-рефлексивної свідомості обдарованих людей стереотипами групи
включення, орієнтаціями відповідати її очікуванням робить їх спроможними адекватно і продуктивно
використовувати свій життєвий досвід для побудови планів майбутнього. Ці плани визначаються
системою суб’єктних цінностей, яка, в свою чергу, у випадку обдарованих людей, орієнтована на
загальні тенденції духовних цінностей суспільства, а не на нормативно-звичаєве поле найближчого
соціального оточення. Отже, однією з визначальних особливостей творчо обдарованої людини є більший
ступінь свободи у побудові життєвих перспектив і планів. Експериментально-психологічні дослідження
життєвого шляху раціоналізаторів, проведені нами, показують не тільки наявність поширених життєвих
планів, починаючи з юного віку, але й дивовижну наполегливість і послідовність у їх реалізації.
Суб’єктні цінності, що визначають життєві перспективи людини, дають їй також відчуття власної
значимості та незалежності. Стосовно творчо обдарованої особистості повністю підтверджується вислів
Г.Олпорта: “Перспектива розвитку, яку я для себе бачу, є сутністю моєї свободи. Свобода закладена в
нашій життєвій позиції, в проведенні в життя надії на постійний саморозвиток” [11: 32].
Однією з особливостей ціннісної сфери технічно обдарованих людей є її нерозривний зв’язок з тією
діяльністю, в якій обдарованість проявляється. Ступінь взаємопроникнення життєвих стосунків і творчої
діяльності в обдарованих дуже високий, і вислів “Життя - це творчість” стосовно них не є поетичним
перебільшенням. Система цінностей, що виробляється у стосунках з соціальним оточенням, і цінності,
які формуються в процесі активного творчого пошуку, взаємодоповнюючись і взаємозбагачуючись,
утворюють якісно нову цінність, котра входить як складова частина в систему “стратегіальної організації
свідомості” (В.О.Моляко,1994).
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що основу творчої обдарованості, її
внутрішній стержень складає суб’єктно-ціннісне ядро свідомості особистості. З огляду на це
реалістичний прогноз формування творчо обдарованої особистості може бути представлений думкою
К.Роджерса, який вважає, що універсальні цінності лежать не поза людиною, а в ній самій, тому їх не
можна дати, а можна тільки створити умови для їх розвитку. Лише соціальний запит, конкретизований у
різноманітних культурних інститутах, як-от: пропаганді, мистецтві, державних установах, соціальних
уявленнях про престижність, норми моралі, та й матеріальних стимулах тощо, може створити умови, де
полімотивоване, малоймовірне, спонтанне зародження таланту стає закономірністю. В процесі
формування обдарованої особистості вирішальним чинником є її власна активність, спрямована на
селективну та творчу інтеріоризацію суспільних цінностей, тому при
спробах культивування
обдарованості шляхом маніпуляцій з індивідуальністю в умовах ціннісного вакууму залишається
надіятись лише на випадковість.
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УДК 159.922.
Л.П. Виговська.
БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЕМПАТІЇ У HOMO SAPIENS
З позицій еволюційного підходу розглянуто умови виникнення та динаміки емпатійних явищ у філогенезі.
Досліджено механізми ситуаційного та онтогенетичного розвитку елементарної емпатії.
Сплеск нетерпимості, байдужості, жорстокості окремих людей і цілих соціальних груп за
відношенням один до одного обумовлюють особливу актуальність досліджень природи людських
стосунків, зокрема, ролі емпатійних явищ у процесі еволюції людської психіки.
Прояснити значимість розвитку емпатії в антропогенезі допоможе дослідження її ролі в формуванні й
еволюції "суспільних" відносин у тварин, оскільки врахування загальних законів еволюції психіки
дозволяє з достатньою вірогідністю виявити передісторію антропогенезу.
Для досягнення мети нашого дослідження використаємо еволюційний підхід. Побудова аналогій між
поводженням людини і тварин може бути тільки формальною (особливо стосовно груп тварин),
зважаючи на очевидну неможливість зіставляти психіку людини і тварин. Проте деякі базальні
елементарні показники поведінки можуть бути подібними. Також і за поводженням зараз існуючих мавп
та інших тварин ми спроможні судити лише про рівні і напрямки психічного розвитку, що ведуть до
людини, а також про загальні закономірності цього процесу.
Стисло суть еволюційного підходу в дослідженні висловив Кременцов Н.Л.: "... Суть справи полягає
не просто в описі, констатації якихось подібностей і (або) відмінностей в поводженні людини і тварин, а
в поясненні причин їх існування, в розгляді процесів, що забезпечують або що обумовлюють їх
наявність. Саме в цьому полягає суть еволюційного підходу. Ми надто часто бездумно користуємося
словом “передумови” (наприклад, біологічні передумови мовлення і т.п.), забуваючи, що надзвичайно
мало просто вказати, що дещо схоже є і в тварин. Важливо зрозуміти, як це дещо в процесі еволюції
привело до появи специфічно людських властивостей поведінки. Також недостатньо сказати, що якась
ознака відрізняє людину від тварин; необхідно показати, з чого і як ця ознака стала характерною" [1: 27].
В цілому еволюційний підхід передбачає з’ясування:
- умов виникнення і розвитку в ході еволюції того чи іншого психічного утворення, того чи іншого
типу поведінки;
- становлення даного типу поведінки, психічної властивості в онтогенезі;
- значення для виживання і адаптації певного типу поведінки чи виникнення певної психічної функції;
- роль даної функції чи системи функцій, типу поведінки для чисельності нащадків;
- значення даної поведінки для сукупної пристосованості особини, від якої залежить виживання не
лише її нащадків, але й близьких родичів.
Завдання наше полягає у дослідженні філогенезу емпатії у відповідності з виділеними (вирізненими)
ознаками. Загальновідомо, що у тварин сумісно діють механізми поведінки 2-х типів. Перший тип - це
вроджені, спадкові механізми поведінки (безумовні рефлекси, інстинкти) - механізми, які здійснюють
видову поведінку тварини. Другий тип поведінки забезпечується неспадковими, придбаними, при житті
сформованими механізмами (умовні рефлекси та їх ускладнення, розумова діяльність), які здійснюють
індивідуальні пристосування.
Таким чином, необхідно з'ясувати, які інстинкти і рефлекси допомагають тваринам емпатувати, тобто
відчувати і "розуміти" стан представників не лише свого виду, але інколи й інших видів.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ЕМПАТІЇ.
Почнемо із опису генезису відповідних інстинктів. Iнстинктивна поведінка є видовою ознакою і
сформована на основі комплексів фіксованих дій, що запускаються специфічними сигнальними
подразниками. Така поведінка адаптивна, оскільки природний відбір діє на неї точно так, як на інші
генетично детерміновані ознаки. Очевидно, "суспільні інстинкти", про які Ч. Дарвiн згадує в своїй книзі
"Походження людини і статевий відбір" [2], були однією з умов розвитку у тварин здатності до
розуміння емоційного стану іншої особи.
З іншого боку, оскільки сутність емпатiї полягає у відображенні переживань іншої особи і
транформації їх у власні, то треба переконатися, чи існують у тварин переживання, а якщо існують, то чи
на всіх рівнях психічного розвитку. В цьому питанні у вчених немає єдиного погляду. Прибічники
логоцентричного підходу схильні вважати, що будь-яка тварина є механічним автоматом і не відчуває
болю, утіхи, страху. Всі її реакції і поведінка зумовлені інстинктами і рефлексами.
Представники іншого крайнього погляду вважають, що тварини не тільки можуть переживати, але й
наділені свідомістю. Д. Грiффiн [3: 478], визначаючи свідомість як спроможність організму створювати
психічні образи і використовувати їх для управління своєю поведінкою, дотримується погляду, що
умисна поведінка, як правило, вимагає свідомості. Ця точка зору не є загальноприйнятою, але її
прибічники [3], [4], [5] наводять численні факти на її підтвердження.
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Загальноприйнятим є погляд про iснування у вищих тварин емоційних станів, різноманітних
суб'єктивних переживань, "внутрішнього свiту". Суб'єктивнiсть, психіка, що переживає, зумовлені
генезисом емоцій. Первиннiсть емоцій у процесі виникнення психічного cтверджують Спенсер, Рибо,
Обуховський, Раппопорт, Платонов, Вілюнас [6], [7], Шингаров [8] та ін. В процесі еволюції емоційні
відчуття закріпилися як своєрідний засіб підтримки життєвого процесу в його оптимальних межах. Вони
попереджають про руйнівний характер недостачі чи надлишку певних чинників. Завдяки вчасному
виникненню емоції організм у змозі швидко відреагувати на зовнішній вплив, не визначивши ще його
тип, форму, інші частинні конкретні параметри. І чим більш складно організована жива істота, чим більш
високий рівень її психічного розвитку, "тим багатша ота гама всіляких станів, що вона спроможна
переживати" [9: 369 ].
Виникнення у живих організмів емоційних тонів, відчуттів і переживань було еволюційно необхідним
процесом, що служить позитивній адаптації тварин і який став необхідною умовою для генезису
емпатійних явищ1: "... саме емоційні переживання представляють собою оту мову, якою життя, що
наділило організм здатністю до гнучкого пристосування, управляє нею, зазначаючи, в якому напрямі і
для рішення яких завдань її слід використати для задоволення своїх потреб " [7: 80 ].
Іншим потужним чинником виникнення емпатiї у тварин була поява у них "інстинкту спілкування" і,
висловлюючись поняттям Обуховського [10], потреби в емоційному контакті (потреби орiєнтуватися в
емоційному настрої іншої особи) або "зграйного інстинкту" [11]. Тут важко визначити, що було
генетично більш раннім утворенням: "суспільний інстинкт" або ж спроможність організмів до вчування.
Очевидно ці процеси взаємно зумовили один одного. Проте досліди над тваринами, у яких не можна
виробити iнструментального рефлексу допомоги внаслідок емоційного резонансу з партнером"жертвою", а також експерименти з людьми, що не припиняли "навчальних" дослідів над
дослiджуваними, доки ті не занурювались у шоковий стан, кажуть про те, що генетично первинним
утворенням був інстинкт спілкування, оскільки тварина в зграї і людина не можуть існувати без
контактів із членами свого виду, а вміють співчувати іншій істоті тільки близько 80% iндивiдів [12]. У
ході еволюції природний відбір у частини осіб (можливо, у тих, у яких інстинкт спілкування яскравіше
проявлявся) виробив здатність до відображення емоційного стану свого партнера. На підставі цього
розвивалася потреба в контактах, у взаємодії з членами свого виду і, зокрема, у взаємодопомозі між
ними.
Ряд учених однозначно відзначають, що сліди інстинктів достатньо чітко виявляються в тому "обміні
емоціями", що відбувається при спілкуванні, встановленні взаємовідносин між людьми [13], в розвитку
просоціальної поведінки [14], в емоційних контактах людей [10], в прояві емпатійної здібності, що
продовжує залишатися "невловимим феноменом" [3]. Таким чином, самій здібності до вчування
приписується iнстинктивний характер.
Проведене нами емпiричне дослідження еволюції поведінки тварин ([4], [7], [3], [15] та ін.) дало
можливість припустити, що імпринтинг, який виник на певному етапі еволюційного розвитку живих
істот, став первинною формою інстинкту спілкування, що виражав у найелементарнішій формі
зародження спрямованості одного організму на інший з метою подальшої прихильностi до нього
(синівської, статевої чи товариської). Спробуємо логічно обгрунтувати свої припущення.
Можна припустити, що явища iмпринтингу спромоглися стати відправною точкою появи установки
на емоційне сприймання іншої особи, потреби орiєнтування в її емоційних станах.
Одними з перших етологів, що вивчали явище iмпринтингу, були Хейнрот [16] і Лоренц [17]. Під
iмпринтингом вони розуміли особливий вид придбання досвіду, який займає проміжне положення між
навченими і природженими реакціями. При iмпринтинзі вроджені програми поведінки включаються в
дію під впливом якого-небудь зовнішнього ключового подразника (зорового чи звукового сигналу,
запаху і т.п.), що наче запускає їх. Причому тварина може стати iмпринтованою на деякий стимул лише в
певні сензитивні періоди раннього постнатального онтогенезу. Наприклад, зебра-мати на протязі
декількох годин намагається закривати народжену дитину від інших зебр, оскільки малюк повинен
закарбувати в пам'яті конфiгурацію (форму і розміщення) її смуг. Після такого закарбування маленька
зебра ніколи не переплутає свою матір з іншими, у неї виробляється реакція слідування за нею і
прив'язаність до неї. Лоренц спостерігав вироблення реакції слідування за матір'ю у пташенят голубів,
галок, качат крячки й іншого птаства.
Для нашого дослідження дуже важливим є результат експерименту Гiтона, де він показує, що
курчата, виховані в групі, стають iмпринтованими не тільки на батьків, але й одне на одного.
Iмпринтинг одне на одного допомагає знати "в обличчя" кожного члена своєї групи. Як правило,
iмпринтування притаманно тваринам тих видів, для яких прив'язаність до батьків, а також до сімейної
групи чи до особи протилежної статі є важливим аспектом їх соціальної організації.

1

Емпатійне явище включає в себе емпатогенну ситуацію і її відображення суб’єктом емпатії.
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Польський психолог К. Обуховський у своїй книзі "Психологія потягів людини" (1972) намагається
довести, що у людини потреба емоційного контакту є однією із специфічних форм, в яку перетворилась
загальнобiологічна потреба орiєнтування [10: 163]. Однак автор не пояснив механізму трансформацiї
орієнтовного рефлексу в потребу емоційного контакту. Ця біла пляма щезає, якщо орієнтовний рефлекс
не зв'язувати безпосередньо з виникненням емоційної чутливостi, а розглядати як початкову фазу
iмпринтингу, функцією якого є виділення об'єкту подразника для закарбування.
Великий інтерес у рамках нашого предмету дослідження має опис Бейтсоном [18] процесу вивчення
курчам своїх батьків. Виявилося, що в міру підсилення знайомства курчати з iмпринтуючим стимулом у
нього підсилюється надання переваги іншим стимулам, що злегка відрізняються від початкового. Автор
висловив припущення, що в природних умовах iснування така тенденція має досить істотне значення у
вивченні курчам різноманітних аспектів матерi. Спроможність пізнавати батьків "зі всіх точок зору"
розвивається тільки після того, як пташеня збудує комплексну картину з усіх сенсорних характеристик
свого батька. Природньо, що в ці сенсорні характеристики входить не тільки зовнішній вигляд батька,
але і його мова, що передусім, за словами Фабрi [15], інформує про внутрішній стан iндивiду. І
природньо, що ті особини, які найбільш адекватно в процесі еволюції навчилися пізнавати
заiмпринтований об'єкт, мали переваги в адаптації над іншими тваринами. Очевидно, в еволюційному
процесі переваги мали ті особини, у яких перцептивне сприймання при iмпринтуваннi доповнювалося
емоційним. Емоційна чутливiсть давала можливість навчитися швидше і більш тонко диференціювати
мову батьків і родичів.
Оскільки в основі поведінки живих істот лежать умовні рефлекси, для з'ясування виникнення і
розвитку натуральної емпатiї в фiлогенезі скористаємося психологічною iнтерпретацією (на відміну від
загальноприйнятої фізіологічної) вироблення умовного рефлексу, яку описав Вiлюнас.
Аналізуючи окремі положення психології емоцій, Вiлюнас приходить до висновку, що обумовлення
мотиваційних відносин здійснюється складним психічним процесом, а саме спроможністю емоційного
переживання, що викликається безумовним впливом, з одного боку викликати пізнавальні процеси,
спрямовані на виявлення чинників і сигналів цього впливу, з іншого - породжувати нове емоційне
ставлення, яке, підлягаючи виявленим зв'язкам, "переключається" на нові об'єкти. При повторному
сприйманні нового об'єкту умовне емоційне відношення відтворюється завдяки його фіксації на цьому
об'єкті [7: 174].
Якщо фізичні ознаки особини, які в першу чергу iмпринтуються, вважати безумовним стимулом (або
ж первинним умовним стимулом, що допускає відповідну реакцію організму), а емоційний стан умовним (або вторинним умовним) стимулом, то, враховуючи, що iмпринтинг - умовнорефлекторне
научіння, можна зробити висновок, що при поєднанні цих стимулів емоційний стан батька (точніше,
різноманітні емоційно забарвлені сигнали стану) міг стати мотиваційно значущим подразником для
молодої особини внаслідок замикання умовнорефлекторного ланцюга або ж генералiзацiї2 стимулу.
Очевидно, емоційне переключення із безумовних закарбовуваних подразникiв на умовні стимули, що
пред'являються разом із ними, які характеризують внутрішній стан особини, і було тим механізмом,
внаслідок функціонування якого в тварин у фiлогенезі формувалася установка на емоційне сприймання
своїх родичів і, зокрема, їх внутрішнього стану, їх переживань. Іншими словами, мотиваційно
значущими і завдяки цьому такими, що запускають відповідні вроджені програми поведінки, ставали не
тільки ключові подразники, що iмпринтуються, але і весь зміст об'єкту, що iмпринтується.
Із наведених вище викладок слідує, що на перцептивному рівні розвитку психіки у живих організмів
з'явилася установка на емоційне сприймання внутрішнього стану іншого організму. В онтогенезі тварини
на підставі такої установки могла розвинутися сензитивність до емоційного зараження емоційним станом
особини, що знаходиться поряд. При сприятливих умовах тварина навчалась відображати суб'єктивні
переживання іншої особини на рівні синтонiї 3 і, як наслідок цього, допомагати постраждалому або ж
iнструментальним рефлексам, що припиняли страждання іншої особини. Далі ми більш докладно
зупинимося на онтогенетичному розвитку натуральної емпатiї. А зараз розглянемо, наскільки доцільно
було еволюційне закріплення установки до емоційного сприймання внутрішнього стану, суб'єктивних
переживань іншої особини.
В процесі природного відбору установка до емоційного сприймання внутрішнього світу іншої
особини, а після цього і здатність до відображення цього світу закріплювалася генетично. Чому це
відбувалося? Очевидно чутливість до переживань іншої тварини чи то до батьків, дітей чи родичiв,
cприяла
розвитку
коммунікацiї,
альтруїстичній
поведінці,
співробітництву,
iєрархічним
взаємовідносинам та іншим видам соціальних відносин між тваринами.
2

При наявності схожих елементів у старого стимулу із новим тварина починає реагувати на новий
стимул так, наче його йому пред’являли раніше.
3
Синтонiя - "iнстинктивне співзвучання з навколишнім середовищем”(Мазуркевич, 1924, с. 125) [10: 57].
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У батьків, чутливих до емоційних станів своїх дітей, піклування про потомство обмежувалося не
тільки iнстинктивними формами поведінки, але ставало більш гнучким і опосередковувалось внутрішнім
станом молодняка. Природньо, що потомство таких "чутливих" батьків мало більше шансів для
виживання. Із цього випливає, що "емпатійні" особини мали численніше потомство і завдяки цьому
емпатійність генетично розповсюджувалася.
Здатність до психічного відображення внутрішнього стану іншої особини і, як наслідок, до
елементарного емпатування оптимiзувала і статевий відбір. Кажучи про статевий відбір, необхідно
розглядати внутрiшньостатевий відбір (суперництво самців) і міжстатевий відбір (вибір самок).
Суперництво самців, як правило, призводить до відбору таких ознак, як великі розміри тіла, зброя і
агресивність, що допомагають їх володарям у конкуренції за самок. Поєдинки самців рідко закінчуються
бійками. Звичайно відбувається демонстрація різноманітних агресивних поз свого тіла, тобто свого
агресивного емоційного стану, готовності до бійки. Здавалось би, як помічає Мак-Фарленд [3], серед
тварин міг би розповсюдитися обман : тварина могла б штучно перебільшувати розміри свого тіла чи
зобразити позу самої крайньої агресії. Однак природний відбір не сприяє обману. Чому? Мак-Фарленд
вважає, що однією з відповідей може бути така: якби в популяцiї дуже зросла кількість обманщиків, то в
якийсь момент сигнали, що інформують про перевагу суперника, знецiнились би. В зв'язку з цим
природний відбір не сприяє обману. Аналіз емпiричного матеріалу про статевий відбір дає можливість
зробити висновок, що і в ньому переваги мають самці більш чутливі до емоційного стану свого
суперника. Вони можуть більш точно оцінити емоційний стан суперника: його страх, міру агресивності,
впевненості, навіть якщо він і спробує шахраювати. Якщо особина-реципiєнт відчує невпевненість
супротивника, то це допоможе їй більш активно демонструвати свою перевагу. Якщо ж вона відчує
"психологічне", якщо так можна висловитися, домінування суперника, то вона зможе вчасно уникнути
відкритого конфлікту. В обох випадках у таких самців більше шансів вижити, зберегти енергію і мати
потомство. Проте в даному випадку виникає інше питання: чому самець-реципiєнт не заражає емоціями
суперника? Очевидно в ситуації суперництва не відбувається обумовлення синтонiї емоційним
резонансом. Функціонування цього механізму блокується позицією суперництва щодо супротивника.
Отже, наявність "чутливих" самців допомагає природному відбору перешкоджати обману, про який
говорилось вище.
Що ж стосується міжстатевого відбору, то дослідники показали, що самки не вибирають дуже
агресивних самців. Якщо вважати, що емпатійність є умовою розвитку неагресивної поведінки, то й тут
вона сприяла еволюційному обмеженню агресивності.
Емпатійні особини сприяли сукупній пристосованостi свого виду, тобто закріпленню у тварин
сукупності генів, які погіршують її індивідуальну пристосованість, але сприяють виживанню їхніх
потомків і близьких родичів. Подібні результати має й альтруїстична поведінка, яка також збільшує
сукупну пристосованість живого організму і може звести до нуля його індивідуальну пристосованість,
причому альтруїзм - це поведінка, яку проявляють стосовно всіх членів групи, а не тільки до дітей чи
родичів. Таким чином, альтруїстична поведінка сприяє не лише сукупній пристосованостi, але й
груповій.
Д.Мак-Фарленд описує два різні підходи в обгунтуваннi доцільності альтруїзму для еволюційного
розвитку соціальних відносин тварин. Якщо підходити з точки зору індивідуальної пристосованостi
організму, то природний відбір буде сприяти альтруїстичному поводженню при двох основних умовах :
1) якщо збільшення пристосованостi реципiєнта (потерпілого) перевищує витрати донора-альтруїста
(зниження пристосованостi) на величину, більшу їх коефіцієнта спорідненості і 2) якщо витрати особидонора на допомогу особi-реципiєнту невеликi і донор згодом сам розраховує на допомогу реципiєнта.
Інша точка зору пояснює альтруїзм з позицій групового відбору [8]. Із позицій групового відбору
слідує, що природний відбір сприяє поведінці, що зменшує пристосованість альтруїста, якщо ця
поведінка корисна для всієї групи чи виду в цілому. Проте "біологи-еволюціонiсти не в змозі показати,
яким чином у процесі еволюції могла б виникнути така ситуація, і багато хто вважає, що це нереально
(наприклад, Maynard Smith, 1964; Dawkins, 1976) "[3: 125], тобто природним відбором повинна була б в
першу чергу заохочуватися індивідуальна пристосованість організму. Соціобiологи, прибічники
вродженої альтруїстичної поведінки, вважають, що існує ген чи декілька генів альтруїзму, які
успадковуються потомством особини-альтруїста [20], [19]. Їх супротивники вважають, що такий підхід є
дуже cпрощеним і не можна складну соціальну поведінку пояснити існуванням "генів-егоїстів" та "генівальтруїстів".
Описану суперечність можна згладити, якщо говорити не про вроджену агресію чи альтруїзм, а про ті
генетичні задатки, умови, які в онтогенезі сприяють розвитку альтруїстичної або агресивної поведінки,
тобто про сформованість установки до психічного відображення внутрішнього стану іншої особини.
Якщо така установка є, то в онтогенезі вона трансформується в емпатійність, яка буде сприяти научінню
альтруїстичній поведінці. Проте, на відміну від соціобiологів, ми розглядаємо не тільки альтруїстичну
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поведінку, яка, як правило, зменшує індивідуальну пристосованість тварин, але й взаємодопомогу,
кооперацію, взаємодію тварин, внаслідок яких може підвищуватися обопільна їх пристосованість.
Дослідження фiлогенезу елементарної емпатiї дозволяє перейти до розгляду її ситуативного розвитку,
тобто прослідкувати, що відбувається, якщо тварина з вродженою установкою до психічного
відображення емоційного стану іншої особини потрапляє в емпатогенну ситуацію. Іншими словами, далі
ми спробуємо розкрити динаміку процесу елементарної емпатiї.
Продовження в наступному номері.
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УДК 681.142.9: 371.3
О.М. Кривонос, Б.М. Ляшенко, О.В. Сирота
ОБ’ЄМНІ ЗОБРАЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ ТА ПРОСТОРОВИХ ФІГУР
Створено пакет програмного забезпечення уроків геометрії та математичного аналізу шкільного курсу
математики та відповідних навчальних курсів вищої школи.
В нинішній час все частіше постає питання про широке використання ЕОМ у навчальному процесі.
Вже створено ряд програм, які, як правило, є або контролюючими, або такими, що повністю повторюють
зміст діючих підручників, тобто на уроці робота вчителя з учнями підмінюється спілкуванням з
комп’ютером, таким чином втрачається комунікативний зв’язок вчитель - учень, який є необхідним у
навчальному процесі. Нашою метою було створення програм, що дають змогу (в першу чергу) вчителю
продемонструвати те, що не можна здійснити за допомогою наявних технічних засобів навчання (ТЗН),
або демонструється на примітивному рівні. Створений пакет може також використовуватись як ТЗН для
самостійної роботи учнів, як засіб створення наочного зображення просторових об’єктів.
Пропонований пакет містить три програми: stereo.exe, graf2.exe та slishow.exe.
stereo.exe забезпечує об’ємне зображення многогранників, які вивчаються в шкільному курсі
стереометрії. Ця програма надає можливість моделювання многогранника шляхом задання певних
характеристик, згідно з наведеною схемою (рис. 1):
призма
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Рис. 1
Після вибору об’єкта користувач має можливість задати параметри даної фігури. За замовчуванням
комп’ютер встановлює свої параметри, найкращі для даної фігури. В процесі роботи можливе
збільшення або зменшення просторового тіла. Програма забезпечує виведення на екран просторового
зображення із врахуванням видимості відповідних граней та ребер, а також можливість обертання
об’єкта для його кращого сприйняття. Передбачено побудову перерізів шляхом задання площини
перерізу трьома точками і обертання об’єкта з побудованою площиною перерізу. Дана програма проста у
користуванні: передбачено керування як за допомогою клавіатури, так і з використанням маніпулятора
“миша“; система динамічних вікон дозволяє легко вибирати потрібне вам просторове тіло. Програма
сприяє розвитку просторової уяви учнів, формує стійкі образи просторових тіл. Пропонується при
вивченні многогранників у шкільному курсі стереометрії .
graf2.exe будує зображення поверхні, яка є функцією двох змінних. Після запуску програми
передбачається введення з клавіатури ЕОМ функції [1], графік якої виводиться у вигляді сітки ліній
F(x,y=const) та F(x=const,y) (густина ліній задається на початку програми, як і область визначення
функції). Також для кращого сприйняття образу поверхні передбачено зміну кута споглядання об’єкта.
Вибір кута здійснюється за допомогою клавіш управління курсором (стрілочки Ý “вгору”, ß “вниз”,
Þ “вправо”, Ü “вліво”). Пропонується для використання при вивченні функцій двох змінних та
поверхонь в курсах вищої алгебри та геометрії, а також для шкільних факультативів з математики. Цю
програму доцільно використовувати при вивченні таких важливих тем: «Функції двох змінних»,
«Подвійний інтеграл» математичного аналізу і теми: «Поверхні в Евклідовому просторі» геометрії.
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slishow.exe - це демонстраційна програма , свого роду розв’язник стереометричних задач. Для запуску
програми необхідно в командному рядку набрати назву програми та назву файла, що містить задачу, і
натиснути клавішу <Enter>. Приклад: slishow.exe z1_a.sli. Імена файлів задач із розширенням .sli після
знаку підкреслення доповнюються літерою a (стереометрична задача) або b (задача на використання
зображення плоского тіла). Може бути пропонована для студентів вищих учбових закладів як наочний
посібник із розв’язання деяких геометричних задач, пов’язаних із зображенням плоских та просторових
фігур. Програма допомагає більш детально вникнути в суть поставленої задачі та оволодіти прийомами
побудови перерізів просторових фігур. У ній чітко виділені основні етапи (алгоритм) побудови
зображень. Усі побудови виконуються покроково.
Приклад уроку геометрії в 11 класі [2] з використанням комп’ютера та програми stereo.exe.
Тип уроку:
Урок-лекція
Тема уроку:
Многогранники. Основні види многогранників.
Мета уроку:
Ознайомити учнів з поняттям многогранника. Розглянути основні види многогранників.
Розвиток просторової уяви учнів. Виховання інформаційної культури.
Технічні
засоби:
Комп’ютер , програмне забезпечення.
Хід уроку.
І. Актуалізація опорних знань та навичок учнів.
На екрані комп’ютера -- об’ємне зображення куба. Учням ставиться запитання про назву
пропонованого просторового тіла й основних характеристик цього об’єкта. Очікувана правильна
відповідь : куб, він має шість сторін, вісім вершин та дванадцять ребер. У разі допущення учнями
помилки у відповіді або неповної відповіді, вчитель вказує на неточність і виправляє її.
ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
ІІІ. Подання нового матеріалу.
На екрані комп’ютера -- об’ємне зображення довільного опуклого многогранника, наприклад,
піраміди (рис.2), з використанням якого вводяться основні поняття теми, що вивчається.
S

