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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 378.4
М.М. Самардак,
кандидат філософських наук,доцент,
М.М. Кобилинська,
студентка
(Житомирський педуніверситет)
УНІВЕРСИТЕТИ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЮВАННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКИ
Розглядаються історичні, духовно-культурні й інтелектуальні чинники виникнення перших західноєвропейських університетів. З'ясовується роль цих університетів у формуванні науки.
Загальновизнано, що розвинена наука, яка містить фундаментальні й прикладні дослідження та здатна
виводити суспільство за межі існуючого виробничого й буденного досвіду, вперше інституювалася, тобто стала соціальним інститутом, у Західній Європі. Серед наукознавців немає єдиної думки щодо часу
виникнення розвиненої науки. Більшість вказує на ХVІ-ХVІІ століття, коли розгорталася промислова
революція та утверджувалося економічне й політичне лідерство буржуазії; її початок також пов'язують із
пізнім середньовіччям ХІІІ-ХІV століть, для якого характерним було зростання інтересу до досвідного
знання й математики; дехто початком науки вважає Стародавню Грецію. Однак першість Західної Європи у формуванні розвиненої науки не заперечується.
Інституювання науки стало однією з вирішальних складових цивілізаційного "прориву" західноевропейців. Адже у І-ХV століттях китайська цивілізація виробничо й технологічно, в тому числі у плані ефективності впровадження знань у суспільну практику, випереджала всі інші цивілізації. Китай дав людству такі науково-технічні надбання як ливарництво, порох, папір, книгодрукування, механічний годинник
і багато іншого. Починаючи з VІІІ-ІХ століть, араби освоювали багатющу давньогрецьку теоретичну
спадщину значно інтенсивніше, ніж Західна Європа, збагачуючи цю спадщину власними визначними
досягненнями в математиці, астрономії, медицині тощо. Араби багато в чому стали, за визнанням європейців, "вчителями й вихователями латинського Заходу". У самій Європі від УІІ до кінця XII століть
Візантія залишалася найрозвиненішою державою й вагомо впливала на культуру та наукову думку всіх
своїх близьких і віддалених сусідів. Особливо відчутно цей вплив виявлявся у філософії, космології,
освіті, політичних ідеях, правознавстві. То чому ж західноєвропейці у своєму розвитку врешті-решт залишили далеко позаду ці великі цивілізації? Чому наукова революція ХVІ-ХVІІ століть відбулася не в
Китаї, не в арабських халіфатах (Візантії тоді вже не було), а у Західній Європі?
Китай і арабський світ належали до традиційних східних суспільств. Тут пріоритетними багато століть залишалися незмінні зразки й норми, що акумулювали досвід предків. У духовній культурі тут панували міфічно-релігійні уявлення та канонізоване мислення, орієнтовані насамперед на збереження вже
сформованих устоїв. Елементи наукових знань, що виникали у традиційних суспільствах, розглядалися в
якості рецептури вже існуючого. У Візантії зародки християнського раціоналізму були витіснені християнським містицизмом, зокрема ісихазмом (від грецького: "німота, спокій"). Тож у цих трьох цивілізаціях
інноваційна діяльність не сприймалася як вагома цінність. Натомість основою західноєвропейської цивілізації, починаючи з ХVІ століття, стали взаємозумовлюючі процеси – швидка змінюваність техніки й
технологій та систематичне виробництво наукових знань. Світоглядними передумовами зазначених процесів виступили (І) античність з її досвідом демократії, раціоналістськими філософськими концепціями,
першими зразками теоретичної науки і (2) середньовіччя з його християнсько-протестантською індивідуалістичною мораллю та тлумаченнями розуму як богоподібного й тому здатного осмислювати все суще.
Синтез цих двох традицій в епоху Відродження став важливим джерелом розвиненої науки [І]. Ще одним
важливим джерелом науки стала започаткована за часів середньовіччя традиція автономних університетів.
Сучасні дослідники історії науки та освіти зауважують, що через обмеженість документальних джерел та невизначеність первісного поняття "університет" часто важко встановити, коли саме розпочав
свою діяльність той чи інший вищий навчальний заклад, коли він отримав статус університету. Зазначається, що загибель греко-римського античного світу призвела до занепаду в Західній Європі інтелектуального життя. Особливо "темними" в духовно-культурному відношенні називають VІ і VІІ століття. До
того ж монопольним світоглядним та освітнім "законодавцем" надовго стала християнська релігія. ЇЇ мо© Самардак М.М., Кобилинська М.М., 2003
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нополія реалізувалася через монастирські та єпископські школи – суто релігійні навчальні заклади, що
готували виключно священиків. Істотне для цієї епохи духовно-культурне й освітнє пожвавлення почалося у VІІІ столітті, коли нова могутня й простора держава Карла Великого затребувала велику кількість
грамотних людей. Тож до навчання у новостворюваних монастирських та єпископських школах почали
залучати тих, хто не походив з духовенства й не призначався для церковної діяльності. В цих школах
вивчали не лише Біблію й твори "батьків церкви", а й "сім вільних мистецтв". За сприянням Карла Великого була заснована "Академія". Вона працювала за античним взірцем і відіграла важливу роль в утвердженні латині.
Першим європейським університетом називають Константинопольський, заснований у 425 році [2; 3].
Він мав юридичний та філософський факультети. Однак його двічі на тривалі періоди закривали, а в XII
столітті під тиском апологетів містицизму ліквідували. Константинопольський університет, таким чином, загинув, не зумівши вирватися з ідеологічного й організаційного полону релігії. В Китаї навчальні
заклади не змогли протистояти полону соціально-політичного й світоглядного традиціоналізму, а в арабському світі – полону ісламських медресе.
Шлях більшості новостворюваних західноєвропейських навчальних закладів виявився принципово
іншим і тому набагато перспективнішим. Тут університети, точніше, навчальні заклади, що виросли, починаючи з XII століття з кафедральних та приватних шкіл виключно у містах, називалися studium
generale (всезагальними студіями). Назва ипiversitas (сукупність) відносилася до студентської та викладацької гільдій. Вона як назва навчального закладу остаточно витіснила попередню лише у ХV столітті.
Перші західноєвропейські університети проростали не стільки на релігійному ґрунті, скільки на ґрунті,
майже відсутньому на Сході, – на позацерковній і позадержавній культурі. Осередками такої культури
були міста. У XII столітті вони вже стали багатолюдними центрами ремісництва, торгівлі, банківської
справи. Це були перші острівці буржуазних відносин на феодальних просторах Європи. Поширення тут
нових суспільних верств, зокрема інтелігенції, зростання авторитету висококваліфікованих фахівців
незалежно від їхнього соціального походження, утвердження нових, демократичних засад і деяких можливостей вільнодумства притягувало всіх, хто прагнув визначати власну долю самостійно. В Німеччині
та деяких інших землях втікачі від феодалів, які прожили в місті один рік і один день, ставали вільними.
Тому поширилося прислів'я: "Міське повітря робить людину вільною". В містах навколо магістрів формувалися приватні світські школи. Тут розвиток усіх навчальних закладів залежав більше від міської
влади, ніж від церковної.
Навчальні програми та плани перших західноєвропейських університетів ґрунтувалися на "семи вільних мистецтвах". Концепцію "семи вільних мистецтв" ("septem artes liberales") започаткував ще у І столітті до н.е. римський енциклопедист Марк Теренцій Варрон. Класичною ця концепція стала завдяки
майстру літературної алегорії першої половини V століття Марціану Капеллі. Його книга "Про одруження Меркурія й Філології" мала на меті шляхом використання астрологічних символів (астрологія була
досить авторитетною "наукою") пробудити у читачів любов до пізнання. Праця складалася з дев'яти
книг. У першій йшлося про сватання бога Меркурія, покровителя герменевтики, до прекрасної діви Філології – господині всіх наук. Мовляв, герменевтика має поєднуватися з усією літературною культурою
минулого. У другій книзі описувалися приготування Філології до весілля. Прекрасна діва виконувала
різноманітні магічні обряди, використовувала символіку чисел. При цьому в сюжет вводилися нові й нові
образи, що символізували моральні чесноти (автор переконував читачів у шляхетності літературних студіювань), космологічні поняття (тим самим перед читачами поставала будова всесвіту), містичні уявлення (пояснювалася божественна основа світових подій). У цій же книзі бог Аполлон привів молодому подружжю сім служниць – сім вільних мистецтв. Кожній служниці присвячені подальші книги. У третій
описується Граматика, у четвертій – Діалектика, у п'ятій – Риторика, у шостій – Геометрія, у сьомій –
Арифметика, у восьмій – Астрономія, у дев'ятій – Музика. Усіх цих служниць мистецтва або науки, взятих разом, Марціан Капелла називав disciplinae ciklicae – циклом дисциплін. Праця "Про одруження Меркурія й Філології" належала до тих, які сьогодні називають науково-популярними. Проте в епоху середньовіччя вона поширювалася як визнаваний та протягом тривалого часу мало не єдиний навчальний
посібник із зазначених мистецтв. Концепція "семи вільних мистецтв" у VІ столітті була утверджена в
системі освіти середньовічної Європи Северином Боеціем та Флавіем Касіодором. Перший оформив
концепцію Марціана Капелли у системі institutio (настанов). Він згрупував "сім вільних мистецтв" у
trivium ("тридоріжжя"), куди включив граматику, риторику та діалектику, і quadrivium ("чотиридоріжжя"), куди включив арифметику, геометрію, астрономію та музику. Особливо цінував він "квадривіум",
назвавши його "четверними вратами" до мудрості. Другий витлумачив "сім вільних мистецтв" обов'язковими для вивчення, бо вони – незамінні у справі правильного розуміння Святого письма. Флавій Касіодор намагався залучити до вже панівної релігійної культури якомога більше античного та світського змісту.
Офіційною філософською парадигмою перших західноєвропейських університетів виступила схоластика (scholastikos – шкільний). Ця філософія характеризувалася самопідпорядкуванням західнохристи4

М.М. Самардак, М.М. Кобилинська. Університети як фактор інституювання західноєвропейської науки

янській теології, поєднанням католицьких світоглядних догматів з раціоналістичною, насамперед логічною методологією. Схоластика сформувалася в Х-ХІ століттях. Однією з її засад стало розроблене "першим схоластом" Ансельмом Кентерберійським вчення "fides quaerens intelectum" – про "віру, що шукає
розуміння". Схоласти вважали, що знання має два рівні: надприродне знання, норматизоване "одкровеннями" Біблії та коментарями до неї "батьків церкви", і природне, яке досягається людським розумом і
також є норматизованим текстами Платона та Арістотеля. Орієнтація схоластики на непорушні правила
мислення дозволила їй протягом кількох століть монопольно зберігати усталені понятійнотермінологічні пізнавальні процедури, їх брали на озброєння всі західноєвропейські науковці й освітяни.
Навіть ті мислителі, що, починаючи з епохи Відродження, критикували схоластику, довго ще змушені
були користуватися схоластичною лексикою. У ХII столітті загальновизнаним центром схоластики стала
"всезагальна студія" в Парижі, на основі якої інституювався Паризький університет. Тут схоластику систематизували й канонізували Альберт Магнус та його учні Ульріх Страсбурзький і Томас Аквінат (Хома
Аквінський).
Протягом ХIII-ХV століть майже всім університетам були властиві сталий набір та ієрархічність факультетів. Нижчий називався факультетом мистецтв. На ньому якраз і викладалися "тривіум" та "квадривіум", він вважався обов'язковим загальноосвітнім та підготовчим до богословського, медичного або
юридичного. Найпрестижнішим ("вищим") вважався богословський факультет. Навчання на факультеті
мистецтв тривало три-чотири роки. Після засвоєння "тривіуму" студенти отримували ступінь бакалавра
мистецтв, після засвоєння "квадривіуму" – магістра мистецтв. Таким чином, магістрам мистецтв відкривалася можливість подальшого навчання й отримання ступенів магістра, а потім доктора богослів’я, медицини чи права. Мовою викладання була латинь. 3 часом в університетах поділ дисциплін на "тривіум"
і "квадривіум" втратив силу, а традиційний набір "мистецтв" через зростання інтересу до "позамистецьких" галузей знання почав розмиватися. Відмінності між університетами зумовлювалися світоглядною,
науковою й освітньою спрямованістю їх засновників та керівництва.
Перший західноєвропейський університет з'являється в кінці XI століття в Болоньї (Італія). Першим
законодавчим актом щодо Болонського університету стала в 1158 році хартія імператора Фрідріха Першого. Основою університету стали студенти, які з'їхалися з різних країн для вивчення юриспруденції.
Особливо багато студентів приїжджало з Німеччини. У XII столітті студенти Болонського університету
гуртувалися в земляцтва або земства. У ХIII столітті земства злилися у дві корпорації – "цитрамонтанів"
(студентів-італійців) і "ультрамонтанів"(іноземців). Кожна корпорація щорічно обирала з числа студентів
свого ректора. Назва керівника студентської корпорації походить від латинського rector – начальник цеху. При ректорах формувалася рада виборних – представників земств. Професори Болонського університету вибиралися на певний термін, платню отримували за договорами. В договорі вони, зокрема, зобов'язувалися не викладати в інших навчальних закладах. Тривалий час навчання проходило в помешканнях
самих лекторів, згодом почали орендувати приміщення. Особливістю цього університету була юридична
спрямованість, провідними предметами викладання були класичне римське й більш сучасне канонічне
право. Тільки в ХІV столітті тут з'явилися факультети філософії, медицини й теології. Втім, чіткого розмежування між факультетами тоді не існувало; як не розмежовували викладачів і студентів; бувало, викладач одного факультету водночас був студентом іншого. Болонський університет набув величезної
популярності. В ХIII столітті загальна кількість його студентів доходила до 10 тисяч осіб.
Другим західноєвропейським університетом став Оксфордський (Англія). Роком його заснування
вважається 1168-й. Спочатку під університетом тут розумілася сукупність будинків – "коледжів" – у
яких мешкали студенти. Лекції читалися в помешканнях лекторів. Набір факультетів у Оксфорді був
класичним: мистецький, богословський, медичний, юридичний. Цей університет відіграв вирішальну
роль у формуванні англійської науки. Адже він, на відміну від, скажімо, "всезагальної студії" в Парижі,
яка була центром богословської схоластики й тому перебувала під пильним контролем католицької церкви, знаходився на периферії католицького світу. Тому в ньому не існувало істотних перепон для розвитку
природничонаукових ідей і навіть досліджень. Одним із перших фундаторів природознавства тут став
Роберт Гроссетест, магістр і затим канцлер Оксфордського університету. Його трактати з "натуральної
філософії" (так тоді називали науку) сприяли зародженню експериментального природознавства. У ХIII –
ХІV століттях професори цього університету: "дивовижний доктор" Роджер Бекон, "витончений доктор"
Іоан Дунc Скот, обґрунтувач концепції "двох істин" Вільям Оккам, ініціатор руху за "дешеву церкву"
Джон Уікліф – забезпечили йому світову славу.
Протягом першої половини ХIII століття з'являються університети у Вінченці, Падуї, Неаполі (Італія),
Кембріджі (Англія), Парижі (Франція), Сієні, Саламанці (Іспанія) [2; 3; 4].У цьому ж столітті склалася
традиція, за якою право на відкриття університету надавали папа, імператор або король. Почасти через
це фактичне заснування вищого навчального закладу й набуття ним офіційного статусу університета часто не збігалося в часі. Так, Кембриджський університет отримав цей статус у 1318 році, хоча навчальний
заклад – його попередник – працював із 1209 року.
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Вже перші західноєвропейські університети в стосунках із церковною та державною й місцевою владами досить швидко набули істотних привілеїв і внутрішньої автономії. Цьому сприяла в першу чергу
діяльність самих університетів, спрямована на досягнення організаційної та академічної свободи. Адже в
університетах панував культ знання. Причому, окрім lectio (лекцій), важливою складовою навчального
процесу тут були disputatio (диспути, дискусії, обговорення). Завдяки останнім викладачі й студенти вдосконалювали логічні прийоми й мистецтво аргументації, вчилися відстоювати власні теоретичні позиції,
спростовувати позиції опонентів. Видатними диспутантами стали, наприклад, француз Петро Абеляр,
італієць Джордано Бруно. Предметом диспутів ставали дивні сьогодні, але традиційні для того часу, відірвані від реального життя релігійно-схоластичні "проблеми", наприклад: "Як слід охрестити монстра з
двома головами – як одну чи як дві особи ?" [5:248]. Та учасники диспутів обговорювали також власні
позиції, власні ідеї, що виходили за межі усталеного й канонізованого. Крім того, в університетах працювали magistri non regents. Це були магістри-дослідники, без обов'язків викладати. Вони були покликані
розвивати "науки". Провідні вчені західноєвропейського середньовіччя й Відродження – вже згадувані
Р. Гроссетест, Р. Бекон, В. Оккам, а також Микола Орем, Микола Копернік, Теофраст фон Гогенгейм
(Парацельс), Андреас Везалій, Франсуа Вієт, Галілео Ґалілей, Йоган Кеплер – бодай недовго чи неофіційно працювали в університетах магістрами-дослідниками. Нарешті, в університетах встановлювалися
демократичні норми; багато в чому студенти мали більшу вагу і вплив, ніж у наш час. Так, у Болоньї
студентські корпорації не лише обирали ректорів і ради, а й мали вирішальне слово при укладанні договорів із викладачами. Студенти могли оштрафувати лектора, якщо він не дотримувався оголошеного ним
лекційного курсу, уникав пояснень складних місць при викладі матеріалу, починав лекцію зі значним
запізненням. У разі студентського бойкоту лектор ставав безробітним. Зазначені "вольності" пояснюються тим, що студенти, як правило, походили з небідних родин і особисто платили лектору. Лише у 1350
році лектори вперше отримали заробітну плату від міста Болоньї.
Автономізації університетів сприяло ще й те, що студенти прибували на навчання з різних, часто досить віддалених регіонів, і не могли безболісно інтегруватися у місцеве життя. Відчуження, протистояння й навіть бійки між місцевим населенням і студентами були звичним явищем. За таких обставин боротьба за зміцнення власних прав була справою честі всього персоналу університетів. Поворотним рубежем у такій боротьбі стала в 1231 році папська булла "Раrens scientiarum " ("Піддані наук" чи "Віддані
наукам")[5:247 ]. Вона узаконила й розвинула низку фактично вже існуючих університетських прав, обов'язків та правил, а саме: університети мали самостійно розробляти власні статути, навчальні плани, екзаменаційні вимоги, їм надавалося право вибору змісту й форм навчання. Одночасно прирівнювались
одне до одного свідоцтва різних університетів про складання екзаменів. Ця булла стала законом: адже за
умов тодішньої феодальної роздрібненості папство перебрало на себе функції найефективнішого об'єднуючого центру і ніщо істотне не вислизало з його уваги, слова "Rота Lokuta" ("Рим сказав") мали магічну силу й означали: справа вирішена.
Світоглядно-філософською основою автономізації університетів послужила концепція "двох істин".
Вона виросла на ґрунті схоластичної суперечки між реалізмом і номіналізмом, що розгорнулася починаючи з XI століття. Предметом суперечки були універсалії або загальні поняття, їх сутність і статус. Реалісти (від rеаlis – реальний, справжній) вважали, що універсалії, як і все загальне, існують реально і вони
первинні щодо одиничного. Номіналісти (від nomen – ім'я, назва) стверджували, що реально існують лише одиничні речі, а універсалії об'єднують у класи назви одиничних речей і існують лише мислено. Реалісти і номіналісти зайняли вельми відмінні позиції з надзвичайно актуального на той час питання про
співвідношення розуму і віри. Найавторитетніший реаліст Томас Аквінат обґрунтував концепцію "гармонії розуму і віри при верховенстві віри", яка стала в католицизмі офіційною. Вона філософію й "натуральну філософію" (науку) підпорядковувала теології. Натомість більшість номіналістів – найрішучіше
Вільям Оккам – дотримувалися концепції, згідно з якою розум і віра є двома рівноправними й незалежними одна від одної істинами. Об’єктивно така позиція відмежовувала філософію й науку (насамперед
університетську) від теології. У ХІVстолітті номіналізм зайняв провідні позиції в переважній більшості
університетів. Тут його називали "via moderna" ("сучасним шляхом"), а реалізм розцінювали як "via
antiqua" ("старий шлях"). "Сучасний шлях" вів до християнського протестантизму й експериментального
природознавства.
У ХVІ й ХVІІ століттях у Західній Європі надзвичайно зростає авторитет науки. Вона набуває статусу
соціального інституту. У 1660 році засновується Лондонське королівське товариство природознавців –
зародок майбутньої академії наук. Через два роки це товариство узаконюється хартією англійського короля. У 1665 році виходять у світ перші періодичні наукові видання: "Філософські протоколи" Лондонського королівського товариства природознавців і "Газета вчених" у Парижі. У 1666 році організовується
Паризька академія наук. У цей період окреслюються ідеали науковості – уявлення про досконалі властивості науки, про те, якою вона має бути, – що залишаються такими й сьогодні. Це істинність, обґрунтованість, автономність. Під істинністю розуміються як фактуальна (відповідність знання дійсності), так і
нормативна (націленість пізнання на істину) характеристики. Обґрунтованість вимагає доведеності ви6
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сновків (а не прийняття їх "на віру"), відповідності висновків принципу достатньої внутрішньонаукової
(а не позанаукової) підстави. Автономність науки виступає, можна сказати, гарантом і її істинності, і її
обґрунтованості. Автономним наукове співтовариство стає тоді, коли має змогу самостійно визначати,
по-перше, власні ідеали, цінності та цілі, по-друге, напрями, тематику й проблематику своїх досліджень.
Не випадково автономність стає одним із наріжних установчих принципів Лондонського королівського
товариства природознавців. У статуті товариства, розробленому Робертом Бойлем і Робертом Гуком,
вказується, що метою товариства є вдосконалення знання за допомогою експериментів, без втручання у
богослов’я, мораль, політику тощо. Мовляв, ми в ці сфери не втручатимемось, і вони в наші справи хай
не втручаються. Кількавікова традиція автономних університетів, таким чином, стала однією з істотних
передумов західноєвропейської розвиненої науки.
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западноевропейской науки.
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considered. The role of Universities in the science formation is defined.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 17.022
Т.Ф. Алексєєва,
викладач
(Житомирський педуніверситет)
ПРОБЛЕМИ УСПАДКУВАННЯ ДУХОВНИХ ІДЕАЛІВ У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються актуальні питання духовності у системі морального, естетичного та патріотичного виховання українського народу.
На початку нашого століття, коли закладаються підвалини державності нового типу, проблеми
духовного становлення особистості і загалом суспільства стають особливо загостреними й актуальними.
Чільне місце серед цих проблем займає проблема збереження і розвитку духовної культури нації.
Варто погодитися з думкою Президента Леоніда Даниловича Кучми, висловленою у виступі у Верховній Раді 22 лютого 2000 року: "Загальноосвітні тенденції і власний досвід підводять до принципового
висновку: індустріальний, промисловий та економічний поступ значно більше залежить від духовної,
культурної складової, ніж від суто технічних нововведень".
Підвищення рівня духовності суспільства, вдосконалення культури – не самоціль, а необхідна умова
формування гармонічної особистості, подальшого зміцнення матеріальних і духовних основ сучасного
життя, подолання негативних явищ, що знайшли відображення у девальвації соціальних і моральних цінностей, падінні інтересу до громадських справ, проявах бездуховності, скептицизму, злочинності та корупції.
Сучасна криза суспільства – системна, складається з ланок кризових: у духовності, моралі, ідеології,
політиці, економіці та соціальному житті. Криза духовна – найглибша, найстрашніша, це – криза першого порядку. Цьому сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, послаблення виховної
роботи з боку органів виконавчої влади, закладів освіти і культури. Ми переживаємо кризу особистості –
втрату тих внутрішніх обмежень і доброчесності, котрі не дають людському суспільству впасти у безодню своїх темних інстинктів. Люди чим далі, тим більше беруть участь у гонитві за сьогоденними цілями, за речами, суспільство у безглуздому накопиченні переходить всі розумні межі, забирає час, нерви,
сили. Наша цивілізація – грошово-речова. На жаль, ознакою прискореного розвитку цивілізації є відставання і занепад духовності. Історія довела: людина, яка розвивається бездуховно, повертається до тваринного існування, стає агресивною і кінець-кінцем самознищується. Невідповідність індивідуумів певним духовним якостям призводить до руйнування суспільства. Занепад духовності веде до деградації
людини.
Мораль є формою суспільної свідомості і особливим засобом орієнтації людини в соціальному середовищі – вибірковим, комунікативним і ціннісно-конструктивним: вона є засобом особистісного буття в
культурі і організовує процес людської життєдіяльності.
Об’єктивні потреби суспільства, фіксуючись у моральності, набувають форму оцінок, загальних правил і практичних вимог. Матеріальні відносини відбиваються в ній під кутом зору того, як вони можуть і
повинні реалізуватись без посередньої діяльності людей і груп. Фіксуючи ті вимоги, які суспільне буття
висуває до свідомо діючих індивідів, моральність таким чином виступає як засіб практичного орієнтування людей у суспільному житті.
Мораль невід’ємна від культури, виступає як її структурна частина, органічно пов’язана з іншими
підструктурами і впливає на них, піддаючись зворотньому впливу. Знаходячись у єдності і цілого (культура), і частини (мораль), переходячи одна в одну, утворюють складну динамічну систему, в якій діалектична єдність різниться і розвиває особливе до рівня всезагального, коли сутнісний розвиток частини
(без порушення її індивідуальності) виступає як конкретне втілення родової сутності цілого.
Моральна культура виникає з об’єктивної потреби суспільного розвитку і є взаємно обумовленою.
Якщо культура – це специфічний засіб організації і розвитку людської життєдіяльності, який представлений у продуктах матеріальної та духовної праці в системі соціальних норм і настанов, у сукупності
ставлення людей до природи, між собою і до самих себе – у соціальному розвитку, то мораль – це засіб
регулювання людської життєдіяльності та відносин у суспільстві з точки зору добра і зла, що мають завжди конкретно-історичний соціокультурний зміст.
© Алексєєва Т.Ф. , 2003
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Т.Ф. Алексєєва. Проблеми успадкування духовних ідеалів у сучасному культурно-мистецькому житті України

Моральна культура є необхідно важливою динамічною системою соціально-культурного розвитку і
визначає "людське обличчя" даного суспільства в цілому, а також його класів, окремих соціальних груп,
індивідів. Її необхідність доводить, наскільки глибоко й органічно вимоги моралі втілені у способі життя,
в практичних діях, у повсякденній поведінці людей. Тільки через діяльне виявлення у вчинках, постійному спілкуванні з оточуючими людьми визначається рівень моральної культури, а також міра її впливу.
Сучасна цивілізація може зовсім позбутися майбутнього, якщо вона не подивиться правді у вічі, якщо
не знайде глибокого обґрунтування моральним принципам, традиціям, орієнтаціям, вимогам, нормам.
Для справжньої духовності, як і для мистецтва взагалі, немає минулого. І треба оцінювати всю духовну
спадщину, беручи із неї для майбутнього найпрекрасніше, найдійовіше.
Слід звернутися до традиційної нормотворчості, котра, залучаючи суспільство до загальнолюдських
цінностей моральної культури, як і засіб гуманістичної організації духовного життя, проявляється у народних світоглядних настановах на мораль, ідеали, звичаї, традиції, обрядовість, фольклор, тобто на духовний світ народу.
Основну мету виховання український народ вбачав у тому, щоб навчити кожного бути людиною. Навіть глибокі знання нічого не варті, більше того – вони шкідливі: "знання без людяності" – це меч в руках
у безумця". Основу своєї життєдіяльності народ розумів у праці: "справжнє життя – у праці", "праця –
душа всього життя". Дитину змалку привчали до самообслуговування, спільної праці з батьками. Народна педагогіка вимагала дотримання єдності моральних норм: "Хто дітям потаче, сам плаче", водночас і
застерігали: "Не вчи штурханцями, а хорошими слівцями". Про моральне виховання дитини судили з
репутації батьків: "Яка гребля – такий млин, який тато – такий син".
Моральним у народі вважали того, хто чесний і правдивий, цнотливий, шляхетний. Від хитрощів застерігали: "Не копай другому ями, сам упадеш", а у забороні: "Не руйнуй пташиних гнізд, бо осліпнеш!"
– карали "гріхом".
За народними уявленнями, гріхом на Україні вважався негідний і поганий вчинок, що засуджувався
мораллю. Народні заборони і осуди були і залишаються мудрими. Гріхом є нешанобливе ставлення до
батьків, до старших за віком, глузування з калік, слабких, знущання з тварин, вирубування, ламання без
усякої потреби дерев, засмічення криниць і водоймищ, нешанобливе ставлення до гостей.
У кожній українській родині необхідним вважалося високоморальне виховання дітей: піклування про
хворих і природу, слухняність і пошана до старших, любов до праці і знань, естетичні смаки і народний
етикет, повага до хліба як основи всього і любов до своєї Батьківщини. Усе це розвивало людину духовно і душевно, фізично і інтелектуально – тобто гармонійно.
Нормотворчі традиції українського народу були фундаментом духовного життя для його наступних
поколінь.
Отже, такі чинники культури, як моральна цінність, народні норми і нормотворчі традиції, етикет,
фольклор і релігійність, формують тип духовності української людини, фундаментують сферу духовної
культури. Розв’язувати загальні проблеми, не вдивляючись, як їх вирішували у світі протягом століть, –
значить, відмовитися від права спадкоємництва – права високої культури народу, який зберіг себе і право
на майбутнє.
На сьогоднішній день в українців система глибинних зв’язків традиційної моральної культури дещо
зруйнована, хоча й має тенденцію до відновлення. Варто повернутися до тієї високої народної духовної
культури України, коли звичаї, нормотворчість, традиції, обряди і ритуали були відкореговані і визначались морально-релігійною спрямованістю.
В міру відродження "українства" відбуватиметься оновлення тих національних духовних рис, які здавна притаманні українцям. І якщо гуманістичні тенденції візьмуть гору – можна чекати відчутного підвищення авторитету української народної культури й моральної стабільності суспільства, бо саме мораль є фундаментом організації його життєдіяльності.
Розвиток сучасного суспільства передбачає якісне перетворення всіх його соціальних інститутів і систем. Цей процес бере початок передусім в тих сферах, які забезпечують спадкоємність, трансформацію і
передачу соціального досвіду знань, норм, цінностей і традицій, тобто основних елементів культури даного суспільства. До таких сфер належать інститути освіти, виховання, соціалізації, що включають в себе
не тільки цілеспрямоване формування навичок і умінь, не тільки навчання і передачу досвіду, але й народження нових соціальних якостей, властивих особистості в оновлених сучасних соціальних умовах.
Проблеми розвитку освіти як соціального інституту зумовлені багатьма чинниками та умовами функціювання суспільства. Навчання і виховання складають основу, причому історично зумовлену, освіти
взагалі. Однією з основних соціальних функцій загальноосвітньої та вищої школи є функція культуротворчості, розвитку духовного життя суспільства. Саме вони не тільки впливають безпосередньо на формування особистості, але й закладають у ній почуття соціальної відповідальності, дозволяють зберегти,
розвивати і транслювати духовну спадщину. Сьогодні існує проблема: який внесок повинна і може внести освіта в розвиток культури і духовності, яка її культуротворча місія. Навколо цього питання не припиняється полеміка. Існують діаметрально протилежні позиції відносно гуманітаризації освіти.
9

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

Поступово посилюється вплив тих вчених, викладачів і вчителів, які вважають за необхідне посилити
формування духовних якостей особистості. Це викликано тим, що культуротворча і духовна місія освіти
на рубежі ХХ-ХХІ століть переживає серйозні потрясіння і трансформації.
ХХ століття принесло великі динамічні зміни, які кардинально змінили світ. У сучасній культурі існує яскраво виражений шар інновацій, які постійно зламують і перебудовують культурну традицію.
Держава, сім’я, школа, засоби масової інформації, різні субкультури рекламують вельми різноманітні
і відмінні одна від одної цінності. Школярі і студенти зазнають впливу і тих чи інших тенденцій, що позначається на формуванні їх ціннісних орієнтацій, стереотипів поведінки. Ситуацію, характерну для молодіжного середовища, з певною часткою відносності, можна визначити як стадію між старою системою
цінностей, яка дає відчутні збої, і новою, що лише формується. З одного боку, декілька поколінь наших
співвітчизників внаслідок відомих історичних причин були відірвані від джерел своєї культури. З іншого
боку, молоді досить успішно нав’язуються сурогати інших культур, продукти масової культури, спрощені примітивізовані цінності. Рівень тиску цих "цінностей" вагомий як сам по собі, так і суттєво зростає
через відчутне зниження професіоналізму засобів масової інформації і структур, покликаних формувати
і реалізувати духовні потреби населення.
Торкаючись ролі освіти в розвитку культорологічних процесів і у формуванні духовності, необхідно
усвідомлювати: система цінностей, що складається у молодіжному середовищі, через тимчасовий відрізок часу може стати основою в суспільстві, ядром його культури.
Визнаючи за освітою ключову роль у формуванні, розвитку, збереженні, трансляції культури і духовних цінностей, необхідно враховувати, що державна ідеологія у сфері освіти тільки в тому випадку може
бути ефективною, якщо вона враховує власну історичну спадщину і світовий досвід. Тільки такий підхід
дає надію на вихід із тих тупикових схем, що нав’язуються сьогодні молоді. Адже принцип "більше мати" ніколи не був каталізатором прогресу.
Безумовно, освітнє середовище створює передумову для будування і передачі духовних цінностей, які
властиві конкретному суспільству, культурі. Для нашої держави, стурбованої перспективами "майбутнього", проблема трансляції духовних цінностей є важливою.
Таким чином, перед освітою постають грандіозні завдання, що вимагають її радикального перетворення і оновлення з тим, щоб наше суспільство, яке нині переживає глибоку кризу цінностей, могло вийти за рамки суто економічних міркувань і сприйняти більш глибокі аспекти моральності і духовності.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства актуально звучать слова М. Реріха про те, що
"кожне відвернення від прекрасного, від культури приносить руйнацію і розклад" [1:75].
Нове бачення світу, визначення молоддю свого місця в ньому значною мірою залежить від піклування суспільства про подолання гострого дефіциту духовності, поповнення втрачених ціннісних орієнтацій, поглиблення культуротворчого потенціалу освіти. По суті, життєво важливо створити умови щодо
забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та
культурного потенціалу як найважливішої цінності. Саме це спонукає знову і знову звертатися до
виховних можливостей мистецтва.
Мистецтво є здійсненням, реалізацією естетичного принципу у високохудожніх творах: "…естетичне
є те, що повинно здійснитись у вигляді мистецтва. Художнє – це здійснене естетичне" [ 2:133].
Впливаючи на людину насамперед через переживання, мистецтво володіє унікальною здатністю активізувати емоційну спрямованість, збагачувати досвід почувань, а отже, всебічно розвивати особистість,
її ціннісні установки, загальну культуру.
Залучення людини до культурної спадщини і зокрема до мистецтва, веде до того, що її почуття, смаки, потреби набувають нового змісту, відповідної естетичної форми, формується естетичне ставлення до
дійсності. У людини виробляється здатність до творчості за законами краси, до створення естетичних
цінностей у діяльності, побуті, відношеннях, що робить її більш досконалою. І не можна говорити про
успішність інтелектуального, морального, патріотичного виховання без естетичного, головним і невичерпним джерелом якого є мистецтво.
На сьогодні існує невідповідність всеосяжних можливостей естетичного виховання засобами мистецтва і ступеню його сучасного використання. В цих умовах виникає необхідність докорінної зміни статусу
предметів художньо-естетичного циклу в школі, вирішення проблеми, що визначає місце і роль мистецтва в загальній освіті. Про мистецтво сьогодні необхідно говорити як про центральний напрямок у гуманізації школи.
Хотілося б відзначити, що виховання почуттів, як мета естетичного виховання, не є самоціллю, тому
що почуття у високому їх розумінні – це сфера моральних цінностей. Досвід доводить: чим вище культура почуттів у їх сходженні до духовних, тим вищий моральний критерій особистості.
Таким чином, мистецтво повинно стати одним із засобів гуманізації школи через рішення проблеми
естетичного виховання.
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Підводячи підсумки вище викладеному матеріалу, визначимо напрямки, на яких повинна бути зосереджена діяльність органів виконавчої влади, навчальних та культурно-просвітницьких закладів у цій
сфері:
- забезпечення духовно-морального розвитку населення, виховання патріотизму;
- утвердження в масовій свідомості громадян історично притаманних українському народові високих
моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової спадщини;
- запобігання негативного впливу на свідомість громадян інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, випадки антисоціальної поведінки;
- активізація культурно-просвітницької та виховної роботи серед населення, насамперед, серед дітей і
підлітків через відродження національних свят та обрядів, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, підтримку та розвиток традицій, спрямованих на зміцнення української родини, виховання любові до рідної землі, формування національної гідності;
- формування світогляду, збагачення його забутими ідеями, поглядами, переконаннями, ідеалами та
іншими соціально-значущими надбаннями вітчизняної і світової духовної культури.
Сьогодні, як ніколи, нам слід працювати спільно і мобілізувати інтелектуальні і духовні сили, спрямовані на розквіт нашого суспільства.
Ми віримо, що зуміємо в основному зберегти те краще в культурно-мистецькій сфері, що успадкували від попередніх часів, і водночас дамо потужний імпульс процесам оновлення.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
Рерих Н. О вечном: Книга о воспитании. – М.: Политиздат, 1991.
Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Форма – стиль – выражение / Сост. А.А. Тахо-Годи., – М.:
Искусство, 1980.
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Алексеева Т.Ф. Проблемы унаследования духовных идеалов в современной культурной жизни
Украины.
В статье освещаются актуальные вопросы духовности в системе морального, эстетического и
патриотического воспитания украинского народа.
Alekseyeva T. F. The Problem of Moral Ideals Heritage in the Contemporary Cultural – Artistic Life of
Ukraine.
The article focuses on actual problems of spiritual values in the system of ethic, aesthetic and patriotic education of Ukrainian people.
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УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНИМ СТАНОМ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
На основі наукового аналізу розглядаються питання реформування системи фізичного виховання.
Взаємозв’язок між організацією та методикою фізичного виховання і здоров’ям дітей та молоді не
викликає сумніву [1; 2; 3; 4]. У 1998 році в Україні була прийнята державна програма "Фізичне виховання – здоров’я нації". На відміну від попередніх програм, у вершину кута поставлена ідея реформування
фізичного виховання для поліпшення здоров’я людини.
Основна реалізація цієї ідеї у навчальних закладах здійснюється через навчальні програми з фізичної
культури, які мають регламентуючі стандарти стосовно змісту занять, їхньої кількості і нормативних
вимог до тих, хто займається. Зміст програмного забезпечення повинен враховувати біологічні і педагогічні закономірності керування фізичним станом організму людини у процесі фізичного виховання. Ігнорування цих закономірностей перешкоджає реалізації педагогічного процесу, що не призводить до досягнення мети фізичного виховання – підвищення рівня фізичного стану, зміцнення здоров’я, зменшення
захворюваності. Про це свідчить зростання кількості школярів і студентської молоді, які мають різного
роду відхилення у стані здоров’я (до 90 %) [5;6].
Аналіз базових програм з фізичного виховання у школі та ВНЗ за останні 20 років показав, що за деяких змін змісту основна концепція залишилася тією ж. Цільова спрямованість програм з фізичного виховання у школі та ВНЗ полягає у підготовці до складання нормативів державних тестів (раніше БГПО і
ГПО). Більшою мірою мають можливість наблизитися до розв’язання оздоровчої і виховної задач авторські програми, які повинні складатися з урахуванням регіональних особливостей, екологічних факторів,
національних традицій, індивідуальної особливості учнів. Однак відсутність деяких науковообґрунтованих системоутворюючих факторів не дає можливості сформувати програму, яка була б адекватною діючою ланкою у системі управління фізичним вихованням школярів і студентської молоді.
Тому актуальність теми дослідження полягає у пошуку шляхів підвищення керованості системою фізичного виховання дитячого контингенту, у зв’язку з тим, що існуюча система не приводить до поставленої мети – зміцнення здоров’я людини.
Аналіз ситуації, яка склалася, дозволяє відмітити причини неефективного функціонування системи
фізичного виховання у навчальних закладах, якими є:
- застарілі концепції системи фізичного виховання у школі та ВНЗ, що вимагає нового
трактування мети, завдань і принципів фізичного виховання [1;7];
- авторитарний підхід під час складання програм з фізичного виховання з обов’язковим переліком
видів рухової активності без урахування потреб, мотивів та інтересів учнів [8];
- науково не обґрунтовані підходи до регламентації фізичного навантаження на заняттях зі
школярами, які проживають на території радіаційного забруднення [9;10];
- відсутність науково-обґрунтованих нормативів фізичної підготовки тих, хто займається, які
служили б модельно-цільовими характеристиками фізичного стану, здатного забезпечити високий чи
стабільний рівень здоров’я [1;11].
Дані положення обумовлюють актуальність теми дослідження, яка полягає у необхідності розв’язання
проблеми, що має суттєве теоретичне і практичне значення для удосконалення системи фізичного
виховання школярів і студентів.
Удосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів пов’язане з вирішенням таких
завдань:
1. Виявити вплив внутрішніх, індивідуальних факторів (особливостей нервової системи) на адаптивні
реакції до фізичних навантажень підлітків.
2. Вивчити структуру фізичного стану і розробити модельно-цільові характеристики фізичної
підготовки, які відповідають високому чи стабільному рівню фізичного здоров’я підлітків.
3. Обґрунтувати систему педагогічного контролю за фізичною підготовкою підлітків у процесі
фізичного виховання, яка включає:
- блок-тести, що дозволяють характеризувати фізичну підготовку та фізичне здоров’я;
- кількісні та якісні критерії оцінки фізичної підготовки.
4. Визначити раціональний руховий режим у фізичному вихованні підлітків з різним рівнем
фізичного стану і фізичної підготовки.
5. Обґрунтувати систему управління фізичним станом підлітків, враховуючи функціональні резерви,
фізичну підготовленість, мотивацію і зовнішні фактори.
© Ахметов Р.Ф., 2003
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У процесі фізичного виховання і спортивного тренування для здійснення управління необхідно мати
опис (модель) об'єкта управління (учня) в його фактичному стані (на даний час), а також модель того
стану, якого потрібно досягти. Ці моделі повинні давати цифрові характеристики рівнів основних видів
підготовленості (загальної, спеціальної, технічної і т.д.). Крім цього, розроблюються моделі основних
програм впливу (вправ, тренувальних уроків і циклів). Також розроблюється система педагогічного
контролю, яка повинна фіксувати зміни в організмі людини, що займається спортом. Для побудови
намічених моделей потрібно набрати певну кількість інформації про досліджувані системи.
Але завдання полягає не тільки в тому, щоб набрати якомога більшу кількість характеристик, а й у
тому, щоб вибрати з якомога більшої кількості даних найменшу кількість суттєвих показників, що
характеризують стан об'єкта і забезпечують точність управління ним. Добування максимуму даних з
мінімальної інформації є одним з головних завдань управління.
Модельно-цільові характеристики фізичного стану підлітків, зміст програм керованих впливів у
вигляді засобів і методів, методи педагогічного контролю у вигляді рухових тестів і засобів їх оцінки,
умови, за яких відбувається корекція програм фізкультурно-оздоровчих занять, а саме зовнішні умови
оточуючого середовища і внутрішні індивідуальні фактори, дозволяють сформувати концепцію
управління фізичним станом дітей і підлітків. Визначальними мітними рисами даної концепції є
побудова системи управління з опорою на мотиваційну сферу діяльності особистості у фізичному
вихованні, орієнтація на модельно-цільові характеристики фізичного, психологічного і морального стану
молоді і корекція основних компонентів системи залежно від несприятливих екологічних факторів з
метоюпідвищення стійкості організму до їх впливу та індивідуальних особливостей адаптивних реакцій
молоді, що займається спортом.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ СПОРТУ
У статті розкриваються можливості використання комп’ютерів у навчально-тренувальному процесі з
фізичного виховання.
Одна з найважливіших проблем наших днів – змусити економіку працювати на кінцевий результат. У
спорті, по суті, нікого не потрібно змушувати перемагати. Усі спортсмени і тренери самі цього прагнуть.
Ця обставина якраз і відбиває специфіку тренерської діяльності. Якщо провести аналогію з промисловістю, то
тренер – це керівник виробництва. Це й визначає сутність усіх засобів використання обчислювальної техніки,
не тільки сутність, але й труднощі.
Коли відомо, як проходило успішне впровадження ЕОМ у менеджменті, науці про управління діяльністю
людей, то гріх було б не скористатися цим досвідом.
Основне завдання менеджменту – управління процесом. А керувати – це значить передбачати. У повсякденній роботі, керуючи процесом спортивної підготовки, тренер в основному покладається на свою інтуїцію. Інакше кажучи, він, спираючись на накопичені факти, постійно шукає причинно-наслідкові зв'язки,
діє за підсвідомим здогадом. Хороша інтуїція дозволяє підготовити й чемпіонів [1: 64;2:7].
Усвідомити однозначні взаємозв'язки між тренуванням та результатом, виразити їх математично поки що
не вдалося, та й у найближчому майбутньому навряд чи вдасться. На відміну від класичного менеджменту, в
спорті всі дійові особи – тільки люди з їхніми пристрастями і слабкими місцями. Як вкласти в суху математичну формулу талант і наполегливість? Та чи й потрібно це? А може, людині –людське, машині – машинне?
Але де ж межа? Які знання без шкоди для творчості, для її стимулювання можна пропустити через комп'ютер?
Є всі підстави вважати, що основним каменем спотикання, який заважає відчути користь від ЕОМ, є протиріччя між програмістами – "господарями" машин – і тренерами – користувачами, тобто тими, кому, власне, і
потрібна обчислювальна техніка в роботі. Програмісти, історично розбещені спілкуванням з інженерами,
фізиками й математиками, привчилися одержувати готові описи процесів і неймовірно розжовані алгоритми.
І від усіх наступних користувачів комп'ютерною технікою вони також вимагають так званих формалізованих
відомостей про всі аспекти діяльності... Педагогів і тренерів, м'яко кажучи, бентежить навіть постановка
питання про те, щоб умістити в "прокрустове ложе" бездушного алгоритму, скажімо, тонкий творчий процес
підведення спортсмена до піку спортивної форми, до унікальних рекордів.
Давайте детальніше розберемося в цій ситуації. Перед тим, як зв'язуватися з програмістами, краще дещо
зробити самому. Для початку з'ясуйте, що ж ви все-таки хочете одержати в результаті використання
комп'ютера? Причому, як завжди у спорті, тверезо оцініть свої можливості. Цей етап називається формуванням цілей [3:229].
Та обставина, що вашим тренером буде комп'ютер, примушує працювати з особливою скрупульозністю і акуратністю. Застосування ЕОМ дисциплінує діяльність усіх, хто з нею працює. Адже комп'ютер "не
розуміє" ні недомовок, ні натяків на те, про що "не прийнято говорити", але що враховується. Як і всякий
електронний прилад, ЕОМ і в кожному своєму елементі, і в цілому – бінарна, тобто для неї існує тільки два
стани – робочий і неробочий, електронні "так" і "ні". Кожен вислів, кожне число, які вводять у машину, повинні мати ярлик – "правда" чи "неправда". Електронний мозок ніколи не підкоректує "подумки" абсурдний
результат, що іноді (навіть непомітно для самого себе) робить людина, яка враховує невідомі комп'ютеру
факти. Ступінь достовірності інформації визначає достовірність результату її обробки.
Постановка задачі для комп'ютера обов'язково передбачає конкретність результату. Це ви будете вивчати
динаміку розвитку спортивної форми, а комп'ютер може тільки розраховувати значення змінних у конкретні
моменти процесу, що моделюється та розквітне гарною картинкою на екрані, якщо, звичайно, ви його
правильно цього "навчите". Причому не "взагалі", а за даними конкретних спортсменів. Тому і кількість
вихідної інформації, яку ви візьмете обробляти, повинна бути кінцевою величиною, і вона повинна бути! З
цього випливає, що потрібно мати технічні засоби для отримання вихідних даних і вміти користуватися
результативною інформацією саме у своїй роботі. Коротко кажучи, необхідно не тільки мати апаратурний
комплекс, але і робочу гіпотезу про те, як ви будете використовувати те, що отримаєте з комп'ютера.
Будемо вважати, що ви визначилися і уявляєте собі, що ви хочете зробити на комп'ютері. Тепер постає
питання: яким чином його краще використовувати? Існує три варіанти.
Перший варіант полягає в тому, щоб постійно використовувати ЕОМ (а краще персональний комп'ютер)
для експрес-аналізу, тобто швидкого, але достатньо приблизного обрахунку будь-яких параметрів.
© Ахметов Р.Ф., Ахметов І.Р., 2003
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Наприклад, тредбан, обладнаний звичайним побутовим комп'ютером, дозволяє одразу розраховувати параметри бігу, реєструвати частоту серцевих скорочень (ЧСС) і оцінити пульсову реакцію на навантаження, її розподілення і передати інформацію на екран монітора, який стоїть перед очима спортсмена, що
біжить. Комп'ютер у цьому випадку не тільки б зберіг час для аналізу даних і допоміг отримати необхідну
інформацію під час тестування, але й здійснив зворотній зв'язок. Те, що не помітив спортсмен, побачить тренер, який отримав можливість спостерігати за спортсменом під час бігу і одночасно слідкувати за змінами
показників на екрані. На той самий монітор інший побутовий комп'ютер виводить параметри техніки бігу:
час польоту і опори, частоту кроків, довжину кроку. Ця інформація дозволяє оперативно судити про стабільність і економність техніки бігу. Стиковка з комп'ютером більш високого класу дозволяє всю інформацію про функціональну підготовленість спортсмена і техніку його бігу записувати у банк даних і оперативно
друкувати протокол обстеження з рекомендаціями щодо майбутнього етапу підготовки.
Другим варіантом використання ЕОМ є разовий. Тобто, можна звернутися до ЕОМ тільки раз, обробивши великий масив комплексних даних, наприклад відомості про багаторічну підготовку, а результатами
розрахунку користуватися для удосконалювання повсякденного "ручного" рахунку.
Проте треба відверто визнати, що в перших двох випадках можна обійтися і без комп'ютера: комп'ютер
дозволяє лише зекономити час, скоротити трудомісткість, покращити організацію праці.
А ось третій варіант використання ЕОМ народився тільки разом з нею. Йдеться про те, що
застосування персонального комп'ютера дозволяє створити постійно діючі і розвиваючі інформаційні й
імітаційні системи. І тому ми можемо створити комп'ютерні динамічні моделі підготовки. З точки зору
ефективності використання обчислювальної техніки цей варіант максимальний, хоча і вимагає великих
зусиль [4: 461].
Припустімо, вибір зроблено. Ви зупинилися на третьому варіанті. Тоді перейдемо до створення комп'ютеризованої моделі вашої конкретної задачі.
Спочатку зберемо всі основні параметри (як первинні, так і розрахункові, кількісні і якісні). На їх основі
розробляються класифікатори: інакше кажучи, дані групуються за будь-якою ознакою. Скажімо, тренувальні
засоби можна об'єднати у класифікаційні групи за спрямованістю: розвиток функціональних систем окремих
фізичних якостей, удосконалювання техніки рухів та ін. А можна розвести по зонах інтенсивності, погрупувавши навантаження відповідно до інтенсивності роботи. Класифікаційною ознакою для тренувальної роботи
є режим енергозабезпечення, який нею ж розвивається.
І якщо ви маєте справу з процесом, який відбувається в часі, значить на цій стадії роботи слід подумати
і про те, як часто ви будете звертатися до моделі, скільки разів у тиждень (місяць) будете вносити свіжі дані,
спостереження, результати комплексного контролю і як часто треба проводити аналіз вже накопиченого матеріалу. Тобто, слід обміркувати усі частотно-часові характеристики комп'ютерної моделі. Вважаємо, ще немає
потреби з метою догодити комп'ютерній технології відмовлятися від загальноприйнятої спортивної практики:
у спорті треба мати справу з традиційними мікро-, мезо-, і макроциклами.
Уся ця робота для визначення розмірності моделі необхідна для того, щоб оцінити об'єм роботи. Однак
дехто надає опису параметрів надмірного значення, вважаючи, що у процесі роботи нічого не можна перероблювати, що всі класифікації і періоди аналізу задані "намертво" і від них не можна відступатися. Така
ортодоксальність може призвести до того, що несвоєчасна корекція своїх уявлень, помножена на "дисциплінованість", стане абсурдом. Тому до цієї роботи варто ставитись як до своєрідної інвентаризації своїх
знань і уявлень, яку завжди корисно провести, незалежно від комп'ютерізації. Може з'ясуватися, наприклад, що деякі факти, які ви використовуєте повсякденно, ніколи і ніким не були сформульовані.
Існують положення, які всі вважають беззаперечними, на які всі спираються у свої роботі, але в той же час
насправді їх ніхто не перевіряв! Наприклад, необхідні об'єми тренувальних навантажень у зонах інтенсивності. Не секрет, що одні спортсмени, виконавши свій план підготовки, вже не мають сил виступати. Інші ж у
результаті травм або ще якихось захворювань не встигли освоїти весь кілометраж у цілому, але, зосередивши
зусилля на засвоєнні техніки бігу у високоінтенсивних зонах, демонструють влітку непогані результати. Що
ж робити? Кинути клич "Закінчуй тренуватися багато, давай швидше" на основі цього спостереження? Ні,
звичайно. Просто цей приклад доводить необхідність проведення спеціальних експериментів.
Якщо ви не впевнені в істинності тієї чи іншої кількісної чи якісної оцінки параметра (а це одна з основ, на
якій ви будуєте всю свою роботу зі спортсменом), то необхідно замовляти і проводити науково-дослідницьку
роботу. Якщо невизначений параметр суттєвого смислового навантаження не несе, а тільки доповнює загальну
картину, то, може, краще від нього відмовитися? Але у будь-якому випадку не можна вводити у комп'ютер
неточні відомості.
Після того, як коло параметрів окреслене, час переходити до наступного етапу. Усю сукупність даних
ділимо на три категорії.
По-перше, на параметри, якими можна керувати. Комусь ця задача здаватиметься елементарною – написано стільки монографій, підручників і методичних посібників, де все буквально "розжовано". Однак,
виділяючи параметри керування, не забувайте, що модель ви робите для себе і параметри повинні бути
керованими вами. Подібне виділення дуже індивідуальне. Воно залежить і від можливостей, і від технічного
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вами. Подібне виділення дуже індивідуальне. Воно залежить і від можливостей, і від технічного забезпечення, і
навіть у деякій мірі від уміння тверезо оцінити свої слабкості.
По-друге, треба виділити параметри, якими ні за яких обставин керувати не можна. Некеровані параметри, незалежно від своєї некерованості, суттєво впливають на діяльність, що моделюється. Перш за, все це
відомості про суперників, а також усякі випадковості, наприклад хвороби і травми, які примушують часом повністю перекроювати підготовку.
До третьої групи належать параметри технологічні. Це граничні значення змінних і фізичні константи, які
входять у розрахункові формули (наприклад, прискорення земного тяжіння 9,8 м/с). Вони так називаються,
тому що їх задають, виходячи з технологічних особливостей саме ваших методик тренування. Це, наприклад, те, чим обмежують об'єми тренувальних засобів на одному занятті або в мікроциклі того чи іншого
періоду підготовки, а також те, що враховує індивідуальний стан ваших спортсменів, – лімітуючі фактори.
Етап вибору показників ефективності завжди найскладніший. Принаймні, комп'ютеру можна дати декілька таких показників, як в житті запам'ятати і відстежити важко. Спеціалісти в галузі системних досліджень
[3:4; 4:228] рекомендують у цих випадках покладатися не тільки на ретроспективний статистичний аналіз,
але й на життєвий досвід і здоровий глузд. Правильність комп'ютерної моделі буде достатнім науковим
обґрунтуванням вашої точки зору, в той час як помилкова інтерпретація статистичних даних може завести в глухий кут.
Після того, як всі показники більш менш визначені для побудови моделі, треба їх зв'язати певними
співвідношеннями. Існує три види таких співвідношень.
Аналітичні співвідношення фізичних законів і загальноприйнятих правил обліку діяльності.
Наприклад:
1. Швидкість = Дистанція/Час
2. Загальний об'єм бігу за місяць = Сума об'ємів бігу в кожній зоні інтенсивності за 30 днів в усіх
зонах.
(У формулах не наводяться математичні позначення для наочності).
Емпіричні співвідношення, як правило, виходять із спостережень. Зверніть увагу, що всі співвідношення, які мають емпіричне походження, характеризуються однією рисою. Певною мірою вони звернені
у минуле. Це не означає з усією певністю їх непридатність для сьогоднішнього або завтрашнього дня,
але, користуючись ними, треба бути обережним – це один із моментів, де може з'явитися помилка у моделюванні при використанні нашого "простодушного" комп'ютера. Він сам "не знає", що якась інформація застаріла.
Нормативні співвідношення, навпаки, погляд з вашого майбутнього. У своїй роботі їх слід визначати, виходячи із задачі, яку ви поставите перед своїми підлеглими. Як правило, реальним майбутнім є той
спортивний результат, який служить черговим рубежем для конкретного спортсмена. Саме він і визначає
ті вимоги, за якими повинні "підганятися" усі параметри комп'ютерної моделі.
Крім того, нормативні співвідношення для комп'ютерної моделі визначаються і тими обмеженнями, які накладають наявні ресурси і резерви. Обмежувачами служать і антропометричні дані.
Ми розглянули той комплекс робіт, який без вас не зробить ніхто. І що найцікавіше, до "формалізації" основних параметрів підготовки, а це те, що ми з вами спробували зробити. До цього не можна ставитися
формально. Якщо ви серйозно вирішили зайнятися використанням персонального комп'ютера у своєму житті,
то такому аналізу, інвентаризації власних пізнань повинно передувати звернення до спеціалістів в галузі
обчислювальної техніки і програмістів. На основі цього аналізу фахівець зможе дібрати ті численні методи і програмовані засоби, якими він "перекладе" ваші уявлення про процес на мову комп'ютерної моделі.
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Ахметов Р.Ф., Ахметов И.Р. Компьютеризация спорта.
В статье раскрываются возможности использования компьютеров в учебно-тренировочном процессе
по физическому воспитанию.
Akhmetov R.F., Akhmetov I.R. Computerization of Sports.
This article describes the possibility of applying personal computers to the process of teaching of physical
training.