A

C
B

Рис.2
Многогранником називається тіло, поверхня якого складається із скінченої кількості плоских
многокутників. Многогранник називається опуклим, якщо він розміщений по один бік від площини
кожного плоского многокутника на його поверхні. Спільна частина такої площини і поверхні опуклого
многогранника називається гранню. В нашому випадку гранями будуть трикутники ABC, ABS, ACS, BCS.
Сторони граней називаються ребрами, а вершини - вершинами многогранника. У даного тіла ребра AB, BC, CA, AS, BS, CS; вершини - A, B, C, S.
У шкільному курсі геометрії будемо вивчати призму, паралелепіпед, піраміду, а також
ознайомимось із правильними многогранниками: тетраедр, куб, октаедр, додекаедр, ікосаедр. (Коли
називається нове тіло, необхідно демонструвати його на екрані комп’ютера, бажано з обертанням тіла.)
Розглянемо ці тіла більш детально. На екран виводиться зображення фігури. Вчитель, обертаючи дану
фігуру за допомогою клавіш на малій клавіатурі, пропонує учням назвати основні характеристики цієї
фігури. Якщо учні не можуть назвати деякі характеристики, то їх називає вчитель. Таким чином
розглядаються основні просторові фігури.
Призма...
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Паралелепіпед...
Піраміда...
Після цього можна розглянути інші фігури.
IV. Закріплення нового матеріалу.
Для закріплення нового матеріалу вчитель також використовує комп’ютер. На екрані комп’ютера -об’ємне зображення певної просторової фігури. Учням ставиться запитання про назву пропонованого
просторового тіла та основних характеристик цього об’єкта. Вчитель контролює й оцінює відповіді учнів
і робить висновки про те як, вони засвоїли новий матеріал.
V. Підведення підсумків уроку.
VI. Задання домашнього завдання.
Намалювати зображення призми ( прямої та похилої ), паралелепіпеда ( прямого, похилого),
піраміди, в основі якої лежить трикутник, шестикутник.
На наступних уроках рекомендується зупинитися на основних теоремах та формулах, що відносяться
до даної теми. При розгляданні теми «Побудова плоских перерізів» необхідно знову використати
комп’ютер та дану програму.
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УДК 371.035.3
М.В. Левківський
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА А.С. МАКАРЕНКА: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
Минуло 110 років від дня народження А.С.Макаренка, видатного радянського педагога. Оцінка його
творчості в останні роки є неоднозначною. Автором зроблена спроба стисло, без ідеологічних
нашарувань, об'єктивно проаналізувати його творчу діяльність та доробок.
Сучасні реалії соціального життя у нашій державі потребують нових підходів до оцінки творчого
досвіду та педагогічного доробку одного із найяскравіших педагогів нашого століття А.С.Макаренка. Ще
декілька десятиліть тому його концепція проголошувалася істинно науковою, а він сам - класиком
соціалістичної педагогіки. Проте така до певної міри канонізація його ідей, обрамлена ідеологічним
нашаруванням, не дозволяла виявити істинні підвалини його педагогічної системи.
Аналіз творчості А.С.Макаренка був би дещо упередженим без виявлення чинників становлення його
як особистості. У цьому зв'язку дещо міфічним видається твердження радянської історіографії й історії
педагогіки про пролетарське походження майбутнього вченого. Батько Семен Григорович працював
майстром малярних робіт у вагонному депо (фактично керував десятком робітників). Освіту здобув у
Німеччині. За заслуги перед Російською імперією отримав звання «почесний громадянин». Мати - Тетяна
Михайлівна Дергачова - виходець із збіднілої дворянської родини. У сім’ї, крім Антона і брата Віталія,
виховувалися ще три сестри. Про те, в яких умовах пройшло дитинство майбутнього вченого, свідчать
матеріали музею А.С.Макаренка у м. Кременчуці. Родина проживала в ошатному семикімнатному
будинку. У вихованні дітей матері допомагала домашня робітниця. Загалом з дитинства Антон був
хворобливим, кроткозорим, із вродженим пороком серця. Очевидно, саме відсутність фізичних достатніх
сил для змагання з однолітками і були тим визначальним мотивом, який спонукав хлопчика до
інтенсивного читання та оволодіння науковими знаннями. Звичайно, неабиякі задатки закладені в ньому
й на генетичному рівні.`
У 1905 р., після закінчення педагогічних курсів при Кременчуцькому міському чотирихкласному
училищі, він розпочинає педагогічну діяльність. Пізніше, у 1917 р., за дипломну роботу «Криза сучасної
педагогіки» у Полтавському вчительському інституті він отримує золоту медаль.
Все ж , як нам видається, неабиякі розумові задатки та цілеспрямоване самостійне оволодіння
гуманітарною наукою і були тими підвалинами його непересічного таланту. Брат Антона Віталій пізніше
згадував: «Антон завжди з якоюсь книжкою в руках. Він володів колосальною пам'яттю. Тоді в Крюкові
Антона вважали найосвіченішою людиною на всі 10 тисяч мешканців міста» [1].
У 1922 р., працюючи керівником Ковалівської колонії, він одночасно заочно закінчив Інститут
організаторів освіти у Москві. У листі до директора він писав, що знає російську історію Ключевського,
прочитав історію Соловйова, Грушевського, Костомарова, знає літературу, дещо слабкіше філософію.
Але щодо філософських ідей Ніцше, Шопенгауера, то такими він оволодів досконало. Саме останні,
очевидно, наклали свій відбиток на його подальшу творчість. Знав він блискуче також літературу,
особливо Л.Толстого, А.Пушкіна і Ф.Достоєвського.
З 1920 по 1926 рр. А.Макаренко працює директором Ковалівської колонії, з 1926 по 1927 рр. Курязької колонії, а з 1927 р. - директором комуни ім. Ф.Дзержинського.
Сучасні дослідники (зокрема Ю.Азаров) стверджують, що система Макаренка є віддзеркаленням
сталінської доби. Таким можна заперечити, що виховна система А.Макаренка сформувалася в основному
до кінця 20-х рр., тобто у той час, коли ще надмірного тиску на освіту не було.
Він одним із перших спробував дослідити діалектику взаємозв'язку педагогічних явищ.
«Діалектика педагогічної дії настільки велика, що ніякий засіб не може бути ні позитивним, ні
негативним, якщо його вплив не контролюється іншими...» [2]. Педагог писав, що людина не
виховується частинами. Загалом мету виховання вчений розумів як програму людської особистості,
програму людського характеру. Таку програму він розкрив у статті «Проблеми шкільного радянського
виховання». При цьому «стандартна» програма передбачала: сміливість, мужність, чесність,
працьовитість, патріотизм, знання, «всю картину людської особи».
Проте, писав вчений, було б неймовірним верхоглядством ігнорувати людське різноманіття. Тому до
стандартної програми додавався «індивідуальний коректив». Останній особливо був важливим для
виявлення «інтелектуальної еліти», майбутніх акторів, музикантів, художників, лікарів, педагогів,
інженерів. Відомо, що серед 3 тис. випускників навчальних установ Макаренка таких було чимало.
Однією з центральних ідей ученого є ідея поєднання навчання з продуктивною працею. У 1920 рр.
ідею трудової школи на Заході обстоювали Дж.Дьюї, Р.Штайнер, С.Френе, а в СРСР - П.П.Блонський,
С.Т.Шацький та ін.
Все ж Макаренку, завдяки теоретичному обгрунтуванню, вдалося чи не найповніше реалізувати цю
ідею, що й стало важливим чинником виживання колоністів у Ковалівці з 1920 по 1926 рр. На 40 дес.
землі бувшого маєтку братів Трепке було зорганізоване зразкове господарство. При цьому педагог

66

М.В. Левківський. Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність.

виходив з положення, що навіть навчальна праця має мати суспільну значущість. Все ж визначальною на
цьому етапі була не сільськогосподарська праця, а праця вихованців у ремісничих майстернях (шевській,
швецькій, ковальській, столярній та на фермі). Важливим у її організації було врахування нахилів
вихованців та використання нових технологій. Тому сільськогосподарські тварини колонії були
найпродуктивнішими, а власною технікою колоністи ще й підробляли в одноосібних селянських
господарствах.
Пізніше, у 1932 р., Макаренкові вдалося організувати 2 найсучасніші на той час виробництва - заводи
з виготовлення фотоапаратів та електросвердл. У цей час на заводі «Комунар» співвідношення комунарів
і дорослих виробників дорівнювало 3:1. Але всі вихованці щоденно 4 год. працювали. Завдяки
впровадженню нових технологій вдалося досягти рентабельного виробництва. Прибуток у 1932 р.
становив 5 млн. руб.
Дещо спрощеною є оцінка діяльності Макаренка в цей період у радянській педагогіці. Вже у 1927 р.
Н.К.Крупська називала його систему не радянською, не буржуазною, а навіть рабовласницькою.
Критично ставився до педагога і тодішній Нарком освіти УРСР М.О.Скрипник. Саме тому, як потім
писав Макаренко, він змушений був перейти у комуну ім.Ф.Дзержинського. Загалом відносини
Макаренка з Наркомосом УРСР не склалися з самого початку. Представники Наркомосу забороняли
йому користуватися класно-урочною системою у 20-ті рр. Критикували його за воєнізацію дитячого
співтовариства.
Вартий уваги підхід педагога до оплати праці комунарів у Харкові. Із загального заробітку кожного
40% ішло на утримання, 10% - у загальний фонд комунарів (на екскурсії, походи, культурні заходи), 40%
перераховувалося на ощадну книжку і біля 10% видавалися як кишенькові гроші. Тому і тут позиція
вченого виявилася протилежною загальноідеологічній комуністичній доктрині, за якою у шкільні роки
варто насамперед привчати до безоплатної, так званої комуністичної, праці.
У ці роки педагог, думаючи про майбутнє сільськогосподарських артілей, писав, що їх згублять
неузгодженість особистих і колективних інтересів та анахронічні (відсталі) методи господарювання.
Отже, головними умовами ефективного впливу праці на зростаючу особистість вихованця, за вченим, є її
систематичність, послідовність використання новітніх технологій, врахування нахилів кожного, а також
поєднання з навчанням.
Екстраполюючи цей досвід на наше сьогодення, зазначимо, що у зв'язку із затяжною кризою чимало
випускників, особливо міських шкіл, у найближчі роки поповнюватимуть число безробітних. Біда ще у
тому, що у тіньовому секторі економіки України працює біля 200 тис. молодих людей (від 17 до 22
років), які виконують найнепривабливішу та найменш оплачувану роботу.
Осереддям системи А.С.Макаренка є його теорія колективу. Остання грунтується на ідеї
«завтрашньої радості». Саме «завтрашня радість», оптимізм, мажор є важливим фактором успішного
перевиховання в його установах. Звичайно, для підтримання оптимізму мусять бути елементарні
матеріальні умови. Такі, звичайно, забезпечувалися. Тому в комуні ім.Ф.Дзержинського, на відміну від
сільських школярів 1932-33 рр., вихованці не відчували ні найменших ознак голодомору.
У своїй теорії колективу Макаренко спирався на досвід виховання дітей у багатодітних родинах.
Починаючи ще з часів Трипільської культури, у праукраїнців вважалося, що чим більше дітей, тим
краще, оскільки кожна у майбутньому буде дорослим виробником. Найменшою самостійною одиницею
дитячого первісного співтовариства був різновіковий загін, який складався з 15 вихованців. Саме така
кількість, за сучасною соціальною психологією, забезпечує найефективнішу керованість. Досить чіткою
була структура як первинного, так і загального колективів. Керував різновіковим загоном (вихованцями
від 7 до 18 років) командир. Як у багатодітній родині, з'являлася можливість меншим здобувати досвід
від старших, а останнім опікуватися молодшими. Керувала роботою різновікових загонів рада
командирів, а щоденно з числа звичних вихованців призначався черговий командир.
Проте через кожні півроку рада і всі командири змінювалися. У такий спосіб з'являється можливість
більшості вихованців отримувати досвід керівництва і виконавства. Такий шлях отримання досвіду
вчений обгрунтував як систему відповідальних залежностей. «Я намагався якомога більше переплести
залежності окремих уповноважених колективу одного з одним» [3]. Отже, підпорядковуючись
командирові, а пізніше стаючи у позицію першого, кожен вихованець вчився керувати й
підпорядковуватися. Вищим органом дитячого співтовариства були загальні збори, рішення яких було
обов'язковим і для вихованців, і для вихователів (зокрема й Макаренка). Саме діяльність різновікових
загонів на основі самоврядування дозволила А.С.Макаренку в 1933 р.(у комуні ім.Ф.Дзержинського)
забезпечити виховний процес із допомогою лише 3-х вихователів (на 300 вихованців).
Сучасні опоненти Макаренка піддають сумніву положення вченого: «Якомога більше вимогливості
до людини, якомога більше поваги до неї». Останнім йому приписується насилля над особистістю. Проте
такий підхід на той час був виправданим, оскільки у комуну у 1933-34 рр. досить часто просилися
підлітки з Харкова, які мали живих батьків.
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Відомо, що у теорії розвитку колективу Макаренко виділяв 4 етапи. На першій стадії повноваження
брав на себе керівник, оскільки відсутній актив, а вимоги першого були обов’язковими для всіх. Ця
стадія має дещо спільне з подіями 1917 р. і є аналогом диктатури жовтневого перевороту («диктатура
пролетаріату »).
Особливістю 2-ї стадії була наявність ядра ( групи дітей, які свідомо підтримували керівника ), тобто
вимоги вихователя підтримувалися багатьма вихованцями. У 20-ті рр. у суспільстві таким ядром була
ВКП /б/, яка підтримувала всі директиви ЦК ВКП /б/.
На 3-й стадії всі питання життя дитячого співтовариства вирішувались колегіально ( більшістю
голосів ). Отже, вимоги до кожного ставив сам колектив, оскільки вони випливали з його рішень. Якщо,
наприклад, більше половини вихованців підтримувало вихователя,то він уже міг ставити на голосування
всіляке питання без ризику. Тим самим замість диктатури однієї особи створювалася диктатура
колективу (у «Операційному плані роботи комуни ім. Ф.Дзержинського» Макаренко виділяє розділ
«Диктатура колективу»). У суспільстві цей етап передбачав збільшення членів партії та створення блоку
комуністів і безпартійних.
Нарешті 4-у стадію розвитку колективу педагог назвав стадією самовиховання, оскільки кожен член
колективу брав на себе певні обов’зки і контролював їх виконання. У розвитку радянського суспільства
такий рівень передбачався при остаточній перемозі комунізму. Загалом етапи розвитку і функціонування
колективу Макаренка можливі лише за умови, коли і діти і дорослі знають один одного. Тому вчений
заперечував створення в СРСР шкіл-гігантів.
Все ж досвід Макаренка по створенню первинних колективів успішно реалізується у сучасних
дитячих будинках сімейного типу в Західній Європі (Австрія, Швейцарія, Іспанія).
Відкриттям ученого є «закон руху колективу». Для успішного формування особистості колектив
мусить мати тенденцію до розвитку. Очевидно , саме тому однією з причин переселення вихованців у
Куряж з Ковалівки, а пізніше - до Харкова була та, що попередні форми життєдіяльності вичерпали себе.
Педагог старанно добирав традиції як засоби виховання. Чимало таких (свято першої борозни, снопа,
обжинок) було запозичено з народної педагогіки. Традиційно ніколи не піддавався сумніву рапорт
чергового командира. В його колективах не дорікали карним минулим вихованцям (вихованець ніс
відповідальність лише за умови, коли ставав колоністом чи комунаром). Також у Харкові кожен, кому
було присвоєно звання колоніста, міг самостійно бувати у місті, повідомляючи лише черговому
вихователеві годину свого повернення.
Однією з ознак колективу педагог вважав ідею захищеності (жоден вихованець, яким би він не був
малим, слабосильним, новим у колективі, не повинен відчувати себе беззахисним). Тобто у
макаренківському колективі не могло виникнути неформальних, асоціальних, а тим більше девіантних
відносин. Вчений також довів, що розвинений колектив здатен «підтягувати» значно відсталіших у
своєму розвитку вихованців. Все ж, як доводить сучасна психологія, колектив не завжди сприяє розвитку
окремих особистостей (особливо обдарованих). Відомо й таке, що суспільство не завжди визнавало тих,
які значною мірою випереджували у розвитку свій час.
Достатньо обгрунтованою є теорія родинного виховання вченого. Написанню «Книги для батьків»
передували його власний досвід виховання прийомного сина та племінниці, відвідання численних родин
у Харкові, Києві та Москві. Важливою умовою повноцінного виховання дітей, за переконанням
Макаренка, є наявність повної сім’ї та двох дітей у ній. Переконливими є види фальшивого
батьківського авторитету. До умов успішного становлення особистості в родині він відносив наявність
спільних інтересів, спільних справ та приклад батьків у всій життєдіяльності.
Серед яскравих методів ученого варто відзначити метод довіри (приклад з Карабановим із
«Педагогічної поеми»), «метод вибуху» (спогади колоніста Явлинського про те, як вчили плавати
колоніста Ройтенберга), метод використання виховних ситуацій (ситуація у цирку м. Новоросійська під
час походу) та ін.
Макаренко вперше в радянській педагогіці поставив проблему технології виховання та педагогічної
техніки. Відомим є його положення: «Я став майстром своєї справи лише тоді, коли навчився говорити з
15-20 відтінками «іди сюди» та навчився давати 20 нюансів обличчю, фігурі, голосу» [4]. У статті «Деякі
висновки з мого педагогічного досвіду» він показує, що йому вдалося за виразом обличчя, за поставою
визначити внутрішній психологічний стан вихованця. Природньо, що вчений до певної міри передбачав
сучасну візуальну психодіагностику. Вже тоді він передбачав, що майбутні вчителі у вузах
оволодіватимуть азами педагогічної майстерності (особливо щодо користування голосом, мімікою,
поставою та ін.).
Все ж доводиться констатувати, що після смерті вченого /1939 р./ до педагогічної спадщини не
поверталися ще 10 років.При житті вченого «Книга для батьків» оцінювалася його опонентами як
шкідливі поради батькам. Проте на початку 50 рр. вийшло семитомне зібрання творів, а напередодні 100річчя від дня народження 8-томне зібрання. 1988 р. за рішенням ЮНЕСКО був названий роком А. С.
Макаренка.
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В умовах сьогодення творча спадщина вченого досліджується й використовується в багатьох країнах.
Американські вчені, зокрема, послуговуються положеннями педагога при розробці засад пенітенціарної
системи перевиховання правопорушників. Уже майже 25 років у Марбурзькій лабораторії (Мюнхен,
ФРН) професор Ганс Хілліг керує також пошуками німецьких дослідників. За цей час видрукувано 20
томів творів ученого. Щорічно видається збірник наукових праць «Макаренко-реферат», до якого
залучаються роботи з багатьох країн. У Російській Федерації таким осередком виявлення нових
матеріалів про вченого є діяльність кафедри педагогіки Нижньоновгородського педінституту. Професор
А.А.Фролов також видає щорічні збірники наукових праць. В Україні, безумовно, центром таких
пошуків є діяльність лабораторії ім. А.С.Макаренка Полтавського педінституту. Саме викладачі,
студенти й співробітники при підтримці влади у 1988 р., завдяки наполеглевій праці (також і фізичній ),
зуміли відкрити музей педагога в с. Ковалівці.
Вже декілька років успішно функціонує Міжнародна асоціація дослідників творчості А.Макаренка
(президент - академік АПН України І.А.Зязюн). Напередодні 110-річниці від дня народження вченого під
її керівництвом у Полтаві відбулася міжнародна конференція.
Положення та творчий досвід ученого реалізуються у сучасних виховних концепціях А.Іванова,
В.Караковського, С.Кубракова та ін. Син С.Калабаліна - Антон Семенович Калабалін - довгий час
впроваджує ідеї вченого у систему виховання учнів ПТУ (м. Електросталь, Московська обл.). Наш
особистий досвід спілкування з вихованцями педагога ( Москва, 1988 ) свідчить про великий талант і
мудрість цієї людини як вихователя.
Як людина, як учений Макаренко був наділений неабиякими здібностями. Так, у комуні ім.
Ф.Дзержинського був навіть гурток для вихованців «хто не бере участі ні в яких гуртках». Саме тут
вихователі, старші, керівники визначали задатки кожного, хто ще не визначився, з тим, щоб спрямувати
у подальшому енергію юних у діяльність одного з 25 гуртків.
Крім здібностей педагога, вченого-теоретика, літератора, він прекрасно малював, грав на скрипці,
співав, брав участь у драмгуртку, міг напам’ять, наприклад, прочитати розділ із «Евгения Онегина»
А.С.Пушкіна. Очевидно, що й цим він справляв неабияке враження на вихованців.
В останні роки свого життя А.С.Макаренко, ймовірно, щоденно згадував свого молодшого брата
Віталія, білогвардійського офіцера, який емігрував до Парижа. Тому, за спогадами Галини Стахіївни,
дружини педагога, він завжди очікував, що саме в цю мить, коли лунав дзвінок у квартирі, він мусить
підпорядкуватися представникам НКВД і залишити свою творчу діяльність.
Отже, короткий аналіз творчості А.С.Макаренка свідчить, що його система спрямована на
формування працездатної, відповідальної особистості. А тому, природньо, не слід відмовлятися від його
досягнень лише тому, що вони утвердилися в епоху тоталітарного режиму. Виховні технології
А.С.Макаренка і в наш час є актуальними за умови їх творчого використання.
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УДК 883.3(09)
Л.С. Монастирецький
В. ЗЕМЛЯК - СПІВЕЦЬ РІДНОЇ СТОРОНИ
(до 75-річчя від дня народження В. Земляка)
У статті простежується житомирський період становлення В.Земляка як письменника і публіциста.
Автор наводить ряд цікавих фактів, що доповнюють творчий портрет відомого українського майстра
слова, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка В.С. Земляка.
Василь Сидорович Земляк прийшов в українську літературу 50-х років разом з поколінням
письменників-фронтовиків. За плечима вже були враження складної і трагічної довоєнної дійсності,
жорстоко скалічена війною молодість, тяжкий досвід війни та не менш важких повоєнних років.
Як прозаїка непересічного таланту В.Земляка читач помітив після появи друком його повістей «Рідна
сторона»(1956) та «Кам’яний Брід»(1957). Схвальні рецензії на ці повісті давали підставу стверджувати,
що В.Земляк прийшов у літературу з першої спроби. А насправді він пробував свої сили спочатку у
публіцистиці, написав ряд нарисів, оповідань. Після прочитання повісті «Рідна сторона» тодішнім
редактором журналу «Дніпро», де вона вперше друкувалась, Олександром Підсухою, молодий
письменник працював над нею ще довго і наполегливо. Ця наполегливість, вимогливість до слова, висока
працездатність і здобули заслужену оцінку «Рідної сторони» М.Стельмаха. Прочитавши повість, він
написав і видрукував у журналі «Дніпро» «Лист до Василя Земляка», в якому зазначив, що «в українську
літературу прийшов ще один письменник, письменник зі своїми поетичними шуканнями, з романтичним
поглядом на світ, зі знанням життя і людей, про яких він пише» [1]. В той же час відомий письменник
висловив і слушні зауваження, які були з вдячністю сприйняті Василем Земляком.
Для нас, житомирян, Василь Земляк близький і дорогий тим, що тут, на поліській землі, формувалися
його естетичні й світоглядні позиції, а перші книги, від яких повіяло, за словами М.Стельмаха, «зеленим
пахучим шумом Полісся і свіжістю молодого таланту» [2], теж присвячені людям нашого краю, поліській
глибинці.
Примітно, що псевдонім Василя Вацика «Земляк» вперше з’явився на сторінках обласної газети під
оповіданням «Ганна Лебідь» [3].
Молодий письменник утверджував себе в літературі оригінальним художнім осмисленням тих
проблем, до яких він мав щоденну причетність. Далека і близька, весела і драматична історія його
Вавілона почалася у селі Конюшівка на Вінниччині. Тут, 23 квітня 1923 року, і народився майбутній
письменник. Краєвиди його дитинства з великою любов’ю описані на сторінках «Лебединої зграї» роману, до якого не згасає читацький інтерес, твору, який не старіє.
Уродженець Вінниччини, фронтовик, підпільник, партизан у роки Великої Вітчизняної війни, в
повоєнні роки Василь Земляк тривалий час працював на Житомирщині. Спочатку завідуючим відділом
Червоненського бурякорадгоспу Андрушівського району, а з травня 1946 року - в редакції обласної
газети «Радянська Житомирщина». Як згадує колишній її редактор Георгій Петрович Булкін, у травні
1946 року до нього в кабінет «увійшов високий на зріст молодий чоловік із великими блакитно-сірими
очима, з обвітреним обличчям і розстебнутим комірцем сорочки. Він відрекомендувався, назвав ім’я,
прізвище... Візьміть мене на роботу в редакцію. Хочу працювати в газеті». На запитання, чи він має
журналістську освіту і чи друкувався, Земляк відповів, що ні. А на запитання, що ж він вміє робити,
відповів: «Стріляти». Так, він був представником того покоління, якому випало змолоду взяти в руки
зброю і відстоювати рідну землю.
Редактор, як і весь редакційний колектив, повірив у сили Василя Земляка. Зайнявши спочатку
скромну посаду власкора по південних районах області, а потім літпрацівника і відповідального
секретаря редакції, майбутній письменник уважно приглядався до життя поліських хліборобів,
виношував у серці палке бажання розповісти про них у художніх творах.
Проблеми повоєнного села були для нього близькими, тривожили його сумління, спонукали до
роздумів, до пошуків ефективних шляхів їх розв’язання. У його газетних статтях і кореспонденціях того
часу легко відшукати проблемні аналогії з поліськими повістями «Рідна сторона» та «Кам’яний Брід».
Усе життя для Василя Земляка проблема “людина і хліб” буде темою його постійних роздумів і
творчого пошуку. Письменник з повним правом міг стверджувати: «Я добре знаю поліські колгоспи
перших повоєнних років і писав про них. Я бачив, як важко давався там хліб». Повість «Рідна сторона» й
з’явилася як наслідок роздумів митця про важкий хліб Полісся, виросла з глибокої переконаності в
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хлібному багатстві цієї щедрої землі, з віри, що людина і хліб стануть врівень, «шануючи одне одного,
перебуваючи в честі, славі і добрім союзі». Майже в кожного героя «Рідної сторони» є свій прототип. Її
композиція нагадує своєрідний ланцюг з характерів людей різного віку, соціального стану, рівня
мислення, з їхніми життєвими турботами і проблемами.
Василь Земляк бачив тяжку скруту перших повоєнних років, подвижництво людей на болотяних
землях, вслухався в легенди і перекази поліського краю, в яких жила споконвічна народна мрія про
великий хліб. Тому вже в перших його повістях з особливою виразністю виявилася особистість
письменника, його лірико-романтичне світосприймання, прагнення не відсторонюватись від
зображуваних подій, а безкомпромісно підключатись до проблемних напруг повсякдення [4]. Але, крім
плану актуально-проблемного, лірично-авторського, існує в повістях і план вищий, загальнолюдський,
філософський.
У кожному своєму творі письменник звертався до тих життєвих вражень, які міцно закарбувалися в
пам’яті, до тих настроїв, почуттів і асоціацій, які переростали в образи-метафори. Тому головною
формою висловлення думок і почуттів В.Земляка є ліричний монолог, багатий на філософські роздуми
про народну пам’ять, про духовні та моральні основи буття народу:
«Земле! Ти народжуєш нас наче для того, щоб ми звіряли тобі своє горде серце. Ми нікуди не можемо
подітися від тебе, як од власної долі, і хоч куди б заносили нас урагани часу, але як тільки вони
вщухають і починають ледь виднітися твої обрії, то ми знову прагнемо до тих місць, де вперше побачили
тебе з колискової висі, наче перекинуту горілиць, потім з отих віконець маленьких, у чотири шибки прагнемо на ті шпоришені подвір’я, де ми вперше ступили на тебе босоніж, звідали твоє тепло й зачули в
жилах своїх твою незміряну силу. Тож лишень тобі дано повертати лебедині зграї з далеких світів...» [5].
У «партизанських» повістях «Підполковник Шиманський», «Ніч без милосердя», «Гнівний
Стратіон»,«Дочка Стратіона», в оповіданнях «Родина Сосніних», «Гіпократ» Василь Земляк поставив
складні філософсько-етичні проблеми, зокрема, проблеми морального вибору, честі, обов’язку,
самопожертви, які поставали перед людьми у неймовірно важких обставинах війни, у героїчній боротьбі
з ворогом. Письменник розкриває антигуманну, людиноненависницьку суть фашизму, який намагався
зруйнувати людські душі, відкидаючи ті морально-етичні принципи, що стверджувались віками.
Зображаючи фатальний збіг обставин, трагічну ситуацію, письменник стверджує необхідність пошуків
діяльного виходу з неї навіть ціною тяжких, часом непосильно, душевних мук.
Великим і добрим талантом у своєрідній романтичній формі витворена епопея історії українського
народу на її крутозламах у романі «Лебедина зграя» та лебединій пісні Василя Земляка - останньому
романі «Зелені млини», удостоєних Державної премії ім. Т.Г. Шевченка за 1977 рік.
Щедра, ніжна і весела фантазія В.Земляка захоплює кожного, хто заглиблюється в складну історію
мешканців Вавілона та Зелених млинів, зокрема сільської красуні Мальви Кожушної, місцевого філософа
Фабіяна, братів Соколюків, Явтушка Голого та ін. Це хлібороби, вчителі, робітники... Скільки їх було,
відомих і невідомих героїв, які захищали українську землю, клали на вівтар її незалежності власне життя,
несли і несуть відповідальність за її долю, її майбутнє. В цих книгах так химерно переплелись реальне і
фантастичне, земне і казкове, радісне і трагічне, що неможливо визначити міру автобіографічного у
витвореній письменницькою уявою художній реальності [6].
Працюючи над цими романами, письменник добре усвідомлював, що, крім середовища, в якому
людина живе і формується, дуже багато важить у її житті також духовне середовище народу, його
пам’ять, традиції, адже культури без коріння немає, всебічно розвиненою стає та особистість, в якій
гармонійно поєднуються такі поняття, як народна мораль, совість, історична пам’ять, багатовіковий
естетичний досвід народу.
Василь Земляк у згаданих творах виявив синівську уважність до етнографічних барвистих звичаїв
рідного Прибужжя, його святинь, злетів і трагедій, до побутового народного етикету, мови, яка завжди
була душею народу, душею його культури. Саме уважність до людини, мовна культура, невимушений
гумор, щира лірична інтонація надають Земляковим книгам справжньої краси і чарівності.
Усі герої В.Земляка - добрі й злі, мудрі й наївно простакуваті, ліниві й працьовиті, хоробрі й
боягузливі, похмурі й веселі - «заземлені» на народний характер у всій його складності й простоті,
визначеності й неоднозначності. Вони у складних катаклізмах історії гинуть і воскресають, перемагають
і вічно залишаються в пам’яті нащадків - живуть життям, яке судилось одвічно людині на землі.
Письменник прагнув творити так, щоб поєднати минуле з майбутнім, «побачити землю свою в єдності й
цілісності великого й малого, у величі загиблих і в буденності живих».
Як відомо, щедра поліська земля благословила на нелегкий шлях літературної творчості багатьох
своїх талановитих синів і дочок. Серед них і Василя Земляка. До речі, в Житомирі він здобував вищу
освіту, навчаючись у сільськогосподарському інституті. Тут у нього залишилось багато друзів та
шанувальників його таланту. Адже Василь Земляк разом з Борисом Теном та Михайлом Клименком у
далекі 50-ті роки стояли біля колиски нинішньої обласної організації Спілки письменників України. Про
роки життя В.Земляка в Житомирі нагадує меморіальна дошка на будинку №16 по вулиці
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Б.Лятошинського, де колись містилась редакція обласної газети, його ім’я носить міська бібліотека. Не
втрачав В.Земляк зв’язків з житомирянами й після того, як виїхав до Києва і працював на кіностудії ім.
О.Довженка. Його друзі видали гарну книжку спогадів під назвою «Заповіт любові».
Ранньою весною 1977 року Василь Земляк пішов від нас, живих, немов піднявся на крилах лебединих
зграй, повернення яких з далеких країв з таким тужливим нетерпінням він завжди очікував. Але
залишились його цікаві книги, які утверджують на землі мудрий закон лебединої зграї: кожен птах
повинен відчути в польоті крило сусіда.
Варто сказати, що все створене Василем Земляком як письменником увійшло в українську літературу
дорогоцінним набутком. Віриться, що слово його звучатиме в ній віки, бо він жив і писав для народу, а
народ безсмертний.
ЛІТЕРАТУРА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жулинський М. За мудрим словом лебединої зграї // Рад. Житомирщина. -1983. -23 квітня.
Жулинський М. Я поведу вас у вічність // Земляк В. Твори: У 4 т. -К., 1983. -Т.1 - С. 5-18.
Заповіт любові. Оповідання, статті, виступи. – Київ, 1983.
Панченко В. Реальність розмаїття // Дніпро. -1981. -№6-7.
Земляк В. Твори: У 4 т. -К., 1983.
Скрипник А. Повертаючись до Вавілону // Літ. Україна. -1988. -13 жовтня.