17

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

УДК 378.1
Є.В. Баладинська,
аспірант;
І.В. Сипченко,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський педуніверситет)
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
У статті розглядаються перспективні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя музики
на основі викладання мистецьких дисциплін за моделлю поліцентричної інтеграції знань.
Серед найважливіших проблем сучасної освіти виділяється проблема вдосконалення просвітницькопедагогічної підготовки студентів-музикантів. Основою даної підготовки є не тільки фахова
майстерність, а й навички мистецько-просвітницької діяльності. Метою цієї діяльності виступає передача
вчителем підростаючому поколінню досвіду опанування художньої картини світу та формування
відповідного ставлення до неї. Характер мистецько-просвітницької діяльності виявляється в її
спрямуванні на розпредмечення художніх цінностей з метою збагачення духовного світу школярів.
Підкреслимо, що означена діяльність ґрунтується на таких формах спілкування, як художнє і
педагогічне, що передбачає, з одного боку, формування особистості самого майбутнього вчителя, а з
другого – формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі індивідуального осягнення образного змісту
мистецьких творів.
Саме взаємозв’язок на цій основі досвіду художнього і педагогічного спілкування обумовлює
визначення поняття "досвіду художньо-педагогічного спілкування". Такий досвід дозволяє вчителеві
грамотно й творчо підійти до реалізації цілей та завдань навчання й виховання, дати аргументовану
оцінку доцільності методів і прийомів роботи зі школярами, логічно побудувати навчальний матеріал.
Звідси випливає, що процес удосконалення просвітницько-педагогічної підготовки студентівмузикантів повинен ґрунтуватися на систематичному і цілеспрямованому вивченні різновидів мистецтв
із метою формування та збагачення досвіду художньо-педагогічно спілкування та його спрямуванні на
реалізацію в майбутній мистецько-просвітницькій діяльності.
Вирішення означеної проблеми можливе за умов пошуку резервів у надрах таких традиційних
навчальних курсів, як: "Історія світової художньої культури", "Історія музики", "Педагогічна
майстерність", "Методика музичного виховання" тощо, а також розробки нових ефективних форм
організації навчальної діяльності. Такою формою, що забезпечить теоретичне і практичне володіння
мистецтвом художньо-педагогічного спілкування, може бути розроблений у межах курсу "Методика
музичного виховання" семінар-практикум. Своєрідність дій викладача під час проведення семінару
полягає в умінні, керуючи ходом і аналізом занять, поставити студента в позицію суб’єкта мистецькопросвітницької діяльності, що сприятиме актуалізації засвоєних знань, формуванню певних умінь та
навичок спілкування з мистецькими творами.
Семінар-практикум містить теоретичний та практичний розділи і базується на таких дидактичних
принципах:
- принцип художності, що орієнтує не тільки на набуття знання про певний вид мистецтва, а й на
практичне оволодіння його специфічними особливостями на яскравих прикладах;
- принцип урахування безпосередніх емоційних вражень, які виникають у процесі сприйняття
конкретно-чуттєвого змісту художнього образу. Ці емоції завжди мають індивідуально-неповторні риси,
що притаманні кожному окремому суб’єкту;
- принцип неповторності, своєрідності досвіду художньо-педагогічного спілкування кожного
студента. Цей принцип відкриває нову феноменологічну сутність осягнення мистецтва;
- принцип поєднання усвідомлення своїх вражень від мистецтва і доцільних шляхів їх застосування в
мистецько-просвітницькій діяльності.
З огляду на сказане вище, виділяємо такі специфічні методи роботи зі студентами:
- метод, спрямований на усвідомлення, закріплення у свідомості студентів результатів емоційної
реакції на конкретно-чуттєвий зміст художнього образу й виникнення на цій основі конкретних знань;
- метод, що має за мету шляхом точно дозованої взаємодії наукових (мистецтвознавчих) знань і знань,
що виникли під час спілкування з художнім образом, розвинути зміст останніх, перетворивши їх на
особистісний набуток;
- метод, пов’язаний з оцінкою повноцінності досвіду художнього спілкування та перенесення його в
практичну діяльність;
- метод, що впливає на усвідомлення глибокої значущості особистісного досвіду художнього
спілкування з мистецькими явищами в майбутній мистецько-просвітницькій діяльності;
© Баладинська Є.В., Сипченко І.В., 2003
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Завдання теоретичної частини полягає в ознайомленні студентів з мистецько-просвітницькою
інформацією, що містить у собі проблемні теоретичні та методичні питання.
Оскільки спілкування з мистецтвом має дві сторони: пізнання й прояв емоційно-ціннісного ставлення
до художніх явищ, – то завданням практичного розділу є створення умов, які б сприяли виникненню у
студентів художніх почуттів, прагненню до глибокого переживання художнього образу, формуванню у
майбутніх фахівців уміння бути уважними до своїх почуттів, усвідомлювати свої художні враження,
розуміти своєрідність образного мислення. Не менш важливим завданням даного розділу є і створення
умов для спрямування набутого досвіду художнього спілкування на майбутню мистецько-просвітницьку
діяльність. Система вправ, що покладена в основу практичного розділу, повинна спиратися на такі
методичні вимоги:
1) забезпечення відповідності мети формування досвіду художньо-педагогічного спілкування
цілям навчання. Насамперед, важливо враховувати той факт, що дана методика є лише часткою
навчального процесу, тому її необхідно узгоджувати з аспектними частинами програм професійної
підготовки;
2) створення творчої інтелектуальної та спокійної психологічної атмосфери невимушеності й
пошуку. Підкреслимо значення яскравих художніх ілюстрацій, які б стимулювали у студентів
пізнавальний інтерес і розвиток педагогічного мислення;
3) відповідність змісту вправ рівню підготовленості студентів. Чим менший у них досвід
спілкування з мистецтвом, тим простішими мають бути завдання, але, в першу чергу, ці завдання
повинні стимулювати розумову діяльність та педагогічний інтерес майбутніх фахівців.
З точки зору педагогічного управління динамікою художньо-педагогічного спілкування, суттєвого
значення набуває розвиток мотиваційної сфери студентів, стимулювання їхніх художньо-естетичних
потреб у спілкуванні з різновидами мистецтв, від яких значною мірою залежить поведінка особистості, її
дії. Якщо студент уявляє собі задачі майбутньої діяльності та засоби її здійснення, то мистецтво буде для
нього не тільки матеріалом для формування професійних вмінь та навичок, а також і самостійною метою,
що зумовлена розумінням його значущості для вчителя музики.
Стимулювання художньо-естетичних потреб студентів здійснюється шляхом створення у них
настанов на діалогове спілкування з мистецькими творами. Основними методами роботи тут виступають
словесні стимулюючі методи (бесіди, дискусії), за допомогою яких конструюються проблемні ситуації і
які спонукають студентів висловлювати та відстоювати свою точку зору та шляхи її розв’язання. Так,
студентам пропонувались такі теми дискусій: "Що ми шукаємо в мистецтві?", "Про справжні та уявні
цінності", "Культура нашого дозвілля", "Чи застаріла класика?", "Серйозно про легку музику". Залучення
раніш засвоєної інформації під час таких дискусій активізує студентів, збуджує інтерес та сприяє
самостійності суджень. Вони мають змогу відтворити теоретичний матеріал (мистецтвознавчий), логічно
осмислити його, відновити й закріпити в пам’яті найбільш важливі відомості.
Зміцненню думки студентів щодо важливості досвіду художньо-педагогічного спілкування в
професійній та мистецько-просвітницькій діяльності сприяє низка бесід: "Мистецтво і духовний
розвиток дитини", "Історія відтворює себе в мистецтві", "Мистецтво педагогіки й театр" тощо.
Інший, досить дієвий, засіб стимулювання студентів до спілкування з різновидами мистецтв – це
підготовка рефератів, які підпорядковані одній загальній темі – "Навчаємось у Майстрів". Ця тема
об’єднує таку послідовність завдань: від виховання засад культури спілкування з різновидами мистецтв
до розвитку творчого критичного ставлення до них. Тут виділяються як узагальнені, так і конкретні теми:
- Художник і час;
- У кожного мистецтва своя мова;
- Образотворче мистецтво в музиці;
- Образи моря в літературі, музиці, живописі;
- Поезія ночі в літературі, музиці, живописі;
- Образи Добра й Зла в мистецтві;
- Образи Кохання в мистецтві;
- Поезія Італійського Відродження в музиці та живописі;
- Пейзажна лірика у творчості композиторів та художників.
Досвід роботи доводить, що використання методів аналізу мистецьких творів, зіставлення художніх
зразків за принципами аналогії, контрасту й узагальнення спонукає студентів творчо ставитися до
виконання завдань, сприяє глибшому осягненню мистецьких творів, вимагає розкриття їх нових аспектів.
У своїй діяльності вони повинні пройти шляхом поступового ускладнення інтелектуально-логічних
завдань, а саме: від аналізу набутих знань та усвідомлених емоцій до глибокого осягнення процесу їх
застосування.
З огляду на дані положення, пропонується така низка завдань:
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а) дати короткий аналіз твору, що вивчається в класі основного інструменту, диригування або
постановки голосу (емоційний зміст основних образів або образу, його ознаки; динаміка розвитку образу
та важливі засоби художньої виразності);
б) знайти аналогічні твори за емоційним змістом з пирогам основного інструменту, диригування,
постановки голосу, хорового класу;
в) дібрати вірш однієї тематики з різними відтінками настрою з подальшим аналізом засобів
художньої виразності, які створили певний настрій. Таке ж саме завдання переноситься на твори
живопису, де картини однієї теми виконані в різній кольоровій гамі. Органічною основою даних вправ є
використання різних видів взаємодії нових знань із раніше засвоєними:
- лінійна взаємодія (нові знання доповнюють, поглиблюють уже набуті);
- протилежна взаємодія (нові знання якоюсь мірою заперечують раніше засвоєні, унаслідок чого
виникають протиріччя, розв’язання яких сприяє їх уточненню, зміцненню);
- проблемна взаємодія (доповнюючи попередні знання,нові становлять проблему і створюють
умови для її розв’язання у ході опрацювання певної теми) [1:16].
За твердженням О.М. Кабанової-Меллер, "самостійне перенесення знань, умінь та навичок на нове
завдання є найважливішим показником розумового розвитку" [2:209].
Отже, виконуючи ці завдання, студенти доходять висновку, що вибір засобів художньої виразності та
їх сприйняття залежить від задуму автора, його емоційного стану і стану того, хто сприймає мистецький
твір.
Варто підкреслити, що означені й подібні їм вправи нададуть можливість будь-якому студентові опинитися в центрі уваги групи, надбати необхідної впевненості в собі.
Таким чином, творчий підхід до узагальнення, тлумачення отриманої інформації та уміння переносити набуті знання в нові умови і на їх основі робити висновки та прогнози. Перенесення знань та емоцій,
що сформувались в спілкуванні з одним видом мистецтва, в одній ситуації на інші види мистецтва, в нові
умови є психологічним явищем, яке ми трактуємо як творчий процес, що проводить до глибшого пізнання мистецьких творів, виявлення в них спільного та відмінного, під час чого розкриваються як зовнішні,
так і глибоко внутрішні зв’язки. Це приводить до широких узагальнень нових знань та емоцій, формує у
майбутніх учителів здібності до комплексного розгляду явищ.
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Баладинская Е.В., Сипченко И.В. Особенности интегрированного преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла.
В статье рассматриваются перспективные подходы к профессиональной подготовке будущего учителя
музыки на основе преподавания дисциплин художественно-естетического цикла по модели
полицентрической интеграции знаний.
Baladynska Ye.V., Sypchenko I.V. On the Problem of Integrated Teaching Art Subjects.
In the article the autors consider the prospective approaches to professional training of a future teacher of music
on the basis of the subjects of aesthetic cycle according to the model of policentric integration of knowledge.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Аналізується вплив психологічних пізнавальних процесів майбутніх фахівців на успішність навчання.
Духовний, економічний та науково-технічний розвиток української держави зумовили необхідність
реформування системи освіти. Його метою стає не просте оволодіння учнями певною сумою знань, а
виховання життєво активного громадянина суспільства. Одним зі шляхів успішного розв'язання визначеного завдання є підвищення якості знань майбутніх фахівців.
Аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури (Ананьєва Б.Г., Анісімової О.М., Артем'євої Т.К., Владімірової Н.М., Гуревіча К.М., Дворяниної М.Д., Келасьєва В.М., Киричука В.О., Копеїної Н. С., Ломова Б.П., Лупана І.В., Орлова Ю.М., Панчука В.В., Рубінштейна С.Л., Цибка Г.Ю., Шкуркіна В.І.) показав, що рівень успішності студентів вищих навчальних закладів можна підвищувати шляхом впливу на протікання психологічних пізнавальних процесів. Розглянемо деякі з них.
До психологічних характеристик, які впливають певним чином на успішність, відносять [1:67]:
·
інтелектуальні здібності;
·
спеціальні (фахові) здібності;
·
професійний склад мислення;
·
нейродинамічні властивості;
·
тип конституції (статури) студента;
·
сприймання тощо.
Безпосередня залежність успішності будь-якої діяльності, в тому числі й навчальної, в першу чергу
від рівня інтелектуального розвитку теоретично обґрунтована у працях Б.Г. Ананьєва і С.Л. Рубінштейна [2:238; 3:620; 4:435]. Досить переконливо обґрунтовано також вплив процесу навчання на адаптивність, пластичність, мотивацію особистості [3:620]. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідним є досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема сформованості
процесів сприймання, уявлення, пам'яті, мислення, уваги, широти пізнавальних інтересів, ерудованості,
володіння визначеним колом логічних операцій.
Взаємозв'язок інтелектуального розвитку й успішності студентів різних вищих навчальних закладів,
спеціальностей і курсів експериментально перевірений Н.С. Копеїною. Проведене дослідження свідчить,
що низьку успішність часто мають молоді люди з невисокою продуктивністю навчання, значну частину
цих студентів відраховують вже з перших курсів. Частина з них закінчує університет, але наслідком такого навчання може бути нервово-психічна перенапруга. Крім того, з них виходять погані чи, в кращому
випадку, посередні фахівці [5:89]. Така відповідність підтверджена результатами багаторічних досліджень, проведених колективом кафедри математики та інформатики Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Наведені результати, на нашу думку, можна пояснити тим, що часто на лекціях та практичних заняттях переважає активність викладача, в той час як студент не проявляє інтелектуальної ініціативи, він через ряд причин займає пасивну позицію. Розвиток інтелектуальних здібностей відбувається в діяльності:
ефективне включення в будь-яку діяльність вимагає певного рівня здібностей до цієї діяльності, що, в
свою чергу, так чи інакше впливає на процес розвитку й формування здібностей. Положення про взаємозв'язок здібностей та діяльності є дієвим засобом боротьби з недіалектичним розумінням природи здібностей у сучасній психології. Тому слід стимулювати розумову активність студентів. Це сприятиме кращому засвоєнню навчальної інформації.
Фахові (спеціальні) здібності людини визначають при включенні в той чи інший вид професійної діяльності. Основний стрибок у розвитку спеціальних здібностей відбувається саме в результаті активного
включення в цю діяльність. Прогноз про спеціальні здібності можна зробити на основі схильності особистості до визначеного виду діяльності [6:61].
Досить часто професійний вибір людини визначають випадкові фактори. Це явище є небажаним при
виборі майбутньої професії, оскільки такі помилки дорого обходяться й суспільству, й особистості. Тому
необхідно ще у школі проводити тестування молодих людей щодо подальшої професійної діяльності.
Для визначення здібностей, необхідних для оволодіння тією чи іншою професією, необхідно скласти попередній опис професіограм [7:148]. Відповідно до вимог професіограми щодо психіки людини, виділяють три рівні здібностей: 1) абсолютно необхідні; 2) відносно необхідні; 3) бажані. Використання професіограм дає позитивні результати у навчанні на сучасному етапі розвитку системи освіти. Однак вищі
навчальні заклади ще не мають у своєму розпорядженні науково обґрунтованих професіограм. Їх створення — одне з найважливіших завдань сучасної прикладної психології. Оскільки здібності формуються
в діяльності, адекватне уявлення щодо їх розвитку можна отримати лише в результаті комплексних лон© Вихованець О.А., 2003
21

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

гітюдних досліджень. Тобто, вивчення навчальної діяльності одних і тих самих студентів за комплексною психологічною програмою протягом усього терміну їх перебування у вищому навчальному закладі є
передумовою розробки сучасних професіограм.
Схильність до вибраної професії в більшості випадків формується в умовах навчання у вищому закладі освіти за винятком досить вузького спектра інтелектуальних професій, що вимагають яскравого
прояву спеціальних здібностей (наприклад, до математики, мови, образотворчої діяльності, художньої
творчості тощо). Схильність до цих професій виявляється на початкових етапах розвитку особистості, в
дитячому чи підлітковому віці, й у даний час для їх раннього виявлення й виховання створена розгалужена система відповідних шкільних та позашкільних установ.
Серед найважливіших чинників, що впливають на успішність навчання студентів, сучасна психологія
визначає нейродинамічні властивості. Сила нервової системи забезпечує працездатність, можливість
тривалий час бути зосередженим на досліджуваному матеріалі. Не здійснюючи безпосередній вплив на
рівень навчальної успішності, вона позначається на прийомах роботи, способах виконання навчальних
завдань. Лабільність нервової системи, що забезпечує швидкість розумових реакцій, пов'язана високою
кореляційною залежністю з інтелектуальними властивостями й у такий спосіб безпосередньо впливає на
продуктивність навчальної діяльності [7:148].
Слабкий тип нервової системи знижує працездатність. За таких умов інтелектуальні навантаження є
граничними. Студенти з такими нейродинамічними властивостями мають низький рівень успішності,
або, що є ще більш негативним результатом, — погіршується стан їх здоров'я. Це слід враховувати в навчальному процесі.
Опосередковано на успішність впливає й тип конституції (статури) студента, якому відповідає певний тип реактивності організму, тип нервової системи [8:232; 9:312]. Прийнято розрізняти 3 типи будови
тіла: пікнічна, атлетична, астенічна. Пікнік має більш широкий скелет і більше жирових відкладень, астенік – його протилежність, атлетик – проміжний тип. Пікніки більш реактивні, швидко втрачають сили,
й тому їм краще давати спочатку більш складні задачі, поступово спрощуючи їх протягом заняття. Вони
частіше вимагають повторення пройденого матеріалу, оскільки в них слабо розвинена довготривала пам'ять. Їх краще опитувати першими, бо завдяки значній реактивності вони швидше втрачають робочий
тонус. При навчанні пікніків добре практикувати короткі, але часті паузи в навчальній роботі. Реактивність астеніків дозволяє давати їм задачі зі зростаючою складністю, їм рідше необхідне повторення
пройденого матеріалу. На іспитах їх можна опитувати останніми, оскільки вони краще зберігають робочий тонус; їхні організм, нервова система більш витривалі.
На I курсі перед викладацьким складом навчального закладу стоїть нелегка задача – побудувати навчальний і виховний процес, орієнтуючись на можливості, індивідуальні якості тих, хто навчається. Але
викладач на початку року не володіє інформацією щодо індивідуальних особливостей студентів. Обмежує процес пізнання й те, що на I курсі групи студентів більші порівняно зі старшими курсами, тому вивчення їх потенційних можливостей і здібностей звичайно йде досить повільно — через виконання студентами контрольних завдань, виступів на семінарах тощо. Тому лише наприкінці навчального року викладач може скласти певне враження про рівень розвитку психічних процесів студентів. Прискорити
пізнання можна за умови використання психолого-педагогічної діагностики.
Вже на самому початку навчального року серед студентів І курсу доцільно провести відповідні психологічні тести, опитування, анкетування, за допомогою яких можна отримати інформацію про професійний розвиток психічних процесів студентів, особливості їх нахилів, а також виділити їх різні групи
залежно від зацікавленості у навчанні (ті, яким навчатись цікаво; яким дуже хочеться навчатись, хоча й
важко, тощо). Цю інформацію слід постійно поновлювати.
Поєднання такої діагностики щодо визначення рівня розвитку психічних процесів студентів з активноформуючими методами – найбільш перспективний засіб підвищення успішності й попередження відрахування студентів [10:58; 11:78; 12:134].
Професійне навчання у вищому закладі освіти є новим видом діяльності для першокурсника, тому
юнацьке прагнення до самовиховання, самостійної організації своєї праці часто призводить до відкидання студентом сформованих раніше цінностей і некритичного прийняття далеких для нього способів діяльності, що призводять до надмірної самозаспокоєності, безтурботності й неадекватності самооцінки. В
практичній роботі зі студентами необхідно коректувати стиль їх діяльності відповідно до індивідуальних
особливостей. Активне позитивне ставлення до обраної професії, організованість, цілеспрямованість,
наполегливість визначають цілий ряд властивостей особистості, які обумовлюють успіх будь-якого виду
діяльності. Крім того, важливо мати бажання займатися розумовою діяльністю й одержувати від цього
позитивні емоції, а також знання, навички й уміння у відповідній області. Названі властивості є як результатом цілеспрямованого виховання суспільства й родини, так і активного ставлення до себе самої
людини, забезпечують успіх будь-якого виду трудової діяльності.
За результатами дослідження, проведеного на І курсі фізико-математичного факультету Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2002 р., в таблиці 1 представлений вза22
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ємозв'язок пізнавальних психологічних характеристик особистості та рівня успішності майбутніх учителів математики.
Таблиця 1
Рівень
Психологічні характеристики
успішності
І група
9%
·
інтелектуальні здібності до математики розвинені добре (високий рівень
(високий
сприймання, уявлення, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, розвинені пірівень)
знавальні можливості);
·
стійка схильність до обраної професії;
·
середній або сильний тип нервової системи.
ІІ група
57 %
·
інтелектуальні здібності до математики розвинені (достатній рівень
(середній
сприймання, уявлення, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, розвинені пірівень)
знавальні можливості);
·
є схильність до обраної професії;
·
середній тип нервової системи.
ІІІ група
34 %
· інтелектуальні здібності до математики розвинені слабко (низький рівень
(низький
сприймання, уявлення, пам'яті, мислення, уваги, ерудованості, низькі пірівень)
знавальні можливості);
· не мають схильності до обраної професії;
· слабкий тип нервової системи.
Вивчення психологічних характеристик майбутніх фахівців, в тому числі студентів фізикоматематичного факультету, дозволить розробити систему методів впливу на підвищення їх успішності.
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Соціально-педагогічний підхід до виховання покликаний утвердити пріоритет його над будь-яким виробництвом, подолати підпорядкування працівника виробництву, яке перебуває в чужих руках. Указаний
підхід також відкриває можливості системного аналізу процесу виховання особистості виключно з її
цілісною соціальною мікросистемою. І тільки відповідні дослідження дозволяють програмувати виховну
роботу в інтересах вихованців, а не задля формального "соціального замовлення".
Відомий соціолог Раймон Арон так характеризував індустріальну цивілізацію, яка панувала в
останньому столітті: "Індустріальна цивілізація вимагає, щоб кожен робітник працював на крупний
капітал..." [1:9], і зазначав, що це відповідає тезі К. Маркса про капіталізм та що й Сталін міг би те ж
сказати про своє суспільство. І це не дивно. Історія засвідчує, що орієнтація суспільства на виробництво,
на капітал в тій чи іншій його формі є одвічною тенденцією, яку з перемінним успіхом прагнули
подолати суспільні рухи, релігійні общини, політичні партії, навіть такі професійні групи супільства, як
педагоги. Є підстави думати, що з розвитком суспільства їх зусилля знаходять все більш визначений
ґрунт.
Так, бурхливi подiї сьогодення вiдображають нагальну необхiднiсть перегляду пiдходiв до
розв’язання народногосподарських, полiтичних, освiтнiх та iнших проблем розвитку суспiльства. Вони
пов’язанi з прискоренням науково-технiчного прогресу, рiшучим переходом до iнтенсифiкацiї виробництва, з орiєнтацiєю на якiснi показники економiчного зростання а, головне, з переорiєнтацiєю на особистiсть як на основну i кінцеву мету суспiльства. Виробництво й економiка – лише засiб задоволення
потреб людини i розвитку особистiсного потенцiалу суспiльства – його персонномiки та виховання.
Якщо ми ще рокiв десять тому говорили про формування людського фактора виробництва, то тепер
стає зрозумiлим, що це поняття також повинно пiти в минуле, або стати технологiчним поняттям. А нам
слiд говорити про людину як суб’єкт виробництва, мету суспiльства й iндивiда.
Перегляд пiдходiв до органiзацiї народного господарства й особлива увага до особистостi як мети зумовленi змiною iсторичних умов, розвитком, зростанням продуктивних сил, які потрапляють в руки індивіда і яким стало тiсно в рамках iснуючих суспільних вiдносин.
Завдяки науково-технiчному i полiтичному прогресовi люди дiстали широкий доступ до джерел
знань, до скарбниць науки. Пiдвищення грамотностi, професiйної пiдготовки, зростання загальної та
полiтичної освiченостi породили небувалий сплеск особистiсної активностi, прагнення до самоствердження, до участi в суспiльному життi. До певної пори вiн знаходив у нашiй країнi простiр за рахунок
екстенсивного розвитку народного господарства: масштабнi будови, освоєння цiлини, полiтична експансiя держави. Адже не секрет, що афганська вiйна, як i iншi подiбнi акцiї, ставали джерелом як кар’єри
та засобів самоствердження можновладних, так і особистих успіхів рядових, т.з. простих людей. Не дивно, що вони переживають ностальгiю за "такою великою державою", за iмперiєю, в якiй всi "нашi", "нация не имеет значения" i т.д.
Але екстенсивний розвиток, в т.ч. через розбудову iмперiй, має свої межi. Пiсля того, як він вичерпується, настає необхiднiсть в iнтенсифiкацiї продуктивної діяльності. I щоб її здiйснити, потрiбно вийти в
новi сфери матерiальних та соцiальних iнтересiв членiв суспiльства, в т.ч. інтересів самовизначення, самостійної творчості.
У зв’язку з цим виникає потреба осмислення нових сторiн суспiльного процесу, з’являються новi теоретичнi, методичнi i практичнi проблеми. Особливої уваги заслуговують тi, якi лежать на стику педагогiки i соцiологiї, виховання i виробництва. Ми їх бачимо на поверхнi, зокрема, як зниження iнтересу
учнiвської молодi до навчальної працi та її пристрасть до матерiальних благ; обмеженiсть, нерозвиненiсть iнтересу значної частини молодi до суспiльного життя i зосередження її уваги на особистих справах, справах своєї сiм’ї, родини, друзiв. Виховання-виробництво, або виробниче виховання як психологiчна обробка людини заради виробничих цілей, втрачає свої можливостi, зустрiчаючи дедалi бiльший
опiр i заперечення з боку експлуатованих з їх наростаючим потенціалом. На черзi дня стає переосмислення його в контекстi соцiальних процесiв сьогодення.
Актуальнiсть аналiзу виховного процесу як соцiального, а точнiше, соцiально-педагогiчного явища,
таким чином, зумовлена iсторично. Окрiм того, що глибиннi прогресивнi сили людства знов i з новою
силою та енергiєю поставили в центр уваги громадськостi проблеми людини, її iнтереси, потреби, життєдiяльнiсть, стає дедалi очевиднiшим, що мають успiх тi держави, якi служать цим потребам, i в тiй мiрi,
в якiй людина в них стає суб’єктом власного життя, сама вирiшує, в чому її iнтерес, тобто стає особистiстю. Експлуатовані замінюються партнерами. Від них більше користі.
© Гапон Ю.А., 2003
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Мабуть, у відповідності з тими ж тенденціями в державнiй програмi "Освiта" серед стратегiчних
цiлей освiти в Українськiй державi першою ціллю було проголошено "забезпечення прiоритетностi людини", а серед принципiв – "забезпечення можливостей для вiльного самоствердження i самовиявлення
кожної особистостi". Уряд України на чолі з В.Ющенком назвав свою програму "Реформи заради добробуту". Якщо раніше ми могли б говорити, що це не має відношення до виховання, то сьогодні, в світлі
соціально-педагогічних ідей, добробут людини виявляється серед цілей виховання так само, як і працьовитість.
Соцiологiчна, фiлософська, соціально-педагогiчна думка наполегливо шукають вiдповiдi на численнi
питання стосункiв людини i суспiльства, суспiльних процесiв виробництва i виховання, працi i споживання,
держави й особистостi, особистостi i громадських об’єднань, колективу i соцiальних груп та iн.
Можна по-рiзному оцiнювати науковi дослiдження в цiй галузi. Але не можна не бачити великої уваги
до неї з боку спецiалiстiв рiзних суспiльних наук. Тiльки за останні десятилiття указаним проблемам
присвятили свої роботи фiлософи Мосоров А.М., Москвiна Р.Р., Мокроносов Г.В., Абишев К., Каржинська Р.С., Коган Л.Н., Минкявiчюс Я.В., Мисливченко А.Г., Головаха Є.I., Кемеров В.Є., Лобутян Я.А.,Шубинський В.С., Суїменко Є.I., Мокляк М.М. та iн.; соцiологи Здравомислов А.Г.(1986),
Iванчук Н.В.(1986), Миролюбова Л.Р.(1986), Ханiпов А.Т.(1987), Смирнов I.П. (1987), Савiн Ю.А. (1987),
Суїменко Є.І., Тарасенко В.I. (1988), Бестужев-Лада I.В., Марченко Т.А., Нечаєв В.Я., Якуба О.А.; педагоги Амонашвілі Ш.О., Шаталов В.Ф. (1980,1989), Бiтiнас В. (1984), Шемякiн Б.П. (1986), Фiлонов Г.Н.
(1987), Плаксiй С.I. (1987), Наумова Н.Ф. (1987), Марченко Л.А. (1988), Нiсимчук А.С. (1988), Сапожнiкова Л.С. (1988), Поляков С.Д., Зязюн I.А., Киричук О.В.; психологи Новікова Л.І., Бех І.Д., Кононко О.Л., Проколiєнко Л.М., Кронiк А.А., Головаха Є.I., Фельдштейн Д.I., Петровський А.В. та ін.
Не можна не вiдзначити i те полiтичне зрушення, яке вiдбулося у зв’язку з перебудовою в колишньому Радянському Союзi. Численнi виступи прогресивних полiтикiв i iнших громадських дiячiв сприяють
не тiльки орiєнтацiї на людину як на вищу мету, але i припиненню пiдходу до неї як до покiрного засобу
досягнення декларованих зверху класових, партiйних, iдеологiчних, економiчних i iнших цiлей.
Показова дискусiя чи, радше, боротьба навколо деяких теоретичних i методичних проблем виховання, яка продовжується сьогоднi. Її суть у рiзних пiдходах до прав вихованця-учня i вчителя в школi, до
самоуправлiння учнiв, до взаємозв’язкiв колективу i особистостi, до свободи педагогiчної творчостi i т.п.
Центри соцiологiчної i педагогiчної думки, якi при цьому склалися, при всiй їх розмаїтостi, сходяться в
одному: бiльше гуманiзму, бiльше турботи про людину. Iдеї гуманiзацiї та гуманiтаризацiї народної
освiти проходять через всi концепцiї навчання та виховання особистостi.
Практична педагогiка наполегливо шукає шляхiв втiлення iдей гуманiзацiї суспiльства в роботу школи. Шукає способiв звiльнення вихованця вiд одноманiтностi й заорганiзованостi навчальної дiяльностi,
пiдвищення його соцiальної i виробничої активностi, суспiльної значимостi його дiяльностi.
Досвiд показує, що вiдрив навчання вiд широкої i всебiчної суспiльної практики, вiдрив навчальних
закладiв вiд виробництва i суспiльно-полiтичного життя, вiд творчої дiяльностi в областi матерiальної та
духовної культури деформує особистiсть, веде до її однобічностi, а, отже, деперсоналiзацiї, незважаючи
на декларування найвищих iдеалiв виховання. Часткова особистiсть не може iснувати як суб’єкт життєдiяльностi.
В тому ж напрямку йде i громадськiсть виробничої сфери. Екстенсивний розвиток виробництва, який
вимагав лише притоку нової дешевої та покiрної робочої сили, вичерпав себе. Вслiд за розвиненими країнами свiту промисловiсть України почала вiдчувати потребу в особистостi працiвника, для якого
пiдприємство, а також вироблена на ньому продукцiя не були б чужими. Вони усвiдомлювалися
працiвником як необхiдний i природнiй елемент його особистiсної соцiальної мiкросистеми: приватизацiя
стала злобою дня. З цим, зокрема, пов'язана і широка хвиля приватизиції виробничих структур.
Цi та iншi фактори зробили характерною для нашого часу iнтенсифiкацiю зв’язкiв навчальновиховних закладiв, у першу чергу школи, з виробничими пiдприємствами, громадсько-державними,
культурно-освiтнiми i iншими установами – зв’язкiв з широкою соцiальною сферою, в яку учнi прагнуть
вийти пiсля закiнчення навчального закладу. В результатi все чiткіше вирiзняються соціальнопедагогiчнi системи, якi набирають характеру бiльш чи менш стiйких комплексiв.
Формування соцiально-педагогiчних систем i комплексiв – явище не нове у практицi радянської i пострадянської педагогiки, а також вiтчизняної педагогiчної та соцiологiчної теорiї.
Ідея соцiальної педагогiки iснувала ще у двадцятi роки нашого столiття. Найактивнiше i наполегливiше вiд iнших її розвивали два неоднозначнi теоретики i практики ранньої радянської системи виховання М.В. Крупенiна та В.Н. Шульгiн. Вони наполягали на тiсному зв’язку школи з соцiальним середовищем, з виробництвом, пiдкреслюючи потворнiсть розвитку особистостi учня поза таким зв’язком.
Школа, писала М.В. Крупенiна, "може з бiльшим чи меншим успiхом завантажити голови своїх учнiв
певною сумою знань, але впливати на формування iдеологiї, поведiнки учнiв без опори, без урахування
виховних факторiв середовища вона безсила" (1929).
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Практика показала, що включення у виробничий процес не може бути однозначним, з однозначно позитивними для особистостi результатами. Крайнiми у своїй протилежностi випадками є такi: 1) людина
виявляється тiльки робочою силою, яку використовують органiзатори виробництва, що визначають змiст
працi i долю його результату; 2) людина є господарем своєї працi i свiдомо її використовує.
Ми знаємо, що обставини в нашiй країнi пiсля 20-х рокiв склалися в першому варiантi для бiльшостi
нашого суспiльства, в т.ч. для практично всiєї маси учнiв. Продуктивна предметна праця учнiв стала лише засобом трудового навчання, але не джерелом економiчного i соцiального розвитку. Це не сприяло
змiцненню зв’язкiв школи i виробництва. Розрив мiж ними все бiльше зростав. Школа перетворилася на
вузько навчальний заклад, який готував лише для подальшого "служіння" i вiдгороджував учнiв вiд усiх
iнших зв’язкiв, залишав їх у своїх рамках. Знання давалися абстрактнi, вiдiрванi вiд життя i до того ж
далекi вiд iстини.
З кiнця 50-х рокiв було зроблено кiлька спроб реформувати школу. Цьому сприяв широкий рух новаторства, творчостi учителiв, самодiяльностi учнiв. Саме цей рух "знизу" породив не лише пошук нових
методик i органiзацiйних форм навчання, але привів до демократизацiї життя школи, її зв’язкiв з
пiдприємствами, з соцiальним середовищем взагалi. На цiй основi зароджуються нові соцiальнопедагогiчнi комплекси. Цi комплекси збагачують соцiальну сферу учнiв, надаючи їм можливостi
всебiчного розвитку фiзичного, духовного, предметного (економiчного), соцiального. Громадське життя
учнiв стає дедалi бiльш рiзноманiтним, урiзноманiтнюється їх плiдна виробнича дiяльнiсть, що веде до
якiсно нового змiсту виховного процесу.
В цих умовах особливо гостро вiдчувається потреба в теоретичному осмисленнi широких соцiальнопедагогiчних i соцiально-андрагогiчних виховних процесiв.
Основною метою наших дослiджень стало розкриття соціально-педагогічних основ виховання як
соцiального процесу, що пiдпорядковує собi виробничий процес i творить його суб’єкта, а вiдтак гуманiтарної дiї його органiзаторiв. Теорія виховання має служити пiдвищенню ефективностi виховної роботи в усiх її видах, удосконаленню дiяльностi навчально-виховних установ, а також формуванню соціально-педагогічних, а точнiше, соцiально-андропедагогiчних систем i комплексiв.
Ми наполягаємо на принципово новому пiдходi до виховного процесу, а це: вiдмова вiд бачення у вихованнi своєрiдної сфери обслуговування виробничого процесу, який є в цих умовах пануючим у
суспiльствi; утвердження принципової можливостi становища виховного процесу як пануючого над виробництвом; введення поняття гуманiтарної позицiї вихователя як сутнiсної особливостi виховання; обґрунтування циклiчності виховного процесу i розкриття особливості динамiки стосункiв вихователя та
вихованця у трьох ланках циклу.
Спираючись на сучаснi досягнення фiлософiї i науки взагалi, настав час виробити власне соціальнопедагогiчну, а ширше – андропедагогiчну методологiчну основу, на якiй i має базуватися теорія виховання.
Ми вважаємо, що до виховного процесу слід підходити як до вiдповiдної системи в русi, видiлити в
ньому "клiтинку" – системоутворюючий елемент, "фокусуючий результат", навколо якого об’єднуються
елементи, втягненi в процес.
Наслідком указаних підходів має стати розробка принципово нової теоретичної концепцiї виховання
як соцiального явища; розробка поняття "продукт виховання"; обґрунтування ролi продукту виховання
як системоутворюючого елемента ("клiтинки") соцiально-педагогiчного процесу; розкриття зв’язку мiж
виховним процесом i особистiсним споживанням у суспiльствi; аналiз структури стосункiв виховання i
вихованця у широкому соцiальному контекстi; виявлення циклiв виховного процесу, їх ланок, а також
характеристика цих ланок; обґрунтування нової перiодизацiї розвитку особистостi, яка доповнює iншi.
Центральним новим поняттям, яке вводиться автором, є поняття "продукт виховання". Використання
його вiдкриває новi можливостi для аналiзу виховного процесу, для поглибленого вивчення таких особливостей виховної практики, якi залишались недостатньо теоретично розкритими i обґрунтованими.
У здiйсненнi аналiзу виховного процесу через системоутворюючий елемент – "клiтинку" – ця робота
найближча до робіт В.I. Загвязинського, Г.I. Легенького, Б. Бiтiнаса, В.Г. Афанасьєва та iнших дослiдникiв виховного i соцiальних процесiв взагалi з системним підходом, включаючи й роботи економiста Н.П. Федоренка.
Аналiз сутностi продукту виховання дозволяє виявити основнi внутрiшнi соцiальнi зв’язки, суперечностi виховного процесу, особливостi двосторонностi та дiалектику формованих здiбностей і потреб вихованця, суспiльної значимостi результатiв виховання.
Новий пiдхiд до виховання як до гуманiтарного процесу, який у своїй сутi є суспiльно органiзованим
процесом формування i задоволення особистiсних потреб вихованця, дозволяє iнакше подивитися на
соцiальнi прiоритети, на спiввiдношення виробництва i виховання в суспiльствi, на мiсце виховання в т.з.
виробничих колективах. Це мiсце – мiсце "пануючого момента" в суспiльствi. Замiсть економiчного
пiдходу до виховання як до засобу, що забезпечує виробничi досягнення, стверджується пiдхiд до виробництва як засобу виховання, органiзованного розвитку особистостi. I це вже гуманiтарне суспiльство.
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Основне соціально-педагогічне положення можна сформулювати так: виховний процес виникає там і
тоді, де і коли представники суспільства (батьки, педагоги, андрагоги) організовують цілеспрямоване
задоволення всієї сукупності потреб вихованця, тому що виховання не зводиться до того чи iншого
впливу вихователя, а тим паче обставин на психiку вихованця, а є цiлеспрямованим сприянням розвиткові його як суб'єкта через задоволення всебічних і актуальних потреб, формуванню соцiальної
мiкросистеми, яку вихованець створює власною активнiстю i яка включає найрiзноманiтнiші елементи –
соматичні, психiчні, предметні, соцiальні.
З цим положенням пов’язанi i з нього витiкають інші, а саме :
– виховання відповідає своєму призначенню, протікає оптимально і злагоджено там, де вихователь
стоїть на сторожі всебічних інтересів вихованця і має за мету суб'єктність його, а не об'єкти, якими вихованець володіє чи створює своєю працею;
– виховний процес зберiгає свою соцiальну сутнiсть i свою природу тiльки доти, доки вихователь ставиться до вихованця як до суб’єкта;
– для вихованця, як i для вихователя, сформованi фiзичнi i психiчнi новоутворення мають особистiсно
розвиваюче значення тiльки у зв’язку з їх предметним i соцiальним змiстом у його (вихованця)
iндивiдуальнiй соцiальнiй мiкросистемi;
– для вихователя (i суспiльства) його виховнi зусилля матимуть значення тiльки в тому разi i в тiй
мiрi, коли і в якiй мiрi вони значимi для вихованця;
– в інших випадках виховання переходить у свою антитезу – виробництво, варіантом якого є і навчання ;
– розвиток вихованця визначається особливостями тiєї соцiально-педагогiчної системи, в якiй вiн
здiйснюється i з матерiалу якого формується особистiсна мiкросистема вихованця: особливостями
соцiальних зв’язків та формувань, предметного добробуту, включаючи речi та iдеї, генетичного i соматичного здоров’я iндивiдiв, їх духовного багатства, характеру дiяльностi вихованця як способу його буття
в матерiальному свiтi.
Конкретнi дослiдження, заснованi на соцiально-педагогiчнiй концепцiї виховання, виходили i виходять з положень, якi є модифiкацiями та конкретизацiями указаних вище. На наш погляд, на сьогодні на
перший план виходять соціально-педагогічні завдання дослiдження, найважливiшими з яких є такi:
1. Уточнення соцiальної природи виховного процесу, мiсце в ньому суспiльно органiзованого розвитку, задоволення потреб та iнтересiв особистостi, яка стає вихованцем.
2. Виявлення особливостей предмету виховання не як об’єкта по вiдношенню до вихователя, а як
рiвноправного, хоч i рiзноролевого з ним, суб’єкта. Суб’єкт – суб’єктнiсть стосункiв зумовлює i передбачає виховання особистостi вихованця як соцiальної мiкросистеми.
3. Дослiдження сутностi i явищ продукту виховання як переходу особистостi вихованця з однiєї
якостi в iншу через спiльнi i тiльки спiльнi його зусилля з вихователем.
4. Розкриття спiввiдношення працi i споживання вихованця, взаємозв’язку мiж ними i доведення
провiдного положення особистiсного споживання та пiдпорядкованiсть йому працi особистостi.
5. Визначення характеру циклiчностi виховного процесу, а вiдтак змiсту та особливостей педагогiчної
роботи в кожнiй з ланок циклу.
6. Обґрунтування гуманiтарної природи виховної дiї вихователя.
7. Визначення основ типiзацiї, а вiдтак основних типів соціально-педагогiчних систем.
8. Вивчення особливостей і можливостей аналiзу соцiально-педагогiчних систем через продукт виховання як системоутворюючий елемент, "клiтинку" їх.
9. Дослiдження рiзновидностей соцiально-педагогiчних систем i процесiв на основi рiзновидностей
продуктiв виховання.
10. Спроба вiдповiдi на питання про ефективнiсть виховної роботи, характер гуманiтарної природи
виховного ефекту.
11. Характеристика зв’язку мiж особливостями динамiки розвитку особистостi та динамiки виховання.
Нашi теоретичнi дослiдження, розробленi на їх основi методичнi матерiали i рекомендацiї знайшли
численнi i рiзноманiтнi застосування.
Предметом особливої уваги, на думку автора, має бути обґрунтування і загальна характеристика
соцiально-педагогiчних основ процесу виховання особистості, яке включає:
1. Положення про соцiально-педагогiчнi системи i процеси як простiр для соцiального, предметного,
духовного i фiзичного розвитку особистостi, тобто задоволення відповідного комплексу її потреб.
2. Задоволення комплексу потреб вихованця повніше в тих соціально-педагогічних системах, які в
максимальній мірі контролюються батьками, оскільки батьки безпосередньо в цьому зацікавлені, на відміну від державних службовців, які виконують соціальне замовлення на працівника.
3. Пiдхiд до вихованця як до особистостi з її соцiальною мiкросистемою і суб’єкта цієї соцiальної
мiкросистеми як і суб’єкта виховного процесу.
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4. Ідею провiдного положення споживання в дiяльностi вихованця i базового положення працi його
як джерела засобiв розвитку особистостi.
5. Поняття "продукту виховання" як переходу особистостi вихованця з однiєї соцiальної якостi в iншу
i як системоутворюючого елементу соцiально-педагогiчного процесу.
6. Концептуальне положення про циклiчнiсть виховного процесу та загальна характеристика циклу.
Соцiально-педагогiчний пiдхiд до виховання як соцiального явища виводить вихователя i всiх, хто
причетний до виховних проблем, на новi позицiї. Виховний процес виступає як гуманiтарний за своєю
спрямованiстю i панiвний у суспiльствi. Вихователь постає не в ролi слуги органiзатора виробництва чи
привiдного паса при виконаннi якогось "соцiального замовлення", за яким стоять зацiкавленi особи, а як
гуманiст i повноцiнна особистiсть. З потреб i споживання знiмається той комплекс вини і "неповноцiнностi", який завжди ставив їх у пiдпорядковане положення щодо виробництва, а, отже, i щодо
iнтересiв господарів цього виробництва. Споживання виробника стає "панiвним моментом", а виробництво йому пiдпорядковується. Саме наявність цього підпорядкування робить споживання обґрунтованим,
самодостатнім і відмінним від споживацтва — явища, що, безумовно, заслуговує на осуд.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ ËIÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Гапон Ю.А. Проблема социально-педагогических исследований.
Социально-педагогический подход к воспитанию призванный утвердить приоритет его над любым
производством, преодолеть подчинение работника производству, которое находится в чужих руках.
Указанный подход также открывает возможности системного анализа процесса воспитания
личности включительно с ее целостной социальной микросистемой. И только соответствующие
исследования разрешают программировать воспитательную работу в интересах воспитанников, а не
ради формального "социального заказа".
Gapon Y.A. The Problem of Socio-Pedagogical Research.
The social-pedagogical approach to upbringing is called to confirm its priority above any manufacture, to overcome the submission of the worker to the manufacture, which is in another's hands. The specified approach also
opens the opportunities to the system analysis of the process of upbringing of a person including his complete
social microsystem. And only appropriate researches permit to program the upbringing work in interests of the
pupils, not for the sake of formal "social order ".
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ЦЕРКОВНИЙ СПІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНІ
У статті йдеться про те, що впродовж століть люди в усьому світі створювали унікальне
мистецтво,де церковна музика відіграє важливу роль як фактор вічності і сакрального часу.
Протягом багатьох віків музика в Україні була тісно пов’язана з релігійним культом. Церковний спів
посідав одне з важливих місць як за суспільно-громадською роллю, так і за силою впливу на народні
маси. "Народне життя, – писав один з дослідників культової музики, – було так тісно пов’язане з
культом, було так глибоко пройняте його впливом, що мистецтво у своїх вищих формах могло бути лише
мистецтвом, що виходило з потреб культу" [1:5].
Немає у світі народу, який не відкрив би для організації свого життя здатність музики справляти на
людей глибокий емоційний вплив.
У стародавніх цивілізаціях статус музики був надзвичайно високим: до неї ставилися як до дієвого засобу здобуття інтуїтивного знання, котре розглядається як вища форма осягнення світу. Прилучення до
музики, що сприймається не тільки як мистецтво, але й як магічне дійство, входило необхідною ланкою
до суспільної системи виховання. І характерно, що у народів, які заклали основу великих цивілізацій,
шанобливе ставлення до музики підносилося до рівня морально-культурних засад суспільного життя.
Так, наприклад, виховання музикою входило як обов’язковий компонент до конфуціанської системи
виховання доброчесною музикою, що складала стрижень китайської культури. Свого часу Конфуцій
проголосив чотири принципи виховання, такі як: 1) глибока пошана до минулого, втілена в ритуальному
пошануванні предків; 2) шанування музики як безумовної основи духовного буття; 3) шанування
людяності; 4) шанування благородного мужа – доброчесного правителя [2:5].
Добре розуміли значення музики в античному суспільстві. Вихідною була ідея про те, що музиці
притаманний етнос. На думку провідних мислителів античності, музика за самою своєю природою
породжує, формує і трансформує етнос, який укорінений в музиці. Музика є рухом так само, як людське
життя, що складається з окремих людських дій, вчинків.
За доби Ренесансу музична культура була визначною ознакою освіченості. Традиція використання
музики в морально-виховних цілях не уривалась. З одного боку, цьому сприяло широке побутування
народної музики, а з іншого – музика церковна. Особливо активно і плідно діяли ці чинники зміцнення і
розвитку культури народу в Україні.
Залучення з раннього дитинства до пісні було невід’ємною і характерною рисою українського народу.
Дотичною і доповнюючою щодо народної пісні була духовна музика. Церковний спів супроводив українців усе життя впродовж кількох сторіч. Систематичне прослуховування церковного співу під час богослужіння (а почасти й активна участь у ньому), робило духовну музику невід’ємною складовою самого
способу життя народу, ставало необхідною умовою відтворення і зміцнення його моральності.
Тому церковний спів знайшов своє втілення в музичній освіті в Україні. На той час початкова освіта
зосередилась в руках духовенства. Реформи 60 – 70-х років не обійшли шкільної справи. Видається "Положення про початкові народні училища", затверджене 14 липня 1864 р. Ним вводилась єдина система
початкової освіти, керівництво і контроль за навчальним процесом якої покладалися на губернські училищні ради, що складалися з чиновників і представників духовенства. У 80 – 90-х роках XIX століття
почала зростати кількість церковно-парафіяльних шкіл.
Навчальні заклади, що знаходилися під опікою духовного відомства, вводять окремий предмет –
"церковний нотний спів".
Виходять розпорядження, спрямовані на покращення стану викладання церковного співу. Так, у
постанові "Про заходи кращої постановки викладання церковного співу" сказано: 1) пояснити, що
церковний спів належить до числа обов’язкових предметів, а тому до вивчення його мають залучатися
всі учні, причому бажано спільно з колишніми учнями брати участь в богослужбовому співі у церкві в
дні недільні і святкові; 2) вважаючи навчання церковного співу обов’язковим для кожного учня, просити
єпископів преосвященних зробити розпорядження, щоб тим вчителям церковних шкіл, які підготують
учнівський хор і будуть керувати ним в храмі при богослужінні, видавати з церковних коштів особливу
винагороду; 3) доручити єпископським радам звертати особливу увагу на постановку викладання
церковного співу в тих другокласних школах, які призначаються для підготовки помічників священиків з
викладання Закону Божого в початкових школах; 4) з огляду на те, що протягом одного місяця на літніх
учительських курсах неможливо ґрунтовно ознайомити слухачів з курсом співу, доручити єпархіальним
Волинським радам влаштувати періодичні курси співу в два літніх сезони; 5) при перегляді програм з
церковного співу зробити точний перелік церковних піснеспівів, вивчення яких є обов’язковим для всіх
© Гриневич Т.В., 2003
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учнів; 6) при перегляді штатів другокласних шкіл, окремих вчителів співу, які мають учительське звання,
урівняти в пенсійних, службових та інших правах з іншими штатними вчителями цих шкіл [3:484].
Звіт благочинних Волинської єпархії за 1909 рік розвиває думку про поліпшення стану церковного
співу. Для служителя церкви, наприклад, особливо необхідними вважались освіченість і високоморальне
життя. Про ступінь його розумового розвитку ми можемо судити про те, яку освіту священик отримав і
до якої міри продовжував турбуватися про свій розвиток. Особливе нарікання на поспішність,
нерозбірливість при читанні і співі висловлювались на адресу нижнього кліру, які є читцями і співаками.
Недостатні знання псаломщиками гласного і обіходного співу особливо виявились при співі ірмосів. Такі
псаломщики не могли зробити хору. Співакам добре тільки там, де вчитель церковно-парафіяльної
школи організував хор і керував ним сам. Тому дуже бажаними вважались щорічні курси читання і співу
саме для псаломщиків, хоч не зайвими вони були і для священиків.
Поступово церковний спів став головним виявом загальної церковної молитви. В місті ця справа велась більш уміло, в сільських же школах – гірше. Любителі-регенти в більшості випадків використовували твори композиторів невизнаних, за принципом "аби було голосніше і бравурніше" (наприклад, відоме
"Господи, помилуй" потрійне, "з зозулею"), тоді як Священний Синод рекомендував твори Архангельського, Бортнянського. А коли хор і виконував Херувімську "Милість миру", "Хваліте ім’я Господнє", то
залишав поза увагою кондаки, тропарі, стихири, а саме вони охоплюють весь зміст церковних подій.
Хоровий спів не завжди відповідав своєму призначенню – служити виразником церковних подій.
Священний Синод рекомендував вивчати весь псалом замість концертного уривка з того ж псалому, де
одне слово (solo) повторюється кілька разів. Пропонувалось виконувати богослужбове коло замість
окремих концертних номерів [4:441].
У звіті про стан Острозького повіту за 1908 рік написано: "Церковні хори є при всіх церквах. Але
влаштовані вони не псаломщиками, а вчителями. Це ненормально, бо псаломщики отримують солідні
доходи, а до школи не мають ніякого відношення. Необхідно зробити розпорядження, щоб саме
псаломщики влаштовували хори в храмах. А коли вони не можуть самі, то повинні сплачувати
винагороду за працю зі своїх коштів [5:308].
Стан церковного співу розглядався і на Московському з’їзді регентів. Вказувалось на його особливе
значення і нерозуміння цього духовенством: "Нарівні з прикрашанням храмів живописом, позолотою,
різьбленням, церковний хор вінчає службу Божу співом. Звуки співу довше живуть в душі разом зі словами проспіваної молитви [6:184].
З метою закріплення музично-теоретичних знань і навичок з 13 червня по 13 липня 1911 року на
синодальні та земські кошти було організовано курси для 75 вчителів церковно-парафіяльних шкіл.
Лекції проводились у Публічній бібліотеці по вул. Пушкінській у місті Житомирі. Для спалень та їдалень
вчителям відводились приміщення в будинку другої чоловічої гімназії [7:664].
Того ж року були відкриті курси для вчителів парафіяльних шкіл. У 1908 році були влаштовані короткотривалі педагогічні курси в с. Денишах. Провідною ідеєю цих курсів було те, що церковний спів –
сила, яка залучає селян до школи, викликає в народі симпатії до неї і забезпечує її розвиток. "Без церковного співу і читання як ланцюга, який з’єднує школу з церквою, школа не уявлялась". Організація вище
зазначених курсів позитивно вплинула на загальний стан церковного співу [8:623].
В навчальних закладах Волині існував такий предмет, як церковний спів і музика. Так від вступників
до молодших відділень Зимненської другокласної жіночої школи вимагались певні знання курсу
однокласної школи, не виключаючи церковного співу, на який звертали особливу увагу. Осіб, які не мали
музичних здібностей, до школи не брали [9:586].
Такі ж вимоги для вступників були і в Житомирській другокласній та Денишівській і Почаївській
чоловічих школах. Зазначалось, що "хлопчиків, які не володіють музичним слухом і голосом, приймати
не будуть" [там само].
Як бачимо, спів і музика займали далеко не останнє місце в курсі навчальних предметів. У 1911 році
було проведено реформу духовної школи. Проект статуту мав багато відмінностей, порівняно з попереднім. Ця реформа була викликана архаїчним стилем навчання та відсталістю від запитів життя. Переглядав проект і навчальний курс. На церковний спів в училищах і семінаріях відводився один урок на тиждень. В другокласних школах виникла навіть необхідність створення додаткових класів, які заснувались
у 90-х роках XIX століття; був ще один дешевий і зручний спосіб навчання церковного співу – школи
грамоти. На початку XIX століття погляд на ці школи змінився. Вони були визнані непридатними для
навчання, і виникла необхідність у їх реформуванні. Для поліпшення стану навчання Синодом рекомендувалось влаштовувати при двокласних школах додаткові класи. До курсу їх предметів входив і церковний спів [10:335].
3 липня 1911 року відкрився 7-й додатковий клас при Волинському жіночому училищі духовного
відомства. Навчання тривало 2 роки. Церковному співу приділялась велика увага, оскільки цей предмет
вважався найкращим посередником між інтересами держави і моральними та культурними проблемами
простого люду провінції. Окрім церковних хорів, у навчальних закладах вводилось ще й вивчення
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музики, головними завданнями якого мало стати підвищення кваліфікації та впливовості вчительських
кадрів.
Музично-теоретична освіта була ще не на належному рівні. Поставали питання про необхідність
знань музичного мистецтва представниками релігійного культу. Сила і важливість шкільного співу давно
визнавалась, тому розвиток і добра постановка шкільної справи відігравали велику роль в житті народу.
На Україні регентські з’їзди піднімали музичну освіту підкреслювали значущість теорії музики.
Серйозно ставились до цього питання і на Заході. На конкурсах у Барселоні, Дрездені, Парижі стверджували необхідність розповсюдження музичного мистецтва. На паризькому конгресі складались музичні програми і навчальні плани для початкових шкіл. А в Барселоні навіть йшлося про використання мови
"Есперанто" в музиці [11:529].
Традиція навчання церковного співу пройшла багатовіковий шлях і стала духовним надбанням народу. З культурою церковного співу пов’язане історично укорінене уявлення про вокальну обдарованість
українського народу. Адже церковні хори відігравали велику роль у формуванні вокальної культури.
Розпочате багато віків тому навчання церковного співу стало могутнім чинником розвитку вітчизняної
музичної культури.
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Гриневич Т.В. Церковное пение в системе учебных дисциплин в учебных заведениях.
В статье говорится о том, что в течении столетий люди во всем мире создавали уникальное
искусство, где церковная музыка исполняет важную роль, как фактор вечности и сакрального времени.
Grynevych T.V. Traditions of Church Singing in the System of the Subjects Studied in the Educational
Institutions of Volyn.
The article deseribes the many-century process of people creating a unique kind of art in which church music
plays an important role as a factor of eternity and sacral time.
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ЗОЛОТА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ
Виводяться подання натуральних чисел в золотій системі числення, в основу якої покладено ірраціональне число j =1,618…, що одержується в результаті розв’язування рівняння відношення золотого перерізу. Наводиться програма мовою Pascal для реалізації запропонованого алгоритму, та вказуються шляхи
введення золотої системи числення у шкільний курс математики.
Особливістю організації навчання математики в умовах реформування системи освіти є забезпечення
обов’язкового рівня математичної підготовки всіх учнів, а також створення умов для навчання на більш
високому рівні тим учням, які мають інтерес до математики і математичні здібності. У зв’язку з цим виникає потреба диференційованого навчання на уроці та індивідуальної роботи з учнями в позаурочний
час. Саме цьому сприятиме знайомство учнів з нетрадиційними системами числення, класичним поняттям відношення золотого перерізу, а також його застосуванням для побудови золотої системи числення.
В основі прикладної арифметики лежать системи числення і пов’язані з ними способи виконання
арифметичних операцій. Потреби торгівлі і обміну сприяли виникненню різних систем числення: ієрогліфічних, алфавітних, непозиційних і позиційних.
Відомо, що запис довільного числа m у системі числення з основою q – це зображення цього числа у
вигляді суми степенів основи q з цілими невід’ємними коефіцієнтами, меншими ніж q:
m=

¥

å ai q i ,

(1)

i = -¥

або позиційний запис
m = ...a -n a -n +1 ...a 0 a1 ...a n ...
Загальновживаною є позиційна десяткова система числення, основа якої q=10. Вона виникла в Індії,
там її запозичили араби і потім перенесли в Європу. Але можливі системи числення з будь-якою іншою
основою. Так, у Вавилоні за 2-3 тисячі років до нашої ери використовували шістдесяткову систему числення. Досить поширеною була дванадцяткова система (q=12 – дюжина). Найстародавнішою є двійкова
система, яка знайшла застосування в ЕОМ. У сучасній арифметиці відбувається розвиток теорії систем
числення, зокрема введення позиційних систем числення з ірраціональною основою, які мають переваги
перед двійковою системою і тому можуть бути використані для кодування інформації.
Визначним ірраціональним числом є число, що задає відношення золотого перерізу [1:7]. Нагадаємо
це означення. Нехай відрізок AB ділиться внутрішньою точкою C на такі дві нерівні частини так, що
AB AC
AC + CB AC
AC
=
; маємо
=
. Позначимо відношення
= X , тоді одержуємо рівняння:
AC CB
AC
CB
CB
(2)
X 2 = X +1,
5 +1
= 1,618... називають відношенням золотого перерізу. При цьому бі2
льша частина AC»0,618AB. Це відношення позначається літерою j невипадково. Так вшановують
пам’ять давньогрецького скульптора Фідія, який використовував це відношення у своїх творіннях. Оскільки j 2 = j + 1 , то, домноживши цю рівність на j n -2 одержуємо властивість:
(3)
j n = j n-1 + j n -2 ,
додатній корінь якого j =

яка буде використовуватись при побудові системи числення з основою q = j .
Зручною для комп’ютерного застосування якраз є система числення, в якій розрядними одиницями є:
(4)
… j 3 ,j 2 ,j 1 ,j 0 ,j -1 ,j -2 ,j -3 …
Вона має властивості [2:50]:
1. Цифрами в позиційному записі довільного числа можуть бути тільки 0 і 1, оскільки
q n +1
qn

=

j n+1
= j , 1< j <2.
jn

2. Алгоритм додавання окремих розрядних доданків виконується за схемою: q n + q n+1 = q n + 2 , за властивістю (3).
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3. Добуток довільних двох розрядних одиниць із (4) також є розрядною одиницею, оскільки
j × j m = j m+ n .
4. Довільне дійсне число можна подати в системі числення (4) з довільною точністю:
n

m=

¥

å aij i , де ai Î {0;1}

(5)

i = -¥

Для цього необхідно поставити праворуч від коми будь-яку кількість цифр ( нулів і одиниць ), відповідних "від’ємним" розрядам: j -1 ,j -2 ,j -3 , … Причому система (4) є єдиною системою , яка має вказані
властивості. Унікальність цієї системи привернула увагу конструкторів і теоретиків ЕОМ [3:47], [4:41]. Її
називають золотою системою числення.
Знайдемо подання перших десяти натуральних чисел в золотій системі числення (4). Для цього будемо користуватись властивістю (3) , з якої випливає, що одиниця даного розряду "розгортається" у дві
одиниці двох наступних розрядів ( j n +1 = j n + j n -1 ). І навпаки, дві одиниці двох даних розрядів "згортаються" в одну одиницю вищого розряду ( j n -1 + j n = j n +1 ). Будемо називати ці операції "розгортка" і
"згортка". За допомогою цих операцій знайдемо шукане подання, починаючи з числа 1 і додаючи послідовно до розряду j 0 одиницю, зробивши його для цього нульовим.
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1= a1i =
2= a 2i =
3= a3i =

6= a 6i =

7= a 7i =
8= a8i =
9= a9i =
10= a( 10 )i =

Маємо, що в золотій системі числення натуральні числа мають цілу і дробову частину, наприклад,
10=10100,0101, а ірраціональні числа, зокрема j 2 = 100, j =10, можуть не мати дробової частини. Подання
чисел в золотій системі числення визначається неоднозначно. Маємо: 10=10011,0101=10100,0101;
9=10001,1101=10010,0101 і т.д. Виділимо з усіх можливих подань одного і того ж числа таке, що в довільній групі з двох цифр, які стоять поряд, зустрічається не більше ніж один одиничний елемент. Таке подання
будемо називати нормальним. Доведемо існування і єдиність нормального подання.
Теорема. Існує єдине подання довільного дійсного числа у вигляді:
(6)
m = j n + r , де 0 £ r < j n -1
Доведення: Оскільки члени ряду (4) монотонно спадають, то для довільного дійсного числа m можна
знайти такі два числа j n і j n+1 , що j n £ m < j n +1 . Звідси випливає, що m = j n + r . Маємо:
r = m -j n

і j n £ m < j n +1 , тому 0 £ m - j n < j n +1 - j n , або 0 £ r < j n -1 (за властивістю 3 ).Теорема

доведена.
Наслідок: Для довільного дійсного числа m існує єдине нормальне подання в золотій системі числення.
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Дійсно, подаючи число m і всі можливі остачі r за формулою (6), одержимо подання числа m у вигляді (5), в якому, як випливає із нерівності 0 £ r < j n -1 , після кожного одиничного розряду слідує хоча б
один нульовий.
Розглянемо, як виконуються дії в золотій системі числення. При виконанні дії додавання використовуються правила j n + j n = j n + j n -1 + j n -2 = j n+1 + j n- 2 . Звідки маємо 1+1= j 0 + j -1 + j -2 =1,11 або
1+1= j 1 + j -2 =10,01. Отримуємо правило додавання однозначних чисел: 0+0=0; 0+1=1+0=1; 1+1=1,11
або 1+1=10,01. Отже, існує два способи додавання одиниць в n-х розрядах, при цьому відбувається перенесення двох одиниць одночасно. При додаванні за першим правилом в n-му розряді розміщується одна
одиниця і дві одиниці переносяться в (n-1)-й і (n-2)-й розряди. За другим правилом одна одиниця переноситься в (n+1)-й розряд, а друга – в (n-2)-й. Практично при додаванні двох чисел одиниці першого числа
розміщуються у відповідні нульові розряди другого, яке перетворюється за правилами розгортки і згортки так, щоб відповідні розряди першого і другого чисел не були одночасно одиницями. В основі дії віднімання лежить правило (3), тому при позичанні одиниці у вищому розряді вона переходить у нижчий
розряд за правилом 1®1 1. В основі правила множення двох чисел в золотій системі числення лежить
властивість j n × j m = j n + m , тому одержуємо для однозначних чисел: 0·0=0, 0·1=1·0=0, 1·1=1. Дія ділення
зводиться до віднімання і порівняння чисел. Порівняння чисел, поданих в нормальній формі, здійснюється так само, як в класичній двійковій системі, тобто порозрядно, починаючи зі старшого, до виявлення
розрядів, що не співпадають.
Використаємо алгоритм, за яким нами були знайдені подання для перших десяти натуральних чисел, і
складемо програму мовою Паскаль ( Pascal ), яка реалізує цей алгоритм. Зауважимо, що за цією програмою можна подати числа, які не перевищують150. Для цього використаємо масив
j 10 ,j 9 ,...,j 0 ,j -1 ,..,j -9 .
Program Gold-system;
m1,m2,m3,m4,m5,m6: label;
var A: array [0..20] of integer;
n, i, j, k1, k2: integer;
Begin
readln (n);
for i:=0 to 20 do A[i]:=0;
for i:=1 to n do
begin
m1: j:=19; while j>=10 do
begin
if (A[j+1]=0) and (A[j]=1) and (A[j-1]=1) then
begin
A[j+1]:=1; A[j]:=0; A[j-1]:=0; goto m1
end;
j:=j-1
end;
m2: for j:=0 to 8 do
if (A[j]=0) and (A[j+1]=0) and (A[j+2]=1) then
begin
A[j]:=1; A[j+1]:=1; A[j+2]:=0; goto m2
end;
if A[10]=1 then
begin
m3: j:=19; while j>=1 do
begin
if (A[j+1]=0) and (A[j]=1) and (A[j-1]=1) then
begin
A[j+1]:=1; A[j]:=0; A[j-1]:=0; goto m3
end;
j:=j-1
end;
goto m2
end;
A[10]:=1
end;
m4: j:=19; while j>=1 do
begin
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if (A[j+1]=0) and (A[j]=0) and (A[j-1]=1) then
begin
A[j+1]:=1; A[j]:=0; A[j-1]:=0; goto m4
end;
j:=j-1
end;
i:=20;
while i>=10 do
i:=i-1; k1:=i; i:=0;
while A[i]=0 do i:=i+1;
k2:=i; i:=k1;
while i>=k2 do
begin
if i=9 then write (‘,’);
write (A[i]); i:=i-1
end;
writeln (‘’)
End.
Приклад роботи цієї програми подано наступною роздруківкою: 0=0; 1=1; 2= b2 =10,01; 3= b3 =100,01;
4= b4 =101,01;
5= b5 =1000,1001;
6= b6 =1010,0001;
7= b7 =10000,0001;
8= b8 =10001,0001;
9= b9 =10010,0101; 10= b10 =10100,0101.
Порівняємо ці результати з поданнями, одержаними на основі властивості (3). Маємо: 2 = b2 = a 22 ;
3 = b3 = a32 ; 4 = b4 = a 41 ; 5 = b5 = a53 ; 6 = b6 = a62 ; 7 = b7 = a73 ; 8 = b8 = a81 ; 9 = b9 = a92 ;
10 = b10 = a( 10 )2 . Одержані двійкові зображення натуральних чисел є відображенням строгих математичних формул: 1 = a12 = j -1 + j -2 ; 2 = a 21 = 1 + j -1 + j -2 або 2 = a 22 = j + j -2 ; 3 = a31 = j + 1 + j -2 або
3 = a32 = j 2 + j -2 і т.д.
Знайомство з нетрадиційними системами числення буде корисним для учнів з високим рівнем навчання, або для тих, хто цікавиться математикою. Так, в підручнику з математики [5:7] при розгляді питання про системи числення, пропонується розділ "Для тих, хто хоче знати більше", де, крім десяткової,
розглядаються й інші системи числення. Такий же розділ корисно ввести в програму факультативу для
VII класу до теми "Системи числення", щоб ознайомити учнів з нетрадиційними системами числення,
зокрема із золотою системою числення [4:40].
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Дидковская Т.В., Михайлова Л.В., Золотая система счисления.
Выводятся представления натуральных чисел в золотой системе счисления, в основу которой положено
иррациональное число j =1,618…, которое получается в результате решения уравнения отношения
золотого сечения. Приводится программа на языке Pascal для реализации предложенного алгоритма и
указываются пути введения золотой системы счисления в школьный курс математики.
Didkivska T.V., Michaylova L.V. The Golden Number System.
The paper presents conceptions of natural numbers in the golden number system based on an irrational number
j =1,618…, which is the result of solving the equation of the golden section. The program in PASCAL is pr esented for realization of a proposed algorithm and the ways of introduction of the golden number system into the
secondary school program are mentioned in the article under consideration.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗОЛОТОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ
Виводяться подання натуральних чисел в системі числення, в основу якої покладено ірраціональне число
b = 1,46567... , що одержується в результаті розв’язування рівняння узагальненого відношення золотого
перерізу. Наводиться програма мовою BASIC для реалізації запропонованого алгоритму.
Велике значення у розвитку в учнів інтересу до знань має вдале використання міжпредметних
зв’язків при викладанні математики. Існує досить глибокий зв’язок між інформатикою та математикою,
відмінний від загальноприйнятого. А саме: складання обчислювальної програми з деякої множини
базисних команд дуже схоже з побудовою математичного доведення, виходячи із заданої системи аксіом.
Нами складено програму для подання натуральних чисел в системі числення з ірраціональною основою.
В результаті розвитку обчислювальної техніки були виявлені недоліки класичної двійкової системи
числення, яка була покладена американським математиком Джоном фон Нейманом в основу способу
кодування інформації. Це стимулювало розвиток теорії систем числення і появу систем числення з ірраціональною основою. Було використано відношення золотого перерізу j = 1,618... і побудована золота
система числення [1:47].
Нами пропонується узагальнена золота система числення. Для цього будемо розглядати золотий bпереріз, який є узагальненням класичного поняття золотий переріз [2:5]. Суть поняття b-перерізу полягає
2

AC
æ AB ö
. Якщо
в тому, що відрізок АВ поділяється внутрішньою точкою С на такі дві частини, що ç
÷ =
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è AC ø
AB
позначити відношення
= x , то одержимо рівняння відношення b-перерізу:
AC
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Обчисливши це ірраціональне число, одержимо b = 1,46567... . Оскільки b – корінь рівняння (1), то:

b 3 = b 2 +1

(3)

Помноживши обидві частини рівняння (3) на b n -3 , одержимо важливу властивість b-перерізу:

b n = b n -1 + b n -3 , n Î Z.