Монастирецький Леонід Семенович - кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української літератури Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- історія сучасної української літератури;
- література української діаспори.

72

УДК 802.0-56
T.N. Usatenko
REALISATION OF THE TEXT CATEGORY OF MODALITY WITHIN THE SYNTACTIC
CONSTRUCTION WITH CUMULATIVE PHRASE (ON THE MATERIAL OF EMOTIVE PROSE)
У статті йдеться про модальність синтаксичних структур у художньому тексті. Розглядаються
зв’язки модального значення, яке реалізується за допомогою конструкції з приєднаним після крапки
сегментом, та її стилістичного значення.
The problem of marking out the list of basic text categories is still unsolved. As to the category of modality,
it is defined by some linguists as a separate text category [1 : 2]. However, there are objections to it, as modality
characterises not only text but sentence as well, so it cannot distinguish text from other language units [3 : 4].
Irrespective of the fact whether it is the basic text category or not, modality is always present in the text. It
acquires special importance within the construction with cumulative phrase (CCP), because this particular
construction often serves the purpose to express the speaker's attitude to the object of speech.
The term “modality” is rather ambiguous. First of all, we should distinguish between the two types of
modality: objective and subjective. The objective modality reflects the character of the objective relations of the
situation described from the point of view of their reality or unreality, possibility and necessity. This narrow
point of view is represented in the work of Zolotova G.A. [5 : 142]. Petrov N.E. adheres to the broader notion of
modality, that includes the attitude of the speaker to the contents of text fragments, interlocutor, situation,
himself and speech constructions [6 : 11]. In other words, the broad notion means subjective modality, that
expresses the author’s attitude to the facts, events and their participants, characterises and evaluates them.
Objective modality will not be touched upon in this article, as it is mainly the field of grammar and we are
interested in the stylistic function of modality, i.e. subjective modality.
There has been no exhaustive classification of stylistic functions in linguistics up to now. The majority of
authors name characterising, descriptive, emotive and evaluating functions [7 : 50]. All of them, except, to some
extent, describing, render subjective modality. Emotive function, having no direct reference to things or
phenomena of objective reality, bears reference to things, phenomena and ideas by evaluating them someway
and is included into subjective modality. Thus, analysing text modality of the CCP, we shall examine its
characterising, evaluating and emotive stylistic functions.
Text modality, as it is viewed in the given article, plays another important part in the process of textformation besides its stylistic function. It serves the realisation of the communicative intention of the author. The
author’s ideas and the conformity of the text to his aims come to life by means of text modality.
The last remark permits to assume that there exists certain correspondence between the communicative
structure of the text and its modality (characterisation, evaluation and emotional expressiveness).
The aim of the given article, as it follows from the above-stated, is the analysis of the definite syntacticostylistic construction - CCP - from the point of view of the realisation within its structure of the textual category
of modality and thus stating its characterising, evaluative and emotive stylistic functions. The analysis should
consider the communicative orientation of the text as a whole, as the usage of the CCP in the functions named is
always deliberate and is directed to the creation of text integrity, aesthetic and art value.
Communicative structure of the text is determined by the arrangement of the information, its accentuation
and the existence of approximately tightly connected blocks of information [8 : 79]. Such organisation of
communicative structure makes possible the appearance of some new, additional information that depends on the
definite arrangement, accentuation and connections without respect to the semantics of the blocks of
information. Therefore, the communicative structure is not only structural organisation of the original concepts,
but it is the formation of new concepts. The CCP, as a special form of communicative structure of the text and
the source of new, additional meaning undergoes detailed investigation in many linguistic, philological and
stylistic articles [9 : 10 : 11]. However, similar investigations were devoted mainly to the theme-rheme division
and the accentuation of the rheme by means of special structural and syntactical organisation of the text.
The possibility of syntactical constructions and the CCP, in particular, is much more diverse than just
drawing attention of the interlocutor to this or that part of information.
Any speech and any text as the result of speech (here we touch upon the texts of belles-lettres style, as the
province where the CCP is usually applied), together with objective, logical information aims at expression of
the widest range of feelings, emotions, attitudes of the speaker. In some texts, or fragments of texts, this aim
becomes the basic one. Such texts (fragments) express affective reaction to the event or the information about
event, they are examples of emotive speech.
They've got an awfully nice lot of little pigs. Sweet! [16 : 22]
“The girls!” That's how she always spoke of them.The girls! And the eldest was well over sixty then. [16 : 34]
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The examples of emotive speech are quite often used in texts but they are, as a rule, simple reflection of the
emotional state of the speaker and do not imply any new information, besides that the speaker is under the
influence of some very strong impression and his speech is more a self-expression of his inner state then a
communicative deed. We can hardly speak here about the CCP as a special communicative structure that is used
deliberately and conveys any additional information of evaluative or characterising value, or even separates the
important part of text with the purpose to emphasise it. The CCP in the emotive speech is the reflection of the
state of mind of the speaker.
Quite different are the constructions which comprise both objective, logical information and subjective
modality. These texts (fragments of texts) are referred to the communicative-emotive type and the structure of
the CCP either creates the characterisation of the facts, events, information about events or their participants or
gives the author’s evaluation to them.
The characterising function of the CCP as a part of the text modality is closely related to the communicative
structure - the actual division. The aspect in common is that both characterisation and actual division disjoint the
components of the situation into characterised (CHRed) and characterising (CHRing), and define their order.
The function of characterisation within the CCP possesses a particular quality that is not present in other
means of expressing the text modality of this kind. This quality is that due to the cumulative relations of the
main/basic phrase (BP) and the cumulating phrase (CP), and full graphical separation - full stop after the first
part of the construction before the CP, the syntactical connection between CHRed and CHRing is rather difficult
or even impossible to define. On the contrary, the function of characterisation often serves the basic means for
connecting the CCP parts and the integrity of the text and text fragments [12]. Characterisation not only
integrates the CCP, text fragments and text itself, it appoints the direction of the syntactical connections of the
CHRed and CHRing, that means - the direction of the syntactical connection of the BP and the CP, or the CCP
and the preceding (anaphoric sub-function) or the following text (cataphoric sub-function).
The CHRed and CHRing do not always coincide with theme and rheme that is why characterising function,
being closely related to the actual division, presents a separate phenomenon.
I found all that. Near-genius, I would say. [22 : 78]
"It must have taken quite a bit of doing to suggest something to Hardanger and leave him with the impression
that he'd thought it up himself."
"It was. Never underestimate Hardanger. An outstanding policeman." [22 : 84]
So I ran her in, dropped her at the wool shop, picked her up again later and that was that. Thanked me very
prettily. Grateful and all that. Nice girl. [16 : 199]
In the given examples the actual division in the BP has nothing in common with the characterising function
of the whole construction. In the first fragment the structure of the actual division and the characterising function
are as follows: “all that” is the theme; “I found” - the rheme; the CCP isolates the CHRing, that relates to the
CHRed “I”. At the same time the CHRing allows for the whole concept of the BP and the preceding text as the
“near-genius” characteristics could be given to the CHRed only by taking into account these factors.
The similar situation is observed in the other two examples, i.e. the BP or the preceding text presents a
situation with its own actual division, its own communicative intention and the CHRed, while the CP separates
the CHRing which the interlocutor perceives in a proper way only within the preceding text. Thus, besides the
stylistic function of characterisation, the CCP realises the integration of the text by means of the anaphoric subfunction.
The characterisation presented by the CCP can integrate the text acting the opposite direction - cataphoric
sub-function. The characterising CCP may prepare the interlocutor for perceiving the following text. The person
or phenomenon characterised in this or that way suggests a definite way of actions. In the following example the
characterisation of the personage behaviour suggests her following exclusion from the list of potential murderers.
You saw how completely broken she was at the news of her husband's death. Just plain, old-fashioned grief.
[23 : 255]
The characterisation which is not quite clear requires explanations and also serves the progress of the text this
way, i.e. fulfils cataphoric function.
On the way we had to pass through half a dozen doors, some opened by photoelectric cells, others by handles
fifteen inches long. Elbow handles. Considering the nature of the burdens that some of the Mordon scientists
carried from time to time, it was advisable to have both hands free all the time. [22 : 36]
Some of the reporters were less then sympathetic to Polanski's complaints about publicity, having just
learned that he had permitted «Life» to take exclusive photos of the murder scene.
Not quite 'exclusive'. Before the magazine reached the stands, several of the Polaroid prints appeared in the
Hollywood «Citizen News». [14 : 79]
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The characterising function proper, if we put aside its sub-function of text integration and orientation, lies in
creating imageries, atmosphere, that serves the explanation of some events, helps to get nearer to what is
described, to feel the way the personages and the author do, in one word - to influence emotions, to produce
expressive effect. This effect can have different intensity. Characterisation can simply bring about the necessity
for explanation (as it was in the last two examples), it can appear as a logical conclusion of a series of a
personage's deeds or a sequence of events, or, vice versa, introduce similar series. At the same time, stylistic
function of characterisation as the representation of the text subjective modality often expresses very strong
feelings the scale of which varies.
The structure of the CCP, the syntactical connections within the construction and with the preceding and the
following text, the orientation of these connections and the nature of the CHRed and CHRing are the
components of the intensity, imagery and expressiveness of the stylistic function of characterisation. Below we
present the schemes that reflect the interaction of the named components and the intensity of the function. The
CHRed is usually expressed by a noun or a nominal group, rarer - by a textual description of situation, the
CHRing - by an adjective, noun, numeral, actional verb, etc.

ì CP
ì BP
ï
ï
Þí ¯
1. í ¯
ïCHRed ïCHRing
î
î

… to explain it in any way all I can say is that during our stay
in the West Indies, we both, Mr. Rafiel and myself, had a
certain connection with a crime that took place there. A rather
unlikely and perplexing murder. [15 : 20]

This type of the CCP structure presents the most ordinary and widely used characterisation when part of the
phrase needs, from the point of view of the speaker, to be given a qualification - what the speaker thinks of it.

ìtext - fragment ì CP
ï
ï
2. í
¯
Þí ¯
ï
ïCHRing
CHRed
î
î

I drove out to Hailem Woods with Mary sitting strangely silent
by my side. Over dinner I've told her the whole story - the
whole story. I'd never seen her scared before, but she was that
now. Badly. Two frightened people in a car. [22 : 67]

This type gives, on one hand, more objective characterisation as the background for the CHRed includes not
only the reproduced here text fragment, but the events of the preceding text as well, and this way the
characterisation receives ground reasoning. On the other hand, just that ground reasoning makes the
characterisation more striking, more intense.

ìBP(text - fragment) ì CP
ï
ï
3. í
¯
Þí ¯
ï CHRed,CHRing
ïCHRing
î
î

"It was very kind of him," said Miss Marple. "Very kind
indeed." [15 : 101]

The repetition of the CHRing both in the BP (or text fragment) and the CP intensifies the expressiveness of
the idea presented, as it is a specific feature of any repetition. Thus, this type of characterising CCP, together
with qualification of some facts, events, personages from the author’s point of view, introduces these phenomena
in an emotional way that is adequate to the tasks of text modality.

ì CP
ìtext - fragment (another CP)
ï
ï
4. í ¯
Ûí
¯
ïCHRed
ï CHRing
î
î

"It pulls you down," he said. "Press life. Always
hurry and scurry, looking for copy and sometimes
not finding it: and then, always to have something
new in you stuff…" [19 : 95]

Such position of the CHRed and CHRing realises the two-way orientation of the CCP: the construction is
directed to the CHRing that is beyond its structure, but the CHRing itself is directed, and even more intense,
back to its CHRed. In the given type we can hardly speak about any strong feelings or emotions, expressed by
stylistic function of characterisation - the CHRed is stressed, not CHRing.

ìCP
ìtext - fragment (another CP)
ï
ï
5. í¯
Üí
¯
ïCHRing ï
CHRed
î
î

…You're not a romantic philosopher - you're a
scientist. Memory, force, character - especially
good sense. That's going to be your trouble …[18 : 145]

The order CHRing Ü CHRed creates a specific atmosphere of anticipation, it suggests the interlocutor’s
guess-work as to the possible CHRed. This atmosphere causes expressiveness and can be a source of imagery, so
characterising function works with its full intensity.
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The stylistic function of characterisation can cause expressiveness and imagery in the text not only by means
of the CCP structure and types of syntactical connections between the text, the BP and the CP, but to a great
extent, by the stylistic peculiarities of the CHRing.
The CHRing formed as a CP goes together with different stylistic devices and adds emotions to the
characterisation this way. Firstly, the CHRing can be presented in the CP as simile. This is natural, as the main
quality of both characterisation and simile is to put forward the most important feature of the CHRed: in the CCP
it is done by segmentation, in simile - by comparison.
… there must be cases where the evidence is nothing but a lot of things that have nothing to do with each
other put together until they look like something. Like a patchwork bedcover. [24 : 192]
Now he would like to retire like a matador de toros. Like a bull fighter. [21 : 58]
The complicated criminal case is characterised by comparing its contradictory facts with unordinary mixed
patchwork, simultaneously this characterisation is isolated into a separate segment that draws the interlocutor’s
attention to it. The combination of more than one stylistic device for the expression of one fact of reality,
positively, adds to it imagery, fills it with emotions, thus the author’s communicative intention is completely
revealed.
The important device for the expression of characterisation is intonation. It is reflected in the syntactical
structure of the CCP itself (the pause between the BP and the CP, the separation of the CHRing), but special
intonation that intensifies the characterisation is often laid out on the CCP standard intonation. In the most cases
it is represented by interrogative intonation of the CP.
"It was interesting," said Miss Marple. "Very interesting. The red and black check pullover. Rather
important, I think, don't you? Rather striking?" [15 : 155]
The interrogative intonation of the CP purposes to lay more importance to the CHRing, to draw interlocutor’s
attention to it, to make him think this characteristic over as it implies much more than it expresses.
The combination of the possibilities of the syntactical structure of the CCP with different stylistic devices
always implies some additional information, in most cases this information is also characterising. The implied
characterisation presents the larger volume of data than a brief CP embraces. The best ways to display the
implied characterisation are metaphor, irony and similar means.
"Well," said that worthy, "it leaves me with a strong desire to meet Mr. Lamont."
"Why?" asked Grant.
"Because I'd like to see in person the man who tried sob-stuff on Inspector Grant and got away with it. The
unimpressionable Grant!" [24 : 180]
… knowing from Hartnell’s dossier that Hartnell was bound to come under the microscope, he confused
things still further by dumping the hammer and pliers used in the break out in Hartnell's place, smearing some
red loam on his scooter for good measure. If not Gregori, one of his assistants. Red herring number one. [22 :
175]
Up to now we spoke about one side of text modality, but the concept of modality is much deeper than a
separate function of characterisation. Even the syntactical structure of the CCP can comprise several functions
that realise the speaker’s attitude towards facts, events, people in a language form. Besides the characterisation
of the objects of reality, the structures with segmentation realise the function of evaluation.
Evaluation, being very close to characterisation as it is also concentrates on the qualities of things and
phenomena and describes it from the speaker’s point of view, differs from the first function. First of all,
evaluation expresses the attitude of the speaker directly, while characterisation only describes the features chosen
by the author and suggests the interlocutor to work out his own estimations. Due to this fact, the forms of the
CHRing and evaluation means (EM) are also different. The CHRing has a tendency to imagery, comparison,
implication, the EM just names the attitude, though some kinds of emotions and implied information can be
involved too. And one more fact of difference between the two functions is as follows: the characterisation, even
separated into unrelated segment, is inseparable semantically from its object (just this quality serves the text
integration), as for the evaluation - it is absolutely independent and is not related to its object in the text.
The feature in common for both characterisation and evaluation, alongside that they are both the expressions
of subjective modality, is their inclination for separation. But for CHRing it is means of expressiveness, method
for drawing attention to itself, and for the EM it is the only way of existence, as the EM is a signal of the
author’s intruding into the text. The matter is, that the EM presents in text the fragment of another level, of
different type (the mixture of objective narration and subjective wedging in). This mixture is fully reflected by
the assistance of special modal particles and modal syntactical structures. In our case, the CCP appears as such
modal construction. Modal particles, interjections and other instrumentality are widely used in emotive
evaluation.
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Speaking about emotive evaluation it should be mentioned that the two types of evaluation are distinguished
according to the EM relation with the information basis of the message [13 : 22]. The EM can be organised
either as an intellectual ‘treatment’ of the message or as an emotional one. In the second case emotional elements
and variations of traditional structure are quite possible.
The language formula of evaluation corresponds to that of characterisation, i.e. it consists of the object,
which is evaluated = CHRed and the EM = CHRing. However, the subjective side in evaluation is stronger than
in characterisation, that is why the presence of the person who evaluates is more evident, though only the object
and the EM are present in the text.
Isolation is an inner quality of evaluation, it is proved by the fact that the evaluative features appear in the
conditions of isolation, due to this the same language means can function as the EM and the object of evaluation.
Functional conversion of words and word-groups into the EM consists in fundamental change of their
information potential and enrichment of communicative possibilities [13 : 31].
The CCP with evaluative CP of intellectual type (the treatment of information has logical, efficient basis) is
used, firstly, as a modal arrangement, it specifies the reliability of the message, objectifies the message by
indicating its source, fulfils the function of summing up, etc.
Heyward wondered if Jerome Patterton had remembered the additional loan, totalling two million dollars,
committed by FMA to Q-Investments, the private speculators' group headed by Big George. Probably not. [20 :
365]
It'll be a sensation, the international sporting scandal of the last decade. It'll kill Johnny. Professionally, I
mean. [23 : 135]
First, we'll assume you are right about Alan Carstairs. He certainly fulfils the conditions. He's the right sort
of man, he led a wandering life, he had very few friends and acquaintances in England, and if he disappeared he
wasn't likely to be missed or sought after. So far, so good. [16 : 104]
The evaluative CCP with the CP of emotional (irrational) type has as its source different emotional impulses
and reactions. They inform about emotional attitude of the speaker towards the message expressing the shades of
satisfaction, approval/disapproval, conviction, surprise, anxiety and also different degree of sincerity. This type
of evaluation can include interjections in the structure of the CP, as their semantics accommodates to the
expression of the diversity of emotions, the CP can also consist of an interjection only or a similar phrase and
thus possesses no logical meaning at all.
"I thought they - they liked us down here." - "So they do," I said. "This is just some half-crazy brain on the
borderline." - "I suppose so. Ugh - Nasty!" [about anonymous letter] [16 : 15]
Various ideas flashed chaotically through his mind, confused reflections - the photograph - that girl's face
with the wide-apart eyes and the misty hair - and ten or fifteen years later Mrs. Cayman with her heavy make-up,
her plucked eyebrows, those wide-apart eyes sunk in between folds of flesh till they looked like pig's eyes, and
her violent henna-tinted hair. All traces of youth and innocence had vanished. The pity of things! [17 : 27]
Among the evaluative CCP there is a group which modifies the structure of evaluative situation. These
constructions do not express emotional reaction of the speaker to this or that situation, but emotional-volitional
impulse directed to the interlocutor with a definite purpose.
So you've already searched his room when he was out on the track. And now that his back is turned again
you're going to search it again. Despicable. Utterly despicable. You're nothing better than a couple of - a couple
of sneak-thieves. [23 : 99]
In such constructions the evaluation refers to the situation as a whole, there is no definite object of evaluation
in the text fragment. The part of the object here is performed by the interlocutor; his psychology, intellect, will,
emotions undergo the influence of the EM. The usage of these constructions is determined by the speaker’s wish
to influence the interlocutor’s mind in a definite way.
vvv
Modality is the essential property of text and irrespective of the fact whether it is considered a category or
not, it is always present in any type of text. From the stylistic point of view the most interesting aspect of text
modality is the manifestation of subjective modality because it demonstrates the highest degree of individuality,
imagery and expressiveness.
Subjective modality is realised in different stylistic functions and with various language means. Nowadays,
the attention of lexicologists is fixed on the diverse resources of syntax and its stylistic potential as well. Stylistic
capabilities of syntactical constructions are enormous and among them there is a capacity for the expression of
the text modality.
Syntactical constructions by means of segmentation, first of all, serve the fulfilment of stylistic functions of
characterisation and evaluation, which are language realisations of subjective modality. Simultaneously with the
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functions of characterisation and evaluation, the syntactical constructions with segmentation fulfil other stylistic
functions, usually they are expressive, emotive and volitional.
Characterising and evaluative functions find their natural syntactical figuration within the CCP structure,
where the CHRing and the EM are separated into an isolated fragment and thus, draw attention of the interlocutor to the most important, from the communicative point of view, part of the text. Besides, the isolation of the
EM and especially the CHRing into a separate segment (CP) causes the increment of meaning. The implied
characteristic always embraces larger volume of information than the expressed one and for its appropriate perception demands the knowledge of the whole text and the adequate thesaurus from the interlocutor.
The interaction between the characterising (evaluative) CP and the text is not limited to the influence of the
text on the concept of the construction. This influence is mutual, i.e. the CCP has one more function - the subfunction of text integration, that acts in two directions performing the anaphoric and cataphoric sub-functions.
Characterising and evaluative functions having much in common differ on the degree of objectivism. Though
both functions are the demonstration of subjective modality, the degree of objectivism in them is different, as
evaluative function presents the direct attitude of the speaker, and in characterisation, the speaker names only the
features of the event, phenomenon allowing the interlocutor to make conclusions.
Thus, syntactical structure of the CCP is an important though not the only way to express the text modality.
The structure of the CCP provides all the necessary conditions for putting into effect the functions of
characterisation and evaluation.
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УДК 801. 3: 8020
Н.Г. Костюк
МЕТАФОРА ЯК ОДИН IЗ ЗАСОБIВ УТВОРЕННЯ ТЕРМIНIВ У РАДIОЕЛЕКТРОНIЦI
Pозкрито тенденцii розвитку метафори, етапи становлення термiна-метафори, дана класифiкацiя
семантичних груп відповідно до понять“донори - реципiєнти”.
Як результат активного розвитку термiнологiчної лексики, обумовленого прискореними темпами
розвитку науки у XX ст., у рамках англiйської мови є значний прошарок спецiальної лексики - поширенi
системи наукової термiнологiї.
Аналiз сучасної англiйської термiнологiї показує, що серед продуктивних термiнотвiрних засобiв
значне мiсце посiдає метафора, яка надає науковiй термiнологiї яскравої образностi.
Цiкаво, що основнi термiни, якi найбiльше використовують у радiоелектронiцi, field - поле, force сила, inertia - iнерцiя мають метафоричну природу.
Термiн field - “полe” у поєднаннi з атрибутами утворює цiлий ряд термiнiв радiоелектронiки; усi цi
термiни є метафорами, але не сприймаються як метафори , тому що вони вже достатньо довго вживалися
у системах наукової термiнологiї, наприклад: field of force - поле дiї сили, electric field - електричне поле,
accelerating field - прискорене поле, aiding drift field - прискорене дрейфове поле, avalanche field - поле
лавинного пробою, wave field - хвильове поле, curling field - вихрове поле i т. д.
В "Англо-росiйському словнику по радiоелектронiцi" за редакцiєю Ф.В. Лiсовського, I.B.Калушина
наведeно 236 складених термiнiв, ядерним компонентом яких є слово field [ 1 : 267-270 ].
Сам термiн field є запозиченням з англiйської мови (вiд староанглiйської мови: feld - слово
кельтського походження), де воно позначає об'єкт плоскої конфiгурацiї, але в системах наукової
термiнологiї ця важлива ознака смислової структури слова “плоскiсть” втрачається, точнiше,
нейтралiзується, а сам термiн набуває значення "якогось простору", "об'єму", що має загальнi якостi або
характеристики.
Така рiзноманiтнiсть наукових понять, виражених за участю термiна field, можлива лише тому, що
складенi термiни, включаючи field, сприймаються не iзольовано, а у контекстi вiдповiдних теорiй
радiоелектронiки, якi мають бiльш-менш самостiйний характер.
Семантична інформацiйнiсть метафоричних висловiв зумовлена тим, що їх змiст вiдноситься не
стiльки до самих реально iснуючих об'єктiв, скiльки до вiдношень мiж цими поняттями, їх смисловими
асоцiативними комплексами.
Згiдно з теорiєю С.Ульманна, частi переходи значень вiдбуваються у загальному руслi розвитку
метафор, що пiдлягає деяким загальним тенденцiям, які викликають великий iнтерес лiнгвiстiв. Вiн
згадує чотири такі тенденцiї [ 2 : 276 ]:
1. "Семантичний закон" Ганса Шпербера, який виходив з припущення, що, якщо ми дуже цiкавимося
якимось предметом, вiн стає для нас джерелом аналогiй при зображеннi iнших предметiв; у термiнологiї
Шпербера вiн стає центром "метафорної експансiї".
Наприклад, пiд час першої свiтової вiйни рiзнi види зброї стали причиною для виникнення рiзних
жартiвливих метафор : бомби називалися шрапнеллю, а багатодiтна жiнка - кулеметом.
2. У рiзних мовах дуже поширенi метафори антропоморфного типу.
Ототожнення навколишнього середовища з людиною були i є незамiнним засобом у пiзнаннi. Це
розумiв ще у XVIIIст. iталiйський фiлософ Джамбатисто Вiко : "В усiх мовах бiльшiсть висловiв, що
належать до неживих iстот, утворенi за допомогою переносу назв тiла людини або його частини, а також
назв людських почуттiв, вiдношень на цi неживi iстоти. Неосвiчена людина робить себе мiрою Всесвiту".
Д. Вiко розглядає антропоморфну метафору як мовну унiверсалiю.
Подiбнi вислови дуже поширенi в багатьох мовах. Наприклад, the neck of the bottle - шийка склянки,
mouth of the river - гирло рiчки, the lungs of the town - легенi мiста i т.д. Поряд з такими метафорами
iснують метафори зворотнього напрямку, де назви неживих iстот або тварин переносяться на частини
тiла людини.
Наприклад : muscle - м'язи (вiд лат. musculus - маленька миша, порiв. росiйське - мышца, укр.- м'язи,
англ.- muscle).
3. Третя тенденцiя, згiдно з теорiєю С.Ульманна, стосується явища переходу вiд конкретного до
абстрактного. Одним з найпоширенiших видiв є метафори, якi використовують образи свiтла.
Наприклад: to throw light on - проливати свiтло на..., leading lights - спрямовуючi вогнi, brilliant блискучий, radiant - випромiнюючий i т.д. До iншого поширеного виду метафор належать такi випадки,
коли слова, позначаючи фiзичнi почуття, використовуються для опису абстрактних явищ. Наприклад :
bitter feelings – гiркi почуття, sweet disposition - м'який характер i т.д.
4. Четвертою тенденцiєю, розглянутою С.Ульманном, є сiнестезiя.
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Явище сiнестезiї є близьким до явища переходу вiд конкретного до абстрактного. Сутнiсть
сiнестичних метафор полягає у тому, що слово, значення якого пов'язане з одним органом чуття,
вживається у значеннi, яке вiдноситься до iншого органа чуття.
Цi тенденцiї мають статичний характер, хоч в окремих випадках можливi вiдхилення. Але ми можемо
видiлити три чiткi етапи у становленнi термiна i пов'язаного з ним поняття шляхом метафоризацiї.
На першому етапi здiйснюється вiдбiр об'єкта дослiдження за деякими його розпiзнавальними
ознаками, якi складають первiсне поняття про даний об'єкт. Це первiсне поняття визначає вибiр
пiдходящого слова iз загальновживаної лексики. Вибiр найменування вiдбувається на основi збiгу двох
гетерогенних об'єктiв за допомогою якоїсь ознаки, яка є суттєвою у поняттi про новий об'єкт на
конкретному етапi його пiзнання. Виявлення подiбної ознаки, у свою чергу, потребує порiвняння двох
планiв : значення загальновживаного слова та поняття об'єкта, який пiдлягає термiнологiзацiї. На
першому етапi становлення термiна electron spin (головне значення загальновживаного слова spin швидке обертання) подiбною ознакою слугувало "швидке обертання навколо своєї осi", i термiн electron
spin отримав дефiнiцiю "швидке обертання електрона, що утворює його другий розпливчастий стан".
Другий етап термiноутворення - це етап концептуалiзацiї. Вiн полягає у подальшому формуваннi
поняття об'єкта дослiдження пiд впливом повного значення загальновживаного слова, яке дає модель
пiзнання об'єкта. При цьому виявляються пункти збiгу та розбiжностей порiвняльних понять. Наприклад,
слово spin - передає думку про внутрiшнiй механiчний рух відповідно до аналогiї зi шпулькою ткацької
машини. Що стосується швидкостi, то вона з'явилася пунктом розбiжностi при порiвняннi двох понять :
швидкiсть обертання електрона у багато разiв перевищує не тiльки швидкiсть обертання шпульки, але й
швидкiсть свiтла.
Другий етап термiноутворення характеризується проведенням експерименту та складних
обчислювань, а також iнтенсивної розумової дiяльностi суб'єкта, що пізнає.
Третiй етап термiноутворення - це процес закрiплення вибраної одиницi номiнацiї за новим поняттям
i розведення семантичних планiв на тiй пiдставi, що новий смисл найменування має "автономну
направленiсть" на дiйснiсть.У зв'язку з цим одиниця номiнацiї набуває "самостiйної номiнативної
цiнностi" i стає термiном. Із цього часу на неї розповсюджуються усi правила функцiонування термiну.
Пiсля утворення термiна, загальновживане значення займає мiсце внутрiшньої його форми i служить
для мотивацiї. У той же час загальновживане значення як внутрiшня форма термiна - метафори є не його
рiвноправним елементом, а лише фоновим значенням, що дозволяе спецiалiсту уявити об'єкт.
Перш нiж перейти до розгляду конкретних семантичних груп слiв, на базi яких утворюються термiниметафори, розглянемо моделюючу здатнiсть метафори у мовi науки.
Електроніка i радiоелектроніка займаються конструюванням приладiв, дiя яких заснована на
використаннi електричних властивостей рiзноманiтних матерiалiв. Теорiя електрики була утворена на
основi гiдродинамiчної моделi, яка пiсля вiдкриття елементарних часток була поширена моделлю "рух
натовпу". В основу гiдродинамiчної моделi було покладено метафору "електричний струм - течiя води",
що викликала подальший процес метафоризацiї, у результатi якого виникли такi теоретичнi термiни, як
flow - течiя, leakage - витiк, charge - заряд, avalanchе - лавина, drift - дрейф.
Треба вiдзначити, що метафора не завжди пов'язана з моделлю. Однак метафора близька до поняття
моделi у загальнопiзнавальному розумiннi. Моделювання при цьому є процесом пiзнання, тому що
пiзнати об'єкт - означає створити його модель.
Таким чином, у пiзнавальному процесi утворюються моделi у виглядi понять, категорiй, наукових
теорiй i т.д. Наприклад, лавинний пробiй та кумулятивний процес iонiзацiї часток мають назву avalanchе
- лавина, i тим самим була задана модель пiзнання процесiв пробою та iонiзiцiї. Для iонiзацiї пунктами
перехрещування порiвнюваних явищ є снiг (грудка льоду) - iон, крутий гiрський схил - прискорююче
поле. Обвалення снiгу, маса якого збiльшується з його рухом униз, порiвнюється з процесом iонiзацiї, пiд
час якого одна частка виробляє декiлька iонiв, кожний з яких, у свою чергу, отримавши достатню
енергiю вiд прискорюючого поля, виробляє ще бiльше iонiв i т.д. Завдяки такiй моделi, за допомогою
метафори вдалося виявити сутнiсть дослiджуваного явища.
Якщо метафора надiлена моделюючою здатнiстю, вона може виконувати у процесi утворення i
вживання термiнiв-метафор рiзноманiтнi функцiї. Так, при формуваннi нових концепцiй i понять про
структуру атома моделi i метафори виконували пiзнавальну функцiю. Вiдкриття планетарної моделi та
утворення квантової теорiї, згiдно з якою траєкторiя електрона представлена у виглядi електронної
хмарки, свiдчили про змiну пiзнавальної функцiї раннiх моделей i метафор на функцiю об'єктивiзацiї
нового знання, яка виявилася частково у виглядi метафоричної номiнацiї.
Таким чином, механiзм наукової метафори у перiод становлення понять i концепцiй полягає у
взаємодiї понять, якi вже вiдомi і якi лише формуються.
У термiнологiї радiоелектронiки термiни-метафори не випадковi, вони становлять бiльш-менш значнi
за обсягом тематичнi групи.
Можна видiлити вiсiм таких груп:
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1. Геоморфна метафора.
2. Антропоморфна метафора.
3. "Iнтелектуальна" метафора.
4. "Транспортна" метафора.
5. Зооморфна метафора.
6. Метеоморфна метафора.
7. "Кулiнарна" метафора.
8. "Побутова" метафора.
Назви цих семантичних груп є умовними. Розглянемо кожну з них, починаючи з мiнiмальних за
кiлькiстю прикладiв.
Загальною особливостю та суттєвою характерною рисою "побутової", "кулiнарної" та зооморфної
метафор є те, що вони є джерелом утворення технiчних термiнiв, у тому числi радiоелектронiки.
До ролі будiвельного матерiалу для утворення найменувань, термiнуючих рiзнi об'єкти технологiчних
операцiй, залучаються :
1) назви предметiв побуту : button - гудзик, nail - цвях, package - пакунок, ball - куля, bell - дзвiнок,
bottle - пляшка, key - ключ, mirror - дзеркало, needle - голка, scissors - ножицi, tap - кран та iншi;
2) назви предметiв кулiнарiї та сумiжної з нею тематики: wafer - вафля, sandwich - бутерброд, wattle галета, cooker - пiч, плитка, oven - пiч, spaghetti - спагеттi, jam - повидло, juice - сiк та iншi.
Перерахованi слова загальновживаної лексики належать до так званої предметної лексики, для
одиниць якої характерна прозора внутрiшня форма, яка вказуе на головнi ознаки вiдповiдних денотатiв.
Вказiвку на певний предмет, що чуттєво сприймається, мають також дiєслова, утворенi вiд
вiдповiдних конкретних iменникiв шляхом конверсiї, наприклад : to pot - 1)розливати варення>
2)герметизувати, 3)заливати компаундом; to dice - 1)нарiзувати у виглядi кубикiв > 2)роздiляти пластину
на кристали.
Незважаючи на те, що у семантичнiй структурi цих багатозначних слiв є й переноснi значення,
вiдповiднi термiни-метафори радiоелектронiки, створенi на основi первiсного значення при наявностi
збiжностi всього образу, сприймаються як цiлiснiсть.
Отже, внутрiшня форма охоплює весь змiст зовнiшнiх ознак даних предметiв та процесiв дiйсностi.
Зооморфна метафора єднає назви тварин, частини їх тiла та iншi назви, пов'язанi з їх iснуванням. У
бiльшостi випадкiв це такі словосполучення, як bird's beak - пташиний клюв > прилад у виглядi
пташиного клюва; mouse bites - вiдкушенi мишею шматки > нерiвнi межi листа; white elephant - бiлий
слон > вiдведення труби диффузної печi; fish bowl - акварiум > склянка для хiмiчної обробки деталей;
crab > посування боком; dog > "собачка" для замка касет; wing > крило (лiнiї); mouse > "миша" > прилад
для введення координат i т.д.
За допомогою метафоризацiй на основi збiжностi за формою, тобто за зовнiшньою класифiкуючою
ознакою, утворенi термiни, якi позначають дефекти поверхнi та установки.
Особливiстю метафоричних термiнiв, якi виникли на базi конкретної лексики, є те, що вони термiни
"низького рiвня", тобто такi технiчнi термiни, якi спiввiдносяться з поняттями периферiйної системи. Цi
термiни конкретнi та предметно спiввiдноснi. Наприклад, slice - напiвпровiдникова пластина, яка
використовується для виготовлення мiкросхем, wafer - плата з iнтегральною мiкросхемою, chip напiвпровiдниковий кристал.
Метеоморфнi метафори охоплюють такi тематичнi групи загальновживаної лексики :
1)пори року : winter – зима;
2)температура : cool - прохолодний, hot - гарячий, warm - теплий, freezing – заморожування;
3) явища природи, погоднi умови : snow - снiг, forecast - прогноз погоди, wind - вiтер, breeze вiтерець, storm - буря.
Перша i друга пiдгрупа термiнiв-метафор визначаються якiсними характеристиками слiв
загальновживаної лексики :
1) winter - забезпечення холодостiйкостi;
2) cool, cooling - система охолоджування; hot - пiдключення до джерела постачання; hot (spotting) утворення гарячих крапок; warm - прогрiв; freezing - заморожування (напр., циклу).
Третя пiдгрупа метеоморфних термiнiв-метафор засновується на збiжностi форми, тобто на зовнiшнiй
класифiкуючий ознацi : snow - iмпульсний крапковий вiзерунок, wind (screen) - вiтрозахисний екран,
(electric) breeze - електричний вiтер, (magnetic) storm - магнiтна буря.
“Транспортна” метафора охоплює такi тематичнi групи :
1) назви транспортних засобiв : bus - автобус, train - поїзд, boat - човен;
2) назви складових частин транспортних засобiв : buffer - буфер, accumulator - акумулятор;
3) назви дорiг : highway - головна дорога, trunk - магiстраль, route - маршрут;
4) назви механiзмiв регулювання руху та професiй : semafor - свiтлофор, driver - шофер;
5) назви вiдправних та кiнцевих пунктiв руху : terminal - вокзал, port - порт.
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Бiльшiсть термiнiв, заснованих на “транспортнiй” метафорi, - технiчнi термiни, якi входять до складу
термiнологiчного поля "радiоелектронна мiкропроцесорна технiка". Метафоричнi термiни цiєї групи
описують збереження, обробку та передачу iнформацiї.
Наприклад : trunk - лiнiя зв'язку, driver - керуючий прилад, port - вхiд, accumulator - накопичуючий
суматор.
Друге термiнологiчне поле, засноване на “транспортнiй” метафорi, включає термiни, пов'язанi з
технологiєю виробництва радiоелектронних iнтегральних мiкросхем. Наприклад : vehicle - носiй
кристалiв, road - монтажна лiнiя.
“Iнтелектуальна” метафора в англiйськiй термiнологiї радiоелектронiки охоплює технiчнi термiни :
logic, arithmetic, Boolean algebra, alphabet, character, word, language, meta language, dialect, якi запозиченi з
обчислювальної технiки i належать до термiнологiчного поля "радiоелектронна мiкропроцесорна
технiка".
Цi термiни-метафори утворенi на основi :
1) термiнiв, що позначають галузi знаннь (logic - логiка, arithmetic - арифметика, Boolean algebra Булева алгебра);
2) деяких основних термiнiв лiнгвiстики (alphabet - абетка, character - знак, символ, лiтера, word слово, language - мова, dialect - дiалект).
Цi термiни ототожнюють живi iстоти з неживими i є частиною метафори "людина - машина", яка
включає розумовi характеристики та операцiї, мову і форму її iснування, родиннi вiдносини.
Антропоморфна метафора дуже численна i рiзноманiтна.
Ототожнювання навколишнього середовища з людиною було та є одним з головних засобiв у
пiзнаннi.
У радiоелектронiцi термiни антропоморфної метафори утворенi на основi рiзних аналогiй, серед яких
є:
1) бiологiчнi характеристики людини;
2) назви частин тiла людини;
3) родиннi вiдносини;
4) соцiальнi вiдносини;
5) соцiальнi характеристики.
Л.М. Лещова, дослiджуючи когнiтивний аспект лексичної полiсемiї в сучаснiй англiйськiй мовi,
впроваджує поняття "унiверсальних рецепторiв (реципiєнтiв)" i "унiверсальних донорiв". Першi являють
собою когнiтивнi категорiї, якi приймають назви вiд найбiльшої кiлькостi тематичних груп; другi - слова,
якi служать джерелом найменування для максимально великої кiлькостi когнiтивних категорiй.
У матерiалi нашого дослiдження термiнологiї радiоелектроніки простежуються такi найбiльш типовi
когнiтивнi зв'язки "донори-реципiєнти": термiни-метафори з тематичних груп (тварини, частини тiла
тварин, предмети побуту, назви предметiв кулiнарiї) є донорами для таких когнiтивних категорiй у
радiоелектронiцi, як технiчнi термiни, технiчнi операцiї, прилади, iнструменти, дефекти поверхнi.
Наприклад: button - кнопка, bell - дзвiнок, що сповіщає,
scissors - прилад розподiлу на блоки, to pot - герметизувати, mouse bites - нерiвнi межi, mouse - прилад
уведення координат.
Назви рiзних видiв транспорту, руху, складових частин транспорту служать донорами для технiчних
термiнiв, якi входять до складу мiкропроцесорної електронiки. Наприклад: route - тракт передачi даних,
driver - керуючий прилад i т.д. Реципiєнтами є також термiни, пов'язанi з технологiєю виробництва
радiоелектронних iнтегральних мiкросхем. Наприклад: street - прошарок мiж кристалами, road-монтажна
лiнiя i т.iн.
Термiни бiологiчних характеристикик людини служать донорами для позначення характеристик
носiїв заряду та електронної апаратури, а також для позначення параметрiв якостi мiкроприладiв.
Наприклад: end of life - кiнець строку служби, ageing - старiння.
Слова, якi позначають частини тiла людини, є донорами для термiнiв, що позначають деталi та
складовi частини приладiв, у деяких випадках вони термiнують рiзнi утворення у затвердiлiй рiдинi.
Наприклад: lip - виступ резиста на межах вiкна, mouth - розкрив, face - поверхня, finger - палець руки
робота i т.iн.
Найменування родинних вiдносин служать донорами для термiнiв, що позначають електроннi
прилади, матерiали, речовини i т.д. Наприклад: family - група, mother (crystal) - сирий кристал.
Найменування соцiальних вiдносин є донорами для термiнiв на позначення вiдношення "головний пiдлеглий". Наприклад: master i slave - (master-slave, flip-flop - ведучий-вiдомий тригер).
Термiни географiї та її роздiлiв - донори для теоретичних термiнiв радiоелектронiки, що позначають
теорiю, принципи дiї електронних приладiв. Наприклад : source - джерело, junction - електричний
перехiд, drain - стiк, flow - течiя, drift - дрейф.
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Отже, як показав аналiз метафоризацiї у термiноутвореннi, цей семантичний процес охоплює рiзнi
групи загальновживаних слiв.
Словниковий склад загальновживаної лексики служить джерелом поповнення термiнологiчного
складу спецiальних галузей знання.
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УДК 801.2-5
Л.Г.Котнюк
ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
В статті аналізуються лексико-граматичні засоби відтворення звуків навколишнього середовища в
англійській мові, а також розглядається правомірність тлумачення таких слів в англійських словниках,
як вигуків або іменників, дієслів, прикметників і прислівників.
Здавна дослідники звертали увагу на зв'язок мов з наслідуванням звуків навколишнього середовища.
Спроби пояснити цей зв'язок у 17-18 століттях привели до популярності звуконаслідувальної теорії
походження мови, згідно з якою перші слова були звуконаслідувальними. Незабаром ця гіпотеза стала
об’єктом серйозної критики на тій підставі, що звуконаслідувальні слова різні в різних мовах і дуже мала
їх кількість як в примітивних, так і в розвинутих мовах.
Заперечення звуконаслідувальної теорії не означало заперечення того факту, що в усіх мовах світу є
певні засоби імітування звуків живої та неживої природи. Так, Р.Н.Робін визнає беззаперечність зв'язку
між звуками, шумами і тими лексичними одиницями, що відтворюють їх у мові: “The connection between
the sounds of words like cockoo, hoopoe, and such imitative words as dingdong, bow wow, rattattat, etc and the
creatures making such noises or the noises themselves is obvious ...” [1: 113].
Звуки, якими наповнений навколишній світ, утворюються:
- тваринами: Grunt, grunt, goes the hog /Mother Goose Rhymes/.
Тлумачні словники англійської мови [2] розкривають значення звуконаслідувальних слів:
grunt - /n/ low rough sound;
- птахами: Caw-caw, says the crow /Mother Goose Rhymes/,
caw - /n/ cry of a raven, rook or crow;
- комахами: Buzz, quoth the blue fly,
Hum, quoth the bee, /Mother Goose Rhymes/;
buzz - /n/ a buzzing sound;
hum - /n/ humming noise;
- явищами природи: drip - /n/ the action or sound of falling in drops: All night I heard the drip drip drip of the
water;
- неживими предметами: And if the great man took the great axe,
And cut down the great tree,
And let it fall into the great sea,
What a splish-splash that would be I /Mother Goose Rnymes/
Splash - /n/ a splashing act, movement or noise;
- людьми: boo-hoo - the sound of loud childish crying;
- різними механізмами, створеними людьми: Tick-tock, tick-tock, says a clock.
Tick-tock, tock-tick, Be quick. /English songs.../
Tick - /n/ a short sudden regularly repeated sound made by
a clock or watch.
В англійській мові звуконаслідування здійснюється на різних мовних рівнях.
Загальновідомим є аналіз прикладів фонетичного рівня, які утворилися при насиченні тексту
однаковими повторювальними звуками, найчастіше приголосними, для створення певного стилістичного
ефекту. Це явище описується в лінгвістичнїй літературі такими термінами: звуконаслідування,
звукозапис, англ. onomatopoeia.
Наприклад: Till he heard as the roar of a rain-fed ford the roar of the Milky Way /Kipling/.
Повторення звука /r/ у складі близько розташованих слів "roar", "rain-fed", "roar" посилює враження,
яке викликає наведений вираз, малюючи картину ревіння, шуму, що нагадує бурхливість переповненої
дощовою водою річки. Звичайно, фонема /r/, як і всяка інша фонема, не має свого значення, отже, вона
не може бути стилістично значущою. Проте повторюваність однієї й тієї ж фонеми /в наведеному
прикладі /r/ веде до певного стилістичного ефекту через створення відповідності фонетичного складу
висловлювання зображеній картинi.
На відміну від фонетичного звуконаслідування, яке є характерним для поетичних текстів, лексикограматичні засоби імітування звуків широко зустрічаються як у поезії, так і в прозі. Під лексикограматичними засобами розуміємо лексичні одиниці, що мають певні граматичні характеристики. Це:
1.Незмінювані слова, які можуть оформлятися як:
- окремі слова-речення:
Не hadn't gone a yard when – Bang! With open Jaws, a Lion sprang.
/Topsy-Turvy World/
bang - /n/ a sharp knock or blow adv, int.
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Значок
вказує на те, що bang може бути вигуком /interjection - у словнику скорочення int./;
- синтаксично незалежні, вставні частини речення:
a) If he let go off the string he would fall - bump - ... /Once Upon a Time/;
bump - the sound of a sudden forceful blow, like something heavy hitting a hard surface;
b) Bow, wow, wow, Whose dog art thou? /Mother Goose Rhymes/;
bow-wow - /int./ imitation of a dog's bark.
Незмінюваність bow-wow і bang підтверджує словник А.С.Хорнбі, вказуючи на їх вживання як
вигуків, які є незмінюваними словами. Проте словник не враховує можливість bump бути незмінюваним
словом і не фіксує його вигуком. Структура і пунктуація наведеного прикладу з bump підказує, що це
слово є вставним, синтаксично незалежним у реченні. Подібно до інших вставних елементів /напр.,
модальних слів, вигуків/, що є завжди незмінюваними, bump правомірно теж вважати незмінюваним.
2.Незмінювані слова, що включаються в речення як його структурно необхідний елемент, вживаються
на місці повнозначного слова, набувають конкретного значення і виконують синтаксичну роль того
слова, яке замінюють: Dog goes bow-wow, bow-wow /Mother Goose Rhymes/. Bow-wow у значенні
"imitation of a dog's bark - iмiтацiя гавкання собаки" є вигуком за визначенням словника А.С. Хорнбі. В
наведеному прикладі це слово субстантивується /стоїть на місці іменника і набуває його значення/ і
виконує функцію прямого додатка, вживаючись після дієслова go, який є перехідним у значенні “tо make
the stated sound” /утворювати вказаний звук/.
3. Змінювані слова, утворені від коренів, які відтворюють звукові реалії дійсності:
Round about there sat a little hare,
The bow-wows came and chased him /Mother Goose Rhymes/
Bow-wow - /n/ /young child’s word for a/ dog.
Іменнику bow-wow дається визначення в словнику як слову, яким малі діти називають собак.
Українські слова другої /Собаки:"Гав, гав"./ і третьої групи /Собаки гавкають./ чітко розмежовуються,
тому що відрізняються своєю морфемною структурою. В англійській мові звуковий склад слів другої
/Dog goes bow-wow, bow-wow/ i початкові форми слiв третьої групи /bow-wow - собака/ ідентичні.
Розподіл слів між групами умовний. Якщо словник не визнає звуконаслідувальне слово повнозначним
/як bow-wow у вище згаданому прикладі Dog goes bow-wow, bow-wow/, то його умовно можна приписати
до другої групи. Якщо ж словник кваліфікує звуконаслідувальне слово повнозначним /напр., іменник,
дієслово, прикметник, прислівник/, то воно належить третій групі:
Duck goes quack, quack /Mother Goose Rhymes/:
quack - /vi, n/ /make the/ cry of a duck.
Розподіл слів між виділеними групами вимагає аналізу деяких
проблем, викликаних
термінологічними невідповідностями. Перш за все, на нашу думку, потрібно звернути увагу, що слова,
які імітують звуки, кваліфікуються по-різному англійськими тлумачними словниками. Такі лексичні
одиниці іноді вважають вигуками:
tu-whit-to-whoo - /int./ the sound made by an owl.
Проте в більшості випадків вони пояснюються в словниках як іменники:
hee-haw - /n/ the sound made by a donkey.
Словникове скорочення int. вжите замість interjection - вигук, a n – замість noun – іменник.