(4)

Введемо узагальнене поняття системи числення. Послідовність
(5)
..., b 3 , b 2 , b 1 , b 0 = 1, b -1 , b -2 , b -3 ,...
будемо називати b-ковою системою числення. Цифрами в запису довільного числа в цій системі числення можуть бути тільки 0 і 1, тому що 1 <

b n +1
< 2 . Візьмемо довільне натуральне число a = a 0 і знайдеbn

мо такий номер n, що b n £ a 0 < b n +1 . Записавши першу цифру числа b1 = 1 і різницю a 1 = a 0 - b n , маємо перший крок алгоритму. Нехай k кроків вже виконано і одержано послідовність цифр:
(6)
b1 ,b2 ,...,bk ,
яка складається з нулів і одиниць, і число a k . Тоді (k+1)-й крок побудови полягає в наступному: порівняємо число a k з числом b n-k , якщо a k < b n - k , то наступна цифра bk +1 = 0 і зафіксуємо число
a k +1 = a k , а якщо a k ³ b n - k , то наступна цифра bk +1 = 1 і покладаємо a k +1 = a k - b n - k . Остаточна послідовність виду (6) називається позиційним записом числа a в b-ковій системі числення, а члени цієї
послідовності b-ковими цифрами цього числа. Маємо:
a=

¥

å bi b i , де bi Î {0;1}.

(7)

i = -¥
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Різні подання одного і того ж числа в b-ковій системі числення можна одержати за допомогою правил розгортки b n = b n -1 + b n -3 і згортки b n -1 + b n -3 = b n , які випливають із властивості (4). Маємо
при операції розгортки 1000 ® 0101 , а при операції згортки навпаки 0101 ® 1000 . З’ясуємо зміст цих
операцій на прикладах. Для цього знайдемо подання натуральних чисел від 1 до 10 в системі числення
(5), враховуючи, що кожне наступне число більше за попереднє на 1.
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Використовуючи позиційні записи a ni для натуральних чисел, можна одержати формули, за якими
натуральні числа виражаються через степені числа b . Наприклад:
1
1
1
1
1 = + 3 ; 2 = 1 + + 3 ; 3 = b + 1 + b -3 + b - 4 .
(8)

b

b

b

b

Розглянемо, як виконуються дії в b-ковій системі числення. При виконанні дії додавання слід користуватись правилом:
(9)
b n + b n = b n + b n -1 + b n -3 .
Звідси одержуємо 1 + 1 = b 0 + b 0 = b 0 + b -1 + b -3 = 1,101. Маємо правило додавання однозначних
чисел: 0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1; 1 + 0 = 1; 1 + 1 = 1,101. Практично, щоб додати два числа, потрібно одиниці першого числа розмістити у відповідні нульові розряди другого. Для цього дані числа перетворюються за
допомогою правил розгортки і згортки так, щоб відповідні розряди не були одночасно одиницями. В основі дії віднімання лежить властивість (4). Ось чому при позичанні одиниці у вищому розряді вона переходить у нижчі розряди за правилом 1 ® 101. Правило для виконання дії множення випливає із властивості
b n × b m = b n+ m .
Одержуємо
правила
множення
для
одноцифрових
чисел:
0 × 0 = 0; 0 × 1 = 0; 1 × 0 = 0; 1 × 1 = 1. Дія ділення зводиться до віднімання і порівняння чисел.
Складемо програму мовою BASIC, яка реалізує алгоритм подання натуральних чисел в системі числення (5).
230 if z(i)<=a(0) goto 280
10 cls
240 a(1)=a(0)-z(i-1)
dim d(50), v(50), z(50), a(50), f(50)
250 f(1)=1
30 b=(((29+3*sqr(93))/2)^(1/3)+((29260 n=i-1: d=n-24
3*sqr(93))/2)^(1/3)+1)/3
270 goto 290
40 d(1)=1: d(2)=b: d(3)=b*b
280 next i
50 for i=4 to 25
290 for k=1 to n-1
60 d(i)=d(i-1)+d(i-3)
300 if a(k)<z(n-k) goto 340
70 next i
310 f(k+1)=1
80 v(1)=1: v(2)=b*b-b: v(3)=b-1
320 a(k+1)=a(k)-z(n-k)
90 for i=4 to 25
330 goto 360
100 v(i)=v(i-3)-v(i-2)
340 f(k+1)=0
110 next i
350 a(k+1)=a(k)
120 for i=1 to 25
360 next k
130 z(i)=v(26-i)
370 e$="#"
140 next i
380 for i=1 to n-1
150 for i=26 to 49
390 if i=d+1 then print ", ";
160 z(i)=d(i-24)
400 print using e$; f(i);
170 next i
410 next i
210 input a(0)
420 end
220 for i=1 to 49

В результаті одержано:
b1 = 1 = 1,0000000; b2 = 2 = 10 ,0100001; b3 = 3 = 100 ,1000100001; b4 = 4 = 1000 ,1000100001;
b5 = 5 = 10000 ,00100001001001001001; b6 = 6 = 10001,00100001001001001001;
b7 = 7 = 100000 ,00010000001001001001 ; b8 = 8 = 100001,00010000001001001001 ;
b9 = 9 = 100100 ,00000010001001001001 ; b10 = 10 = 1000000 ,00000010001001001001.
Перетворимо ці відповіді за допомогою правил розгортки і згортки до виразів, які виведені на основі
властивості (4).
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2 = b2 = 10 ,0100001 = 10 ,0010101 = 10 ,0011 = a 23
3 = b3 = 100 ,1000100001 = 100 ,1000010101 = 100 ,1000011000 = 100 ,0101011 = 010 ,1101011 = 10 ,1110001 = a34
4 = b4 = 1000 ,1000100001 = 1000 ,0101100001 = 1000 ,0101010101 = 1000 ,0101011 = 1000 ,0110001 = a 43 .
Інші натуральні числа подано з похибкою D . Обчислимо її, перетворивши точні значення a ki за допомогою розгортки і згортки.
5 = a 52 = 1010 ,0010001000 = 1010 ,0010000101000 = 1010 ,0010000100101000 = 1010 ,0010000100100101000 =
= 01010 ,0010000100100100101000 = 10000 ,0010000100100100100101 = b5 + b - 22 ; D = a 52 - b5 = b - 22 .
Для інших чисел аналогічно одержуємо:
6 = a 61 = b6 + b -22 ; 7 = a 76 = b7 + b -22 ; 8 = a81 = b8 + b -22 ; 9 = a 92 = b9 + b -22 ; 10 = a (10 )1 + b -22 ,
звідки знаходимо похибку D = b -22 .
Для подальшої роботи над темою корисно запропонувати студентам або учням, які виявляють схильність до дослідницької діяльності, розв’язати наступні вправи:
5 -1
і правилом згортки і
2
розгортки, знайдіть подання початкового відрізка натурального ряду чисел в золотій системі числення
...j -2 ,j -1 ,j 0 ,j 1 ,j 2 ,.. . [3:55] .
2. Складіть програму для знаходження двійкових зображень натуральних чисел в золотій системі числення, використовуючи алгоритм, запропонований в даній статті для узагальненої системи числення.
3. Порівняйте формули, виведені на основі властивості золотого перерізу j n = j n -1 + j n - 2 , n Î Z , з
відповідними виразами, обчисленими за комп’ютерною програмою.
4. Доведіть, що існує єдине подання довільного дійсного числа у вигляді a = b n + r , де 0 £ r < b n .
5. Нормальним поданням в системі числення (5) з основою b будемо називати таке подання, в якому
після кожного одиничного розряду слідує не менше, ніж два нульових розряди. Доведіть, що існує єдине
нормальне подання довільного дійсного числа в системі числення золотого b-перерізу.
В умовах диференційованого навчання вивчення можливостей узагальнення вже відомих понять дає
можливість проводити дослідницьку роботу з учнями, які беруть участь в роботі Малої Академії Наук,
або зі студентами, що працюють над дипломними роботами.
1. Користуючись властивістю золотого перерізу j n = j n -1 + j n -2 ; j =
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Матеріал надійшов до редакції 4.02.02 р.
Дидковская Т.В., Сверчевская И.А. Обобщение золотой системы счисления.
Выводятся представления натуральных чисел в системе счисления, в основу которой положено
иррациональное число b = 1,46567... , которое получается в результате решения уравнения обобщенного
отношения золотого сечения. Приводится программа на языке BASIC для реализации предложенного
алгоритма.
Didkivska T.V., Sverchevska I.A. Generalization of the Golden Number System.
The paper presents conceptions of natural numbers in the number system based on an irrational number

b = 1,46567... , which is the result of solving the equation of generalized ratio of the golden section. The program in BASIC is presented for realization of a proposed algorithm.
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УДК 371:378
В.М. Єремеєва,
старший викладач
(Житомирський педуніверситет)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ
У статті представлена програма експериментальної роботи щодо вивчення сучасного стану проблеми
індивідуалізації навчання вчителями загальноосвітніх шкіл та рівня підготовленості до цього виду
діяльності студентів вищих педагогічних закладів освіти до і після впровадження педагогічної
технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів.
Підготовка до індивідуалізації навчання учнів є складовою частиною загальної професійної
підготовки майбутніх учителів до практичної діяльності. Розглядаючи проблему необхідності створення
системи підготовки студентів педагогічних навчальних закладів до цього виду діяльності на основі нових
технологій навчального процесу, спрямованих на творчий розвиток індивідуальності, ми створили
програму експериментальної роботи.
Організація дослідницької роботи ставила за мету выдпрацювання робочої моделі індивідуалізованої
та технологізованої навчальної діяльності, яка б стала основою для конструювання педагогічної
технології підготовки студентів до цього виду діяльності та перевірку її ефективності під час вивчення
дисциплін педагогічного циклу.
Експериментальна програма включала чотири взаємопов’язаних етапи: конструювання,
констатуючого, діагностичного та формуючого експерименту [1].
На першому етапі – конструювання – розроблена робоча модель підготовки майбутнього вчителя до
індивідуалізації навчання учнів на основі контент-аналізу основних понять дослідження, пілотажного
опитування вчителів загальноосвітніх шкіл та студентів старших курсів педагогічних університетів.
Аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів на основі впровадження педагогічних технологій в
історичному контексті дав змогу дійти висновку, що її елементи зустрічаються у працях більшості
видатних зарубіжних та вітчизняних педагогів всіх часів (Ю.К. Бабанський, А. Дістервег, Л.В. Занков,
Я.А. Коменський, Д. Локк, А.С. Макаренко, М. Монтенссорі, Ж.-Ж. Руссо, В.О. Сухомлинський,
В.Ф. Шаталов та інші), а сучасний період характеризується розширенням сфери застосування
педагогічної технології (модульні, розвивальні, ігрові, на основі асоціативних зв’язків, інформаційні, на
основі співробітництва тощо), та спробами класифікації існуючих технологій (Г.К. Селевко,
С.О. Сисоєва, О.М. Пєхота, Д.В. Чернілевський та інші).
Розгляд технологічного аспекту підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання в
історико-педагогічній літературі дозволяє також припустити, що найбільш ефективним напрямом
удосконалення існуючих технологій є їх творча та особистісно орієнтована спрямованість на розвиток
активності, самостійності, творчих здібностей, професійних умінь та навичок під час навчання у вищому
педагогічному навчальному закладі.
Другий етап дослідницької роботи – констатуючий експеримент – полягав у аналізі стану сучасної
підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл до індивідуалізації навчання учнів, у ході якого визначалися
методи педагогічного дослідження, методики математичної та статистичної обробки даних, вивчався
ступінь важливості проблеми індивідуалізації у навчальному процесі загальноосвітньої школи та
актуальність розробки педагогічної технології підготовки вчителів до цього виду професійної діяльності
у вищих навчальних педагогічних закладах.
Експериментальна робота щодо вивчення сучасного стану підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл
до індивідуалізації навчання учнів дала можливість виявити, що більшість з них розуміє важливість індивідуалізації для підвищення ефективності процесу навчання учнів, але нерегулярно використовує її у
своїй діяльності. Отримані дані також дають можливість констатувати розуміння ситуації, що склалася у
сучасній школі, значною частиною респондентів, тому серед інших причин вони називають й недостатню теоретичну і практичну підготовку у вищому навчальному закладі до індивідуалізації навчання учнів
(66%), нестачу знань з цієї проблеми (61%). Аналіз відповідей студентів випускних курсів щодо ступеня
готовності до індивідуалізації навчання учнів виявив, що добре та достатньо підготовленими вважають
себе – 26%; недостатньо підготовленими – 45%; взагалі непідготовленими – 29%. Отримані результати
підтверджують актуальність і доцільність вивчення та розробки даної проблеми.
Вивчення сучасного стану підготовки вчителів основної школи та студентів вищих педагогічних закладів освіти до індивідуалізації навчання учнів підтвердила наше припущення про те, що традиційна
система навчання у вищому педагогічному закладі не сприяє його індивідуалізації і тим самим недостатньо готує майбутніх учителів до цього виду професійної діяльності.
© Єремеєва В.М., 2003
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Аналіз отриманих результатів дозволив виявити основні напрями вдосконалення системи загальнопедагогічної підготовки студентів до майбутньої діяльності, зокрема до індивідуалізації навчання, яку ми
розглядаємо як цілісний процес, результативність якого залежить не тільки від характеру професійної
спрямованості, змісту, форм і методів загальнопедагогічної теоретичної підготовки у навчальній діяльності, але й від особливим чином побудованого процесу навчання, який гарантує досягнення поставленої
мети. Це дає змогу говорити про технологію індивідуалізації навчання, як особливу організацію навчального процесу, що має ознаки технологізованості, а індивідуальний підхід, індивідуальні та індивідуалізовані форми є пріоритетними.
Третій етап – діагностичний експеримент – охоплював 250 студентів контрольних та експериментальних груп ІІ курсу фізико-математичного, природничого і філологічного факультетів Житомирського
педагогічного університету імені Івана Франка, Вінницького педагогічного університету імені
М. Коцюбинського, Луганського педагогічного університету, Коростишівського педагогічного училища.
Діагностичний експеримент складався з двох фаз. На першій стадії вивчалися мотиви педагогічної
діяльності, ступінь розуміння сутності понять у досліджуваній сфері, вимірювались рівні сформованості
знань та умінь, необхідних для здійснення індивідуалізації навчання, визначалась суб’єктивна оцінка
готовності студентів до цього виду професійно-педагогічної діяльності.
На другій стадії діагностичного експерименту для побудови ефективної результативної системи підготовки визначались рівні готовності майбутніх педагогів до індивідуалізації навчання на основі розробки відповідних критеріїв та показників їх оцінювання.
Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, діагностика стану підготовки
вчителів загальноосвітніх шкіл до індивідуалізації навчання учнів, пілотажне опитування студентів старших курсів фізико-математичного, природничого, філологічного факультетів Житомирського, Вінницького, Рівненського державних педагогічних університетів (573 студенти) дозволив виділити критерії та
показники рівня підготовленості майбутніх учителів до цього виду діяльності. В остаточний варіант
критеріїв рівня підготовленості майбутніх учителів до індивідуалізації навчання були вміщені параметри, які описані у теоретичних джерелах та ті, що отримали не менш як 75% позитивних висловлювань
під час проведеного опитування.
Слід зазначити, що в ході розробки врахована також специфіка здійснення індивідуального підходу
вчителів у навчальних закладах типу "загальноосвітня школа". Дамо характеристику кожному з визначених критеріїв:
І критерій – теоретичний. До показників теоретичного критерію ми відносимо ступінь усвідомлення
сутності індивідуального підходу, індивідуальної роботи, індивідуалізації, розуміння їх важливості та
місця у навчально-виховному процесі та рівень засвоєння системи професійно-педагогічних знань, необхідних для їх реалізації у навчальному процесі.
ІІ критерій – практичний. Показником цього критерію є усвідомлення системи професійнопедагогічних умінь, необхідних для індивідуалізації навчання, рівень володіння ними та уявлення про
ступінь готовності до індивідуалізації навчання у майбутній професійній діяльності.
ІІІ критерій – результативний. Рівень успішності вивчення педагогічних дисциплін завдяки впровадженню технології індивідуалізованого навчання є показником цього критерію (результати контрольних
робіт, диференційованих заліків, екзаменів).
Враховуючи достатню складність реалізації на практиці індивідуалізації навчання, для повноти характеристики даного виду діяльності нами були виділені дві групи параметрів. Перша з них має описувати
досліджуване явище у самооцінці студентів, друга – в оцінці компетентних суддів, в ролі яких виступають викладачі кафедри педагогіки, які працювали з виділеними групами студентів.
Для дослідження ми відібрали постійну групу з 250 студентів, навчальна діяльність яких вивчалась
протягом чотирьох семестрів, при цьому характеристика включення їх в індивідуалізований навчальний
процес була підтверджена компетентними суддями. Така постановка питання стала підставою для вибіркової сукупності з їх числа.
За визначеними критеріями та оцінкою компетентних суддів були визначені 3 групи студентів за рівнем спрямованості до індивідуалізації навчання: високий, середній та достатній.
Високий рівень: студенти характеризуються високою працездатністю, активно-позитивним прагненням до знань, старанністю, ініціативністю, творчим підходом до виконання завдань.
Середній рівень: студенти із середніми здібностями, старанні, які прагнуть до самовдосконалення, але
творчий підхід й ініціативність у процесі оволодіння знаннями реалізують на рівні середньої перспективи.
Достатній рівень: студенти відрізняються поверховими знаннями, відсутністю ініціативи, необов’язковістю, завищеною самооцінкою.
Наступним завданням дослідження стало проведення якісно-кількісного порівняльного аналізу
стосовно уявлень про сутність індивідуалізації і стану її використання у навчальному процесі для
визначених груп студентів. Результати такого аналізу зможуть підтвердити чи спростувати висунуту
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нами попередньо гіпотезу про те, що підготовка майбутнього вчителя до індивідуалізації навчання учнів
основної школи набуває ефективності за умов технологічної та індивідуалізованої організації процесу
оволодіння професійними педагогічними знаннями і практичними уміннями, у ході якої здійсниться
розвиток уміння відтворювати набуті знання у майбутній професійно-педагогічній практичній
діяльності.
До діагностичних параметрів у самооцінці віднесені: показники цілемотиваційної сфери; ступінь усвідомлення сутності понять, що розглядаються; рівень засвоєння системи професійно-педагогічних знань
та сформованості умінь індивідуальної роботи, необхідних для індивідуалізації процесу навчання.
Для їх аналізу використовувались такі методи дослідження: спостереження, бесіда, анкетування, моделювання, ранжування, самооцінка, рейтинг та методи математичної статистики.
Результати діагностичного експерименту та аналіз нових вимог щодо професійного становлення майбутнього вчителя підтвердили, що підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до індивідуалізації навчальної діяльності учнів потребує усунення наявних недоліків та підвищення її якості
шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.
Проведена дослідницька робота на цьому та попередніх етапах дозволила розробити педагогічну технологію підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів.
На четвертому етапі – формуючий експеримент, у ході якого нами вирішувалось завдання щодо вдосконалення традиційної системи індивідуалізації навчання у вищій школі.
Мета проведеного експерименту полягала в аналізі ефективності запропонованої технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.
У ході формуючого експерименту, який тривав упродовж чотирьох семестрів на базі фізикоматематичного і природничого факультетів Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, охоплював 250 студентів контрольних та експериментальних груп, вивчалася динаміка
рівня готовності майбутніх педагогів до індивідуалізації навчання учнів, виходячи зі створеної робочої
моделі та розробленої на її основі педагогічної технології.
Отримані дані підтвердили наше припущення про те, що традиційна система навчання не сприяє його
індивідуалізації у вищому навчальному педагогічному закладі і тим самим недостатньо готує майбутніх
учителів до цього виду професійної діяльності.
Розроблена програма дозволила поетапно впроваджувати експериментальну роботу та логічно
пов’язати отримані результати з побудовою експериментальної педагогічної технології.
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Еремеева В.М. Экспериментальная программа проверки эффективности внедрения педагогической
технологии подготовки будущих учителей к индивидуализации обучения учащихся.
В статье представлена программа экспериментальной работы по изучению состояния проблемы
индивидуализации обучения учителями общеобразовательных школ и уровня подготовки к этому виду
деятельности студентов высших педагогических учебных заведений до и после внедрения
педагогической технологии подготовки будущих учителей к индивидуализации обучения учащихся.
Yeremeyeva V.M. The Experimental Effectivity Check Program of Introducing Pedagogical Know-how of
Future Teachers to Individualized Teaching of Pupils.
The paper presents the program of experimental analysis of the problem of individualizing teaching by the
teachers of comprehensive schools and the training level of this aspect of activity of students of higher pedagogical educational institutions before and after introducing pedagogical know-how of future teachers to individualized teaching.
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ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
У статті йдеться про систему роботи з розвитку навичок виразного читання студентів – майбутніх
учителів початкових класів.
Коли йдеться про суть терміна "виразне читання", кожен тлумачить його відповідно до своєї професійної діяльності, рівня освіти, ерудованості тощо. Але об’єднуючим ланцюгом усіх визначень є те, що
виконавець прозового або поетичного твору емоційно впливає на розум і душу слухачів, доносить до
аудиторії думки автора, приєднуючи до авторського бачення власне. Можна, безумовно, прочитати твір
невиразно, безбарвно, і тоді доречним буде вислів Р.Гарріса : "Дитина, яка гортає книгу без малюнків, –
це абсолютно те саме, що слухач перед людиною, яка здатна тільки до слововиверження". Найкращий
твір можна спотворити внаслідок подібного виконання, тоді, мабуть, у слухачів не виникне бажання читати художню літературу взагалі, а тим більше, спробувати самим виразно прочитати той чи інший твір
публічно. Отже, в усьому винен той, хто свого часу вперше невиразно прочитав твір дитині, – хтось із
рідних чи друзів або ж перший учитель…
Вчитель-актор… Чи не забагато ми вимагаємо від випускників педагогічних навчальних закладів, які
й так здобувають таку кількість знань, умінь й навичок, що нерідко розгублюються на початку своєї педагогічної діяльності: з чого ж почати, до якої методики вдатися, які конспекти гортати? На одному з
практичних занять зачитую студентам вислів К.С.Станіславського з книги "Робота актора над собою":
"Справжній священнослужитель у кожну хвилину свого існування відчуває у ньому наявність алтаря,
справжній актор – близькість сцени…"[1]. Пропоную студентам продовжити думку , починаючи зі слів:
"Справжній учитель…". Майбутні вчителі початкових класів вважають, що педагог має об’єднати в собі
риси і священнослужителя, який словом своїм лікує душі, вчить любові і милосердя, і актора, який створює видовище, вражає емоційністю, мистецтвом перевтілення. Але вчитель буде гідний свого звання,
якщо досягне найважливішої мети – навчити дітей створювати корисне у мирі й злагоді з людьми і з собою.
Отже, питання, які ми пропонуємо розглянути на спецсемінарі з виразного читання, допомагають
майбутнім класоводам використати набуті знання з мови у виконавсько-мовленнєвій діяльності, дають
студентам змогу виробити критичний підхід до проблем виразного читання художніх творів, передбачених шкільними програмами для початкових класів. Вивчення спецсемінару з виразного читання розпочинаємо визначенням предмету, мети і завдань курсу. Предметом спецсемінару є мовлення майбутніх
учителів початкових класів, які виразно читають перед аудиторією твори, передбачені шкільною програмою з мови.
Лише спільними зусиллями викладача і студентів можна засвоїти основи будь-якої навчальної дисципліни. Отож майбутній вчитель початкових класів, якого закономірно слід вважати насамперед словесником, повинен поставити перед собою конкретну мету – навчитись мистецтва публічного виразного
читання. Досягти цієї мети цілком ймовірно шляхом вирішення завдань, окреслених програмою спецсемінару з виразного читання: на матеріалі текстів у шкільних підручниках оволодіти всіма операціями на етапах підготовки читця до виконання різножанрових художніх творів, одержати необхідні для виконавськомовленнєвої діяльності знання, розвинути відповідні уміння й навички публічного виразного читання й
розповідання, а також творчі здібності, необхідні для професіонального читця. З огляду на сказане вище,
доцільно використати пропоновані А.Капською рангові показники знань і умінь, необхідних для мовленнєвої діяльності, а відповідно й виразного читання [2]. Так, студенти повинні знати:
1. Закономірності усного мовлення та спілкування зі слухачами під час словесної дії.
2. Основні закони "системи" Станіславського.
3. Основні питання теорії й історії мистецтва слова, основи літературознавства.
4. Закономірності логіки мовлення, розвитку творчого бачення, теорію техніки мовлення.
5. Прийоми і методи організації навчально-виховної діяльності, ефективні форми роботи з
використанням мистецтва живого слова.
Майбутні вчителі початкових класів повинні уміти:
1. Виразно читати художні твори різних жанрів перед учнями, переказувати їхній зміст, розповідати про авторів, історичні події, описані у творах, жанрові особливості.
2. Емоційно впливати на слухача.
3. Граматично правильно будувати і передавати авторські й власні думки, визначати й передавати
власне ставлення до висловленого.
4. Здійснювати дійовий аналіз тексту при підготовці до озвучення.
5. Визначати надзавдання і підтекст словесної дії.
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6. Володіти властивостями голосу, підкоряючи їх конкретному змісту, думкам і меті мовлення.
7. Досконало володіти дикцією, орфоепічними нормами літературного мовлення.
8. Володіти інтонацією залежно від змісту і мети словесної діяльності.
9. Оцінювати власний рівень художнього читання і рівень володіння учнями мистецтвом живого
слова.
10. Володіти мімікою і жестами відповідно до змісту і мети мовленнєвої діяльності.
11. Прогнозувати ефективність словесної дії у навчально-виховному процесі.
12. Повідомляти, інформувати учнів-слухачів з метою зацікавити, захопити, переконати.
13. Використовувати мистецтво красномовства в різноманітних формах навчання і виховання.
Важливим завданням курсу є також його практична спрямованість на подальшу професійну
діяльність майбутніх учителів молодших класів. Тому, "оволодіваючи виконавсько-мовленнєвими
уміннями, студенти одночасно опановують теорію і методику словесного впливу на учня. Має бути
поетапний контроль-замір динаміки знань і вмінь студентів. Розвиток виконавсько-мовленнєвих умінь
повинен здійснюватися за принципом послідовного ускладнення діяльності студентів" [2: 68]. Слід
звернути увагу й на принцип наступності і перспективності. Вже при вивченні першої теми
другокурсники повинні усвідомити важливість спецсемінару для подальшої роботи на заняттях з
методики викладання української мови, запланованих на третьому курсі. Програмою з цієї навчальної
дисципліни передбачено лише одну лекцію з теми "Якості читання", де висвітлюються питання про
якості повноцінного читання (усвідомленість, правильність, швидкість, виразність та її технічні
показники – дихання, дикцію, голос, наголос, інтонацію, паузи). Практичних занять тут не заплановано
зовсім, з огляду на те, що питанню виразного читання ми приділяємо належну увагу при вивченні курсів
ОКТМ і спецсемінару з виразного читання. Тому корисним нам видається попереднє ознайомлення
студентів з відповідними матеріалами Програми з курсу "Методика викладання української мови в
початковій школі" (укл. М.Вашуленко і А.Каніщенко) [3].
Зауважимо: викладач, який проводить практичне заняття з виразного читання, має визначитись сам,
що не слід ототожнювати особу вчителя з особою актора, а творчу діяльність педагога-словесника – з
роботою митця; водночас артистизм учителя відіграє велику роль у виконанні різножанрових творів перед учнями-слухачами, зокрема йдеться про виховний вплив слова на молодших школярів. "Читаючи
дітям художній твір, учитель сприяє розвитку уяви учнів, виховує їхні естетичні смаки. Виразне читання
поглиблює в дітей розуміння виражальних засобів усного мовлення, краси й мелодійності мови, є взірцем для школярів. Діти вчаться розуміти внутрішній світ героїв. Вчитель веде слухачів за собою; силою
свого вміння, волі через художнє слово він пробуджує відверті почуття, справжню схвильованість, бажання покарати винного і захистити слабкого", – зазначає А.Горбушина [4: 4-5](переклад наш). У творчій роботі вчителя і читця-професіонала, безумовно, багато спільного. Але виразне читання вчителя певним чином відрізняється від виконавської діяльності актора. Якщо актор емоційно впливає на аудиторію,
пробуджує у слухачів почуття, але не має змоги відстежити результати свого впливу, то вчитель не тільки виконує художній твір перед довіреною йому дитячою аудиторією, а й навчає школярів мистецтва
виразного читання. Вчитель постійно веде лінію: ознайомлення читця з текстом — первинне осмислення
— озвучення вчителем-читцем — вторинне осмислення разом з аудиторією — озвучення учнями в різних варіантах.
Учитель-словесник перетворює виразне читання на могутній засіб пізнання літератури. На заняттях з
виразного читання ми намагаємося послідовно довести цю думку студентам. Введення спецсемінару видається особливо актуальним також з огляду на те, що багато вчителів-словесників не в змозі належним
чином виконати літературні твори перед учнями через недостатній рівень відповідної вузівської підготовки читця до виконавсько-мовленнєвої діяльності. Студенти, звісно, ознайомлюються з біографіями
письменників, особливостями епохи, працюють над сюжетами творів, тлумачать маловідомі у текстах
слова тощо, але літературний аналіз художніх творів здійснюється, як правило, поза проекцією на виконавське мистецтво, що зменшує естетичний вплив художньої літератури на студентів та її виховний потенціал. Позитивним є те, що на факультеті підготовки вчителів початкових класів першокурсники вивчають таку дисципліну, як "Основи культури і техніки мовлення"(ОКТМ), в рамках якої побіжно розглядаються питання про виразність як комунікативну ознаку мовлення і про виразне читання поетичних і
прозових творів різних жанрів. Враховуючи міжпредметні зв’язки і принцип наступності, спираючись на
вже набуті студентами знання, ми маємо змогу більш глибоко і різнобічно розглянути питання виконавського аналізу текстового матеріалу. Отже, передбачається трансформація вже відомих студентам літературознавчих понять у площину виконавської діяльності. Наведена нижче схема допомагає студентам
підготуватися до виконавського аналізу твору:
ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
1. "Літературно-творчий аналіз тексту" ("про що читаю"):
1) розповідь про автора і особливості його епохи;
2) родова та жанрова приналежність твору;
44