Що ж зближує звуконаслідувальні слова з вигуками? Ні звуконаслідувальні слова, ні вигуки не мають
номінативної функції. Вони не називають поняття про предмет, якість, дію чи обставину, за якої
виконується дія. Вони також не позначають судження, яке є логічною формою відображення об'єктивної
ситуації. Проте і вигуки, і звуконаслідувальні слова асоціюються з ситуаціями об’єктивного світу. Цей
асоціативний зв'язок виражається у вигуків через вказівку на емоції та волевиявлення:
Неу - Не called for attention.
Hey - /int./ used to call attention, or to express surprise or interrogation.
У звуконаслідувальних слів цей зв'язок здійснюється через асоціацію з діями певних ситуацій. Адже
загальновідомим є той факт, що звуконаслідувальні слова є умовним відтворенням звуків, що
супроводжують різні дії. Напр.:
Quackl Quackl - The duck quacked.
Отже, деякі звуконаслідувальні слова фіксуюються словниками англійської мови як складова частина
вигуків на основі їх спорідненості з останніми. Цікавими, на наш погляд, є прикордонні випадки, коли
звуки, що утворюються людьми або тваринами, вказують на емоційний стан /що, як правило, не є
характерним для звуконаслідувальних слів, але є визначальним для вигуків/:
Tut, tut-tut - /int./ used to express impatience, сontempt, rebuke;
purr - /vi,vt/ /of a cat/ make a low, continuous vibrating
sound expressing pleasure;
/n/ ~ ing sound.
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Чому ж переважна більшість звуконаслідувальних слів тлумачиться англійськими словниками як
іменники? Відповідь на зазначене питання треба шукати в особливостях вживання досліджуваних
лексичних одиниць.
У сучасній англійській мові звуконаслідувальні слова регулярно служать основою для утворення
повнозначних слів /іменників, прикметників і прислівників/. Найпродуктивнішою є модель конверсії
такого типу словотвору, при якому зберігається фонетична ідентичність початкових словоформ двох
слів, що належать до різних частин мови. Від більшості звуконаслідувальних слів утворилися:
- iменники: cock-a-doodle-doo - /n/ the loud long cry made by a cock;
- iменники i дієслова: moo - /n/ - sound made by a cow; /vi/ make the sound moo.
Доречно зауважити, що послідовність розташування іменників і дієслів у словникових статтях не є
однаково фіксованою. Наприклад, словник А.С. Хорнбі “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current
English” спершу пояснює іменник moo, а потім дієслово moo. Словник "Longman Dictionary of English
Language and Culture" дотримується іншої послідовності: moo як дієслово - moo як іменник.
- іменники, і прикметники: ding-dong - /adj, n/ /like/ the noise made by a bell;
- іменники, дієслова і прислівники: slap - /vt/ strike with the palm of the hand; smack;
/n/ quick blow with the palm of the hand or with sth flat;
/adv/ straight, directly, full.
Крім конверсії, повнозначні частини мови можуть утворюватися іншим шляхом:
bump - /n./ blow or knock; dull sound made by a blow /as when two things come together with force/;
bump - /adj./ with many bumps.
Прикметник bumpy є похідним від bump, утвореним за допомогою суфікса - у.
Отже, підсумовуючи особливості лексичних одиниць виділених трьох груп, необхідно зазначити, що
при всіх своїх відмінностях вони мають спільний корінь, який і відтворює звукові реалії. Ця риса
доводить доречність вживання одного і того ж терміна “звуконаслідувальні слова” для позначення
одиниць всіх груп.
Звуконаслідувальні слова відтворюють звуки, що утворюються різною кількістю предметів, тварин
тощо. Вони можуть бути закріплені за:
1) одним видом тварин, пташок, предметів:
baa - /n/ cry of a sheep or lamb;
2) багатьма видами тварин, пташок, об'єднаних за певною ознакою, що впливає на особливість
звуків, які вони утворюють. Такими ознаками можуть бути:
- розмір: tweet - /v/ to make the short week high noise of a small bird;
caw - /v/ to make the loud rough cry various large birds such as crows;
- вік: cheep - /v/ to make the week high noise made by young birds;
3) частиною представників певного виду тварин, які мають статеві відмінності /самці - самки/:
cock-a-doodle-doo - /n/ the loud long cry made by a cock;
cluck - /n/ /a sound like the/ low short noise that a hen makes when calling her chicks;
4) багатьма предметами, котрі утворюють звук приблизно однакової якості:
crack - /n/ a loud sharp sound.
У процесі розвитку семантичної структури слова можуть з'являтися нові звуконаслідувальні
значення. Це трапляється, коли звуки тварин нагадують звуки, що утворюються виготовленими
механізмами:
hoot - /n/ 1. cry of an owl;
2. sound made by a motor-car horn, steam-whistle, foghorn, etc.
Більшість звуконаслідувальних слів не має стилістичного значення, хоча вживання деяких з них
стилістично обмежене. Clangor є переважно літературним варіантом, а clout зустрічається в слензі.
Намагання найточніше відтворити в мові звукові реалії веде до появи слів, що мають подібне, але не
ідентичне звучання. Так, звук скляних виробів, що вдаряються один в одного, передається через chink і
clink. Обидва слова зафіксовані словником, що є свідченням того, що вони стали мовними одиницями.
Група звуконаслідувальних слів є відкритою, це означає, що нові члени цієї групи з’являються і ми
ніколи не змогли б скласти їх повний, вичерпний список. Нові слова такого типу носять характер
разових, індивідуальних звуконаслідувань.
Отже, англійська мова має різнотипні засоби відтворення звукових реалій. Вони є частиною культури
англійського народу, тому що обумовлюються фонетичними, лексичними і граматичними
особливостями англійської мови, визначаються асоціаціями між звуками і їх відтворенням у мові.
ЛІТЕРАТУРА
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УДК 801.73.0
І.В. КУЗНІЦОВА
СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІМЕНА ПЕРСОНАЖІВ
Висвітлюються особливості семантичних процесів у тексті при використанні алюзій різних видів, які
аналізуються, а також роль цих алюзій у побудові семантичного простору тексту роману Г. Гріна
"Монсеньйор Кіхот".
Основними актуалізаторами когнітивних суб'єктно-об'єктних відношень у творчій діяльності автора
художнього тексту є відношення "автор-персонаж", що в останній час знаходить вираження у
підвищеному інтересі до антропоцентризму художнього тексту [3:41]. Головний стрижень названих
відношень, універсалія Людина, знаходить вираження в системі засобів прямої та опосередненої
номінації антропоцентрів "автор" та "персонаж". Саме завдяки системі складних відношень між даними
антропоцентрами, семантичних та понятійних, навколо яких і розвивається тканина художнього твору,
він стає "живою художньою подією'' [1:27]. Тому найважливіший смисловий компонент твору — це
персонаж, і вдалий вибір способу називання персонажів у художньому тексті надзвичайно важливий.
У світовій літературі багато прикладів імен персонажів, які семантизувалися і стали загальними
іменами. Однак можливе зростання ролі називання персонажів до такого ступеня, що вони стають ніби
кістяком твору, основою семантичного простору всього художнього тексту. Спробуємо показати це,
проаналізувавши семантичні особливості називання персонажів у романі класика англійської літератури
XX століття Г. Гріна "Монсеньйор Кіхот" [8].
Уже сам заголовок, називаючи головного персонажа, є поштовхом для збудження у читача асоціації
"можливого світу" /Ю. С. Степанов/ — всесвітньо відомого роману М. Сервантеса "Дон Кіхот". Ці
асоціації не є прямим відбитком образу з іспанського роману, тому що при позначенні того чи іншого
явища однієї культури через явище іншої культури слова можуть вступати у нові асоціативні відношення
[2:215], які мають дуже велике значення для відбиття явищ та предметів об'єктивного світу, а також явищ
та предметів моделі цього об'єктивного світу — картини світу конкретного художнього твору. І все ж
ім'я "Дон Кіхот", завдяки своїй хрестоматійності, настільки глибоко входить до культурологічного
простору сучасних мов і літератур, що давно стало загальним іменем. Зокрема, в англійській мові це ім'я
набуло властивості морфологічного словотвору: Quixote — quixotic /quixotical/ — quixotism [7:1086]. З
когнітивної точки зору дане ім'я — це усталений символ, який несе точно окреслену систему значень.
У романі Г. Гріна семантика імені Monsignor Quixote відразу набуває цікавих особливостей. У ній
спостерігаються два паралельно реалізовані пласти; з одного боку, це дійсне ім'я персонажа роману,
який, за задумом автора, є прямим нащадком легендарного лицаря. Це, так би мовити, поверхнева
семантика, але водночас асоціативно-когнітивна діяльність читача вносить до неї той комплекс
узагальнених значень, джерелом яких є персонаж роману М. Сервантеса.
Інша, глибинна семантика цього імені не лежить на поверхні тексту, а актуалізує асоціативні зв'язки
всередині уявного світу, що створений автором [4:64]. Тобто мовна картина одного твору вступає у
зв'язок з мовною картиною другого твору: Monsignor Quixote — такий самий парія в оточенні
священнослужителів XX століття, як і Дон Кіхот — у дворянському оточенні XVI століття. На прикладі
імені "Дон Кіхот'' /М. Сервантес/ ми спостерігаємо третю фазу існування імені /за В.О. Ніколаєвим/, відантропонімічну, коли воно починає жити своїм життям, потрапляє до мовленнєвого середовища, стає
надбанням мови і виражає суспільну оцінку носія цього імені. Але у романі "Monsignor Quixote" процес
іде далі.
Г. Грін надає цьому імені наступну фазу його існування, яку можна назвати квазіантропонімічною,
оскільки персонаж Г. Гріна уособлює основні риси свого літературного /та псевдореального/ предка, але
й має свої власні, особисті риси. Когнітивна опора Г. Гріна на вже відомий літературний персонаж
приводить до такого розвитку семантичних процесів імені Monsignor Quixote: дон Кіхот /семантизація/
® Monsignor Quixote /семантизоване ім'я + прирощення смислу/. Monsignor Quixote — ім’я основного
персонажа твору, тому воно характеризується дуже високою частотністю. Як результат, дана семантична
схема багаторазово повторюється в динамічному розумовому процесі читача і сприяє утворенню
ментальних процесів, які можуть стати стійкими й призвести до вторинної семантизації. Таким чином,
можна спостерігати:
називання
® семантизація
® десемантизація
® вторинна
семантизація
/Дон Кіхот/
/Monsignor Quixote,
друге називання/
Необхідно відзначити, що такий складний семантичний ланцюжок можна спостерігати лише у
називанні основного персонажа роману. У тексті роману є інші цікаві випадки семантичних змін при
називанні персонажів з використанням алюзій, в основі яких лежить своєрідний метафоричний та
метонімічний перенос.
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Метафоричний перенос спостерігаємо у випадку називання Санчо, друга і супутника отця Кіхота. Це
також літературна алюзія з того самого джерела. Але ця алюзія також трансформована; у Сервантеса
Санчо — служник, людина з низів; у Гріна Санчо — колишній мер Ель Тобосо, марксист /тобто, служник
народу/. Отже, асоціація очевидна, але й безсумнівне прирощення смислу: Санчо, зберігаючи основні
особисті риси свого літературного прототипа, має і свої власні, не менш важливі у картині світу роману.
Метонімічний перенос використано в називанні автомобіля Росинантом: і кінь /у Сервантеса/ і
автомобіль /у Гріна/ — це транспортний засіб. Алюзія тут, як і в попередньому випадку, неповна, і з
другого боку, семантично розширена. Дана алюзія ще виразніша та прозоріша завдяки ефекту
персоніфікації: отець Кіхот говорить про автомобіль як про живу істоту:
"Please, don't overstrain her. She's old" [8:231].
Він ставиться до автомобіля так, як ставляться до старого друга. Це підкреслюється використанням
займенників, дієслів та прикметників, що належать до семантичного поля людини, коли йдеться про цей
автомобіль.
Названі вище персонажі — це основні персонажі роману. Весь подійовий простір цього роману — це
простір навколо цих персонажів. Кожний раз, коли відбувається їх називання, спостерігається збудження
всієї гами асоціацій, а дії, що відбуваються у романі "Monsignor Quixote", викликають все нові асоціації,
які вступають до взаємодії з тими, що вже є. На семантично-когнітивному рівні ми маємо групу стійких
семантичних/ментальних моделей, поля яких розширюються, водночас трансформуючись: бідний лицар
— бідний священик; служник-зброєносець — мер-комуніст; старий кінь — старий автомобіль. Тобто вже
існуючі семантичні/ментальні моделі, використані Г. Гріном, динамічно розвиваються в його романі,
набувають нових рис та породжують нові семантичні/ментальні моделі зі значно розширеним змістом. У
цьому процесі ми бачимо, як своєрідно конструюється семантичний та когнітивний простір роману
"Monsignor Quixote". Необхідно зазначити, що велика роль у його конструюванні належить і іншим
алюзіям. Не можна не звернутись, наприклад, до численних непрямих алюзій [6:138], для адекватної
інтерпретації яких читач повинен мати хорошу уяву про роман М. Сервантеса. Наприклад, можна
згадати такі слова отця Кіхота:
"At least he didn't assault me like the galley slaves assaulted my forebear" [8:150].
"...So, I am a prisoner, he thought, like Cervantes'' [8:192].
Непрямі алюзії такого типу є елементами ментальної моделі роману М. Сервантеса "Дон Кіхот", які
Г. Грін вживав як органічні часточки ментальної моделі та семантичного простору свого твору. Іншими
словами, спостерігається накладення елементів семантичного простору одної моделі тексту на тканину
семантичного простору іншого роману, який репрезентує мовну картину світу, хоч і уявну, іншого
народу.
Текст роману "Monsignor Quixote" демонструє приклади ще глибшого й складнішого проникнення в
його семантичний простір та ментальну модель елементів семантичного простору іспанського роману.
Цікаво, що в таких випадках функціонують декілька видів алюзій:
Now in the patio... Father Quixote's thoughts returned to Marx. He said, "You know, I think my ancestor
would have got on well with Marx. Poor Marx — he had his books of chivalry too that belonged to the past"
[8:l22].
Тут поєднання алюзій, що стосуються роману "Дон Кіхот", в одній когнітивній ситуації з сучасними
алюзіями, створює зовсім оригінальний ефект. Семантичний простір роману М. Сервантеса буквально
перерізує семантичний простір роману Г. Гріна, подібно до того, як одна площина може пересікати іншу.
І у місцях пересікання ми й спостерігаємо динамічний розвиток та розширення моделей роману
"Monsignor Quixote". Асоціації та поняття, які утворюються та набувають форми в процесі динамічного
розвитку цих ментальних моделей, можна вважати когнітивною передумовою успішної реалізації
прагматичного ефекту роману в цілому: спираючись на наявний у нього досвід та ментальні уявлення,
читач сприймає глибину семантики текстового простору даного складного художнього твору. І хоч
простір тексту для кожного читача певним чином обмежений сукупністю його ментальних уявлень
[5:24], гадаємо, що вплив такого багатого за смислом роману, як "Monsignor Quixote", має відчутний
естетичний та ментально розвиваючий характер.
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СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК 26.891 (4УКР=4ЖИТ)
О. М. Іващенко
ЖИТОМИРСЬКА ЗЕМЛЯ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.
На основі літописів і досягнень сучасної історичної науки відтворена історія житомирської землі та
людей, які жили на ній у ті далекі часи.
Згідно з давньоруськими літописами східні слов’яни почали розселятися на українських просторах у
кінці V ст. Це був тривалий процес, який завершився лише в VIII–IX ст. Перший історик Київської Русі
чорноризець Нестор у складеній ним «Повісті минулих літ» відтворив картину того розселення так: «…
слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і називалися полянами, а інші – деревлянами, бо осіли в лісах…»
[1:2]. Характерно, що на друге місце після полян Нестор ставить саме древлян, і при цьому уточнює, що
«деревляни теж пішли від слов’ян і називалися древлянами» [2:7].
Жили вони за умов родоплемінного ладу і являли собою виразну етнокультурну спільність: мали свої
звичаї, дотримувалися законів предків, мали свій норов. На відміну від доброзичливої характеристики
полян літописець не жалує древлян. Він повідомляє: «А древляни жили подібно до звірів, жили поскотські: і вбивали вони один одного, і весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води» [3:8].
Такими були найдавніші наші пращури, що розселилися на житомирській землі.
Кожному із 14 східнослов’янських союзів племен відповідає своя археологічна культура, яка дає
можливість окреслити межу розселення кожного із них. Древляни жили у прип’ятському Поліссі по
Тетереву, Уші, Уборті до Случі, займаючи землі на північний захід від Києва та в Східній Волині.
Шляхами сполучення для них слугували ріки Прип’ять і Тетерів з їх притоками. Територія була вкрита
лісами, і тільки верхів’я Случі, Горині, Тетерева були вільні від дерев. У житті древлян ліс завжди
відігравав важливу роль. На думку М.Грушевського, умови місцевості сприяли тому, що древляни були
більш схильні до полювання, бортництва, риболовства, ніж до землеробства [4:6:8]. Водночас ліс служив
надійним захистом від кочівників, для яких він був непереборною перепоною.
Поступово в древлянському господарстві стало переважати землеробство, передусім підсічне в
Поліській зоні й орне в Лісостепі. Серед злаків культувалися жито, ячмінь, просо, згодом пшениця, знали
вони також біб, горох, льон та інші культури. Найдавнішими знаряддями обробки грунту були суковатка
й соха без залізного сошника. Поширення мали також ручні землеробські знаряддя праці: заступи,
мотики, серпи й коси, які часто зустрічаються серед археологічного матеріалу. Мололи зерно на ручних
жорнах.
Поряд із землеробством важливе місце у господарстві відігравало тваринництво. Окрім розведення
великої рогатої худоби, відгодовували свиней, утримували кіз, овець та коней. Важливу роль у
господарстві древлян відігравали полювання і рибальство. Вони полювали на турів, зубрів, лосів, а також
тварин із цінним хутром: білок, куниць, лисиць, бобрів. У річках, озерах, яких було багато на поліській
землі, ловили щуку, ляща, сома, судака та інших риб, якими кишіли ріки. Значну роль у їхньому житті
відігравало бортництво – добування меду та воску, оскільки мед був важливим продуктом для сплати
данини.
Знали древляни залізорудне ремесло та гончарну справу. Про це свідчать залізні серпи, сокири,
молотки, кліщі, зубила, кувадла, які знайдені археологами. Розвиток гончарного, ювелірного,
косторізного, деревообробного ремесел, продукція яких ішла на задоволення князівського двору та на
продаж, сприяв дальшому розширенню торгівлі й поглибленню майнової нерівності.
Провідною галуззю ремесла стало виробництво заліза та виробів з нього. Разом із землеробством воно
становило основу економічного розвитку древлянського союзу племен. Залізо вироблялося із болотної
руди, на яку багата була поліська земля. Болотна руда містила в собі від 18 до 40 відсотків заліза.
Городськ на Тетереві (нині с.Городське Коростишівського району) був одним із найважливіших
залізоробних центрів стародавньої Русі, де на значній площі одночасно діяли десятки сиродутних горнів.
Добре було розвинено залізорудне ремесло і в Райковецькому городищі (Бердичівський район) та в
інших місцях житомирської землі. Дослідник Б.О.Колчин дійшов висновку, що металургійна
промисловість на Русі була винятково сільським промислом, який зберігав общинний характер [5:199].
Виплавляли залізо у так званих сиродутних горнах, які складалися із обмащеного глиняного
дерев’яного каркасу. У верхній частині горна робили отвір для заповнення його дров’яним вугіллям і
болотною рудою. Для того, щоб горіння було кращим, горни мали керамічні сопла-продухи. Цим
досягалася температура до 700–800 градусів за Цельсієм. Саме така температура була достатньою, щоб із
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болотної руди виплавляти залізо. На Райковецькому городищі під час розкопок було знайдено домницю,
яка мала 180 см у зовнішньому діаметрі. Залізо з неї витікало по каналах, яких було вісім, у спеціальні
гнізда. Райковецькі ремісники добували руду тут же, на берегах річок Гнилоп’яті та Тетерева. Обробка
заліза і виготовлення з нього численних знарядь для господарства, військової справи й речей побуту
здійснювалися у ковальських майстернях, залишки однієї з них знайдено на Райковецькому городищі
[6:34–46].
Розвивалися й інші види ремесел, зокрема гончарство, виробництво цегли, й особливо поширена була
така галузь, як деревообробна. Адже дерево було основним матеріалом для зведення житла й
господарських споруд, оборонних стін, саней, човнів, домовин, храмів тощо. Якщо для сільських
поселень лісостепової частини Житомирщини були характерні напівземлянки з двосхилим дахом і
дерев’яними стінами, обмащеними глиною, то житло древлян–лісовиків являло собою дерев’яний зруб і
покрівлю як єдине ціле, зведене з кругляків або колотих плах. У побуті древлян широко
використовувався глиняний посуд – горщики, миски, сковорідки, які спочатку виготовлялися вручну в
домашніх умовах і випалювалися на відкритому вогні. З появою в VIII ст. гончарного круга виникають
гончарні майстерні, поліпшується якість і збільшується асортимент виробів. Ремісники–гончарі почали
виготовляти посуд не тільки для власних потреб, а й для обміну і торгівлі.
Серед міст за розвитком ремесел був відомий Вручий (нині Овруч), який славився виробництвом
шиферних пряслиць. Прясла використовувалися в прядінні та ткацтві, й попит на них був великий. Вони
являли собою округлі керамічні або кам’яні важки, що насаджувалися на кінець веретена для надання
йому обертального руху. На околиці міста працювали спеціальні майстерні для виготовлення прясел з
шиферу. Їх виробництво було в певній мірі механізованим і вимагало наявності таких інструментів, як
пилка, зажими, свердла, різак, токарний верстат, лучковий привід. Виробництво було розраховано на
широкий збут товарів. На багатьох пряслах, знайдених археологами, є написи або мітки їхніх власників.
У написах найчастіше згадуються жіночі імена, що дає підставу вважати прядіння й ткацтво жіночим
заняттям. Археологи також встановили, що овруцькі прясла йшли на продаж не тільки в руські землі, а й
у Польщу та Велику Болгарію. Крім прясел, ремісники Овруча виробляли і постачали у різні райони Русі
натільні хрестики, іконки, великі партії шиферних плит для культового і цивільного монументального
зодчества [7:176].
У VI–VIII ст. у східнослов’янських племенах проходила внутрішня консолідація – мовна, культурна і
економічна. Зауважимо, що напередодні утворення Давньоруської держави, східнослов’янські племена
були не маленькими племенами, а великими етнічними спільностями – союзами племен. Одним із
могутніх і великих союзів, який об’єднував біля 8–10 племен, був і древлянський. Його назва певно
пішла від назви одного з племен, назви інших племен з часом забулися.
Поступово древлянський союз племен, як і інші східнослов’янські союзи, переріс у VIII ст. в
утворення більш високого соціально-політичного рівня – племінне князівство. Проіснувало воно
протягом століття по тому, як виникла Давньоруська держава. Лише князю Володимиру Великому
вдалося в 80–х рр. X ст. зламати владу племінних князівств й остаточно приєднати їх землі до складу
Київської Русі.
Головне місто древлянського союзу племен, резиденцією його князів був Іскоростень. Розташоване
воно було на обох берегах річки Уж, притоки Прип’яті. Археологічні дослідження трьох городищ і
розкопка 77 курганів підтвердили літописну розповідь, що місто є одним із найдавніших в Україні.
Першу згадку про Іскоростень знаходимо в «Повісті минулих літ» під 913 роком [8:24]. На цей час місто
було важкодоступною фортецею, центром древлянського князівства на чолі з князем Малом. Тут
мешкали мужні й волелюбні люди, які тривалий час вели боротьбу з Києвом за свою незалежність.
Верховним органом племінного самоуправління й суду було віче. Однак поступово племінна верхівка
зосередила у своїх руках усю повноту влади. Вищим виконавчим органом племінного управління стала
спочатку виборна, а згодом спадкова князівська влада. Остання здійснювала управління фінансами, їй
належали судові й релігійні функції. Внаслідок постійної військової активності й зростання князівської
влади навколо князя збиралася з молодих дужих хлопців дружина. Спочатку дружина формувалася на
основі родинних зв’язків, а пізніше дружинники ставали професійними воїнами і втрачали зв’язки зі
своїм родом.
Важливе місце в системі політичної організації древлянського князівства займали жерці – служителі
язичницьких культів, без втручання яких не приймалося жодне важливе рішення. У древлян існували
культові споруди – капища і требища, в яких під дахом або ж просто неба стояли язичницькі божества з
дерева чи каменю. Так, капища здебільшого являли собою двоскатний дашок на стовпах, що
споруджувався над ідолами.
Наукою доведено, що провідним осередком східнослов’янської державності стало Середнє
Подніпров’я з центром у Києві. Спираючись на дружини полян, київський князь, як вважає Б.О.Рибаков,
досяг певної влади над тими союзами племен, головні ріки яких (Ірпінь, Тетерів) текли до Києва, зокрема
древлянами [9:99]. Відповідно до літопису, захопивши підступно київський стіл і вбивши Аскольда, Олег
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у 883 р. почав воювати проти древлян і, «примучивши» їх став брати з них данину по чорній куниці
[10:13].
Після смерті князя Олега його наступником став Ігор (912–945). Початок правління Ігоря збігся з
активізацією автономістських тенденцій частини східнослов’янських племен. Першими вийшли з покори
Києву древляни. Їх приклад наслідували уличі. З ними Ігорю довелося вести тривалу боротьбу. В 914 р.
йому вдалося підкорити древлян і призначити данину більшу за ту, яку вони сплачували Олегу. А восени
945 р. київський князь зажадав від древлян, щоб вони двічі заплатили данину. Формою збирання данини
було полюддя. Цим словом називали і сам об’їзд київським князем підвладних земель для збору данини.
Зміст полюддя найкраще описав візантійський імператор Костянтин Багрянородний у творі «Про
управління імперією» [11:270]. Київський князь зі своїми дружинниками вирушав на полюддя у
листопаді й тільки навесні повертався до столичного граду. Йшов він у напрямку на Малин, Іскоростень,
Овруч, а звідти по р.Уж направлявся до Дніпра і по річці прямував у землі радимичів, дреговичів, потім
до сіверян, полян [12:7].
Князь і його дружина, звісно, не об’їжджали всі населені пункти, щоб зібрати данину. Вона
стягувалася у заздалегідь зазначених місцях – становищах - і концентрувалась у спеціальних місцях –
погостах, які відвідували київський князь і його дружина. На думку Б.Д.Грекова, погости були
своєрідними державними осередками, що зміцнювали владу київських князів на місцях [13:301].
Полюддя давало неабиякий зиск від продажу на міжнародних торговельних ринках хутра, меду та інших
товарів, здобутих під час зимового полюддя.
Князь Ігор, порушивши встановлені норми полюддя, спричинив перший значний соціальний конфлікт
на древлянській землі. Древляни на чолі зі своїм князем Малом, час правління якого збігся з повстанням
древлян 945 р., дійшли висновку: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо
не уб’ють його». І далі літописець Нестор повідомляє, що рада древлянських вождів на чолі з Малом
ухвалила: «Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить» [14:30]. Князь Ігор і його дружина
трагічно загинули, а Древлянська земля в черговий раз зробила спробу відокремитися від Києва.
До недавнього часу в історичній літературі оцінка древлянського повстання була однозначною: то був
класовий антифеодальний протест. Між тим академік П.П.Толочко стверджує, що в древлянському
повстанні більшою мірою виявилися суперечності між центральною владою Києва і древлянськими
князями, які не бажали їй коритися [15:220].
Після смерті Ігоря його дружина княгиня Ольга успадкувала владу і стала правителькою величезної
держави. Нікому з володарів Київської Русі літопис не приділяє стільки уваги, як Ользі, яка протягом
двох десятиріч виступає як «наймудріша серед усіх людей». Літописна розповідь починається з
докладного опису помсти, яку вчинила Ольга древлянам за смерть свого чоловіка. Вирушивши в
древлянську землю, вона спочатку влаштувала біля Іскоростеня тризну на могилі Ігоря, споїла хмільним
медом п’ять тисяч поважних жителів міста, а потім наказала всіх їх убити. Певно, в цьому переказі
наявний фантастичний елемент, адже в самому Києві тоді не було стільки сановників, не кажучи вже про
кількість жителів Іскоростеня.
946 р. Ольга зі своїм військом підійшла до Іскоростеня, взяла його в облогу, але захопити не зуміла.
Тоді вдалася до хитрощів і запропонувала жителям міста відкупитися незначною даниною, яка їм
коштувала втрати рідного міста й життя. Іскоростень був спалений, населення знищене. «І пішла Ольга
по Древлянській землі з сином своїм й дружиною своєю, встановлюючи устави і уроки» [16:35].
Вирушивши в путь, Ольга певно зазнавала страху перед місцевим лісовим людом, бо наказала копати
криниці, щоб поїти воїнів чистою водою та прокладати дорогу – гать серед боліт. До наших днів народна
пам’ять зберегла назви кількох лісових урочищ, зокрема на Лугинський землі, серед яких Йовжин
колодязь, Йовжина грядка на старій дорозі з Овруча на Олевськ.
Придушивши повстання древлян і зруйнувавши Іскоростень, Ольга остаточно приєднала Древлянську
землю до Київської Русі. Водночас вона змушена була провести реформу, за якою встановлювалися
норми податків і так звані «устави» та «уроки». Останні – це знаки–тавра княжої і боярської власності на
землю, ловища та ін., зроблені на деревах, стовпах, каміннях [17]. Таким чином, були чітко встановлені
землі, з яких через певні проміжки часу мала збиратися означена кількість данини. Регламентація
феодальних відносин мала велике значення для соціально–економічного розвитку Київської держави,
оскільки у виробника залишалася частина додаткового продукту, який він міг витратити на розширення
свого господарства.
Княгиня Ольга, спаливши Іскоростень, перенесла центр Древлянської землі до Овруча (Вручия). В ті
часи це була міцна фортеця, що стояла на крутій горі, яка робила її з двох боків неприступною, з двох
інших – оточена валами та ровом, через який перекидали міст. 977 р. місто вперше згадується в «Повісті
минулих літ» під назвою Вручий [18:44].
Щодо походження назви міста існує кілька легенд. Одна з них розповідає про те, що з незапам’ятних
часів був заселений правий берег річки Норинь при впаданні в неї притоки Ручай; інша – навколо міста–
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фортеці був насипаний великий вал, що мав форму обруча. Залишки укріплень тих часів збереглися до
сьогодні.
За володіння Овручем і всією Древлянською землею точилася гостра боротьба між синами
Святослава – Ярополком і Олегом. Ярополк був київським князем, а Олег володів Древлянською землею,
яку отримав ще за життя батька. Ворожнечу між братами посіяв київський боярин і воєвода Ігоря, Ольги
і Святослава Свенельд, який свого часу брав участь у збиранні князівського полюддя і добре знав
древлянські ліси. Коли ж ця земля перейшла до рук Олега, Свенельд втратив навіть право збирати
податки. Тому Олег рішуче відкинув спробу сина Свенельда Люта пополювати в межах його феодальних
володінь. Лют був убитий. Щоб помститись за сина, Свенельд підбив князя Ярополка виступити походом
на Олега, наставляючи його словами: «Піди на брата свойого, і візьмешь ти волость його один» [19].
Наведені літописні рядки спростовують припущення деяких істориків, зокрема Б.Д.Грекова, про те, що
ніби Ігор посадив воєводу Свенельда в Древлянську землю.
Ярополк піддався підбурюванням воєводи Свенельда і виступив з військом на брата. У першій же
сутичці, що сталася 977 р. поблизу Овруча, дружина Олега зазнала поразки і почала панічно відступати
до міста, до якого вів вузький міст, перекинутий через глибокий рів. Саме на цьому мосту сталася
страшенна тіснота й штовхання, люди і коні падали на дно рову. Одним із перших упав туди і князь
Олег. Ніхто і не помітив того. Згодом за наказом Ярополка його знайшли серед трупів, якими був
переповнений рів. Поховали Олега з великими почестями поблизу Овруча. За язичницьким звичаєм над
ним насипали велику могилу [20:45].
У другій половині XII ст. Овруч знову часто згадується в літописі. Місто стає резиденцією одного із
князів – Рюрика Ростиславовича, який займав великокнязівський стіл з 1173 по 1210 р. (з перервами)
[21:507:522]. Упорядник Київського літопису ігумен Видубицького монастиря Мойсей [22:364:366]
вписав до нього «Похвалу» великому князю київському і вручайському. Чим же заслужив князь такої
честі? Він побудував для Видубицького монастиря велику кам’яну стіну, що стала надійно захищати
увесь комплекс монастирських споруд від щорічної весняної повені дніпровських вод. Тільки в
«Похвалі» літописець 11 разів повідомляє про те, що Рюрик, який поїхав до Овруча, любив своє місто,
часто їздив і подовго жив у ньому, особливо восени. Так, під 1195 р. літописець записує: «І розпустив
Рюрик дружину свою, і братів своїх, і дітей своїх, а сам поїхав у Вручий за своїми ділами» [23:358].
Займався тут великий князь і державними справами. В Київському літопису під 1197 р. повідомляється,
що Рюрик «послав із Вручого… посла із хресними грамотами» [24:359].
Чим прислужив великий князь рідному Овручу, в якому, як пише М.Грушевський, він «просидів у
древлянських землях тридцять літ» [25:257:288]? Михайло Грушевський був схильним до думки, що
саме Рюрику, а не Володимиру Великому, як вважали чимало істориків, належить побудова прекрасної
церкви святого Василія в Овручі [26:40:257]. Академік П.П.Толочко в фундаментальній праці «Київська
Русь» на основі порівняльного аналізу кращих зразків монументальної архітектури Русі кінця XII ст., а
саме храмів Трьохсвятительського (1189) у Києві, св. Василія (1190) в Овручі, Апостолів (1197) у
Білгороді, приходить до висновку, що одним із будівничих цих споруд був знаменитий київський
архітектор Петро Мілоніг, який працював при дворі великого київського князя Рюрика Ростиславовича
[27:329]. Сам Рюрик носив християнське ім’я Василія.
На долю кам’яного золотоверхого храму святого Василія випала нелегка доля. В 1240 р. його
пошкодили монголо-татари, а в пізніші часи він неодноразово зазнавав руйнувань. Тільки в 1908–1912
рр. храм відбудували архітектори О.В.Щусєв та П.П.Покришкін. У 1984 р. сталася чудова подія – в храмі
були виявлені не відомі до того твори давньоруського живопису.
Літопис називає в обширній Київській землі, до складу якої входили і землі древлян, біля 80 міських
центрів – це значно більше, ніж в інших давньоруських князівствах. Серед таких центрів були і справжні
міста, а також укріплені феодальні двори-замки, прикордонні фортеці. Давньоруське слово «град» або
«город» походить від слова «городити», тобто укріпляти. Воно означало всякий укріплений населений
пункт незалежно від його соціальних фунцій. До числа древлянських літописних городів належать
Іскоростень (м.Коростень), Вручий (м.Овруч), а також Здвижень на лівому березі Здвиженя (нині
с.Здвижка Коростишівського району), Ушеськ на правому березі Уші (нині городище в урочищі Сайки
біля с.Ушомира Коростенського району), Городеськ на лівому березі Тетерева (нині с.Городське
Коростишівського району) [28:149:230:236:416–417]. Останній був насамперед значним центром чорної
металургії на півдні Русі.
У південній частині Житомирської землі збереглися залишки сторожових фортець, які відігравали
роль передових постів у боротьбі з степовими кочівниками, зокрема, з половцями. Значними з них були
Колодяжин на правому березі Случі (нині городище біля с.Колодяжного Дзержинського району), який
водночас був центром світського і церковного землеволодіння та розвивався переважно на
сільськогосподарській основі. Його виробнича база знаходилася за межами міста-фортеці. Ремесло в
ньому відігравало другорядну роль. Деревич – центр удільного князівства на лівому березі Деревної
(нині с.Великі Деревичі Любарського району) - був замком, що височів на досить вигідній місцевості. З
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трьох сторін його оточувала річка Деревичка, а з четвертої – він був прикритий трьома глибокими
ровами з валами над ними. Стіни замку були дерев’яними, взруб. До головного в’їзду вів міст, на
випадок облоги був запасний вихід [29:397,399]. Найбільшим містом була Котельниця – центр удільного
князівства на правому березі Гуйви, притоки Тетерева (нині Стара Котельня Андрушівського району). Це
був великий і сильний замок, який восени 1148 р. київський князь віддав сину Юрія Долгорукого
Ростиславу [30:219]. Як зазначав М.Грушевський, про Котельницю в XVI ст. говорили: «городище велми
доброє, мало не такоє як житомирскоє» [31:288].
До стародавніх міст України належить і Житомир, виникнення якого вчені відносять до 884 р. Стоїть
він на скелястих берегах річки Тетерева та його притоки Кам’янки. Найдавнішим було городище, яке
виникло в районі Замкової гори. Тут мешкало одне із древлянських племен – житичі, що входило до
великого й могутнього древлянського союзу племен. Подібно до древлян і в інших східнослов’янських
союзах племен здебільшого збереглася лише назва союзу. Нагадаємо, що Костянтин Багрянородний у
своєму творі «Про управління імперією», окрім відомих слов’янських племен, називає і кілька племен,
невідомих за літописами. А чеський і словацький вчений П.Й.Шафарик вважав, що назва міста
Житомира означає місце проживання племені житичів, їх центр. Тому позбавлені вірогідності
твердження окремих місцевих краєзнавців, які заперечують існування племені житичів.
Автор схильний думати, що назва древлянського племені - житичі - походила від назви головного
злаку жита, який з давніх часів добре родив у цій місцевості та був найціннішим продуктом харчування.
Треба брати до уваги і те, що вже в ті далекі часи землі навколо міста та на південь від нього були
житницею Древлянської землі, а саме місто – торговим центром, де міняли, міряли, торгували житом.
Незаперечним доказом того, що жителі міста займались саме вирощуванням злаків, стали серпи й
дерев’яні відра із зерном і печеним хлібом, знайдені археологами В.Б.Антоновичем і С.С.Гамченком у
розкопаних ними в різний час 77 похованнях житомирського могильника, який був розташований на
високому березі річки Кам’янки і нараховував близько 500 поховань. Житичі також полювали на
хутрових звірів, займались бортництвом, рибальством. Знали вони залізоробне, гончарне, ювелірне,
косторізне ремесла, продукція яких ішла на продаж.
З 946 р. Древлянська земля, а з нею й Житомир остаточно входить до складу Київської Русі. За її часів
Житомир не був значним містом, не лежав на князівських шляхах, якими ходили за полюддям, мабуть,
тому немає згадки про нього в давніх літописах. З 1241 р. для міста настали сумні часи. Воно зазнало
страшних руйнувань від орд хана Батия. Та згодом самотужки місто відродилося. За литовської доби
Житомир входить уже до 14 найбільших міст князівства.
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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