К.Я. Климова. Виразне читання майбутніх учителів молодших класів

3) тип тексту (опис, міркування, розповідь);
4) структура тексту (вступна, основна частини, висновки), план;
5) короткий переказ змісту тексту;
6) пояснення незрозумілих у тексті слів (за допомогою словників).
2. "Дійовий аналіз тексту" (" для чого читаю"):
1) кінцева мета автора (зверхзадача);
2) якими я бачу героїв та місце події (словесні замальовки);
3) моє ставлення до твору, героїв. Чи бачу в творі підтекст (прихований зміст)?
3. " Словесна цільова дія" (" читаю саме я"):
1) використання художніх засобів виразності (тропів, особливих синтаксичних структур);
2) використання звукових засобів виразності (складання партитури всього тексту або однієї з його частин).
Отже, засвоєння матеріалів спецсемінару з виразного читання є, на нашу думку, надзвичайно важливим у процесі підготовки студентів до виконання прозових і поетичних художніх творів різних жанрів, а
також взагалі у системі мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх учителів початкових класів.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУВАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ
У статті розглядаються сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь. Подано результати
аналізу науково-педагогічних джерел та перспективного досвіду проектування виховного процесу.
Для вирішення завдань підготовки студентів педагогічного вузу до проектування виховної діяльності
необхідно виділити та проаналізувати поняття "проектувально-педагогічні вміння", які є компонентом
системи педагогічних умінь і складають основу продуктивного проектування виховної діяльності в школі.
Коли необхідно для дослідження виділити з педагогічної системи один з її компонентів, то в такому
випадку з позицій системного підходу під кутом зору цього компонента розглядаються всі інші структурні елементи. Це дає можливість виділити, крім загальних ознак складових педагогічної системи, характерні відмінні їх риси, що дозволяє, з одного боку, бачити їх єдність, цілісність, а з іншого – аналізувати
їх як відносно самостійні явища, що мають свою специфіку.
Якщо предметом дослідження є проектувальні вміння, то за принципом кумулятивної шкали необхідно одночасно виділити пов'язані з ними гностичні, конструктивні і власне проектувальні вміння. Виділений елемент розглядається як самостійна система, яка певною мірою буде нести в собі ознаки тієї системи, з якої її виділили. Так, підсистема проектувально-педагогічних умінь "перебирає" на себе ознаки,
структуру, зміст системи загальнопедагогічних умінь із виховної роботи, але повинні проявитися і свої
індивідуальні, специфічні властивості, які є необхідною умовою диференціації та аналізу цих систем.
Поняття "проектувально-педагогічні вміння" в педагогіці не визначено, хоча в педагогічній літературі
зустрічається досить часто, зокрема в плані досліджень підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності в школі.
Н.В. Кузьміна серед функціональних елементів індивідуальної педагогічної діяльності виділяє проектувальний компонент, який включає дії, що пов'язані з випередженням, "забіганням наперед" – передбаченням системи наслідків від вирішення системи задач упродовж усього визначеного часу, на який ведеться планування. Проектувальні вміння являють собою систему й послідовність дій педагога, які пов'язані з вирішенням педагогічних задач по конструюванню об'єкта навчально-пізнавальної діяльності учня,
підпорядкованої цілям його виховання. Шкала проектувальних умінь включає такі дії: формування цілей
і передбачення результатів діяльності, планування на далеку перспективу, вибір оптимального технологічного процесу діяльності, відбір раціональних засобів праці, проектування системи контролю за ходом
і результатами роботи [1].
О.А. Дубасенюк основною функцією проектування вважає моделювання стратегічної програми розв'язання педагогічних цілей і задач. Цілі виховної діяльності виступають як мислене уявлення майбутнього результату (образ – мета – сформована особистість учня) і виконують роль провідного регулятора
системи дій педагога упродовж всього періоду його діяльності. Педагог моделює програми розв'язання
стратегічних задач, допомагає вихованцям визначити власні проблеми та спроектувати способи їх вирішення. Педагогічна діяльність має випереджувальний характер і виступає в двох формах – передбачення
(прогнозування, антиципація) та цілепокладання, що дає можливість керувати процесом в умовах динамічного середовища. Подальший процес цілеутворення, розгортання його в систему виховних задач відбувається в ході конкретизації плану – конструювання діяльності, відбору раціональних змісту й засобів
досягнення поставленої мети. Підкреслюючи, що виховна діяльність – це діяльність перспективна, спрямована на майбутнє, О.А. Дубасенюк вважає, що проектування є одним із найважливіших компонентів
виховної діяльності, хоча, за результатами рейтингової оцінки й самооцінки вчителів-вихователів, проектувальні вміння з виховної роботи є найменш сформованими [2].
С.Б. Єлканов розглядає проектувальні й конструктивні вміння як одну групу, оскільки, на його думку,
вони виконують загальну функцію – передбачення очікуваного результату. Орієнтовна функція проектування полягає у випередженні практичних дій педагога. Його призначення – уявна побудова кінцевого
результату виховної діяльності й складання плану виховних дій для досягнення поставленої мети. План
педагогічного заходу – це уявна структура майбутньої педагогічної діяльності. До структури проектувальних умінь входять такі дії та операції: формування цілей виховної діяльності, моделювання у свідомості образу процесу й результату виховних дій, розроблення моделі виховної діяльності, планування виховної роботи, конструювання змісту виховних заходів, вибір засобів виховання, врахування умов протікання виховного процесу.
Для оволодіння проектувальною діяльністю педагогу необхідно розвивати педагогічну уяву, гіпотетичне мислення, уміння користуватися законами формальної логіки. Основний шлях формування нави© Коновальчук І.І., 2003
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чок проектування – вправи для розвитку педагогічної уяви, накопичення досвіду моделювання педагогічного процесу та його результатів, критичний аналіз своїх планів, постійне їх удосконалення [3].
У дослідженнях деяких учених просліджується тенденція виділення серед проектувального компонента груп умінь, у яких проявляються відносно самостійні функціональні аспекти.
Так, М.В. Кухарєв виділяє когнітивно-моделюючі й конструктивно-моделюючі педагогічні вміння.
Перший блок умінь виявлений ним на основі аналізу гностичних, проектувальних і конструктивних
умінь, другий – на основі аналізу вмінь формувати розумову самостійність учнів. Когнітивно-моделюючі
й конструктивно-моделюючі вміння в професійно-педагогічній діяльності проявляються в єдності. Різницю в назві автор пояснює намаганням відтінити в першій групі вмінь пізнавальний аспект у роботі
педагога, а в другій – аспект, який змінює інформацію відповідно до конкретних умов функціювання
навчально-виховного процесу. До когнітивно-моделюючих проектувальних умінь належать дії, які пов'язані з визначенням характеру діяльності учнів і можливих у ній затруднень. До конструктивномоделюючих проектувальних умінь належать дослідницькі дії в процесі вирішення пошукових задач [4].
В.А. Сластьонін конструктивні вміння поділяє на три групи: конструктивно-змістовні, конструктивно-операційні, конструктивно-матеріальні. Функції конструктивно-змістовних умінь – проектування (вибір, аналіз, синтез, структурування) навчально-пізнавального матеріалу відповідно до цілей навчання й
виховання та рівня розвитку учнів. Конструктивно-операційні вміння пов'язані з плануванням навчальновиховної діяльності, визначенням рівня вихованості й проектуванням розвитку особистості та колективу,
керівництвом навчально-виховним процесом, відбором цілевідповідних методів виховання. Конструктивно-матеріальні вміння передбачають проектування матеріальної бази для навчально-виховної роботи
[5].
Ряд теорій формування професійних умінь учителя базуються на трактуванні педагогічного проектування як процесу творчості (В.І. Загвязинський, В.А. Кан-Калік, Н.Д. Нікандров, М.О. Лазарєв,
М.М. Поташник, П.Д. Красовський, І.С. Дмитрик, С.О. Сисоєва та ін.).
В.І.Загвязинський педагогічні вміння розглядає як здатність творчо вирішувати педагогічні задачі.
Алгоритм проектування включає вивчення та аналіз об'єкта виховання, прогнозування його перспективного стану як результату виховання, цілепокладання і планування діяльності. Запропонована автором
процедура проектування виховного процесу передбачає на всіх етапах мислене моделювання та співвіднесений із практикою мислений експеримент [6].
За визначенням В.А. Кан-Каліка, процедура й технологія розв'язання педагогічних задач починається
з усвідомлення проблем і визначення протиріч, які виникають у реальній педагогічній практиці та є рушійними силами процесу розвитку особистості. Наступна фаза – висунення гіпотези. Далі в розв'язанні
педагогічної задачі відбувається проектування системи методів педагогічної взаємодії. Вчитель має вміти
підібрати й скомпонувати такі виховні методи, які будуть адекватні особистості учня, особливостям колективу і, що особливо важливо, творчій індивідуальності самого педагога. Після визначення системи
методів виховання вчитель вирішує систему комунікативних задач, планує майбутню виховну взаємодію
як спілкування. Успішну реалізацію спроектованої програми виховної діяльності робить можливим
уміння вчителя забезпечити кожний метод виховання відповідною йому системою спілкування, без якої
метод не може функціонувати [7].
І.С. Дмитрик стверджує: для того, щоб випускник вузу мав можливість включитися в педагогічну діяльність на високому рівні, він повинен володіти всім інструментарієм проектування сучасних педагогічних технологій. Проектувальні вміння вихователя виражаються через дії аналізу, синтезу, цілепокладання, структурування, корекції, контролю та аналізу перспектив наступних циклів виховання [8].
Запропонована Ю.К. Бабанським і М.М. Поташником, процедура оптимізації педагогічного процесу
аналогічна технологічним діям і операціям проектування виховної діяльності. Суть оптимізації – пошук,
проектування, конструювання найкращого за результативністю варіанта для конкретних умов при мінімальних затратах часу й сил. На простому рівні відбувається вибір оптимального варіанта з уже існуючих. Якщо вчителя повною мірою не задовольняє жодний із існуючих варіантів, то він продовжує свій
пошук і переходить до наступного логічного кроку – проектування власної педагогічної технології [9].
Ю.Н. Кулюткін і Г.С. Сухобська до проектування відносять як мислительні, так і практичні дії та
операції. Та частина проектувальної діяльності, яка пов'язана з аналізом виховної ситуації, прогнозуванням результатів, здійснюється через операції мислення. Об'єктивується в конкретному документі (виховних планах, конструктивних схемах) лише та частина проекту, яка відображає діяльність учителя щодо
управління виховним процесом. Для вироблення вмінь розробляти певний проект організації предметного змісту й форм діяльності учнів автори пропонують використовувати в підготовці вчителя проективні
(або конструктивні) ситуації. Проективні ситуації включають у себе процес попереднього аналізу ситуації, але моделювання ситуації не обмежується тільки аналітичними процесами, а передбачає обов'язкову
розробку проектів майбутнього педагогічного впливу. Мова йде про планування уроку або виховного
позакласного заходу, про вибір змісту та конструювання різних форм і видів діяльності учнів [10].
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Інколи метою педагогічного проектування визначають створення евристичних програм виховної діяльності. А.А. Деркач і С.Ф. Щербак вважають, що для побудови таких програм учитель повинен уміти:
планувати дії, які пов'язані з вирішенням конкретної виховної задачі й відбирати найбільш раціональні
способи їх здійснення; зіставляти свої знання й уміння з їх практичним застосуванням; передбачати можливі затруднення в діяльності дітей; прогнозувати й передбачати педагогічну рефлексію на свої дії; визначати свої роль і місце у виховній ситуації й намічати стратегію й тактику власної поведінки; прогнозувати декілька варіантів своїх дій; самостійно або за аналогією прогнозувати, розробляти модель ситуації [11].
Розглянуті нами публікації свідчать про різноманітність і невизначеність підходів до трактування поняття "проектувально-педагогічні вміння". На нашу думку, це пов'язано з його багатозначністю, поліфункціональністю, складною внутрішньою структурою та зв'язками з іншими компонентами особистості
педагога (мотивами, мисленням, загальною культурою, переконаннями, спрямованістю, індивідуальними
здібностями).
Крім наведених вище, нами були проаналізовані й інші наукові праці, описи передового педагогічного досвіду, в яких різною мірою розкрито сутність і зміст умінь учителя проектувати виховну діяльність
(усього 35 джерел). Результати контент-аналізу дозволили визначити суттєві, на наш погляд, ознаки поняття "проектувально-педагогічні вміння". Вони відображають не тільки загальні властивості, що притаманні цілісній системі педагогічних умінь, але й специфічні особливості, які характеризують цю групу
вмінь як самостійну систему.
У більшості досліджень (87,5%) проектувально-педагогічні вміння трактуються як система й послідовність дій, що передують безпосередній навчально-виховній роботі й пов'язані з осмисленням майбутньої
управлінської, організаторської та комунікативної діяльності. Це дії практичного педагогічного мислення: пізнання, аналізу, синтезу, антиципації, абстрагування, узагальнення, конкретизації виховних явищ і
фактів. Вони мають певну послідовність та взаємозв'язок, що визначаються логікою та алгоритмом проектування виховного процесу. 54% вчених звертають увагу на свідомий, творчий характер дій, який забезпечується відповідною мотивацією та усвідомленням важливості цього етапу виховної діяльності.
Другою категоріальною ознакою проектувальних умінь із виховної роботи є особливість предмету їх
дії – вирішення системи перспективних виховних задач (33,3%) або побудова технології виховної діяльності (45,8%). На наш погляд, ці предмети проектувальної діяльності тотожні. Згідно із задачним підходом, виховна діяльність уявляється у вигляді певної множини процесів розв'язання виховних задач, що
передбачає проектування технологій їх вирішення.
У 58% наукових дослідженнях знання визначаються як методологічна й орієнтаційна основа проектувальної діяльності. У педагогічній теорії система загальнопедагогічних знань розглядається, виходячи,
по-перше, з функцій самої педагогічної науки і, по-друге, – зі структури професійної виховної діяльності.
Це взаємозв'язок методологічних, науково-теоретичних і практичних знань (Н.В. Кузьміна,
І.Т. Огородніков, М.М. Скаткін, В.А. Сластьонін та ін.), поєднання науково-теоретичних і конструктивно-технічних, або нормативних, які регулюють діяльність учителя, знань (В.В. Краєвський), змістовних і
операційних знань (М.М. Скаткін), єдність фундаментальних та інструментальних знань
(С.І. Архангельський), теоретичних і практичних знань (Ю.Н. Кулюткін).
Виходячи з вищезазначених положень, можна виділити двояке значення педагогічних знань: як методологічного, теоретичного фундаменту проектувальної діяльності та як безпосереднього інструментарію
практичних дій. Відображаючи ці дві сторони проектування, система знань розкриває його специфіку,
сутність, зміст і науково обґрунтовані способи його виконання.
Психологічною основою проектувальної діяльності є певні антиципаційні здібності (45% досліджень).
Розроблена Л.В. Занковим ідеалізована модель відповідних психічних процесів, які необхідно сформувати для вироблення й контролю вміння вирішувати практичні задачі, включає такі компоненти:
1) поетапна антиципація результатів (цілей і підцілей); 2) антиципація операцій, шляхом послідовного
виконання яких будуть отримані ці результати; 3) сукупність функціональних зв'язків між антиципаційними й операційними елементами дій; 4) власне дії [12:221-222]. Таким чином, розвиток проектувальних умінь у процесі вирішення навчально-критеріальних задач базується на формуванні логічнопсихічних процесів результативної й операційної антиципації та взаємозв'язків між ними.
Характерною ознакою проектувальних умінь є перспективність їх дії, яка проявляється в передбаченні виховного впливу, прогнозуванні цілей і результатів виховання (33% досліджень).
В.О. Сухомлинський неодноразово відзначав, що суть культури виховної роботи полягає в тому, щоб
науково завбачити розвиток подій, і чим більше педагог уміє тонко, вдумливо передбачати, тим менше
виникає несподіваних нещасть. "У самій своїй основі педагогічна праця стоїть близько до наукового дослідження. Ця близька спорідненість полягає передусім в аналізі фактів і необхідності передбачення... А
без уміння передбачити педагогічна праця перетворюється для учителя в муку" [13: 472-473].
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Дії проектування виховної діяльності не можуть бути абстрактними. Вони повинні орієнтуватися на
індивідуальні та вікові особливості кожної дитини (відзначено в 26% досліджень). Щоб уміти правильно
визначити зону найближчого розвитку дитини та спроектувати відповідну їй виховну діяльність, учитель
повинен добре знати вікову психологію й володіти методикою психолого-педагогічних досліджень.
У дослідженнях констатується більш-менш стійка внутрішня структура проектувально-педагогічної
діяльності. Але багатогранність виховних явищ, їх складність вимагає застосування різних комбінацій
дій, операцій, прийомів, засобів і навичок проектування. Тому в 20% досліджень проектувальні вміння з
виховної роботи характеризуються динамічністю змісту в постійно змінних умовах їх застосування.
У 20,8% досліджуваних джерел нами відзначена така особлива характеристика проектувальних умінь,
як їх поліфункціональність. Це визначається їх функціями: цілепокладання, цілеутворення, прогнозування, планування і т.д. Ефективність інструментального багатства проектувально-педагогічних умінь залежить від розуміння вчителем функціонального призначення методів і прийомів проектування, їх оптимального вибору та раціонального використання на різних етапах проектувальної діяльності.
Проектуючи систему виховних цілей і способи їх досягнення, педагог завжди пропускає їх "крізь себе", переосмислюючи, асоціюючи з власними переконаннями, цінностями, ідеалами. Тому в 16% досліджень вказується на взаємозумовленість процесу формування проектувально-педагогічних умінь із загальною культурою вчителя, різнобічністю його інтересів, захоплень, соціальною активністю, коректністю
поведінки й мислення, скромністю й тактом, почуттям міри, доброзичливістю й оптимізмом, тобто тими
властивостями, що характеризують майбутнього педагога як гуманістично спрямовану особистість.
Визначені методом контент-аналізу наукової й методичної літератури категоріальні ознаки поняття
"проектувально-педагогічні вміння" ми спробували співвіднести з реальною педагогічною практикою.
Для цього було вивчено процедуру проектування виховної діяльності досвідченими класними керівниками, педагогами-організаторами шкіл Житомирщини. Всього для дослідження було обрано діяльність
68 педагогів. Під час бесід ми намагалися з'ясувати оцінку вчителями своїх умінь проектувати виховну
діяльність, послідовність і зміст дій та операцій проектування, місце й роль знань у структурі проектувальних умінь, вплив особистих якостей педагога на рівень проектування виховної діяльності. Вивченню
підлягали також плани виховної роботи, методичні розробки й сценарії виховних справ.
З'ясовано, що успіх проектування виховної діяльності педагоги пов'язують з умінням вивчати об'єкт
проектування, правильно визначати конкретні виховні задачі, прогнозувати перспективи розвитку кожного учня. Педагоги-організатори вказують на важливість уміння узгодити план виховної роботи класних керівників із планами роботи школи, гуртків, художніх студій, громадських дитячих об'єднань.
Досвідчені вихователі зазначали, що кожний із них з часом виробив своєрідний алгоритм проектування, куди входять дії аналізу попереднього етапу виховної роботи, визначення перспектив на майбутнє, вивчення інтересів дітей, постановки виховних задач, планування діяльності разом із класним колективом, безпосереднього конструювання плану виховної роботи.
Кращі з розглянутих нами проекти виховної діяльності спрямовані на побудову технології цілісного
виховного процесу, в якому узгоджено задачі виховання, форми й методи роботи з індивідуальними особливостями учнів. Реалізація таких проектів виховного процесу передбачає творчий підхід до його побудови, неординарність педагогічного мислення, виключає механічне копіювання роботи колег.
Ефективність удосконалення проектувальних умінь більшість педагогів однозначно співвідносять з
досвідом виховної роботи, практичним і теоретичним пізнанням закономірностей виховного процесу.
Учителі вказують на необхідність постійного розширення власного кругозору та ерудиції. Різноманітність захоплень дітей, швидка зміна ціннісних орієнтирів молодого покоління вимагає і від педагогів
сучасного мислення, розуміння життя, соціальних вимог часу. Але вчителі усвідомлюють, що просте
слідування сьогоденним проблемам, орієнтація на швидкоплинні цінності не може визначати цілі виховання. Основою прогнозування виховних цілей учителі вважають загальнолюдські цінності, які визначають задачі формування в учнів ставлення до сім'ї, до себе, до друзів, суспільства, природи, нації, держави. На проектування змісту цих відносин суттєво впливають погляди та переконання самого вчителя.
Проектувально-педагогічні вміння є досить стійким системним утворенням у структурі професійної
майстерності вихователя. Але специфіка виховної роботи тісно взаємопов'язана із суспільнополітичними, економічними змінами в суспільстві, що вимагає внесення інновацій у проектування виховної діяльності. Адаптувати свої проектувальні вміння до безперервно змінних умов сьогодення вчителям допомагає постійне заняття самоосвітою, об'єктивна оцінка своєї виховної діяльності, самовдосконалення проектувальних здібностей.
Педагоги вважають, що вміння проектувати виховну діяльність повною мірою проявляються у вчителів, які захоплені своєю професією, люблять дітей, добросовісно ставляться до своїх обов'язків, усвідомлюють неповторність особистості кожного учня. Учителі-вихователі також відзначають, що проектувально-педагогічні вміння досить складні з точки зору їх самовдосконалення через нечітку визначеність їх
змісту, різноманітність функціонального призначення в системі виховної діяльності; вказують на необ-
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хідність більш ґрунтовної й детальної підготовки вчителів до проектувальної діяльності під час навчання
в педагогічному вузі.
Отже, виявлені в результаті контент-аналізу цілісно-смислових одиниць характерні ознаки поняття
"проектувально-педагогічні уміння" нами співвіднесені з їх фунціонуванням у реальній професійній виховній діяльності. Як бачимо, крім ознак, що притаманні загальній системі педагогічних умінь із виховної роботи, проектувальні вміння мають своє характерні властивості, які пов'язані зі своєрідністю функцій проектувальної діяльності та її предмету.
Таким чином, на основі теоретичних і практичних досліджень ми можемо визначити проектувальнопедагогічні вміння як ступінь володіння динамічною, багатофункціональною системою свідомих, послідовних розумових і практичних дій, спрямованих на побудову технології виховного процесу.
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Коновальчук И.И. Сущность и содержание проектировочно-педагогических умений.
В статье рассматриваются сущность и содержание проектировочно-педагогических умений. Подано
результаты анализа научно-педагогических источников и перспективного опыта проектирования
воспитательного процесса.
Konovalchuk I.I. The Essence and Content of Projected Pedagogical Skills.
The author considers the essence and content of projected pedagogical skills. The article presents the results of
the analysis of scientific pedagogical sources and the perspective experience in projecting the process of education.
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ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У ПОНЯТІЙНІЙ ПЛОЩИНІ СИНЕРГЕТИКИ
Проблеми сучасного розуміння освіти розглядаються у площині синергетичного підходу, якій передбачає
використання нелінійного аналізу.
Кожна історична епоха характеризується певними ключовим словом, чи поняттям, яке виражає її
світоглядне й духовне підґрунтя, певну наукову парадигму пізнання та освоєння світу. Ключовими
поняттями сучасної світової історичної доби є, на наш погляд, "глобалізація", "єдність", "синергетика".
Багато наукових відкриттів зараз здійснюються на стику різних наук, у сферах нових інтегральних
міждисциплінарних досліджень, до яких відноситься й синергетика, понятійний апарат та методи аналізу
якої зараз широко використовуються багатьма науковими дисциплінами – як точними, так і
гуманітарними.
Концепція синергізму у навчанні і вихованні набуває бурхливого розвитку останніми роками [1;3].
Визначається, що в сучасній освіті не слід долати хаос знань, навчального процесу, особистості, а треба
навчитись робити його творчим, використовуючи ідеї синергетики, яка вивчає процеси самоорганізації,
сталості, розпаду та відродження різноманітних структур живої та неживої матерії. Тому навчальному
процесові слід надавати самоорганізуючого, творчого характеру, оскільки цей процес має нелінійну
природу.
У сучасній освіті починає все більш домінувати тенденція відходу від "книжної школи навчання", а
об’єктом освіти визначається не сукупність певних знань, а сукупність предметів, ситуацій, подій, явищ,
які куди багатші за їхні образи у поняттях і теоріях.
Синергійна інтеграція в освіті трактується не як нагромадження традиційних монодисціплін в одному
підручнику, а як ущілення, стиснення, спрощення, компактизація знання з метою економії часу,
відведеного на його оволодіння.
Розгляд освіти з позиції синергетики відкриває можливість побудови постмодерністської парадигми
децентристського педагогічного процесу, який допускає співіснування різних автономних "центрів",
парадигм, методів, підходів тощо, які конкурують, доповнюють один одного і серед яких не має панівних
[2:9]. За цих умов педагогічний процес постає як відкрита, темпоральна, індетерміністична,
плюралістична, емерджентна сутність, що утворює "середовище вільного становища", у якому постійно
щось зникає і щось виникає, і що чутливе до незначних впливів.
У наш час дуже швидко змінюються пріоритети освіти. Якщо модерністська парадигма педагогічного
процесу, яка прийшла на зміну традиційній класичній парадигмі, орієнтується на досягнення повної,
всеосяжної концепції, систематичності, несуперечності, тотальності, стабільності, то постмодерністська
орієнтується на досягнення та підтримання аномалій, плюральності, недовершеності, хаотичності,
індетермінованості, коли педагогічний процес розуміється як складний конгломерат, що
характеризується багатомірністю, полівалентністю, мультівариативністю. У першому випадку вчитель –
"раціократ", "функціонер порядку", "слуга Розуму та Істини"; у другому – "художник", "архітектор",
"творець". Відзначається, що свідомість педагога в постмодерністському розумінні орієнтована на
безперервне оновлення, здобуття свободи [2:10].
Відзначається також, що "з синергетичного погляду модельне зображення процесу навчання можна
описати на мові полів можливостей. Поле можливостей учителя й учнів створюють поле можливостей
класу", тут йдеться про можливості розвиватися в різних "темпосвітах" [3:89].
Отже, визнається необхідність розвинути "синергетичний підхід до освіти", який може бути
охарактеризованим і як гештальтосвіта. Остання – це процедура навчання, спосіб зв’язку того, кого
навчають і того, хто навчає, учня та учителя – це не перекладання знань з однієї голови в іншу, не
повідомлення, освічення та подавання готових істин. Це – нелінійна ситуація відкритого діалогу,
прямого та зворотного зв’язку, солідаристичної освітньої пригоди, потрапляння (в результаті вирішення
проблемних ситуацій) в один самоузгоджений темпосвіт. Це – ситуація збудження власних сил та
здібностей того, кого навчають, ініціювання його на один із власних шляхів розвитку. Гештальтосвіта –
це стимулююча, чи збуджуюча, освіта, відкриття себе чи співпраця з іншими людьми. Дещо подібне
можна сказати разом з Рабіндранатом Тагором і про виховання, який писав, що істинне виховання – це
не те, що накачується нам у голову, вдовбується в неї із зовнішніх джерел. Мета автентичного виховання
– вивести на поверхню вашої істоти нескінченні джерела внутрішньої мудрості.
© Левківський М.В., ВознюкО.В. , 2003
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Слід зазначити, що принципи синергійної освіти, які розглядаються вище, в цілому збігаються з
принципом самоактуалізації гуманістичної педагогіки, коли синергетичний підхід до освіти і самої людини розуміється як цілісне явище, як "повернення до себе".
Основні концепти синергетики базується на таких її ключових поняттях та положеннях, як цілісність,
що виявляє нададдитивний характер (принцип "ціле більше, ніж частини"); відкритість систем; нелінійний характер розвитку, що виявляє етапи інтеграції та дезінтеграції, тобто порядок та хаос; атрактори як
стани, які визначають мету розвитку систем; врешті-решт, хаос, який постає перед нами як "детермінована", упорядковуюча сутність.
Всі ці концепти мають колосальну евристичну цінність у сфері освіти, яка переживає період докорінної трансформації, зумовленої науково-технічною революцією, інформаційним бумом, загальною
комп’ютеризацією, глобальною екологічною кризою та деякими іншими явищами сучасної цивілізації.
Головними моментами, навколо яких будується система освіти, є об’єкт освіти (учень, студент); мета,
концепція освіти (яка у найбільш узагальненому вигляді виражає спрямування до гармонійної особистості); процес навчання, виховання та розвитку в цілому, що реалізується у системі освіти; засоби освіти
(матеріальна база, вчителі та викладачі та ін.).
Аналіз згаданих вище аспектів освіти у площині головних концептів синергетики (цілісність, відкритість, нелінійній характер розвитку, аттрактори, хаос) виявляє наріжні положення, такі, наприклад, як
поведінкова, афективно-перцептивна, мислительна, духовно-світоглядна, особистісна відкритість учня та
студента навколишньому світові; цілісний (інтегративний) характер навчання та виховання; квантовий
характер розвитку учнів та студентів (чергування порядку та хаосу як етапів засвоєння навчального матеріалу); цілісно-системний міжпредметний характер репрезентації навчального матеріалу.
Розглянемо сформульовані вище наріжні положення освіти, з позиції яких такі сучасні освітні концепти, як суб’єкт-суб’єктна взаємодія, особистісно-орієнтована парадигма освіти, міжпредметні зв’язки
тощо виявляються сповненими синергетичним змістом.
Розвиваючи синергетичну парадигму освіти, ми розробили декілька освітніх принципів, що відповідають головним поняттям синергетики, таким як цілісність, відкритість, нелінійній характер розвитку,
аттрактор, хаос.
Принцип цілісності [4] в освіті реалізується у площині декількох концептуальних побудов. По-перше,
це концепція розвитку "таланту як синтез талантів". У цьому зв’язку доречно навести дослідження
М.П. Щетиніна з розвитку таланту, що він описав у книзі "Збагнути неосяжне". Тут було висловлене
припущення, що здібність до одного виду діяльності складається зі спроможностей до інших, тому талант може розумітися як синтез множини талантів. Тому, задача розвитку кожної здібності має бути
одночасно і задачею розвитку "побічних" здібностей. Отже, для того, щоб виховати спеціаліста, треба
крім турботи про спеціалізацію, розвивати "людину взагалі", людину в цілому.
Дослідником був проведений експеримент. Взяли групу так званих музично малообдарованих, тобто
в звичайному сенсі безперспективних учнів, і, впливаючи на формування "побічних" інтересів, простежили, як це позначиться на якості їхнього музичного виконання. У перший раз дослідники майже відмовилися від звичайної форми уроку за фахом. Читали вірші, писали розповіді, робили замальовки, грали в
спортивні ігри, ходили в туристичні походи, у ліс, слухали біля нічного вогнища таємничі історії. Музичні заняття були не основною частиною їхньої роботи. У результаті в учнів підвищився інтерес до музики, з'явилася віра у свої сили. У результаті на конкурсі всі призові місця були віддані представникам експериментального класу. "Цього не може бути", – говорили інші викладачі. Вони ставили запитання: "Як
ви працюєте над п'єсами?". Відповідь була така: "Ми працюємо над людиною".
Так народилася ідея школи-комплексу. Вона в початковому вигляді розглядалася як спілка шкіл: загальноосвітньої, музичної, художньої і хореографічної. Цікаво, що М.П. Щетинін розвиває й іншу синергетичну стратегію навчання, яка пов’язана з використанням когерентного (колективного), так званого
"великого знання", яке кристалізується в момент колективної творчості учнів.
Для того, щоб пояснити цей феномен, наведемо спостереження французького ентомолога Луї Тома,
що займався вивченням термітів. Він писав, що окремий терміт є "стохастичною" сутністю, задіяною в
хаотичному русі. Але якщо ми збільшимо число термітів до деякої "критичної маси", то відбудеться диво: терміти почнуть створювати робочі бригади і, діючи вельми узгоджено, зводити грандіозну будівлю,
виявляючи "велике знання" про спорудження в цілому. Це ж можна говорити і щодо всіх "суспільних
тварин": окремо взята особина сарани не знає напрямку й мети руху під час міграції, а зграя – знає; у птахів
кожна окрема особина не знає напрямку міграції, але досить деякої кількості птахів зібратися разом, як казна-звідки виникає знання, якого до цього не було. Подібний же ефект "критичної маси" існує й у риб, а також у всіх суспільних тварин. Як з’ясувалося, "велике знання", чи "велика воля" керує всіма нюансами існування співтовариств живих істот. Усі вони, взяті в цілому, утворюють "живу речовину"
В.I. Вернадського, що формує "цілісний планетарний організм" (Тейяр де Шарден), інтегрований в єдиний
моноліт життя за допомогою так званих "слабких екологічних зв’язків" В.П. Казначеєва [5].
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Принцип синергетичної єдності знаходить свою реалізацію і в площині нової парадигми освіти, яку
ми розробляємо. Ця парадигма, що базується на концепції асиметрії півкуль головного мозку людини,
виражає ідею функціональної єдності півкульових стратегій відображення та освоєння світу.
Треба відмітити, що в онто- та філогенезі живої істоти спостерігається поступове зростання півкульової асиметрії, найбільше вираження якої досягається у зрілому віці. Потім, у процесі старіння організму,
півкульова асиметрія поступово нівелюється. Виявляється стан функціонального синтезу півкуль, коли
стара людина, збагачена життєвим досвідом, по суті перетворюється у дитину з її пластичною психікою,
безпосередністю сприймання світу. Подібна схема спостерігається в більш конкретному контексті. На нейрофізіологічному рівні реалізується механізм "замикання". Динаміка процесів "замикання" тимчасового
зв’язку йде від асиметрії до симетрії та знову до асиметрії активності півкуль [6].
Можна сказати, що розвиток людини йде від правопівкульового аспекту психіки (у немовляти обидві
півкулі функціонують, у відомому сенсі, як єдине ціле, за принципом правої півкулі) до лівопівкульового, а
від нього – до півкульового синтезу, коли функції півкуль функціонально узгоджуються, що спостерігається у стані творчої активності та, як свідчать дослідження, у медитативному стані.
Більш того, в цілому можна зробити важливий висновок, що відповідає нещодавно відкритому факту:
в соціально-психологічному житті суспільства спостерігаються періодичні процеси – коливання між пануванням настроїв, типових для лівої (20–25 років) і правої (20–25 років) півкуль.
Якщо розвиток людини йде від чуттєвої до раціональної, а від неї – до медитативно-творчої форми
осягнення буття та його освоєння, то стає зрозумілим мета освіти та шляхи й засоби її досягнення. Перш
за все зрозуміло те, що стан півкульової гармонії передбачає достатній рівень розвитку обох півкуль мозку людини. Поки що школа більшою мірою спирається на розвиток аналітично-дискурсивного лівопівкульового світосприйняття, хоча й визначається факт деякої недооцінки значення емоційно-образних
механізмів психіки у процесі навчання, а експерименти переконують, що активізація правопівкульових
функцій забезпечує відповідний значний стимул для розвитку лівопівкульової складової психічної діяльності.
Ось чому нагальним є визнання нової парадигми освіти, яка б забезпечувала єдність чуттєвоемпіричної та абстрактно-теоретичної сфер, тенденцій розвитку особистості.
Метод інтеграції "правого" та "лівого" типів осягнення буття у навчанні ілюструється педагогічною
системою В.Ф. Шаталова, що має дивовижний ефект. Ця система використовує принцип півкульового
синтезу, коли у рамках учбового процесу приводяться до гармонії два аспекти людської психіки – "правий" (конкретний) та "лівий" (абстрактний). Тут з одного боку учні одержують той чи інший набір конкретних фактів (математичних, історичних, географічних тощо), а з другого – всі ці факти перекладаються
на мову опорних сигналів, що є абстрактними категоріями. Учні вчаться цілеспрямовано та регулярно
маніпулювати одночасно двома протилежними один по відношенню до іншого рядами реалій нашого
життя, здійснюючи їх взаємну трансформацію, коли конкретне сприймається та розуміється через абстрактне, а абстрактне – через конкретне. Достатньо тривала практика приведення до функціональної єдності право- та лівопівкульового боків психічної активності сприяє формуванню установки на "інтегральну"
психічну активність, у межах якої виявляється прагнення до творчості і як результат – незмірно форсується
учбова діяльність. Цікаво, що система В.Ф. Шаталова активізує не лише суто абстрактно-логічний (лівопівкульовий), але й емоційно-образний, потребно-мотиваційний правопівкульовий аспект психічних функцій,
коли навчання, подібно до гри, стає самоціллю, перетворюючись на самоцінній, самодостатній феномен,
коли, що дивовижно, всі діти починають малювати.
Тут можна відмітити й досвід М.П. Кравця, що навчає музики. Його учні не лише слухають музику,
але й виражають музичні звуки різним чином: фізично, добирають до них графічні зображення, колір,
виконують ритмічні рухи, малюють на музикальні теми, імпровізують тощо. Тут ми маємо спробу розвинути синестезічні якості в учнів, тобто навчити їх сполучати дії різних аналізаторів чуттів, що
пов’язані функціонально з правою та лівою півкулями.
Крім того, з книги В.Ф. Шаталова "Куди і як зникли трійки" ми дізнаємося: засвоєння інформації учнями йде з фантастичною швидкістю – 30 біт/с; це говорить про те, що тут в роботу включається, крім
лівопівкульового, і правопівкульовий (аналоговий) механізм відображення дійсності, на рівні якого людина може майже миттєво сприймати великі масиви інформації. Актуалізація одночасно правого та лівого аспектів людини недвозначно свідчить про високорозвинену інтегрально-творчу форму психічної активності, що передбачає єдність логічного та експресивного початків особистості, які у звичайному стані
виявляються конкуруючими та гальмують одне одного. Півкульовий синтез передбачає з одного боку
наповнення абстрактним змістом наших почуттів, їх раціоналізацію і контроль, а з другого – синергетичне перепрофілювання абстрактно-логічного мислення людини, яке в даному випадку перестає функціонувати у режимі однозначного відображення дійсності. Людська істота при цьому перетворюється на
відкриту гармонійну систему, що здатна засвоювати майже необмежені масиви інформації, сприймати
світ некритично, з повною довірою. Синергія абстрактно-теоретичних схем, їх фактологічне злиття при53
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зводить до абсолютного теоретичного узгодження наших знань про світ, який при цьому перестає
сприйматися як дещо відносно невизначене. Характерними особливостями такої гармонійної істоти стає
толерантність і фундаментальний оптимізм, що зумовлені відкритістю до світу та спонтанністю поведінки, яка випливає з медитативно-творчого стану, у якому гармонійна людина перебуває практично постійно.
Слід звернути увагу й на те, що півкульовий синтез дозволяє досягнути єдності двох протилежних
поведінкових стратегій людини – пасивної та активної, яка у системі "синергетичної освіти" набуває наступного вигляду: не суб’єкт дає рецепти та керує нелінійною ситуацією, а сама нелінійна ситуація, чи
природна, чи ситуація спілкування з іншою людиною, чи з собою, якось розв’язує і в тому числі будує й
суб’єкта. Нелінійне, творче ставлення до світу, таким чином, означає відкриття можливості зробити себе
творимим. Дозволити нелінійній ситуації чи іншій людині впливати на себе. Будувати себе від іншого.
Схожий принцип знаходимо у поетичній державі Поля Валері: "Творець – це той, хто є творимий". Синергетика освіти є базою для творчого мислення. "Занурення у синергетику і намір використувати її як
"позитивну евристику" пов’язано, таким чином, з розвитком ігрової свідомості. Синергетично мисляча
людина – це homo ludens, людина, що грається (цікаво, що на Сході світ вважається "грою Бога", –
М.Л.,О.В.) Синергетика виступає в такому разі як деякий тип інтелектуальної йоги. Якщо вона дає рецепти, коли опановує складним, вона руйнує сам "рецепт", сам колишній спосіб рецептоутворення. Вона все
робить гнучким, нежорстким, відкритим, багатозначним. Синергетична дія – це дія спрокволу, яка виходить із власних форм освіти, власних сил, потенцій. Це стимулююча дія.
Розглянемо ще один принцип синергетики – хаос, який може використовуватися під час процесів виховання.
Чуттєво-сугестивний (правопівкульовий) досвід, який людина набуває у дитинстві і який вона сприймає принципово некритично, в подальшому житті може трансформуватися у сферу критичного лівопівкульового каналу (внутрішнього локусу контролю, принципу соціальної відповідальності), разом з розвитком лівопівкульового світосприйняття, де будь-яка позитивна установка, що сформувалася у дитинстві, перетворюється на негативну (це пояснюється тим, що ліва півкуля, на відміну від правої, сприймає
світ принципово критично-вольовим чином, тобто будь-який раціонально-логічний аналіз потребує використання рефлексії, контрастного мислення). Тому, як пише Е. Берн, коли дитині постійно навіюють
щось, коли їй говорять, наприклад, не роби цього, вона врешті-решт буде намагатися зробити саме це
[7:192-206]. Таким чином, негативні (заборонні) психологічні установки, що вироблені у дитинстві, мають тенденцію трансформуватися в дорослої людини на свою протилежність. Отже, будь-яка психологічна установка, яка вироблена у дитинстві, у дорослої людини прагне бути перетвореною на антиустановку разом з розвитком лівопівкульового мислення. При цьому процес перетворення дитячих установок на
антиустановки прямо залежить від міри функціональної "диспропорції" півкуль мозку, що обумовлює
протиріччя між свідомим та безсвідомим (тобто ліво- та правопівкульовим аспектами психіки). Тому
мета освіти полягає у сполученні свідомості та безсвідомого, у створенні цілісних, "парадоксальних" (хаотичних) установок, що здатні інтегрувати психологічні позитивні та негативні установки (а також позитивні та негативні схильності людини, взаємодія між якими може вважатися джерелом продуктивного
розвитку особистості), перетворити їх на дещо цілісне, в межах чого позитивні та негативні моменти існування людини сприймаються як рівноцінні елементи досвіду, що дозволяє інтегрувати їх у цілісногармонійну, вільну особистість. Слід наголосити, що воля особистості, яка є невід’ємним моментом існування людського Я, реалізується саме у сфері спонтанності, тобто хаосу, амбівалентності.
У випадку, якщо в дитини не формується амбівалентне ставлення до об'єкта, і всі об'єкти здаються
йому або тільки гарними, або тільки поганими без ніякого плавного переходу, і якщо таке сприйняття
натколишнього світу закріплюється, то все це слугує передумовою для подальшого розвитку по шизоїдному типу, що характеризується атомарно-дискретним, розщеплюючим (а тому глибоко агресивним)
сприйняттям світу. Скажемо і про те, що саме амбівалентність як "баланс протилежностей" (П. Вайнцвайг) є живильним ґрунтом для розвитку творчої (тобто цілісної, гармонійної) особистості. Творчі особистості є парадоксальними істотами, з особливостями, що виключають одна одну.
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ПРОДУКТИВНО-УЯВНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ В ЗАДАЧАХ СТЕРЕОМЕТРІЇ
Пропонується об’єднуюча концепція навчання аналітичних та конструктивних методів стереометрії.
Потреба в належному рівні розвитку просторових уявлень і уяви школярів для успішного засвоєння
не лише стереометрії, а й інших загальноосвітніх предметів і подальшої професійної (зокрема, математичної або технічної) освіти доведена дослідженнями багатьох педагогів і психологів. Разом з тим, це одна
з найскладніших задач навчання в загальноосвітній школі та вузі. Усім відомо: чим вищий рівень просторових уявлень учнів чи студентів, тим простіше навчити їх геометрії, тим більш цікаві та змістовні
задачі можна ставити перед ними.
Психологи чітко розрізняють поняття "уявлення" та "уява". Уявлення трактують як образ раніше
сприйнятого предмета або явища – уявлення пам’яті, а також образ, створений продуктивною уявою; це
вища форма чуття, відображення у вигляді наочно-образного знання: "... необхідною передумовою уяви є
запас уявлень, які підлягають дальшій переробці"[1:30]. Уява – це психічна діяльність, що репродукує
створення уявлень і мислених образів та ситуацій, які ніколи в цілому не сприймалися людиною. Виділяють відтворюючі і творчі уяви: "Відтворююча уява – це уява чогось нового для даної людини, що
спирається на словесний опис або умовне зображення (рисунок, схема тощо). У шкільному віці уява спирається вже на досить значний життєвий досвід і на дедалі більші знання" [1:30].
На думку А.Д. Александрова, геометрія у своїй сутності є таке поєднання живої уяви і строгої логіки, в якому вони взаємно організовують і спрямовують одна одну. Уява дає безпосереднє бачення факту і
підказує логіці його вираження та доведення, а логіка, у свою чергу, надає точності уяві і спрямовує її на
створення картин, що виявляють потрібні логіці зв’язки: "Особливість елементарної геометрії серед інших розділів математики полягає в тому, що вона об’єднує в собі строгу логіку з наочним уявленням,
логічний аналіз – з цілісним статистичним сприйняттям предмета. Можна сказати, що по суті своїй геометрія і є не що інше, як органічне поєднання строгої логіки з наочним уявленням: наочне уявлення
пройняте і організоване строгою логікою, і логіка, пробуджена наочним уявленням. Там, де немає
однієї із цих складових, немає також істинної геометрії" [2:282-283].
Програми технічних вузів, як відомо, вміщують у собі аналітичну геометрію окремим розділом курсу
математики, а нарисну геометрію – окремим розділом курсу інженерної графіки. Традиційно ці два
предмети відносять до різних кафедр і читаються вони різними викладачами, хоч є внутрішньо спорідненими єдиною метою: навчити студентів прийомів образного мислення і методів чи то векторнокоординатно, чи то конструктивно (побудовно) розв’язування загалом тих самих стереометричних задач.
Цікаво: якщо в першому випадку викладачу краще мати вищу базову математичну освіту, то у другому –
допустимо й вищу технічну.
Звичайно, обидві геометрії є специфічними відгалуженнями математики, проте нарисна геометрія є
ще й "граматикою креслення" (за висловом В.І. Курдюллова). Останнє, власне, й визначає її місце серед
інженерних дисциплін. Все ж таки, в загальногеометричному аспекті аналітична та нарисна геометрія
споріднені [3].
Проілюструємо висловлену тезу задачами.
З а д а ч а 1. Знайти довжину відрізка (АВ) загального розташування.
Відомо [4], що аналітична геометрія побудована на зіставленнях: кожній точці простору – трійки чисел (координат); кожній поверхні (площині) – рівняння, яке пов’язує біжучі координати; кожній кривій
(прямій) – два таких рівняння. Завдяки цьому геометричні факти можуть бути перекладені на мову алгебри, після чого результат за допомогою оберненого переходу знову тлумачать на геометричній мові. Основна ідея тут, очевидно, полягає в тому, щоб змусити потужний і дійовий апарат алгебри регулярним
чином працювати для геометричних цілей.
У випадку щойно сформульованої задачі відрізок АВ задається координатами його кінців А(x1, y1,z1) і
В(x2, y2,z2) у прямокутній декартовій системі координат Oxyz. Це задання потрібно уявляти ("бачити") і
вміти відтворити в наочному рисунку (рис. 1) з тим, щоб вочевидь спростити аналітичне вираження формулою довжини відрізка АВ через відомі координати точок А і В.
Проведемо через точки А та В прямі, паралельні осі z (рис. 1, а). Вони перетнуть площину ху у точках
А1, В1, які мають ті ж абсцису і ординату, що й точки А та В, а апліката z у них дорівнює нулю. Якщо ж
провести ще й у площині Σ( АА1 BB1 ) через точку А пряму, паралельну А1В1, то одержимо прямокутний
0

трикутник АDВ ( ÐD = 90 ), який, між іншим, й буде ключем до загальногеометричного вирішення питання про довжину відрізка АВ, адже його катет AD=A1B1, що є ортогональною проекцією заданого відрі© Ленчук І.Г., Франовський А.Ц., 2003
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(

зка на координатну площину xy(П1), а ще один катет BD дорівнює різниці відстаней z 2 - z1

)

точок А і

В до цієї ж координатної площини, що очевидно.
Таким чином, довжина відрізка загального розташування будується як гіпотенуза прямокутного триа)

б)

Рис.1
кутника, одним катетом якого буде ортогональна проекція відрізка на вибрану (виконавцем побудови)
площину проекцій, а іншим – різниця відстаней кінців відрізка до площини проекцій, на якій взято перший катет.
У нарисній геометрії, що не менш відомо [5], тривимірні об’єкти зображають за методом Г.Монжа
ортогонального проеціювання на дві (три) попарно ортогональні площини проекцій:, xy º Π1 , xz º Π 2 ,
yz º Π 3 (горизонтальна, фронтальна і профільна – відповідно). Однак тут в уяві розрізають ортогональ-

)

)

Рис. 2
ний тригранник вздовж осі Оу і шляхом повороту навколо відповідних координатних осей на кут 900 суміщують горизонтальну (P1) і профільну (P3) площини проекцій із фронтальною площиною проекцій
(P2). Так здійснюють перехід від наочних уявлень геометричних фігур у просторі до їх так званих комплексних креслень – епюрів Г. Монжа (рис. 2).
Визначальною, характеристичною ознакою креслень є те, що два виміри будь-якої точки простору,
паралельні відповідній площині проекцій (координатній площині вихідного тригранника), проеціюються
на цю площину без спотворення, а третій вимір, перпендикулярний їй, зникає (вироджується). Наприклад, на рисунку 2,б) А2 Аx = z1 , B2 B x = z 2 і, отже, B2 D2 = z 2 - z1 . Тому якщо на епюрі відрізка АВ
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першим катетом шуканого прямокутного трикутника взяти його горизонтальну проекцію А1 B1 , то різницею відстаней (висот) точок А і В до площини проекцій P1 буде відрізок А1 А0 = B2 D2 , який займе розташування до А1 B1 істинно під кутом 900. Напевно, що гіпотенуза А0 B1 побудованого прямокутного
трикутника й визначатиме натуральну довжину відрізка АВ ( А0 B1 = АB ). Очевидно, що так само успішно першим катетом (тепер іншого) прямокутного трикутника можна взяти фронтальну проекцію А2 B2
заданого відрізка. Тоді вже різниця глибин точок А і В (( А1 Аx = y1 , B1Bx = y2 ) Þ

B1 K 1 = y 2 - y1 ) буде

ще одним його катетом. Суттєво, й це легко перевірити на рисунку, що А0 B1 = А2 B0 (з точністю до виконання побудови).
2

2

2

Повернувшись до рисунка 1, помічаємо, що, за теоремою Піфагора, AB = BD + AD . Але ж
BD = z 2 - z1 , a AD = A1 B1 . Тому, для вираження ще й А1 B1 через координати кінців відрізка АВ, проведемо у площині ху через точки А1 і В1 дві пари прямих, паралельних відповідно координатним осям Ох
і Оу (рис. 1,б). У прямокутному трикутнику А1СВ1 (ÐС=900), який утворився, А1В1 – його гіпотенуза, а
A1C = y 2 - y1
і
CB1 = x 2 - x1 ,
що
зримо
легко
обґрунтовується
рисунком.
Отже,
2

2

А1 B1 = ( x 2 - x1 ) + ( y 2 - y1 ) ,
2

2

і

в

трикутнику

ADB

остаточно

матимемо:

2

AB = ( x 2 - x1 ) + ( y 2 - y1 ) + ( z 2 - z1 ) .
Таким чином, у розумінні фактичного матеріалу стосовно пошуку графічного й аналітичного
розв’язків цієї загалом не найскладнішої (однак важливої) метричної задачі, нами нібито нічого нового
не запропоновано. Проте в такий спосіб навчання викладач обов’язково привертає увагу слухачів до
вузлових, природних (стереометричних) взаємозв’язків, наголошує на узагальнюючих моментах
унаочнених уявно-логічних міркувань і умовиводів по відношенню до елементарних геометричних фігур
і конструкцій в цілому, що задіяні до розгляду. Із цього безпосередньо випливає, що будь-яку
стереометричну задачу потрібно спочатку вирішувати в загальногеометричному плані, без урахування
конкретного методу її реалізації чи то в обчислювальних, чи то в проеційно-закономірних побудовних
представленнях на папері. Якщо ж, окрім цього, студент власноруч – за конкретними числовими
значеннями координат визначальних точок – знайде і порівняє результати обох розв’язків, то він наочно
одержить підтвердження того факту, що і аналітика, і графіка є лише надійним (все ж таки придуманим
людьми, а не природою) інструментом вираження і фіксації позиційних чи метричних
взаємозалежностей між певним чином заданими геометричними фігурами.
З а д а ч а 2. Знайти відстань від точки А до прямої l.
Усі знають, що через точку поза прямою можна провести у просторі геометричне місце прямих (площину S, див. рис. 3), перпендикулярних заданій прямій. І лише одна пряма цього геометричного місця,
яка містить точку А, перетинає пряму l у деякій точці Р. Очевидно, що відрізок АР й буде розв’язком
задачі.
Ці прості логічні висновки з уяви індукують загальнометричний шлях
до відповіді: 1) через задану точку А проводимо площину S, перпендикулярну заданій прямій l (метрична задача); 2) шукаємо інциденцію (точку
перетину) прямої l і площини S (позиційна задача); 3) з’єднуємо точки А і
Р відрізком прямої.
З метою побудовної реалізації цього правила-орієнтира на епюрі
Г. Монжа, спочатку доводять теорему ([5], основна теорема метрики) про
проеціювання прямого кута, а потім – наслідок із неї. Сформулюємо ці
твердження.
Теорема. Прямий кут проеціюється ортогонально в натуральну величину тоді і тільки тоді, коли хоча б одна його сторона паралельна площині
Р
проекцій, а інша – не перпендикулярна до неї.
Наслідок. Пряма l перпендикулярна площині S тоді і тільки тоді, коли на комплексному кресленні її
горизонтальна проекція (l1) перпендикулярна горизонтальній проекції горизонталі (h1) площини S, а її
фронтальна проекція (l2) перпендикулярна фронтальній проекції фронталі (f2) цієї ж площини (або, у
ìl ^h ,
символьному запису: l^S Û í 1 1 ( h , f ) Ì å ).
îl 2 ^f 2 ,
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Рис. 4

Тепер, за кроками сформульованого правила-орієнтира, оформити графічний розв’язок задачі методом нарисної геометрії
зовсім нескладно (див. рис. 4). Зауважимо лише, що для встановлення довжини відрізка АР (А1Р1, А2Р2) у будь-яких лінійних
одиницях варто звернутися до попередньої задачі.
В аналітичній геометрії точка А задається її координатами
(x0; y0; z0), а пряма l – рівняннями (наприклад, параметричними):
x = x1 + a1t , y = y1 + a 2 t , z = z1 + a 3 t , де (x1; y1; z1) – координати фіксованої точки прямої, а (а1; а2; а3) – координати її напрямного вектора.
Й тут задача розв’язується досить переконливо (алгебраїчно)
шляхом послідовного виконання тих самих трьох кроків відпрацьованого у просторі правила-орієнтира.
1) Напрямний вектор a( a1 ;a 2 ;a 3 ) прямої l є водночас вектором нормалі шуканої площини S, а тому
a1 ( x - x 0 ) + a 2 ( y - y 0 ) + a 3 ( z - z 0 ) = 0 –її рівняння.
2) Розв’язки (x; y; z) системи рівнянь
ìa1 ( x - x 0 ) + a 2 ( y - y 0 ) + a 3 ( z - z 0 ) = 0 ,
ï
ï x = x1 + a1t ,
í
ï y = y1 + a 2 t ,
ïî z = z1 + a 3 t

будуть координатами точки Р перетину прямої l і площини S.
2

Рис. 5

2

2

3) AP = ( x - x 0 ) + ( y - y 0 ) + ( z - z 0 ) .
Підкреслимо, що з позицій ефективного формування і розвитку в студентів навичок конструктивно-геометричного мислення, просторових уявлень і уяви саме цей шлях міркувань
найбільш прийнятний. Хоч в теорії аналітичної геометрії [6] є
й інший підхід до виведення компактної обчислювальної формули відстані від точки до прямої – з використанням поняття
і властивостей векторного добутку векторів. Причому останній шлях не менш геометрично привабливий, адже просторова задача розв’язується у площині, визначеній заданими точкою А і прямою l (рис. 5). Тут MN = a( a1 ;a 2 ;a 3 ) i

MA( x 0 - x1 ; y 0 - y1 ; z 0 - z1 ) – відомі вектори. Тому, з одного боку, площа паралелограма MAQN
S = [a ,MN ] , а з іншого – S = MN × AP = a × AP . Таким чином, a × AP = [a ,MA] . Звідси матимемо:

AP =

[a , MA] . Так одержаний вираз можна легко записати в координатній формі.
a

Все ж таки міркування в останньому варіанті планіметричні з самого початку і до кінця. Стереометрією, як такою, знехтували. У вивченні ж просторових зв’язків і взаємозалежностей такий підхід дещо некоректний, хоч у частинному випадку – цікавий.
З а д а ч а 3. Через задану точку А провести пряму а так, щоб вона була паралельна заданій площині
S і перетинала задану пряму п.
Аналітик у пошуку розв’язку цієї позиційної задачі мав би міркувати так.
Оскільки шукана пряма а містить задану точку А(x0; y0; z0), то її канонічні рівняння матимуть вигляд:
x - x0 y - y 0 z - z 0
=
=
. Останні невідомими мають координати напрямного вектора прямої
a1
a2
a3
a( a1 ;a 2 ;a 3 ) . Далі, ця ж пряма паралельна, за умовою, заданій площині Ax+By+Cz+D=0. Це означає, що
вектор a і вектор нормалі m( A;B ;C ) площини S взаємно перпендикулярні. Тобто, їх скалярний добуток
дорівнює нулю: Аа1+Ва2+Са3=0. Нарешті, пряма а, з рівняннями якої потрібно визначитися, перетинає
x - x1 y - y1 z - z1
задану пряму п:
=
=
, а це свідчить про те, що рівняння заданої і шуканої прямих суn1
n2
n3
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місні, тобто числа x, y, z є координатами їх спільної точки Р. Якщо до цього ж врахувати, що а1, а2 і а3 не
дорівнюють нулю одночасно (нехай, наприклад, а3¹0, тобто пряма а не паралельна площині ху), то визначальна система п’яти лінійних рівнянь із п’ятьма невідомими матиме вигляд:
y - y0
ì x - x0
=
= z - z0 ,
ï a
a2
ï 1
a3
ï a3
ï x - x1 y - y1 z - z1
,
=
=
í
n2
n3
ï n1
ï A a1 + B a 2 + C = 0.
ï a
a3
3
ï
î
Розв’язання системи призведе до однозначного запису рівнянь шуканої прямої.
На запропонованому шляху до розв’язку виконавець, головним чином, удається до логічних роздумів,
б)

a)

Рис. 6
що базуються на первісно відомому і надто важливому в геометрії відношенні належності точок, прямих
і площин; тут прослідковується осмислене трансформування "геометрії – в алгебру".
Однак, на нашу думку, мислення просторово-уявне, стереометрично-конструктивне більш важливе в
навчанні геометрії не лише тому, що побудовні кроки чіткі в формулюванні і однозначні в реалізації;
вони ненадумано природні, простіші й краще зрозумілі студенту.
1. Пригадаємо одну із ознак паралельності прямої і площини: "Усяка пряма площини, паралельної
заданій площині (остання не співпадає з першою), теж паралельна цій площині". Тому, щонайперше, через задану точку А проведемо площину L, вектором нормалі якої буде вектор нормалі
заданої площини S (рис. 6, а): А(х-х0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0. Саме в ній варто шукати пряму а.
2. Знайдемо точку Р(x; y; z) перетину прямої п з площиною L:
ì А( x - x 0 ) + B( y - y 0 ) + C( z - z 0 ) = 0 ,
ï
í x - x1 y - y1 z - z1
=
.
ï n = n
n3
2
î 1
3. Запишемо рівняння прямої АРºа, що визначається тепер уже двома її точками.
Цей останній шлях, безсумнівно, більш привабливий своїм конструктивно-геометричним правиломорієнтиром дій. Адже щойно (алгебраїчно) знову реалізовано загальногеометричний шлях до розв’язку
задачі.
Графічно – на комплексному кресленні Г.Монжа – побудовні операції виконані за цією ж загальногеометричною схемою, з використанням інваріантів паралельних проекцій та – для пошуку точки Р перетину прямої п з площиною L – методу посередників. Усі дії прості і не потребують додаткових пояснень
(рис. 6, б).
З а д а ч а 4. Знайти відстань між заданими мимобіжними прямими m і п.
Відомо [7], що "Відстанню між мимобіжними прямими називається довжина їх спільного перпендикуляра. Вона дорівнює відстані між паралельними площинами, що проходять через ці прямі".
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Класичне означення підштовхує до формулювання правила-орієнтира конструктивних (а потім і аналітичних) дій: 1) через одну із двох заданих прямих проведемо площину, паралельну іншій прямій; 2) на
цій другій прямій виберемо будь-яку точку; 3) знайдемо відстань від вибраної точки до проведеної площини (рис. 7, а).
б)

a)

Рис. 7
Отже, сформульована задача зведена, таким чином, до однієї з найважливіших у геометрії метричних
задач – на пошук відстані від точки до площини. Останню, щонайперше, обов’язково потрібно розв’язати
в загальногеометричному вигляді, а потім – вивести формулу шуканої відстані векторно-координатним
способом.
Очевидно, що відстань від точки М(x0; y0; z0) до площини S: Ax+By+Cz+D=0 вимірюється відрізком
перпендикуляра, проведеного з точки на площину. Тому: 1) через точку М проводимо пряму р, перпендикулярну до площини S (цей крок на комплексному кресленні (рис. 7,б) передбачає перезадання площини загального розташування S(АВС) її лініями рівня S(hÇf) з тим, щоб скористатися умовою перпендикулярності прямої і площини – наслідком із теореми про проеціювання прямого кута (див. задачу 2); 2)
шукаємо точку Р перетину перпендикуляра р з площиною S; 3) методом проямокутного трикутника будуємо відрізок М0Р1 у натуральну довжину: M 0 M 1 = z M - z p ; М 0 М 1 ^М 1 P1 .
Напевне, що цю ж саму схему дій неважко відтворити аналітично.
Справді, вектор нормалі заданої площини p (А; B; С) слугуватиме напрямним вектором перпендикуляра р. Тому (x=x0+At, y=y0+Bt, z=z0+Ct) –його параметричні рівняння. Розв’язавши їх у системі із рівнянням площини S, одержимо координати (x; y; z) шуканої точки Р. За вже відомою формулою, обчислимо довжину відрізка МР.
Однак в аналітиці (для зручності) широко використовують готову формулу такої відстані. Виведення її досить просте. Якщо (рис. 8) р – перпендикуляр до площини S, проведений із точки М, а точка Р –
його основа, то вектори p( А; B; C ) і MP( x - x0 ; y - y0 ; z - z0 ) колінеарні (спів (протилежно) напрямлені). Запишемо скалярний добуток цих векторів у формі: n × MP = n × MP × cos a = n × MP × (± 1) , оскільки

{

}

a = 0 ;180 . Звідси остаточно випливає: MP =
0

0

n × MP
n

=

Ax0 + By 0 + Cz 0
2

2

A + B +C

2

Якщо ж тепер повернутися до заданих мимобіжних прямих m:

.
x - x1 y - y1 z - z1
=
=
m1
m2
m3

i n:

x - x2 y - y2 z - z 2
=
=
, то площина S, яка містить, наприклад, пряму п (див. рис. 7,а) та паралельна
n1
n2
n3

прямій m, однозначно визначається точкою N 0 (x 2 ; y 2 ;z 2 ) і парою неколінеарних векторів m (m1 ;m2 ;m3 ) ,

n (n1 ;n 2 ;n3 ) . Біжучий вектор цієї площини N 0 N ( X - x 2 ;Y - y 2 ;Z - z 2 ) компланарний із векторами m і
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n,

тому

їх

мішаний

X - x2

Y - y2

Z - z2

m1

m2

m3

n1

n2

n3

добуток

дорівнює

нулю:

(N 0 N ,mr ,nr ) =0.

Або,

по-іншому:

= 0 . Це й буде рівняння площини S. За точку прямої т, з якої потрібно опуска-

ти перпендикуляр р на площину S, краще всього взяти її фіксовану точку M0(x1; y1; z1).
Графічно, зокрема й на епюрі Г.Монжа, щойно описана позиційна дія виконується елементарно.
Заради повної поінформованості, зауважимо, що можна порівняно простими міркуваннями обґрунтувати також відому [6] обчислювальну формулу відстані між заданими мимобіжними прямими. Ії виведення базується на геометричному тлумаченні мішаного та векторного добутків векторів. При цьому
роль відстані відіграє висота паралелепіпеда, побудованого
на трьох напрямних відрізках N 0 N , m і n із спільним початком, як на сторонах.
Аналогічно, концентруючи увагу на загальногеометричних продуктивно-уявних підходах, можна обґрунтувати будьяку геометричну конструкцію в курсі "Аналітична геометрія з
теорією зображень". Зокрема, в конструктивно-аналітичному
викладі досить ефективно сприймаються студентами порівняно складні теми: "Поверхні другого порядку", "Конічні
перерізи", "Рухи в просторі". Важливо також знати, що відРис. 8
працювання правих-орієнтирів конструктивних операцій передує розв’язанню будь-якої позиційної чи метричної задачі в
аксонометрії і навіть у її частинному випадку – на проекційних кресленнях М.Ф. Четверухіна (див., приміром, [8]).
Запропонована методична концепція навчання геометрії виключає формалізм у роботі викладача і викликає жваву зацікавленість студентів до предмета. Останні не просто сприймають (чи не сприймають)
через слух і зір певні геометричні факти, а переосмислюють їх у мозку образно, через уявлення і уяву.
Якщо ще й реальними задачами і фактами підкреслювати прикладний характер першонауки – геометрії,
наголошувати на її природній присутності в конструкторській практиці та в усякому технологічному
процесі сучасного промислового (і не тільки) виробництва, то успіх у засвоєнні результатів співпраці
викладача і студентів буде гарантованим.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕТОДІВ МОНТЕ-КАРЛО ОБЧИСЛЕННЯ
КРАТНИХ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ
Для вивчення та практичного використання методів Монте-Карло при обчисленні кратних визначених
інтегралів розроблено відповідний ППП з розвинутим інтерфейсом.
Основним методом наближеного обчислення визначених інтегралів традиційно вважають метод прямокутників та його різноманітні модифікації (метод трапецій, метод Сімпсона, формули НьютонаКотеса) [1: 173-188; 2: 577-597]. Для одновимірних випадків ці методи дають цілком задовільні результати при порівняно невеликому обсягу обчислень. Але для випадків кратних інтегралів, коли підінтегральна функція є функцією багатьох змінних, кількість обчислень значно зростає [1: 247-251; 2: 627-632], а
інколи навіть сучасні швидкодіючі ПЕОМ витрачають на ці обчислення надто багато часу.
Виходом у цій ситуації може бути використання альтернативних, недетермінованих чисельних методів, відомих як методи Монте-Карло [1: 261; 2: 634]. В основі їх лежить моделювання випадкових величин з подальшим аналізом їх розподілів, які після відповідних перетворень з певною точністю дають величину, шукану в процесі обчислення. Такі методи часто називають стохастичними, оскільки вони є апаратом теорії імовірностей та математичної статистики.
Першою роботою, в якій викладено й математично обґрунтовано один з методів Монте-Карло, прийнято вважати працю Холла (1873 р.) про наближене обчислення числа "пі" за допомогою випадкових кидань
голки на розкреслений паралельними лініями папір (задача Бюффона). Але загальна теорія методів МонтеКарло виникла лише тоді, коли Дж. фон Нейман, який у складі групи фізиків працював над створенням
атомної бомби, у 1944 р. запропонував застосувати апарат теорії імовірностей для вирішення деяких задач
нейтронної фізики. Саме тоді для моделювання випадкових величин уперше використали ЕОМ.
З розвитком загальної теорії методів Монте-Карло їх стали використовувати і в інших сферах. Наприклад, сьогодні методи Монте-Карло широко використовуються в теорії ігор, при розв'язуванні задач масового обслуговування та математичної економіки. Цьому сприяв також подальший розвиток комп'ютерної техніки.
Викладемо теоретичне обґрунтування алгоритму, який реалізує основну ідею методу Монте-Карло
стосовно обчислення кратних інтегралів.
Обчислимо m -кратний інтеграл
I=

òò L ò f (x1 , x 2 ,K , x m )dx1dx 2 L dx m

(1)

(S )

від неперервної функції y = f (x1 , x 2 ,L , x m ) в обмеженій замкненій області S .
Геометрично значення інтегралу I є (m + 1) -вимірним об’ємом прямого циліндроїда в просторі
r
r
Ox1 x 2 K x m y , побудованого на основі S і обмеженого поверхнею y = f (x ) , де x = ( x1 , x 2 ,K , x m ) . Перетворимо інтеграл (1) так, щоб нова область інтегрування повністю містилася всередині одиничного m вимірного куба. Для цього побудуємо m -вимірний паралелепіпед
a i £ xi £ Ai , i = 1,2 ,K , m ,

(2)

який повністю містить область інтегрування S . Після заміни змінних xi = a i + ( Ai - a i )x i , m вимірний паралелепіпед (2) перетвориться в m -вимірний одиничний куб 0 £ x i £ 1 , i = 1,2 ,K , m , і, отже,
нова область інтегрування s , яка знаходиться за звичайними правилами, буде повністю розміщена всередині цього куба. Таким чином,
I=

òòL ò F (x1 ,x 2 ,K ,x m )dx1dx 2 L dx m , де

(s )
F (x 1 , x 2 , K , x m ) = ( A1 - a1 )( A2 - a 2 )K ( Am - a m )´
´ f (a1 + ( A1 - a1 )x1 , a 2 + ( A2 - a 2 )x 2 , K , a m + ( Am - a m )x m ) .