УДК 574.64:594.1.3
А.П.Стадниченко
МАЛАКОТОКСИКОЛОГІЯ, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
Обговорюються предмет, об’єкт, основні завдання і проблеми нової галузі водної токсикології малакотоксикології
Важлива роль, яку відіграють м’якуни - одні з найпоширеніших і найчисельніших компонентів
водних біоценозів, - у біогенному кругооберті речовин і у потоці енергії в біосфері, використання їх як
об’єктів дослідження (модельні види) при опрацюванні загальногідробіологічних проблем, що все
ширшає рік від року, зумовили бурхливий розвиток токсикологічних досліджень цих тварин у багатьох
країнах світу. Актуальність таких досліджень безперечна, оскільки забруднення водного середовища
різними за своєю природою та концентраціями полютантами, починаючи з кінця 30-их років нашого
століття й до сьогодення, відбувається зростаючими темпами. Відтак на сьогодні забруднення водотоків і
водойм промисловими, сільськогосподарськими і комунально-побутовими скидами набрало глобального
характеру. Забруднене водне середовище стало звичайним місцем перебування гідробіонтів. Нерідко
рівень сапробності та токсобності водойм такий, який спричиняє значне зменшення густини популяцій
або ж викликає повне знищення малакоценозів. І хоча скидання у водойми деяких найбільш токсичних
речовин регламентується державним законодавством, справи з цим далеко не гаразд. Зараз існують дві
системи гранично допустимих концентрацій (ГДК) токсичних речовин. Одна з них - санітарно-гігієнічна,
призначена для обмеження вмісту токсичних речовин у водогінній мережі та водоймах санітарногігієнічного призначення. Друга - рибогосподарська, що забезпечує охорону від дії полютантів риб, яких
розводять у рибних господарствах, і лише в деякій мірі - тих безхребетних, котрі становлять собою
основу їх кормової бази (здебільшого це гіллястовусі ракоподібні). Отже, як однією, так і другою
системами ГДК повністю ігноруються донні безхребетні, котрі у багатьох водоймах утворюють
переважаючу частину біомаси бентосу, що споживається придонними рибами. Сьогодні відчувається
невідкладна потреба в опрацюванні універсальної, екологічної системи ГДК, застосування якої
дозволить оберегти від шкідливої дії полютантів усе, без виключення, населення водного середовища.
Проблема ця не нова. Починаючи з 70-их років і дотепер низка дослідників наполягала на необхідності
створення єдиної для усіх гідробіонтів системи ГДК [1:2]. Проте справа не зрушилась із місця й досі, поперше, через розбіжність у поглядах щодо доцільності створення універсальної системи ГДК, по-друге,
через надзвичайно великий обсяг роботи, по-третє, через труднощі методичного характеру.
Одним із першорядних завдань малакотоксикології є виявлення значень основних токсикологічних
показників (для кожного виду тварин і для кожного полютанта окремо) і на підставі цих та інших
досліджень встановлення оптимальних для всіх мешканців водного середовища значень ГДК. Лише за
цієї умови можливим є створення екологічного комфорту для всього населення кожної з конкретних
континентальних водойм. При цьому оперувати треба не двома, як це робилося у більшості випадків до
останнього часу (LC0 - найменша смертельна концентрація і LC100 - найбільша концентрація,
витримувана усіма піддослідними тваринами), а трьома токсикологічними показниками (LC0, LC100 і
LC50 - середня смертельна концентрація), як слушно зауважує Ш.Д.Мошковський [3], бо LC50 набагато
інформативніший показник, ніж LC0 і LC100.
Збереження біологічної різноманітності у водному середовищі життя неможливе без детального
вивчення особливостей впливу на кожний з видів забруднюючих воду хімічних агентів як мінерального,
так і органічного походження, причому, як кожного окремо, так і при їх комплексній дії на організми
(через наявність анатагоністичної та синергетичної дії хімічних агентів на організми) [4], а також
захисно-пристосувальні і патологічні реакції останніх. Перші з них забезпечують адаптацію гідробіонтів
до дії на них полютантів, другі призводять до захворювання або загибелі особин.
У останні 20-25 років чимало токсикологічних досліджень різних прісноводних м’якунів здійснено як
у нас, так і за рубежем. Успіхи та досягнення сучасної малакотоксикології визначаються передусім як її
тісними зв’язками з іншими природничими дисциплінами (зоологією, фізіологією, біохімією,
гістологією, гістохімією, екологією та ін.), так і застосуванням, окрім суто токсикологічних, і багатьох
інших методів дослідження (гістологічних, біохімічних, електронномікроскопічних, серологічних).
Використання сукупності різноманітних методів дослідження дозволяє ставити й успішно вирішувати
різні малакотоксикологічні проблеми, що сприяє становленню та розвитку цього нового напрямку водної
токсикології. Важливу роль у цьому відіграло й те, що останнім часом значна частина гідробіологів, які
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працюють у галузі водної токсикології, зійшлася на доцільності уніфікації методів токсикологічних
досліджень з тим, щоб отримані в різних лабораторіях матеріали були придатними для
систематизування,
порівняння,
аналізу,
узагальнення.
Зараз
найуживанішими
методами
малакотоксикологічних досліджень є такі, що запропоновані В.А.Алексєєвим [5] і Н.С.Строгановим [6].
Перший з них розрахований на короткотривалі, гострі досліди, другий, крім того, й на тривалі, хронічні
експерименти. На жаль, численні відомості з малакотоксикології, зосереджені в науковій літературі, що
датуються 40-70-ими роками нашого століття, виявляються непридатними для використання. Причина
цього полягає в тому, що дослідники тих років нерідко припускалися істотних помилок у методиці
постановки експериментів, через що отримані ними дані та зроблені з них висновки є некоректними. До
того ж останні часто базувалися на спостереженнях над украй малими вибірками м’якунів. Якщо ж
вибірки були репрезентативними, наслідки порівняння дії полютантів на тварин контрольної та
піддослідної групи робилися "на око", без застосування методів варіаційної статистики, що їх у значній
мірі знецінює. Крім того, досліди були виключно лабораторними й до того ж такими, при котрих умови
утримання тварин сильно відрізнялись від природних, що не враховувалося при інтерпретуванні даних,
отриманих в експерименті. Рідко коли при проведенні токсикологічних дослідів бралася до уваги
можливість впливу на їх результати неспецифічних чинників різної природи, котрі, як тепер
загальновідомо [7], неабияк впливають на рівень токсичності полютантів і на здатність організмів
протистояти дії токсичного чинника. Нарешті, численні роботи минулих років аж ніяк не доводиться
брати до уваги іще й через те, що в них йдеться в основному лише про гострі, короткотривалі досліди, а
їх, як відомо, недостатньо [8] для отримання вірогідних відомостей про ступінь токсичності полютантів і
про чутливість та витривалість щодо їх дії на м’якунів. Адже хід викликаного отруєнням патологічного
процесу та його кінцевий результат у величезній мірі залежать не тільки від концентрації полютанта, а й
від тривалості його дії на біонтів. Чим довшим є час, впродовж якого тварини піддаються дії шкідливих
речовин, тим тяжчий у них перебіг патологічного процесу, тим вищою є смертність особин. Саме через
це останнім часом для оцінки токсичності полютантів нерідко користуються таким показником, як час
виживання (час, за який патологічний процес завершується загибеллю тварин).
Комплексне застосування сучасних методик дозволяє опрацювати методичну схему
малакотоксикологічних досліджень з біологічного нормування речовин, шкідливих для населення
природних водойм. Використання саме м’якунів для біотестування виправдовується тим, що чутливість
їх до дії полютантів значно нижча, а витривалість - набагато вища, ніж переважної більшості інших
мешканців водного середовища. А це означає, що ГДК, розраховані на м’якунів, повинні "працювати" на
інших гідробіонтів і поготів.
Відомо [9], що специфіка та згубна дія на тварин різних токсичних речовин визначається не тільки їх
кількістю та якісними властивостями, але й гідрологічними та гідрохімічними характеристиками
заселених м’якунами водойм. Отже, полютанти впливають на цих тварин двома шляхами. Прямий,
неопосередкований - це дія токсичних речовин на поведінкові, фізіологічні, біохімічні та біологічні
процеси, що перебігають в організмі м’якунів, зрушуючи їх в той чи інший бік. Непрямий,
опосередкований вплив полютантів на цих тварин зумовлений змінами через забруднення середовища
фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей води. Саме через це проблема впливу полютантів на
м’якунів виявляється складною та багатогранною.
Для вирішення основного завдання малакотоксикології (див. вище) необхідним є дослідження
симптомокомплексу отруєння м’якунів різними за своєю природою полютантами (речовини локальної,
нервовопаралітичної, наркотичної, комбінованої дії, цитоплазматичні, гемолітичні, ензиматичні отрути)
та з’ясування його залежності від концентрації хімічного агента, тривалості його впливу на організм,
фізіологічного стану піддослідних тварин. У м’якунів, підданих дії токсичних речовин, спостерігаються
зрушення у роботі різних систем органів. Виявлення й дослідження уражень, викликаних дією на
м’якунів різних токсичних речовин, динаміка їх розвитку в часі необхідні для з’ясування механізмів
розвитку гострого, підгострого та хронічного патологічних процесів отруєння. Змінам підпадає, перш за
все, рухова активність, в основі якої лежить [10] порушення нормальної функції гладких м’язів ноги. При
невисокій концентрації полютантів на початковому етапі процесу отруєння рухова активність тварин
зростає, пізніше - сповільнюється. При цьому нога набрякає, збільшуючись у об’ємі в 1,5-2 рази, а
незадовго до загибелі тварин стискається. Відтак її бічні краї з гладких, рівних стають хвилястими. Під
дією полютантів змінюються також ритм серцевих скорочень [11], різні показники процесу дихання [12],
живлення та травлення [13], розмноження [8], виділення [10].
Із зовнішніх симптомів отруєння у м’якунів найчастіше спостерігається ослизнення тіла через
посилення секреції шкірних одноклітинних залоз, руйнування та злущування епітелію шкіри аж до
утворення виразок, розширення кровоносних судин, що супроводжується кровотечами різної
інтенсивності, зміна забарвлення шкіри, широке розкривання усіх отворів (ротового, анального,
видільного, статевих) і вивертання назовні через них початкових або кінцевих відділів відповідних
систем органів.
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Детальне дослідження симптоматики отруєння м’якунів вкрай необхідне для уніфікації симптомів
при оцінюванні рівня шкідливості того чи іншого полютанта. При цьому особливу увагу слід приділяти
з’ясуванню ступеня їх специфічності для кожної конкретної інтоксикації, час від її початку до моменту
реєстрації перших ознак отруєння та тривалості їх виявлення.
Патологічний процес, викликаний отруєнням тварин полютантами, відзначається фазністю перебігу
[8:14-16]. У ньому чітко розрізняються 5 фаз (наводимо їх у порядку наростання токсичного ефекту):
байдужості, стимуляції, депресії, сублетальна, летальна.
Досі не з’ясовано особливостей перебігу захворювань м’якунів, споводованих отруєнням їх різними
групами токсичних речовин, застосованих у кількох різних концентраціях і при різній тривалості
експозиції. Це дуже важливо, тому що при невисоких концентраціях полютантів хід патологічного
процесу не п’ятифазний, а двофазний, оскільки на фазі стимуляції цілком можлива аклімація організмів
[17] до нових умов середовища через активацію відповідних компенсуючих механізмів, у тому числі
через підвищення рівня загального обміну речовин і підтримання його на стабільному рівні,
оптимальному для цих умов, або через часткове чи повне "перемикання" [18] аеробного шляху
розщеплення універсального енергетичного субстрату (глікогену) на анаеробний (гліколіз). При високих
концентраціях токсикантів фаза байдужості звичайно випадає. Цілком можливо, що вона дуже нетривала
і через це не вловлюється дослідниками. Фаза стимуляції випадає також, якщо ж вона є, то дуже
короткотривала. За цих умов у ході патологічного процесу переважають три останні його фази, котрі
досить швидко змінюються одна одною.
Фаза депресії відзначається пригніченням усіх життєвих функцій тварин. При достатній витривалості
особин на цьому етапі патологічного процесу можливим є встановлення гомеостазу та одужання
м’якунів. При певній же концентрації полютанта в організмі (у здорових тварин - при одній, у
ослаблених хворобами, паразитами та ін. - при іншій) настає момент, коли вибувають з ладу
компенсаторні механізми, що веде до пригнічення захисно-пристосувальних здатностей тварин і до
розвитку у них завершальних фаз процесу отруєння - сублетальної та летальної.
Досі лишається не опрацьованим і питання зворотності токсичних процесів у м’якунів на рівні клітин,
тканин, органів, систем органів і цілісного організму. Розв’язання його неможливе без дослідження
віддалених наслідків перенесеного тваринами отруєння. Адже відомо [9], що навіть тоді, коли разова або
хронічна інтоксикація зворотні, вони все ж залишають в організмі цих тварин слідовий ефект, який
посилює [16] ембріотоксичну, мутагенну, канцерогенну дію повторного отруєння. Найбільш тривала
післядія спостерігається при отруєнні гідробіонтів речовинами органічного походження (феноли,
пестициди, гербіциди та ін.).
Необхідно наголосити ще на тому, що зараз майже нічого не відомо про детоксикацію сторонніх
речовин, які надходять із забрудненого середовища в організм м’якунів. Вимагає подальших
експериментальних досліджень і проблема впливу абіотичних чинників навколишнього середовища на
токсичність для них різних груп полютантів і витривалість до їх дії цих тварин. При зміні умов, що
виходять за фізіологічно-адаптивні межі, це потужне фізіологічне навантаження, при якому діяльність
компенсаторних систем організму стає неефективною, що викликає порушення механізмів
саморегуляції, а останнє призводить до розбалансування роботи взаємопов’язаних органів та їх систем.
При проведенні токсикологічних досліджень зазвичай не бралося до уваги те, що м’якуни дуже часто
виступають як проміжні живителі трематод. Отже, призначений для дослідів матеріал неодмінно
потребує попереднього паразитологічного обстеження на предмет прижиттєвого виявлення у них
розповсюджувальних личинок трематод - церкарій. Інакше результати дослідів будуть некоректними.
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УДК 594.1.5:576.316.2
Р.К.Мельниченко
КАРІОТИПИ UNIO PICTORUM ТА U.CONUS (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE)
Вивчено каріотипи двох видів молюсків роду Unio. Визначено диплоїдне число хромосом (2n), їх
морфологію та основне число (NF). Вказано відсоток метафазних пластинок з модальним числом
хромосом.
Молюски родини Unionidae (перлівницеві) широко розповсюджені у водоймах земної кулі. В
прісноводних екосистемах вони складають значну частину біомаси бентосних тварин, пов`язані
різноманітними трофічними, форичними, топічними зв’язками з іншими гідробіонтами, беруть участь у
процесах самоочищення природних вод.
Сучасна систематика молюсків традиційно користується порівняльно-морфологічним методом, в
основі якого лежить використання таких ознак, як розміри, форма, товщина та забарвлення черепашки,
особливості лігаменту, верхівкої скульптури, замка, відтисків м`язів тощо. Однак для вирішення ряду
проблем, пов`язаних із дослідженням еволюційних процесів, механізмів видоутворення, репродуктивної
ізоляції та гібридизації між окремими формами, уточненням систематичного положення організмів,
спеціалісти дедалі частіше використовують як таксономічну ознаку каріотип тварин.
Родина Unionidae, як і весь клас Bivalvia, вивчена каріологами вельми недостатньо. Досліджено на
наш час чотири види перлівницевих - U.pictorum, Anodonta anatina [1], U.pictorum, U.tumidus, Crassiana
crassa [2]. Однак систематика Unionidae в останні два десятиліття зазнала радикального перегляду [3:4], а
автори цитованих вище робіт, як видно з назв видових таксонів, дотримувались застарілих поглядів на
класифікацію цієї родини і мали справу зі збірними видами. Згідно з ревізією перлівницевих, здійсненою
останніми зі згаданих авторів, раніше збірний вид U.pictorum поділений на U.pictorum, U.rostratus,
U.limosus, U.muelleri, а вид U.tumidus - на U.tumidus та U.conus. Проте деякі дослідники, котрі як
критерій виду використовували особливості міогенів, вважають неможливою таку диференціацію [5].
Виходячи з вищезгаданого, гадаємо, що є доцільним вивчення каріотипів перлівницевих фауни України.
Матеріал і методика. Матеріалом для дослідження послужили 18 екз. U.pictorum та 16 екз. U.conus,
зібраних у червні-серпні 1997 р. в р.Тетерів на околицях Житомира (гідропарк, с.Тетерівка). Придатними
для вивчення каріотипів виявились матеріали, одержані від десяти особин U.pictorum та восьми U.conus.
Препарати готували і фарбували відповідно до методик, що використовуються в каріосистематиці
хребетних [6] та молюсків [7] з деякими модифікаціями (вводили 0,05%-ний розчин колхіцину на 16-20
год, збільшили час гіпотонії до 60-70 хв, фіксували сумішшю етанолу та льодяної оцтової кислоти (3:1)
без центрифугування, не проводили обробку в соляній кислоті). Пошук та аналіз метафазних пластинок
здійснювали при збільшенні 200 (об.20, ок.10) та 900 (об.90, ок.10) на мікроскопі "Біолам Д-12".
Метафазні пластинки із вдалим розташуванням хромосом та середнім ступенем спіралізації
фотографували (плівка "Мікрат 300") за допомогою фотонасадки МФН-12У4.2. Довжину плеч хромосом
вимірювали на отриманих фотографіях штангенциркулем. Класифікацію хромосом здійснювали згідно з
номенклатурою Левана зі співавторами [8].
Результати і обговорення. Диплоїдний набір U.pictorum включає 38 хромосом (2n=38). Модальне
число хромосом виявлено у 49,7% метафазних пластинок. Каріотип представлений 13-ма парами мета(m), чотирма парами субмета- (sm) та двома парами субтелоцентриків (st), що рівномірно зменшуються в
довжині. Лише перша пара хромосом має статистично достовірні відмінності, її абсолютна довжина в
1,3-2,2 рази більша від інших хромосом. Кількісні співвідношення між хромосомами з різною
морфологією дещо змінюються в залежності від їх ступеня спіралізації, проте всі вони двоплечі. Основне
число NF=76.
Диплоїдний набір U.conus з 38-ма хромосомами (2n=38) виявлений нами у 55,9% метафазних
пластинках. Каріотип представлений хромосомами чотирьох морфологічних типів, що утворюють
рівномірно зменшуваний ряд. Серед хромосом 11 пар мета- (m), 7 пар субмета- (sm), субтело - (st) і пара
акроцентриків (t).
Співвідношення між мета-, субмета- та субтелоцентричними хромосомами може дещо змінюватись у
залежності від ступеня їх спіралізації, проте завжди в каріотипі присутні різко нерівноплечі хромосоми.
Основне число NF=74. Отже, незважаючи на однакове число хромосом в каріотипах обох видів, вони
відрізняються своєю морфологією. Вважаємо доцільним використання каріотипу як допоміжної
таксономічної ознаки в сукупності з іншими методами систематики тварин для розмежування U.pictorum
та U.conus.
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О.В.Гарбар
ХРОМОСОМИ СТАВКОВИКІВ (PULMONATA, LYMNAEIDAE) З ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ
Дослiджено кiлькiсть i морфологiю хромосом Lymnaea stagnalis та L.patula. Хромосомна формула
L.stagnalis: 2n = 6m+10sm+20t = 36. Основне число NF=52. Хромосомна формула L.patula: 2n = 22m+
12sm = 34. Основне число NF = 68.
Використання нових методiв дослiдження останнiм часом призвело до перегляду iснуючих
таксономiчних груп ставковикiв, що дозволило розмежувати види з дуже подiбними конхiологiчними
особливостями. Велике значення при встановленнi видової приналежностi дослiджуваних форм
молюскiв має вивчення їх хромосомних наборiв. Вiдмiнностi в карiотипах (виключаючи iндивiдуальнi)
дають право зробити висновок про належнiсть порiвнюваних форм до рiзних видiв [1]. Хромосомнi
набори ставковикiв пiдроду Lymnaea майже не вивчались, а пiдроду Percgriana не вивчались зовсiм. Тому
це питання потребує поглибленого дослiдження.
Матерiал i методика. Дослiджено 15 екз. Lymnaea stagnalis Linne, 1758 та 10 екз. Lymnaea patula Da
Costa, 1778. Тварини зiбранi вручну в р. Тетерiв (Житомир) влiтку 1997 року на прибережних мiлинах з
послабленою течiєю i пiщаним дном. В окремих мiсцях пiщанi дiлянки змiнюються гравiйно-гальковими.
Видову приналежнiсть визначено компараторним методом [2].
Препарати хромосом готували методом розкапування клiтинної суспензiї за класичною методикою
[3], дещо змiненою i модифiкованою стосовно молюскiв [4:5]. Для отримання препаратiв з великою
кiлькiстю метафазних пластинок тваринам вводили фiтогемаглютинiн (ФГА). Першу iн`єкцiю ФГА
робили за 72 год з розрахунку 0,02мл на 1г. Iн`єкцiю повторювали через 24 год з аналогiчним
дозуванням. Введення ФГА розпочинали на 3-4-ий день пiсля аклiмацiї тварин до умов акварiума.
Оброблених молюскiв витримували 4-5 год в 0,05%-ному розчинi колхiцину. Дослiджували клiтини
гепатопапкреаса. Проби витримували 50-60 хв у дистильованiй водi для гiпотонiї, а потiм фiксували в
сумiшi етанолу та льодяної оцтової кислоти у спiввiдношеннi 3:1. Фiксований матерiал мацерували в
сумiшi 60%-ної молочної та льодяної оцтової кислот у спiввiдношеннi 1:30 та готували клiтинну
суспензiю, яку розкапували на охолодженi предметнi скельця. Фарбували хромосоми азур-еозином за
Романовським (4%-ний розчин в 0,01М натрiй фосфатному буферi (PH6,8) протягом 40 хв. Препарати
заключали в канадський бальзам. Придатними для аналiзу виявились препарати вiд 4-х екз. L. stagnalis та
вiд 5-ти L.patula. Для мiкрофотографування вiдбирали метафазнi пластинки з приблизно однаковим
ступенем спiралiзацiї хромосом. Дослiджено по 30 метафазних пластинок кожного виду. Морфологiю
хромосом визначено у вiдповiдностi до класифiкацiї Левана зі спiвавторами [6].
Результати дослiдження. Диплоїдний набiр L.stagnalis 2n=36. Хромосоми 1 пари видiляються значним
розмiром. Довжина iнших хромосом зменшується поступово. У складi карiотипу виявлено хромосоми
трьох морфологiчних типiв. Метацентричними є хромосоми1-2 та 9 пар, 3-4, 10-12 i 15 пари представленi
субметацентриками. Решта хромосом (5-8, 13-14, 16-17 пари) - акроцентрики. За вiдносними розмiрами
метацентричнi хромосоми становлять 22,7% довжини гаплоїдного набору. Хромосомна формула:
2n=6sm+10sm+20t=36. Основне число NF=52.
Диплоїдний набiр L.patula 2n=34. Всi хромосоми зменшуються в розмiрах поступово. Карiотип
складається з хромосом двох морфологiчних типiв. Метацентричними є хромосоми 1, 3-4, 6-10, 13 та 1617 пар. Хромосоми iнших пар представленi субметацентриками. За вiдносними розмiрами метацентричнi
хромосоми становлять 66,7% довжини гаплоїдного набору. Хромосомна формула:2n=22m+12sm=34.
Основне число NF= 68.
Обговорення. Для L. stagnalis ранiше повiдомлялось лише число хромосом у гаплоїдному наборi
(n=18) [7]. Аналогiчне число хромосом у родi Lymnaea мають представники кiлькох iнших пiдродiв.
Тому цей параметр не може бути надiйною таксономiчною ознакою. Проведенi нами дослiдження
морфологiї хромосом L. stagnalis дозволяють виявити деякi особливостi його карiотипу. А саме,
наявнiсть значної кiлькостi акроцентричних хромосом може розглядатись як диференцiююча ознака
принаймi на рiвнi пiдроду Lymnaea s. str. Карiотипи кiлькох дослiджених видiв пiдроду Stagnicola (якi
також мають у гаплоїдному наборi 18 хромосом) складаються з метацентрикiв та субметацентрикiв [8],
що в деякiй мiрi пiдтверджує наше припущення.
Стосовно карiотипу L.patula нами не виявлено повiдомлень у доступнiй лiтературi. Пiдрiд Peregriana,
до якого належить цей вид, ранiше включався в пiдрiд Radix. Для цього останнього вiдомi хромосомнi
числа кiлькох видiв [8]. У гаплоїдному наборi всi вони мiстять 17 хромосом, що збігається з
результатами наших дослiджень. Вiдсутнiсть вiдомостей про морфологiю хромосом iнших видiв пiдроду
не дозволяє зробити висновки про видоспецифiчнiсть карiотипу.

103

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 1. Природничі науки.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Старобогатов Я.И. Практические приемы систематики и вопрос о критерии вида // Зоологический
журнал. 1968.-т.XLУП, 6.-С.875-886.
2. Старобогатов Я.И., Толстикова Н.В. Моллюски // История озер СССР. Общие закономерности
возникновения и развития озер. Методы изучения истории озер. -Л.: Наука, 1986.-С.156-165.
3. Ford R., Hamerton J.L. A colchicine hipotonic citrat squash sequence for mammalian chromosome. // Stain
technology.-1956.-31,6. P.247-251.
4. Баршене Я.Я. Изучение хромосомных комплексов // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. - 1990.- Т. 219. - С.3744.
5. Ситникова Т.Я., Островская Р.М., Побережный Е.С., Козлова С.А. Новые результаты исследования
полиплоидии у байкальских эндемичных моллюсков рода Benedictia (Castropoda, Pectinibranchia
Benedictioidae) // Морфология и эволюция беспозвоночных. -Новосибирск, 1991.-С.266-281.
6. Levan A., Fredga K., Sandberg A.A. Nomenclature for centromeric position on chromosomes // Hereditas.1964. -V. 52. - P.201-220.
7. Burch J.B. Chromosome numbers and systematics in euthyneuran snails // Proc. first Europ. malacol.
Congr.-1965.-P.215-241.
8. Inaba A. Cytotaxonomic studies of Lymnaeid Snails // Malacologia.-1969.-V. 2.- P.143-168.
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Науковi iнтереси:
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УДК 594.3 (Lithoglyphidae)
В.М. Градовський
ДО ФАУНИ ТА ЕКОЛОГІЇ LITHOGLYPHIDAE ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Досліджено якісний склад гребінчасто-зябрових молюсків родини Lithaglyphidae України. Наведено
відомості про їх поширення та екологію.
Літогліфові України на сьогодні досліджені вкрай недостатньо через те, що погляди на систематику
цієї групи неодноразово зазнавали докорінних змін, внаслідок чого окремі таксони то підносилися до
рангу видів, то зводилися до різновидностей, то об’єднувалися у "види", які пізніше виявилися збірними.
Лише останнім часом після того, як було ретельно здійснено ревізію Lithoglyphidae [1], вдалося з’ясувати
якісний склад цієї групи, поширеної у водотоках Правобережної України. Відомості про екологічні
особливості окремих видів родини Lithoglyphidae дуже обмежені [2]. Усе це й спонукало нас здійснити
дослідження видового складу фауни Lithoglyphidae Правобережної України та екологічних особливостей
кожного з наявних на її теренах видів.
Матеріал і методика: понад 23360 екз. літогліфових, зібраних на теренах Правобережної України
(басейни Дніпра, Південного Бугу, Дністра) впродовж 1994-1998 років. Молюсків збирали переважно
вручну, рідше - за допомогою гідробіологічних сит і сачка, дночерпачки. В лабораторію матеріал
перевозили в полотняних мішечках, уміщених у свою чергу в поліетиленові пакети. Молюсків
перекладали водяною рослинністю. Видову належність їх визначали, як це робиться звичайно, за
конхіологічними ознаками, а крім того, застосовували й компараторний метод [3]. Правильність
визначення матеріалу підтверджена старшим науковим співробітником Інституту зоології НАН України
В.В.Аністратенком.
Результати дослідження та їх обговорення.
Фауна молюсків родини Lithoglyphidae Правобережної України представлена трьома видами та двома
підвидами:
Родина Lithoglyphidae (Mühlfeldt, 1821)
Рід Lithoglyphus (Hartmann, 1821)
Lithoglyphus naticoides naticoides (C.Pfeiffer, 1828)
Lithoglyphus naticoides berolinensis (Westerlund, 1886)
Lithoglyphus puramidatus (Mollendorf, 1873)
Lithoglyphus apertus (Küster, 1852)
Як видно з вищенаведеного систематичного списку видів Lithoglyphidae Правобережної України, на
теренах її поширені представники лише одного роду - Lithoglyphus. Всі вони належать до номінативного
підроду - Lithoglyphus S.Str.
Нашими дослідженнями з’ясовано [4], що, крім L.naticoides naticoides, L.pyramidatus і L.apertus, які
раніше зазначалися для обстеженого нами регіону, на півночі його трапляється (й то досить часто)
L.naticoides berolinensis.
Аналіз особливостей поширення Lithoglyphidae по теренах Правобережної України свідчить про те,
що L.naticoides naticoides розповсюджений досить рівномірно, L.naticoides berolinensis відомий лише з
басейну Прип’яті, L.apertus - з басейнів Дунаю та Півд. Бугу, середнього та нижнього Дніпра. Що
стосується L.pyramidatus, то при такому ж поширенні, як і L.naticoides naticoides, він усе ж таки більш
притаманний пониззю Дніпра і Південного Бугу, ніж іншим ділянкам Правобережної України.
Нижче наводимо екологічні особливості усіх відомих для регіону таксонів Lithoglyphidae:
L.naticoides naticoides - помірно реофільний вид. Живе у проточних водоймах, але не витримує
високих значень швидкості течії, тому зустрічається переважно в тих біотопах, в яких вона не перевищує
1 м/с. Найзвичайніші місця його перебування - це ріпаль великих і малих річок, їх старики, допливи.
Трапляється він і у полоях, які утворюються внаслідок весняних і літніх повеней. Оселяється на різного
типу донних відкладеннях, найчастіше більше або менше замулених [5], а також, правда, рідше - на
водяній рослинності. Віддає перевагу водоймам із слабколужною реакцією середовища. Солоність води в
місцях його перебування, як свідчать наші спостереження та літературні відомості [6], коливається в
межах 0,6-3‰. Найбільшою густиною поселення характеризуються популяції, приурочені у своєму
поширенні до р.Горинь (30-22300 екз/м2).
L.naticoides berolinensis - теж помірно реофільний молюск. Він живе у річках, їх рукавах, стариках,
каналах. Як правило, зустрічається на глибинах від 0,05 до 1,1 м. Трапляється на різнорідних донних
відкладеннях - глеєвих мулистих, піщано-мулистих. Зустрічається зазвичай від урізу води до глибини
0,1-1,1 м. Найчастіше трапляється на дні, хоча нерідко його можна побачити на придонних частинах
водяної рослинності. Реєструється в лужних, слабколужних, рідше - в слабкокислих водах. Густина
населення його популяцій варіює від 12 до 123 екз/м2.
L.pyramidatus, як і попередні Lithoglyphidae, належать до категорії помірно реофільних молюсків.
Заселяє великі та малі річки, їх рукави, допливи, старики. Численним є у водосховищах Дніпровського
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каскаду. Порівняно з L.naticoides naticoides і L.naticoides berolinensis відзначається більшою схильністю
до фітофільності. Тому найчастіше зустрічається в ріпалі, де потужнішими є зарості водяної рослинності.
У ряді ж місць на обстеженому нами терені при наявності великої кількості мікроскопічних водоростей і
вищих квіткових рослин утворює густонаселені популяції лише на тих ділянках, які позбавлені підводної
рослинності. Це, наприклад, має місце у пониззі Дніпра (с. Білозерка Херсонської обл.). Зустрічається на
глибинах від 0,05 до 0,9 м. Виявлений у водоймах із слабколужним і лужним середовищем.
L.apertus - також помірно реофільний вид. Живе у великих, набагато рідше у малих річках, їх рукавах,
лиманах (наприклад, у Дніпровському). Зустрічається при швидкості течії від 0,1 до 1 м/с (часом і при
вищій). Бентичний молюск. Зустрічається на донних відкладеннях різного походження, в тому числі й на
гравійно-кам’янистих. На останніх, одначе, не буває багаточисельним. Глибоководніший у порівнянні з
іншими Lithoglyphidae українських популяцій: виявляється не лише в ріпалі, а й у медіалі річок на
глибинах до 1,2-1,8 м.
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УДК 519.6:517.927
Б.М.Ляшенко
ОБЧИСЛЕННЯ ВЛАСНИХ ЗНАЧЕНЬ РІВНЯННЯ ШРЕДІНГЕРА З ПОТЕНЦІАЛОМ
x 2 + l x 2 / (1 + gx 2 ) МЕТОДОМ ДВОСТОРОННЬОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
Пропонується метод двосторонньої апроксимації для відшукування з гарантованою точністю власних
значень оператора Шредінгера зі згаданим у назві роботи потенціалом.
Ряд актуальних проблем теоретичної фізики потребує ретельного дослідження поведінки власних
значень рівняння Шредінгера
(1)
u¢¢ - (V ( x ) - E )u = 0
2
2
2
(2)
з V ( x ) = x + lx / (1 + gx )
як функції деяких параметрів l, g .
Виходячи із виду потенціальної функції (2), маємо сингулярну задачу про власні значення на
інтервалі ( -¥, ¥ ) і необмеженим зростанням потенціальної функції V ( x ) при x ® ¥ .
Певні дослідження цієї проблеми проведені розвиненням розв’язання рівняння (1) в степеневі ряди по
парних і непарних степенях [1] за допомогою варіаційного методу Релея-Рітца [2], з використанням три-,
п’яти-, семиточкових різницевих схем [3]. Однак жоден зі згаданих методів розв’язування задач про
власні значення, незважаючи на велику кількість наведених значущих цифр в отриманих результатах, не
дає гарантованої точності шуканих власних значень поставленої сингулярної задачі.
Для розв’язування сингулярної задачі (1),(2) з умовами обмеженості власної функції в точках
сингулярності
(3)
u( -¥ ) < ¥, u( ¥ ) < ¥
пропонується метод двосторонньої апроксимації [4] власних значень, згідно з яким власні значення
сингулярної задачі (1)-(3) апроксимуються відповідними власними значеннями допоміжних
несингулярних задач на відрізку [c,d] з виключеними сингулярними точками
(4)
y ¢¢ - (V ( x ) - m ) y = 0,
y ( c ) = 0, y ( d ) = 0;
z ¢¢ - (V ( x ) - n )z = 0,
z ¢( c ) = 0, z ¢( d ) = 0.

(5)

При V ( x ) - E > 0 для x Î R \ [c, d ] мають місце нерівності n < E < m .
Для чисельного розв’язування задач (5) і (4) застосуємо відповідно триточкові різницеву та
варіаційно-різницеву схеми, що забезпечують наближення знизу і зверху до власних значень сингулярної
задачі. Отже, маємо
(6)
vkh £ Ek £ mkh .
Побудуємо розрахункові різницеві схеми для розв’язування задачі (1)-(3). Для цього на відрізку [c, d]
введемо різницеву сітку w h = {x0 = c, x n = d , h = ( d - c ) / n, xi +1 = xi + h, i = 0, n - 1} .
Варіаційно-різницева схема другого порядку точності для задачі (4) має вигляд
(7)
æ
ö
æ
ö
h2
2
h2
æ
ö
ç1 - (Vi - m h )÷ yi -1 + ç - 2 - h 2 (Vi - m h )÷ yi + ç1 - (Vi - m h )÷ yi +1 = 0,
è
ø
6
3
6
è
ø
è
ø
y0 = 0, yn = 0 .
Різницева схема другого порядку точності для задачі (5) приймає вигляд

(

)

z i -1 + - 2 - h 2 (Vi - n h ) z i + z i +1 = 0 ,

(8)

ö
æ h2
ö
æ h2
. z1 = z0 ç1 + (V0 - n h )÷ , z n -1 = z n ç1 + (Vn - n h )÷ .
2
2
ø
è
ø
è
Точки x=c, x=d урізання області означення задачі обираємо так, щоб отримана похибка двосторонньої
апроксимації не перевищувала заданої точності e шуканих власних значень mk - n k £ e .
Застосуємо побудовані розрахункові схеми (7),(8) до розв’язування задачі (1)-(3). Перш за все,
врахвуючи парність потенціальної функції (2), задачу (1)-(3) зводимо до задачі на півінтервалі [0, ¥ ),
ставлячи в точці симетрії x=0 крайову умову:
а) u ¢(0) = 0 для парних власних функцій;
б) u (0) = 0 для непарних власних функцій.
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Оскільки

V ¢ ( 0) = 0 , то для варіаційно-різницевої схеми крайову умову

y ¢( 0) = 0 можемо

æ
ö
h2
апроксимувати співвідношенням y1 = y0 ç1 + (V0 - m h )÷ .
2
è
ø
Проведемо числові дослідження для вибору точки x = d урізання області означення задачі та
величини кроку h скінченнорізницевої сітки w h для отримання власних значень сингулярної задачі (1)(3) із заданою точністю e =10-7.
Таблиця 1
n1
m1
n2
m2
n3
m3
d
3
0.9991033
1.0009707
4.8956764
5.0827615
8.3355173
9.9092967
4
0.9999989
1.0001891
4.9995487
5.0008740
8.9762065
9.0199300
5
0.9999995
1.0001882
4.9999992
5.0004716
8.9999703
9.0006629
6
1.0000000
1.0001882
4.9999994
5.0004714
8.9999976
9.0006377
7
1.0000000
1.0001882
4.9999994
5.0004714
8.9999976
9.0006377
Точку x = d урізання області означення задачі обираємо так, щоб отримана похибка двосторонньої
апроксимації не перевищувала заданої величини e . На підставі числових досліджень перших трьох
власних значень з парними власними функціями для l = 0, g = 0 при h=0.001 (див. табл. 1) обираємо
d=6.
Таблиця 2
n1
m1
n2
m2
n3
m3
h
0.01
0.9999937
1.0018889
4.9999188
5.0047833
8.9997437
9.0066014
0.005
0.9999984
1.0009424
4.9999797
5/0023714
8.9999359
9.0032377
0.001
1.0000000
1.0001882
4.9999994
5.0004714
8.9999976
9.0006377
0.0005
1.0000000
1.0000941
5.0000000
5.0002359
8.9999976
9.0003190
Результати обчислень при різних значеннях кроку сітки h для l = 0, g = 0, d = 6 дозволяють обрати
крок різницевої сітки h=0.001. Відзначимо, що, скориставшись методом екстраполяції кроку h
різницевої сітки до нуля[5], неважко встановити аналітичну залежність числових результатів від вибору
кроку h , а також уточнені власні значення різницевої задачі.
Таблиця 3
g
0.1
0.5
1
10
100
500
l
1.0431736
1.2030395
1.3805317
3.2502606
9.9761739
22.308399
E1
0.1
5.1810940
5.8715828
6.6679179
15.729329
49.292614
110.94549
E2
9.2728144
10.333500
11.593428
27.214245
87.444481
198.39469
E3
1.0312135
1.1515632
1.2929503
3.0168538
9.6921522
22.014922
E1
l

0.5

E2
E3

E1
1

E2
E3

E1
10

E2
E3

E1
100

E2
E3

5.0930571
9.1147731
1.0241095

5.4632091
9.5732429
1.1185459

5.9206294
10.144720
1.2323506

12.948030
19.906524
2.7823301

45.636515
76.252486
9.3594131

107.14364
186.54230
21.658719

5.0589626
9.0683694
1.0059428

5.2948883
9.3419379
1.0296850

5.5897782
9.6840395
1.0592968

10.701024
15.818867
1.5800222

41.441059
64.187367
5.7939412

102.55782
172.53162
16.732735

5.0082798
9.0087972
1.0008410

5.0414112
9.0440006
1.0042054

5.0828470
9.0880158
1.0084105

5.8327669
9,8822963
1.0840633

13.628770
17.972083
1.8363358

48.065908
54.563439
5.0836837

5.0009269
9.0009462
1.0001849

5.0046371
9.0047406
1.0009245

5.0092749
9.0094836
1.0018491

5.0927612
9.0948623
1.0184910

5.9283279
9.9491586
1.1848602

9.6603761
13.757724
1.9231762

E1
5.0001922
5.0009633
5.0019274
5.0192793
5.1928021
5.9640911
E2
9.0001924
9.0009714
9.0013452
9.0194734
9.1947585
9.9738815
E3
Власні значення, отримані методом двосторонньої апроксимації при d=6, h=0.001 і наведені в табл.3,
добре узгоджуються з результатами, отриманими іншими авторами [1,2].
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УДК 539.173.8 + 539.16.04
М.Т. Мордовець, Ю.К.Онищенко
НАЙПОШИРЕНІШІ НУКЛІДИ - ПРОДУКТИ РОБОТИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
(ЧЕРЕЗ 12 РОКІВ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ)
Запропоновано розподіли продуктів поділу ядер Урану за масовим та зарядовим числами, які залишились
на прилеглих до ЧАЕС територіях після аварії на 4 блоці. Розглянуто ймовірні місця дислокації та шляхи
міграції радіонуклідів за 12 років.
Продукти роботи уран-графітового реактора на теплових нейтронах можна поділити на чотири групи:
1. Залишки пального, тобто ядра Урану U-235, та решта ізотопів Урану: 238U, 234U, 236U.
2. Трансуранові елементи, що виникли і накопичились внаслідок захоплення швидких нейтронів
ядрами 238U і наступних b-перетворень.
3. Осколки поділу ядер 235U під дією нейтронів. Це b-активні елементи середини таблиці
Д.І.Менделєєва.
4. Залишки сповільнювача (графіту) та конструктивних матеріалів, що стали радіоактивними
внаслідок інтенсивного опромінення нейтронами.
Як відомо [1], значна частина цих елементів внаслідок аварії на 4-ому блоці Чорнобильської АЕС
стала забруднюючим чинником на значних територіях, прилеглих до станції. В момент вибуху реактора
біля 50 т ядерного пального, трансуранів і осколків поділу випарувалося і було викинуто в атмосферу у
вигляді дрібнодисперсних частинок. Утворилося дуже потужне джерело радіоактивних аерозолей, яке
постійно поповнювалося внаслідок загорання реакторного графіту і розносилось повітряними потоками
на значні відстані. Ще близько 70 т пального і продуктів роботи реактора викинуто в завал поблизу
реактора, на дах четвертого блока, прилеглу територію і навіть на вентиляційну трубу. В зруйнованій
шахті реактора залишилося біля 50 т пального і 700 т реакторного графіту. Останній продовжував
вигорати впродовж перших двох тижнів, спричиняючи повторні викиди радіоактивних аерозолей. За
оцінками, опублікованими після Чорнобильської катастрофи, потужність поглинутої дози
випромінювання біля зруйнованого реактора (100-200 м від активної зони) була в межах від 10 до 150
грей за годину (летальна доза в 5 зівертів набувалась, відповідно, за час від 10 хв. до 40 с.).
Нашою метою було дати оцінку відповідної кількості продуктів роботи реактора на момент аварії та
через 12 років після неї, охарактеризувати хімічні властивості радіонуклідів і їх з‘єднань, що залишились
на даний час, спрогнозувати ймовірні місця їх дислокації, шляхи міграції та можливі наслідки.
Оцінка кількості нуклідів першої та другої групи зроблена нами на основі довідкових даних про
завантаження та вивантаження ядерного реактора, за потужністю рівного чорнобильському. Левова
частка з них належить ізотопам Урану - понад 59 %, біля 1 % припадає на трансуранові елементи. Серед
них переважають ізотопи Плутонію (0,88 %), більша частина яких - це ізотопи 239Pu (Т=2,41.104 років).
Решту складають ізотопи Нептунію-237 (0,05 %), Америцію-241, 243 та Кюрію-244 (разом 0,03 %).
Оцінку відносної кількості осколків - продуктів поділу ядер U-235 - зроблено на основі
запропонованої і розробленої одним із авторів (М.Т.М.) діаграми. Вона дозволяє врахувати всі можливі
варіанти поділу важкого ядра під дією теплових нейтронів на пари - осколки, а отже оцінити незалежний
(безпосередній) вихід цих осколків. На діаграмі легко простежити і врахувати наступні b-перетворення
осколків, оцінити відносну кількість b-радіоактивних нуклідів на будь-який момент часу і повний вихід
стабільних ізотопів, кожен з яких утворюється як безпосередньо під час поділу ядра, так і внаслідок
ланцюжка наступних b-розпадів відповідних радіоактивних ізотопів.
Вихід даного осколка пропорційний числу варіантів поділу ядра 235U, під час яких він з‘являється. Ми
обмежились тими варіантами, при яких утворюється не більше п‘яти вторинних нейтронів (і=0,1,2,3,4,5),
оскільки ймовірність поділу з більшим числом нейтронів мала.
Групуючи осколки за масовим числом, можна одержати розподіл числа способів утворення нуклідів ізобар N(A) залежно від масового числа. Цей розподіл не залежить від часу, оскільки при b-розпадах
масові числа нуклідів не змінюються, а a-активних нуклідів серед осколків мало, до того ж вони
довгоживучі: ізотопи Самарію 147Sm (1011 років), 148Sm (1015 років) та 144Nd (1015 років) (рис.1).
Групуючи осколки за зарядовим числом, одержимо розподіл числа способів утворення нуклідів ізотопів N(Z). Цей розподіл, очевидно, змінюється з часом. Безпосередній вихід осколків ізотопів (t=0)
характеризується гістограмою, симетричною відносно Паладію (Z=46), з піками біля Kr - Rb - Sr - Zr і,
відповідно, біля Ba - Cs - Xe - Te (рис.2). При наступних b-розпадах відбувається швидкий перерозподіл
ізотопів, внаслідок чого число одних різко зростає, а інших зменшується. Аналогічно будується
гістограма розподілу N(Z) на період t=12 років (рис.3). З розподілу видно, що на даний
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N(A) ≠ f(t)
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Рис. 1. Розподіл числа способів утворення нуклідів-ізобар.
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Рис.2. Розподіл числа способів утворення нуклідів-ізотопів (t=0).
період залишилося лише декілька радіоактивних ізотопів - осколків. Так, 13 % ізотопів Криптону
припадає на радіоактивний 85Kr (Т=10,73 роки), 28 % ізотопів Стронцію - це 90Sr (Т=28 років), 33 %
ізотопів Цезію - 137Cs (Т=30 років), 25 % ізотопів самарію - 151Sm (Т=93 роки). Два ізотопи мають
великий період піврозпаду: Технецій-99 (Т=105 років) і Селен-79 (25% від загальної кількості ізотопів
Селену) (Т=106 років).
Досить високою активністю характеризуються лише перші 4 з перелічених нуклідів. При цьому
інертний радіоактивний газ 85Kr утворюється тільки під час роботи реактора і тут же відводиться через
вентиляційну трубу; серед викидів зруйнованого реактора цього ізотопа практично немає. Однак
шкідлива фізіологічна дія нуклідів визначається не тільки їх радіоактивністю, а й хімічними
властивостями елементів та їх сполук. У цьому відношенні надзвичайно небезпечними є довгоживучий
ізотоп 239Pu. При попаданні в організм він викликає розрив довгих молекул ДНК, що спричинює
переродження клітин. У чистому виді він також дуже токсичний. Допустима доза 239Рu в
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Рис.3. Розподіл числа способів утворення нуклідів-ізотопів через 12 років.
питній воді становить 0,035 мкг/л, в легенях - 0,13 мкг. Ці дози є майже в 100 разів меншими, ніж для
таких найтоксичніших із важких металів, як берилій, кадмій та ін.[2].
Другою групою радіонуклідів є відносно менш токсичні хімічні елементи, сполуки яких, як
правило, добре розчинні у воді. Вони легко мігрують водними шляхами, що призводить до розширення
зони забруднення. Сюди відносяться лужні (в нашому випадку - Рубідій та Цезій) та лужно-земельні
елементи (Стронцій і Берилій), а також, певною мірою, лантаноїди (в першу чергу це Неодим (Z=60),
Самарій (Z=62), Церій і Лантан). Всі перелічені елементи, особливо це стосується Неодиму та Самарію,
присутні в групі осколків у значних кількостях. Хоч процес міграції відбувається дуже повільно, все ж
його наслідки є дуже небезпечними: елементи, які мігрують найбільше, добре утримуються живими
організмами, бо вони є конкурентами подібних, постійних компонентів людського організму. Сюди
відносяться перш за все Стронцій-90, який замінює в організмі Кальцій, та Цезій-137 – замінник Натрію і
Калію. До того ж, Цезій не схильний до утворення міцних сполук, у тому числі й у живому організмі, що
зумовлює труднощі виведення елемента з організму. Стронцій зв’язується краще, проте в організмі він
утримується довго, особливо, коли входить до складу кісток.
Нарешті можна виділити і третю групу радіонуклідів, відносно не дуже токсичних, більшість
сполук яких є важкорозчинними. Такі елементи залишаються, головним чином, на тих місцях, де вони
з’явилися внаслідок аварії. Вони досить повільно мігрують у нижні шари грунту. Це основна група
хімічних елементів, таких, як Цирконій (Z=40), Молібден (Z=42), Станум, Стибій та інші. Два перші з
них абсолютно переважають серед осколків, хоч радіаційно небезпечним є лише 93Zr, повний вихід якого
найбільший серед елементів-осколків.
Решта нуклідів на даний час є стабільними або довгоживучими ізотопами. Внаслідок цього рівень
радіаційного забруднення на даний час (через 12 років) значно знизився. Він продовжуватиме повільно
знижуватися й надалі внаслідок розпаду радіонуклідів і їх міграції. Проте в зоні, безпосередньо
прилеглій до ЧАЕС, ще тривалий час існуватимуть основні чинники радіоактивного забруднення. Вони
повільно опускатимуться з поверхні грунту в нижні його шари (це, звичайно, не стосується важких за
розмірами осколків палива та елементів конструкцій). Тому загальний радіоактивний фон тут ще довго
перевищуватиме природний. Що стосується порівняно віддалених територій, то на них
продовжуватиметься міграція радіоактивних елементів. При цьому вид міграції з часом змінюється.
Якщо в перші періоди часу головним видом міграції було перенесення частинок у вигляді пилу
(аерозолей) під дією атмосферних та техногенних факторів (шинами транспорту), то згодом такий вид
міграції радіонуклідів став мало ймовірним через їх занурення в грунт. Тому нині на перше місце
виходить міграція елементів водними шляхами, про що йшла мова вище.
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АНОТАЦІЇ
SUMMARY
Дубасенюк А.А. Мотивационные факторы профессионального становления учителя.
На основе экспериментального материала анализируются мотивационные факторы профессионального
становления учителя-воспитателя: в частности, рассматриваются мотивы выбора и
привлекательности педагогической профессии и мотивы продолжения педагогической деятельности, их
динамика в зависимости от уровня продуктивности воспитательной деятельности.
Dubasenjuk A.A. Motivating Factors for Professional Formation of Teachers.
On the basis of experimental material certain motivating factors of professional formation of a teacher are
analyzed, in particular the grounds for a choice and attractiveness of the teacher’s profession and their
dynamics depending upon the efficiency level of educational work of the teacher.
Гринченко Г.Ф., Гришенкова Т.А. Нравственное воспитание младших школьников.
В статье речь идет об особенностях нравственного воспитания младших школьников, о причинах,
усложняющих этот процесс, а также о взаимодействии основных факторов, способствующих
успешному решению этой важной задачи, о роли современного учителя в формировании высокой
нравственности детей.
Hrinchenko G.F., Grishenkova T.O. Moral Education of Junior Pupils
The article is about peculiarities of moral education of junior pupils and causes complicating this process. The
article shows the interaction of the basic factors promoting the successful solution of this important task and the
role of a contemporary teacher in forming high morals of children
Ленчук И.Г.

Методологические принципы изображений в аксонометрии. Многогранники.

Обосновывается выбор метода изображений стереометрических тел в условиях внедрения в геометрии
новых информационных технологий обучения. Алгоритмизировано выполнение проеционных чертежей
многогранников.
Lenchuk I.H.

Methodological principles of drawings in axonometry.

The choice of the method of stereometrical solid drawings is motivated under the conditions of
introducing new informational technologies of teaching into geometry. The fulfilment of project drawing of
polyhedrons is algorithmized.
Онищенко Ю.К., Кашпор В.Н. Количественные отношения реагирующих веществ – основная идея
решения задач в курсе общей и неорганической химии.
Рассматриваются проблемы относительно решения студентами высших учебных заведений задач по
общей и неорганической химии. Предлагается обобщенный подход к решению большинства химических
задач.
Onyshchеnko Yu.K., Kashpur V.M. Quantative Relationship of Reactive Solving Substances – the Basic Concept
of Problems in General and Non-Organic Chemistry.
Certain issues connected with solving general and non-organic chemistry problems by college and university
students are considered. General approach to solving most of chemistry problems is proposed.
Витюк А.В., Ленчук И.Г. Реализация вычислений аналитических выражений в программировании.
Разработано и алгоритмизировано метод вычисления произвольных аналитических выражений на
этапе выполнения программ для ПК, носящих обучающий и прикладной характер.
Vitjuk A.V., Lenchuk I.H. The realization of calculation of analytical expressions in programming.
The method of calculation of free analytical expressions is developed and algorithmized at the stage of
carrying out the programs for PC, which bear teaching and applied character.

Семенец С.П. К использованию педагогического программного средства « GRAN 1» при изучении
курса алгебры и начал анализа.
Проиллюстрировано использование педагогического программного средства «GRAN 1», что
способствует: качественному формированию ведущих понятий математического анализа (предел,
непрерывность, дифференцированность) на наглядно-интуитивном уровне; самостоятельному
«открытию» учащимися некоторых свойств, правил, теорем; наведению на способ решения той или
иной задачи или примера; значительно сокращает решение непростых заданий на доказательство,
исследование; позволяет проводить исследования самими учащимися.
Semenets S. P. To the Use of Pedagogical Programmed Means «GRAN 1» in the Process of Learning Algebra
and Basis of Analysis.
The article illustrates the use of pedagogical programmed means «GRAN 1» which promotes the qualitative
forming of basic notions of mathematical analysis (limit, continuity, differentiation) on a scientific-intuitive
level; contributes to the pupil’s independent «discovery» of some properties, rules, theorems; gives the way of
solving this or that problem; decreases the solving process of complicated problems on argumentation and
research; makes it possible for the pupils to provide research work by their own.
Мисечко Е.Н., Ткаченко А.К., Рудницкий В.Л. Формирование у будущих учителей методических
умений решения задач по физике.
В статье освещаются вопросы формирования у будущих учителей методических умений решать
физические задачи. Рассмотрено этапы решения физической задачи, дается обобщенная схема
решения.
Misechko Y.N., Tkachenko A.K., Rudnitsky V.L. Forming methodological skills of future teachers to solve
problems in physics.
In the article certain ways of forming methodological skills of future teachers to solve problems in physics are
highlighted. The stages of solving problems in physics are considered in detail. The generalized scheme is
presented.
Михеев В.В. Структурирование и алгоритмизация школьной геометрии как основа
информатизации изучения курса.
В статье рассматриваются и иллюстрируются на примерах возможные подходы к структурированию
и алгоритмизации обучения математике при создании педагогических программных средств по
школьной геометрии.
Mikheev V.V. Structuring and the algorithmization of school geometry as the basis of informatization of the
course.
The article deals with possible approaches to structuring and algorithmization of teaching mathematics while
compiling training program facilities in school geometry. Illustrated with several examples.
Коломейцев О.П. Понятие следования в школьном курсе математики.
Проанализирована попытка введения понятия следования в школьный курс математики в 70-х
годах.Рассмотрены вопросы введения понятия следования в современный школьный курс математики.
Kolomiytsev O.P. The concept of corollary in the school course in mathematics.
The paper contains the analysis of an attempt to introduce the concept of corollary into the school course in
mathematics in the 70s. Certain problems of introducing the concept of corollary into the modern school course
in mathematics are considered.
Дмитриева С.М. Психологические особенности педагогического взаимодействия преподавателя и
студентов в обучении.
Анализируются такие психологические особенности педагогического взаимодействия преподавателя и
студентов: ценностный вклад преподавателя в деятельность студенческой группы, его
авторитетность, удовлетворенность партнеров по общению их взаимоотношениями, уровень их
взаимопонимания.
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Dmitrieva S.M. Psychological peculiarities of pedagogical interaction of a teacher and students in training.
Psychological peculiarities of pedagogical interaction of a teacher and students in the training are analyzed in
the article: the valuable contribution of a teatcher in the activities of students group, his authority, the
satisfaction of partners in the process of communication, the level of their understanding.
Кобзарь Т. Л. Коммуникативная компетентность: психологический подход к проблеме.
Анализируются различные подходы в отечественной и зарубежной психологии к пониманию
коммуникативной компетентности личности как интегральной характеристики её общения с
субъектами взаимодействия. На основе этого анализа предлагается собственное видение сущности
коммуникативной компетентности школьного психолога, давшее возможность разработать гипотетическую модель этого сложного психологического образования и экспериментально её проверить.
Kobzar T. L. Communicative competence: the psychological approach to a problem.
Various approaches in domestic and foreign psychology to understanding of communicative competence of the
person as integral characteristic of its communication with the subjects of interaction are analyzed. On the basis
of this analysis the own vision of essence of communicative competence of a school psychologist is offered,
which gave an opportunity to develop a hypothetical model of this complex psychological formation and to check
it up experimentally
Билоус Н.Н. Подготовка студентов вуза к преподаванию литературы как искусства слова.
Рассматривается эстетическая природа литературы и особенности художественного
восприятия в контексте эффективной подготовки учителя литературы в вузе.
Bilous N.M. Training of Higher-school Students for Teaching Literature as Art of Words.
The aesthetic nature of writers’ creative work and psychological aspects
of aesthetic perception are considered from the position of modern literary studies;
the necessity of aesthetic orientation of the methods of teaching literature is substantiated.
Музыка А.Л.

Субъектно-ценностная детерминация творческой одаренности.

Процесс становления творчески одаренной личности рассматривается с позиций субъектноценностного анализа. Обосновывается целесообразность применения понятия “субъектные ценности”
как единицы исследования творческой одаренности.
Muzyka A. Subject-value determination of a creatively gifted personality.
The process of the formation of a creatively gifted personality is shown from the position of the subject-value
analysis. The expedience of applying the “subject values” concept as a unit of investigating creative giftedness
is grounded.
Выговская Л.П. Биологические предпосылки возникновения эмпатии у Homo sapiens.
С позиций эволюционного подхода рассмотрены условия возникновения и динамики эмпатийных явлений
в филогенезе. Исследованы механизмы ситуационного и онтогенетического развития элементарной
эмпатии.
Vigovskaya L.P. Biological Conditions of Empathy Origin in Homo Sapiens.
From the positions of the evolutionary approach the author considers conditions of the beginning and dynamics
of the empathic phnomena in philogenes. It was investigated the mechanisms of the situational and onthogenetic
development of the elementary empathy.
Кривонос А.Н., Ляшенко Б.Н., Сирота А.В. Объемные изображения функций двух переменных и
пространственных фигур.
Создан пакет программного обеспечения уроков геометрии и математического анализа школьного
курса математики и соответствующих учебных курсов высшей школы.
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Krivonos O.M., Lyashenko B.M., Sirota O.V. The volumetric images of functions of two variable and space
figures.
The article considers compiling a software package for lessons in geometry and mathematical analysis of the
school course of mathematics and corresponding higher school courses.

Левковский М.В. Педагогическая система А.С.Макаренко: мифы и реальность.
Прошло 110 лет со дня рождения А.С.Макаренка, выдающегося советского педагога. Оценка его
творчества в последние годы неоднозначна. Сделана попытка кратко, без идеологической шелухи,
объективно проанализировать его творческую деятельность и наследие.
Levkivsky M.V. Macarenko’s system of Pedagogics: myths and reality.
We mark 110-yar birthday of the prominent Soviet teacher A.S.Makarenko. There is no unanimous evaluation of
his creative work. The attempt is made to analyse his creative activity and inheritage objectively and withont
ideological prejudice.
Монастырецкий Л.С. В. Земляк - певец родной стороны.
В статье рассматривается житомирский период становления В.Земляка как писателя и публициста.
Автор приводит ряд интересных фактов, которые дополняют творческий портрет известного
украинского мастера слова, лауреата Государственной премии им. Т.Г.Шевченко - В.С. Земляка.
Моnastyretsky L.S. V. Zemlyak - singer of the native land.
In the article Zhitomir period of establishing V. Zemlyak as of a writer and publicist is considered. The author
offers a number of interesting facts which supplement a creative portrait of the known Ukrainian master of a
word, winner of the State T.G.Shevchenko prize - V.S. Zemlyak.
Усатенко Т. Н. Реализация текстовой категории модальности в синтаксической конструкции с
присоединённым после точки сегментом (на материале художественых текстов).
В статье рассматривается вопрос о модальности разговорной синтаксической структуры –
конструкции с ППТС. Реализация категории модальности названной конструкцией тесно связана с
общей коммуникативной структурой текста, а также стилистическими функциями конструкции с
ППТС, многообразие которых отражает широкий спектр возможных подходов к понятию
модальности.
Usatenko T. N. Realisation of the Text Category of Modality within the Syntactic Construction with Cumulative
Phrase (on the material of emotive prose).
The article deals with the problem of the text modality. Modality is considered to be the “soul” of any
communicative act and as this is treated when applied to the special structures of Spoken English – CCP. The
article shows differences in realisation of the category of modality in different stylistic functions of the CCP and
the influence of the syntactic structure of the construction on the peculiarities of this realisation. The analysis of
the CCP modality contributes both the investigations of the definite structure of Spoken English and the
linguistic study of the text modality.
Костюк Н.Г. Метафора как одно из средств образования терминов в радиоэлектронике.
Раскрыты тенденции развития метафоры. Рассмотрены этапы становления терминаметафоры.Дана классификация семантических групп согласно понятий “ доноры - реципиенты “.
Kostyuk N.G. Metaphor as one of the means of creating terms in radioelectronics.
Certain tendencies of the development of metaphors are stated. The stages of establishing the term -metaphor
are considered. The classification of the semantic groups according to the “donors-recipients” concepts is
given.
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Котнюк Л.Г. Звукоподражание в английском языке.
В статье анализируются лексико-грамматические средства отражения звуков внешней среды в
английском языке, а также рассматривается правомерность толкования таких слов в английских
словарях, как междометий или существительных, глаголов, прилагательных и наречий.
Kotniuk L.H. Sound Imitative Words.
The article deals with lexico-grammatical means reflecting sounds of nature in the English language. as well as
explains the reason for treating these words as interjections or nouns, verbs, adjectives and adverbs in English
dictionaries.
Кузницова И.В.Семантическое пространство художественного текста и имена персонажей.
В статье рассматривается роль аллюзий разных видов в формировании семантического пространства
текста романа Г. Грина "Монсиньор Кихот". Исследуются семантические процессы в названиях
персонажей и их влияние на построение модели текста.
Kuznetsova I.V. The semantic space of a fiction text and the names of its personages
The article deals with the role of allusions of various kinds in moulding the semantic space of the text of
G. Greene's "Monsignor Quixote". The semantic processes occurring in naming the personages and the
influence of those processes on the construction of the text's model are studied.
Иващенко Е.Н. Житомирская земля во времена Киевской Руси.
На основе летописей и достижений современной исторической науки воспроизведена история
житомирской земли и людей, живших на ней в те далекие времена.
Ivashchenko E.N. The Land of Zhitomir in Times of Ancient Rus.
On the basis of the chronicles and achievements of the modern science of history, the history of the land and
people, who lived in those times of Zhitomir is reproduced.
Стадниченко А.П. Малакотоксикология, ее задачи и основные проблемы.
Обсуждаются предмет, объект, задачи и основные проблемы новой отрасли водной токсикологии малакотоксикологии.
Stadnichenko A.P. Malacotoxicology, its tasks and essential problems
The subject, object, essential tasks and problems of malacotoxicology - a new branch of water toxicology - are
discussed.
Мельниченко Р.К. Кариотипы Unio pictorum и U.conus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae).
Изучены кариотипы двух видов моллюсков рода Unio. Определено диплоидное число хромосом (2n), их
морфологию и основное число (NF). Указан процент метафазных пластинок с модальным числом
хромосом.
Melnychenko R.K. Karyotypes of Unio pictorum and U.conus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae).
Karyotypes of two species of the genus Unio were studied. The diploid number of chromosomes (2n), their
morphology and basic number (NF) was noted. The percentage of metaphase strips with modal number of
chromosomes was calculated.
Гарбар А.В. Хромосомы прудовиков (Pulmonata, Lymnaeidae) из центрального Полесья.
Исследованы количество и морфология хромосом Lymnaea stagnalis и L.patula. Хромосомная формула
L.stagnalis: 2n=6m+10sm+20t=36. Основное число NF=52. Хромосомная формула L.patula:
2n=22m+12sm=34. Основное число NF=68.
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Garbar O.V. Chromosomes of two species of Lymnaid Snails (Pulmonata, Lymnaeidae) from Centra Polessya.
Chromosome number and morphology were studied in Lymnaea stagnalis and L.patula. The chromosome
formulas of L.stagnalis is 2n=6m+10sm+20t=36. The main number NF=52. The chromosome formulas of
L.patula is 2n=22m+12sm=34. The main number NF=68.
Градовский В.М. К фауне и экологии Lithoglyphidae Правобережной Украины.
Фауна Lithoglyphidae Правобережной Украины представлена тремя видами и двумя подвидами,
относящимися к одному роду - Lithoglyphus - и к одному подроду - Lithoglyphus S.Str. Описаны
особенности распространения и экологии каждого из таксонов.
Gradovsky V.M. To fauna and the ecology of Lithoglyphidae of Right-bank Ukraine
The fauna of Lithoglyphidae of Right-bank Ukraine is represented by three species and two subspecies which
belong to the same genus Lithoglyphus and the same subgenus Lithoglyphus S.Str. Peculiarities of distribution
and ecology of each of taxons are described.
Ляшенко Б.Н. Вычисление собственных значений уравнения Шредингера с потенциалом
x 2 + lx 2 / ( 1 + gx 2 ) методом двусторонней аппроксимации.
Предлагается метод двусторонней аппроксимации для отыскания с гарантированной точностью
собственных значений оператора Шредингера с упомянутым в названии потенциалом.
Lyashenko B.N. Calculation of eigenvalues of an Shrodinger equation with potential x 2 + lx 2 / ( 1 + gx 2 ) by a
method of bilateral approximation.
Method of bilateral approximation for search with guaranteed accuracy of eigenvalues of the Schrodinger
operator with potential mentioned in the name is offered.
Мордовец Н.Т., Онищенко Ю.К. Наиболее распространенные нуклиды – продукты работы ядерного
реактора (через 12 лет после Чернобыля).
Предложено распределение продуктов деления ядер Урана по массовому и зарядовому числах, которые
остались на прилегающих к ЧАЭС территориях после аварии на 4 блоке. Указаны вероятные места
дислокации и пути миграции радионуклидов за 12 лет.
Mordovets’ М.T., Onyshchenko Yu.K. The Most Widely Products of Nuclear Reactor Work (after 12 Years after
the Chernobyl’ Disaster).
Classification of the fission products of Uranium nuclei by the mass and charge numbers are proposed. The
likely location places and the migration ways of radioactive contamination on the adjacent to Chernobyl’ Station
during 12 years after the 4-th block break-down are pointed out.
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ПРАВИЛА
для авторів «Вісника Житомирського педагогічного інституту»
У «Віснику Житомирського педагогічного інституту» публікуються оригінальні (раніше не
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1. Рукопис подається у вигляді дискети 3,5 дюйма, на якій матеріали набрані у вигляді текстового
файлу в редакторі Microsoft Word 6.0 for Windows чи пізніших версій (російський варіант). До дискети
додається роздруківка тексту (без виправлень), перевірена і підписана спеціалістом (філологом,
коректором) та підписана автором. Мова - українська.
2. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
- стаття - 0,5 др. арк.
- повідомлення - 0,25 др. арк.
- рецензія - 0,3 др. арк.
- хроніка - 0,2 др. арк.
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів. Параметри сторінки: стандарт
А4, поля - 25 мм з усіх боків, колонтитули - 12,7 мм, без переносів. Сторінки без нумерації (нумеруються
олівцем на звороті).
4. Параметри абзацу: перший рядок - відступ 5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Виключка двостороння.
5. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1-2.). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.

Рис.1. Параметри для розмірів редактора формул.

Рис.2. Параметри для стилю редактора формул.
Крім того, усі формули мають бути вставлені в таблиці без обрамлення:
1 T
(4)
2l m
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку з
виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо. Допускається
виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслення, проте тільки варіації того самого шрифту.
Рисунки нумеруються і подаються відцентровано з підписом назви рисунка під ними курсивом.
f =
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Таблиці виконуються в редакторі за допомогою опції «Таблиця».
6. Список літератури подається в порядку посилань. В тексті статті посилання позначаються в
квадратних дужках, наприклад, [4], [6 : 35], [8 : 21 : 9 : 117]. Список починається підзаголовком
«література». Це слово набирається прописними літерами напівжирним шрифтом з виключкою вліво.
ЗРАЗКИ:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О. М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25.
Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - p.1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук. - Київ, 1997. - 24 с.
Тези доповіді
Монакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Інститут мовознавства НАН України. Київ, 1996. - С.29-31.
7. Анотації статті російською та англійською мовами з назвою статті та прізвищем автора (курсив,
виключка по центру).
ЗРАЗКИ:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
8. Відомості про автора.
ЗРАЗОК:
Ляшенко Борис Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях;
- інформатика.
Матеріали розташовуються в такій послідовності:
а) Індекс УДК (напівжирний шрифт, виключка вліво).
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (напівжирний шрифт, виключка вправо).
в) Назва статті маленькими літерами (напівжирний шрифт, виключка по центру).
г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, виключка
по центру).
д) Текст статті.
е) Література.
є) Відомості про автора/авторів статті.
ж) Анотації статті російською та англійською мовами.
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
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