Вибираємо m рівномірно розподілених на відрізку
© Ляшенко Б.М., Коваленко Д.О., 2003
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[0, 1] послідовностей випадкових чисел:
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x1(1) , x 2(1) ,K ,x n(1) ,K ;

x1(2 ) , x 2(2 ) ,K ,x n(2 ) ,K ;

KKKK

x 1(m ) , x 2(m ) ,K ,x n(m ) ,K .

(

)

Точки M i x i(1) ,x i(2 ) ,K ,x i(m ) , i = 1,2 ,K , m можна розглядати як випадкові. Вибираючи досить велику
кількість N точок M 1 , M 2 , …, M N , перевіряємо, які з них належать області s і які не належать їй.
Нехай M i Î s при i = 1,2 ,K , n і M i Ï s при i = n + 1, n + 2 ,K , N ( для зручності ми тут змінюємо нумерацію точок).
Беручи достатньо велику кількість n точок M i Î s , наближено можна покласти y cp =
Звідси шуканий інтеграл виражається формулою I = y cps

1
n

n

å F (M i ) .
i =1

n

å F (M i ) , де під s

розуміється m -вимірний

i =1

об’єм області інтегрування s . Якщо обчислення об’єму затруднено, то можна покласти s »
I»

1
N

n
. Звідси
N

n

å F (M i ) .
i =1

Для успішного використання непрограмуючими фахівцями методу
Монте-Карло при обчисленні кратних інтегралів наведений алгоритм
реалізований у вигляді відповідного пакету прикладних програм.
Пропонований нами пакет "Монте-Карло" працює під управлінням
операційних систем Windows 95/98/Me/2000/XP. Мінімальна апаратна
конфігурація, потрібна для його роботи: Pentium 133МГц, 8Мб ОЗУ,
VGA, 1Мб на жорсткому диску.
Цей пакет постачається користувачу у вигляді файлу інсталяції
install.exe. На першому кроці інсталяції користувач має вибрати мову,
якою програма інсталяції буде виводити на екран повідомлення та
запити (рис.1).
Рис 1
На наступному етапі користувач обирає
директорію, в яку буде інстальований пакет
"Монте-Карло" (стандартно це "C:\Program
Files\MonteKarlo"), та файли, які необхідно
встановити (рис. 2).
Програма інсталяції скопіює обрані
файли в задану директорію і створить
необхідні
ярлики
в
меню
"Пуск".
Користувач може розпочинати роботу, не
перезавантажуючи комп'ютер.
Пакет
"Монте-Карло"
має
MDIінтерфейс, що дозволяє обчислювати кілька
інтегралів в одному сеансі одночасно –
кожен інтеграл обчислюється у своєму
власному вікні. Керувати вікнами можна за

Рис 2
допомогою головного меню (рис. 3).

Рис 3

Для того, щоб розпочати обчислення, спочатку
необхідно створити новий документ "Монте-Карло".
Це можна зробити, вибравши пункт меню "Файл" \
"Створити". За допомогою інших пунктів меню "Файл"
можна виконувати всі стандартні операції з
документами: відкривати їх з диску, зберігати (в тому
числі і під новим ім'ям), вийти з програми (рис. 4).
Вищевказані пункти меню продубльовані також на
панелі інструментів.
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Після створення документа необхідно ввести у відповідні поля підінтегральну функцію. Функція вводиться у текстове поле (її формат повністю ідентичний формату математичних виразів у мові BASIC
[3:30]). Програма автоматично визначає кількість змінних у функції та пропонує ввести межі інтегрування для кожної змінної. Користувач також повинен задати кількість випробувань. Чим більшою буде ця
кількість, тим точніший результат буде отримано.
Щоб розпочати розрахунки, необхідно вибрати пункт
меню "Робота" \ "Розпочати розрахунки" або скористатись
відповідною кнопкою на панелі інструментів. За ходом
обчислень індикатор прогресу показує відсоток змодельованих випробувань.
По закінченні розрахунків користувач одержує числовий
результат обчислення заданого кратного визначеного
інтеграла.
Пакет "Монте-Карло" має тримовний (російська,
українська, англійська) інтерфейс та систему допомоги.
Система допомоги викликається через відповідний пункт
меню або кнопку на панелі керування і має класичний стиль
Windows 95. В системі допомоги користувач може знайти
докладну інформацію про те, як користуватися програмою, а
також опис самого чисельного методу.
Пакет "Монте-Карло" пропонується використовувати для
Рис. 4
демонстрації процесу обчислення визначених інтегралів
стохастичними методами на лабораторних практикумах з
відповідної теми курсу "Чисельні методи" [4: 26].
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кратных определенных интегралов.
Для изучения и практического использования методов Монте-Карло при вычислении кратных определенных интегралов разработан соответствующий ППП с развитым интерфейсом.
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Multiple Definite Integrals.
The autors present a new application program package with a developed interface for mastering Monte-Carlo
methods of calculating multiple definite integrals.
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НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Розроблений навчаючо-контролюючий комплекс із розвинутим інтерфейсом для вивчення симплексметоду розв’язування задач лінійного програмування та здобуття практичних навичок використання
обчислювальної техніки в еколого-економічних дослідженнях.
Сучасна українська економіка потребує все більше і більше висококваліфікованих фахівців, які вільно
володіють комп’ютерною технікою та вміло використовують її у своїй виробничій діяльності. Для підготовки таких фахівців доцільно використати сучасні технічні засоби навчання, а саме комплекси відповідних навчаючих програм для персональних комп’ютерів. Такий підхід дає можливість індивідуалізувати
процес навчання і контролю рівня знань, а також широко впроваджувати дистанційне та самостійне навчання.
Дане дослыдження присвячене розробці методики вивчення основ лінійного програмування з
використанням сучасних технічних засобів навчання. Тому основним його об’єктом є задачі лінійного
програмування, що полягають у пошуку максимуму (або мінімуму) цільової функції при наявності
обмежень на її змінні у вигляді системи лінійних рівнянь та нерівностей. До цього класу належать такі
відомі проблеми як задачі про оптимальний план випуску продукції, оптимізацію міжгалузевих потоків,
вибір виробничої програми, розміщення та призначення, оптимізацію потоку газу в мережі, транспортна
задача [1] тощо.
Дотримуючись введених у [2] позначень і стилю викладу, наведемо кілька задач, оптимальне
розв’язування яких потребує застосування методів лінійного програмування.
Транспортна задача. Вугілля, добуте у кількох родовищах, відправляється ряду споживачів. Відомі
об’єми видобутку вугілля в кожному з родовищ та потреби кожного зі споживачів у цьому вугіллі, а також вартість перевезення тонни вугілля від родовищ до кожного споживача. Потрібно при наявних умовах спланувати перевезення вугілля так, щоб затрати були мінімальними.
Побудуємо математичну модель такої задачі. Для спрощення викладу припустимо, що три споживачі
вугілля (наприклад, електростанції): C1 (з потребами b1 ), C 2 (з потребами b2 ) та C3 (з потребами b3 ) –
використовують вугілля, добуте у двох родовищах P1 , P2 потужністю a1 та a 2 відповідно. Будемо також вважати, що задача закритого типу, тобто видобуток вугілля рівний сумарній потребі в ньому (в іншому випадку задачу неважко звести до такої, вводячи фіктивні джерела постачання або фіктивних споживачів, тобто передбачити можливий імпорт чи експорт вугілля) b1 + b2 + b3 = a1 + a 2 . Припустимо,
що вартість вугілля залежить лише від відстані його перевезень. Позначимо xij кількість вугілля, призначеного для перевезення із родовища Pi до споживача C j . Виходячи з отриманих даних, побудуємо
схему перевезень (табл. 1)
Таблиця 1
Схема перевезень
до C1

до C 2

до C3

Всього відправлено

із P1

x11

x12

x13

a1

із P2

x 21

x 22

x23

a2

b1
b2
b3
Всього привезено
Із наведеної таблиці перевезень маємо:
а) кількість вугілля, перевезеного споживачам C1 , C 2 , C3 , можна подати у вигляді:
x11 + x 21 = b1 , x12 + x22 = b2 , x13 + x 23 = b3 ;

(1)

б) кількість вугілля, вивезеного із родовищ P1 і P2 , можна подати у вигляді:
x11 + x12 + x13 = a1 ,

x 21 + x22 + x 23 = a 2 .

(2)

Із припущення, що вартість перевезень cij прямо пропорційна віддалі між пунктами Pi і C j , маємо
S = c11 x11 + c12 x12 + c13 x13 + c 21 x 21 + c 22 x 22 + c23 x 23 .
© Ляшенко Б.М., Рабченюк С.Л., 2003
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Таким чином, приходимо до математичної задачі: серед невід’ємних (оскільки лише такі мають практичний зміст) розв’язків системи (1),(2) п’яти рівнянь із шістьма невідомими вибрати такий, при якому
функція S досягає найменшого значення.
Задача про використання ресурсів. Підприємство має у своєму розпорядженні певну кількість ресурсів (устаткування, сировину, фахівців тощо), випускає різні види продукції. Виходячи із наявних ресурсів, потрібно скласти такий план випуску продукції, щоб прибуток підприємства був максимальним.
Припустимо, що підприємство має ресурси трьох видів: P1 , P2 , P3 – в кількості відповідно b1 , b2 ,
b3 умовних одиниць і випускає два види товарів: T1 , T2 . Нехай aij – кількість одиниць ресурсу Pi , необхідних для виробництва одиниці товару T j . Відомо, що прибуток, отримуваний підприємством при
виробництві товару T j , рівний c j . Потрібно при даних ресурсах випустити таку комбінацію товарів, при
якій прибуток виявився б максимальним. Позначимо через x1 , x 2 відповідно кількість товарів T1 , T2 .
Тоді математична задача про розподіл ресурсів полягає у шуканні невідомих x1 , x 2 , що задовольняють
умовам:
(4)
x1 ³ 0 , x 2 ³ 0 , a11 x1 + a12 x 2 £ b1 , a 21 x1 + a 22 x2 £ b2 , a31 x1 + a32 x 2 £ b3
і надає лінійній функції
(5)
S = c1 x1 + c2 x 2
найбільшого значення.
Задача про дієту. Із наявних на фермі кормів різного виду потрібно скласти такий раціон харчування,
який, з одного боку, забезпечував би мінімальні потреби тварин у білках, жирах, вуглеводах, вітамінах
тощо і, разом з тим, вимагав би найменших затрат у межах наявного ресурсу кормів.
Нехай маємо два види продуктів P1 і P2 , що містять харчові речовини R1 , R2 , R3 . Нехай aij – кількість харчової речовини Ri , що міститься в продукті Pj . Окрім цих даних, відомо: bi – щодобова потреба в харчовій речовині Ri і c j – вартість одиниці продукту Pj . Тоді приходимо до такої математичної
моделі. Дана система
a11 x1 + a12 x 2 ³ b1 ,

a 21 x1 + a 22 x2 ³ b2 , a31 x1 + a32 x 2 ³ b3

(6)

трьох лінійних нерівностей із двома невідомими x1 , x 2 і лінійна функція
S = c1 x1 + c2 x 2 .
(7)
Потрібно серед всіх невід’ємних розв’язків системи (6) вибрати такий, при якому функція (7) досягає
найменшого значення.
Незважаючи на таке розмаїття математичних моделей оптимізаційних задач, всі вони являють собою
лише різновиди однієї і тієї ж задачі лінійного програмування.
Дана система лінійних рівнянь
ì a11 x1 + a12 x 2 + L + a1n x n = b1
ïa x + a x +L+ a x = b
ï 21 1
22 2
2n n
2
(8)
í
L
L
L
L
L
L
L
ï
ïîa m1 x1 + a m 2 x 2 + L + a mn x n = b m
і лінійна функція
z = c1x1 + c2 x2 + L + cn xn .
(9)
Потрібно знайти такий невід’ємний розв’язок:
(10)
x1 ³ 0 , x2 ³ 0 , … , xn ³ 0
системи (8), при якому функція (9) приймає найбільше значення.

(

Нехай відомо будь-який опорний розв’язок x (1) = x1(1) , x 2( 2 ) ,..., x n( n )

)

задачі (1)-(3), а вектори

A i1 = (a1i1 , a 2 i1 ,..., a m i1 )T , Ai2 = (a1i2 , a 2 i2 ,..., a m i2 )T , K , A i n = (a1 i n , a 2 i n ,..., a m i n )T складають його базис, такий, що x (j1) > 0 при j = i1 , i 2 ,..., i m та x j = 0 при j ¹ i1 , i 2 ,..., i m .
Щоб розв’язати задачу (8)-(10) або встановити її нерозв’язність, потрібно виконати алгоритм, що випливає із теорем, наведених у теоретичному обґрунтуванні симплекс-методу [1: 69-75; 2: 91-123]:
1. Розвинути вектори A 0 , A 1 , A 2 , ..., A n за початковом базисом A i 1 , A i 2 , ..., A i m , тобто, знайти
всі числа x kj , k = 1, 2 , ..., m , j = 0 , 1, 2 , ..., n (для цього потрібно всі вектори помножити на матрицю,
обернену до базисної).
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Розвинення вектора A0 за початковим базисом відоме: x10 = x i(1) ,…, x m(10) = x i(1) . Розвинення базис1

m

них векторів також відоме: x kik = 0 при i ¹ k ; x kik = 1 , x 20 = x i(1) , k = 1,2..., m , i = 1,2 ,..., m (оскільки
2

при множенні на обернену матрицю ми отримуємо одиничну матрицю). Розвинення інших векторів можна знайти як (x1 j , x 2 j ,..., x m j )T = B -1 (a1 j , a 2 j ,..., a m j )T , де B – базисна матриця.

2. Для кожного j ( j = 1,2 , ..., n ) обчислити оцінку за формулою: D j = Z j - C j =

m

å cik xkj - c j . Якk =1

що всі D j ³ 0 , то процес розв’язання задачі закінчився. Отриманий опорний розв’язок є оптимальним із
цільовою функцією Z max =

m

å cik xk 0 .
k =1

Якщо ж D j £ 0 , то:
3. Потрібно встановити, чи існує хоча б одна оцінка D j < 0 така, що при фіксованому j всі x k j £ 0 ,
( k = 1,2 ,...m ). Якщо існує, то процес розв’язування задачі закінчився, цільова функція (2) задачі необмежена зверху на множині допустимих розв’язків (8),(10).
Якщо ж таких оцінок не існує , тобто, якщо xkj > 0 для довільної оцінки D j < 0 , то:
4. Треба вибрати одну із оцінок D j < 0 (нехай D s , де s – номер вибраного рядка за від’ємною оцінкою). Потім для неї обчислити відношення

xk 0
, де x k 0 ( k = 1, K , m ) – коефіцієнти опорного розв’язку)
xk s

для довільних k , при яких x k s > 0 . Серед цих відношень знайти мінімальне ( нехай це буде Q0 =

xr o
xr s

).

5. Здійснити перехід до нового опорного розв’язку, базис якого отримується заміною вектора A i r в
попередньому базисі вектором A s , обчислюючи координати всіх векторів A 0 , A1 , ..., A n в новому базисі за формулами: x "rj = Q j =

x rj

; x "k j = x k j - Q j x k s ; j = 0 , 1, 2 ,..., n ; k = 1, 2 , ..., m ; k ¹ r .
x rs
6. Виконати пункт 2 і, якщо потрібно, пункти 3, 4, 5, враховуючи новий базис і нові значення величин x kj .

Основним результатом цієї роботи є навчаючо-контролюючий комплекс SIMPLEX – 1 по вивченню і
розв’язанню задач лінійного програмування [1-3], реалізований у середовищі Delphi 6.0 (об’єм основного
модуля – 800 Кбайт і 1,7 Мбайт допоміжних файлів). Створений нами комплекс функціонально
складається із:
– теоретичного навчаючого блоку, який, окрім навчання, дає можливість контролювати рівень
засвоєння поданого матеріалу;
– програми симплекс-методу, суть якого полягає в цілеспрямованому переході від одного до іншого
базового розв’язання задачі лінійного програмування з метою пошуку оптимального плану у
відповідності з викладеним алгоритмом 1-6.
Структурно комплекс має три базові модулі, що підпорядковані головному проекту. Його форма
забезпечує керування всім комплексом і має структурну карту до інших підпорядкованих форм у вигляді
інтерфейсного меню, яке має розділи "Навчання" та "Обчислення".
Навчальний розділ передбачає три рівні підготовки користувача – поверхневий (побіжно розглядаються основні питання теорії лінійного програмування), середній та поглиблений (розглядаються всі питання теорії) (рис.1).
Кожен згаданий рівень передбачає три підходи до вивчення теоретичної та практичної частин: почати
спочатку, продовжити з незавершеної теми, розглянути нову тему (рис.2).
Для цього на допоміжній формі "Навчання" (рис.3) передбачено кнопки "вперед" і "назад" (рис.4), що
забезпечують перегляд теоретичного матеріалу в обраному режимі, і індикатор, що вказує відсоток
пройденого теоретичного матеріалу.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

69

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

Розділ "Обчислення" використовується для запуску в дію допоміжної форми "Обчислення", що
застосовується для розв’язування загальної задачі лінійного програмування. Ця форма має спеціальну
панель вводу умов задачі, завдяки якій виключається ряд можливих помилок (рис.5-7).

Рис. 6

Рис.5

Рис. 7

Розв’язування задачі лінійного програмування передбачено, за вибором користувача, в одному із двох
режимів: власне, саме розв’язування задачі та навчальне розв’язування із демонстрацією всіх проміжних
результатів, що подаються у вигляді послідовності симплекс-таблиць (рис.8).

Рис.8
Для досягнення точності в обчисленнях використані звичайні дроби, які в підсумковому результаті
подаються в десятковому записі.
Розроблений навчаючо-контролюючий комплекс SIMPLEX-1 пропонується використовувати як технічний засіб навчання під час вивчення методів лінійного програмування та здобуття практичних навичок використання обчислювальної техніки в еколого-економічних дослідженнях.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ
У статті розглядаються можливості використання інтерактивних технологій під час лекційних та
практичних занять з метою формування у студентів навичок демократичної поведінки.
Ефективне впровадження демократичних засад у практику навчального процесу в цілому і у вищому
навчальному закладі зокрема передбачає використання методик, які допомагають набути соціальних та
інтелектуальних навичок демократичної поведінки. Найбільш результативними є технології, спрямовані
на створення суб’єктно-суб’єктних відносин між викладачем і студентами, залучення їх до активної комунікативної взаємодії, встановлення атмосфери взаємоповаги, довіри та відповідальності. Технології,
які надають навчальному процесу діалогічного характеру, відносяться до класу інтерактивних [1].
Застосування інтерактивних технологій у ході лекційного викладу матеріалу передбачає, насамперед,
перетворення студента з об’єкта навчаючого впливу на суб’єкт активного творчого процесу, забезпечення сприятливих психологічних умов для співпраці викладача та студентів, стимулювання пізнавальної
активності на занятті та після нього. За такого підходу неможливо не помітити, що традиційна лекція, у
якій переважає репродуктивне сприйняття матеріалу слухачами, відзначається низкою суттєвих вад:
- зазвичай вона має вигляд суто монологічного інформаційного потоку, розрахованого на неіснуючого "середньостатистичного" студента та байдужого через свою "загальнодоцільність" до потреб конкретного слухача;
- обмін інформацією має переважно односторонній характер: одна сторона займає рецептивну позицію, а друга – викладає проблему, не будучи певною, чи фіксують слухачі справжню ієрархію причиннонаслідкових зв’язків, чи вихоплюють з неї тільки те, що знаходиться на поверхні;
- зведення навчальної активності аудиторії під час такої лекції до рівня копіювання монологу викладача за принципом "що встиг, те записав" провокує сприймання теоретичних знань відірвано від їх осмислення та засвоєння;
- зворотній зв’язок з аудиторією здійснюється, як правило, за допомогою мінімально можливих засобів: візуального спостереження за діями студентів, виразом їх очей та облич, спорадичних зауважень
тощо.
З метою запобігання цим вадам і створення під час лекції сприятливих умов для набуття студентами
досвіду демократичної поведінки та комунікативної взаємодії доцільно застосовувати ряд спеціальних
прийомів, які "стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії" [2:7].
По-перше, активного діалогічного характеру лекції надає полемічний виклад, у ході якого викладач, розкриваючи шлях пошуку істини, супроводжує його запитаннями типу "З чого почати? Чому? На
якій підставі? Звідки це випливає? Які аргументи свідчать на користь цього?" тощо. Студенти таким чином отримують досвід ведення полеміки.
По-друге, важливо підвищити статус студентських запитань щодо матеріалу лекції. Для цього:
а) періодично, а не тільки в кінці лекції, виділяти на занятті кілька хвилин для формулювання студентами своїх запитань; б) позитивною реакцією переконати студентів, що їхні запитання не здаються викладачеві недоцільними; в) запропонувати кожному студенту сформулювати по одному запитанню і довільно вибрати декілька з них, щоб запобігти упередженому ставленню аудиторії до тих, хто ставить запитання; г) заохочувати самих студентів до відповіді на запитання своїх товаришів тощо.
Варто також практикувати такі прийоми, які допомагали б студентам вести запис лекції. Наприклад,
важливо усно, чи записами на дошці, чи за допомогою технічних засобів навчання підкреслювати особливу важливість суттєвих моментів лекції. Наявність для відкритого доступу у бібліотеці чи кабінеті лекційного файлу, до якого входять структурно-смислова схема лекції, копії роздаткового матеріалу, діаграми, схеми, список рекомендованої літератури, питання для обговорення та самостійного вивчення і
т.п., з одного боку, створить для студентів сприятливу орієнтовну основу для осмисленого сприйняття
викладу замість механічного конспектування, а з другого боку – дасть більше простору для самостійної
роботи.
Важливим засобом зворотного зв’язку для лектора є перегляд студентських конспектів після лекції.
В результаті такого перегляду викладач може врахувати особливості аудиторії, переглянути деякі звичні
для нього прийоми пояснення, ввести нові способи викладу й аргументації, на наступній лекції внести
необхідні корективи у попередньо викладений матеріал тощо.
Створення демократичного клімату під час проведення семінарських занять є можливим за умови дотримання певних правил: чітко й дохідливо формулювати власну точку зору, намагатися донести її до
слухача, вести коректний діалог, уникати поспішних висновків, вислухати співбесідника до кінця, заці© Мисечко О.Є., 2003
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кавити його власною точкою зору, знайти раціональне зерно в чужій думці, не монополізувати час розмови, досягти спільної думки і захистити її перед усією групою. Різноманітні форми навчального спілкування на семінарському занятті можуть бути поділені на кілька груп: а) індивідуально-колективне спілкування; б) спілкування в парах; в) спілкування в малих групах.
Ііндивідуально-колективна робота передбачає, з одного боку, що від кожного студента очікують почути його особисту точку зору, а з другого боку, – слухачем виступає вся аудиторія і всі присутні висловлюються по черзі. Ця форма організації навчального спілкування є дуже доречною, коли викладач розпочинає низку семінарських занять, представляє у загальних рисах зміст наступної роботи, знайомить
студентів зі своєю методичною позицією та вимогами, започатковує обговорення головних правил спільної діяльності та поведінки. До числа таких правил можна віднести, приміром, наступні: а) участь у
семінарському занятті безпосередньо свідчить про ступінь відповідальності студента за свою професійно-методичну підготовку: кожен працює на своє майбутнє; б) за допомогою можна звертатися завжди і
до будь-якого джерела; в) кожен має право слова, проте не слід заважати говорити іншому; г) "відмінна"
оцінка за відповідь означає, що вона повинна бути чимось відмінною від матеріалів лекції, містити власний творчий доробок студента. Варто також періодично протягом усього циклу семінарських занять з'ясовувати в підсумкових бесідах зі студентами їх індивідуальні пізнавальні потреби, наявні прогалини,
сумнівні випадки; цікавитися їхніми побажаннями; обговорювати перспективи покращення навчального
процесу.
Іншим прийомом індивідуально-колективної роботи зі студентами під час семінарських занять є інтелектуальний штурм – генерування понять, викликаних асоціативними зв'язками з даною темою, незалежно від того, наскільки далекими вони здаються на перший погляд. Це – ефективний спосіб уникнення почуття невпевненості студента в собі, яке гальмує комунікативну активність. Така стратегія поведінки виявляється досить мотивуючою, оскільки цікаві й незвичайні асоціації, наведені одними студентами, заохочують до участі інших, що в цілому надає діяльності творчого характеру.
Раунд – одна з самих простих форм залучення кожного учасника семінару до колективного обміну
думками в ході поточної роботи над темою, коли всі студенти почергово висловлюються протягом обмеженого часу (1-2 хвилини) з приводу запропонованої проблеми чи поставленого питання. Питання/проблеми, що виносяться на раунд, можуть або бути попередньо запропонованими для домашнього
розгляду, або виникати безпосередньо на занятті.
Нового, більш демократичного звучання можна надати студентським запитанням. Для цього слід
пустити по колу листок паперу (чи декілька листків – по кількості присутніх), запропонувавши кожному
студенту записати на ньому одне запитання з теми заняття, відповідь на яке цікавить його найбільше чи
викликає найбільші труднощі. Після невеликого узагальнення всього списку з метою уникнення повторів
запитання виносяться на дошку. Потім робота може розвиватися у двох напрямках: а) кожен бажаючий
відповідає одразу на запитання, в якому він орієнтується найкраще; б) студенти довільно обирають по
одному запитанню і протягом короткого часу готують на нього відповідь, з якою знайомлять усю групу.
Можна також поєднати обидва напрямки.
На заключному етапі заняття чи теми доречно здійснити самооцінювання. Воно передбачає, що кожен учасник семінару, в тому числі викладач, називає та коментує одну, на його думку, позитивну й одну
негативну сторону заняття, що закінчується. За такої форми зворотного зв'язку викладач отримує чудове
підґрунтя для вдосконалення організації навчального процесу, а студенти вчаться формулювати критерії
оцінювання та порівнюють власні оцінки з враженнями своїх колег.
Форми педагогічного спілкування, які об'єднуються в групу парної роботи, також мають декілька варіантів. Існують, наприклад, відкриті пари, які утворюються довільно та являють собою діалог з приводу певної проблеми, який відбувається перед усією групою. Співрозмовники можуть дотримуватись як
однієї точки зору, так і різних або протилежних. Слухацькій аудиторії пропонується оцінити аргументи
учасників диспуту. Корисно буде надати такому діалогові форми рольової гри, у якій її учасники висловлюватимуть точки зору, визначені рамками ролі.
У закритих (фіксованих) парах студенти обговорюють поставлені проблеми з постійним партнером,
як правило, сусідом по столу, не виносячи деталей обговорення на суд аудиторії. Якщо метою роботи у
відкритих парах є демонстрація самого процесу вирішення проблеми, то спілкування у фіксованих парах
спрямоване на досягнення певного результату, спільної думки, яка потім повідомляється іншим.
Спілкування в гнучких парах відбувається при постійній зміні співбесідника, що викликається різними цілями: пошуку серед учасників семінару однодумців з певного питання, з'ясування експертних оцінок, підсумовування результатів виконання завдання, широкого опитування з наступним заповненням
таблиці, діаграми тощо.
Характерною особливістю наведених вище форм парної роботи є послаблення психологічного напруження, пов’язаного з одноосібним прийняттям рішення, завдяки тій обставині, що обмін думками
відбувається в діалогічній формі, переважно з обмеженою кількістю партнерів, або у вигляді гри, коли
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обидва учасники спілкування знаходяться в однаковому становищі чи виконують функції, які визначені
рамками ролі.
Психологічний тиск відповідальності за правильне розв’язання проблеми значно знижується в процесі організації спільної роботи студентів у малих групах. Складні багатоопераційні проблеми, які вимагають чималого часу для обміркування та розподілу функцій між взаємодіючими (з наступним
об’єднанням зусиль), можуть розв’язуватися в умовах проблемних груп. Ці групи нараховують 4-6 осіб,
які мають справу з однією й тією ж проблемою одночасно протягом певного часового проміжку. Задача
кожної групи – знайти свій розв’язок проблеми і повідомити його решті студентів. Викладач мусить
тримати в полі зору всі групи, надаючи конкретну допомогу чи здійснюючи загальний моніторинг. У
процесі такої роботи студенти, по-перше, багато чого навчаються один в одного, а по-друге, збагачують
свій досвід альтернативними варіантами виконання отриманого завдання.
Мінігрупи – невеличкі групи по 2-3 особи – мають таку назву не тільки через обмежену кількість
учасників, але й завдяки часові, відведеному на обговорення. Вони утворюються для розв’язання протягом 1-2 хвилин нескладних завдань, пов’язаних зі швидким знаходженням з опорою на текст, схему, графік чи інше джерело інформації відповідей на поставлені запитання, формулюванням певного висновку,
виконанням короткого тесту тощо.
Групи за інтересами організуються відповідно до кількості існуючих точок зору на запропоновану
проблему. Кількість учасників у кожній групі може бути різною. Вона залежить від кількості прихильників тієї чи іншої гіпотези. Викладач попередньо знайомить усіх присутніх з різними підходами до проблеми чи різними способами її розв’язання і пропонує їм визначитися у своїх уподобаннях і розбитися на
відповідні групи з метою розробити аргументацію на користь свого підходу та захистити відповідну гіпотезу. Є рація запропонувати групам викласти свої аргументи письмово й розмістити їх в аудиторії на
спеціальній дошці для широкого ознайомлення. Така робота є безперечно корисною для формування
вмінь аргументувати свою точку зору, порівнювати різні позиції, об’єктивно оцінювати свої помилки й
уникати їх.
Інколи індивідуальна робота, спілкування в парах і малих групах може поєднуватися в контексті однієї форми – піраміди, яка є багаторівневою формою організації взаємодії на семінарі. Розпочинається
вона з виконання спільного для всієї групи завдання індивідуально (5 хвилин). На другому етапі студенти об’єднуються в пари, порівнюють свої записи, з’ясовують спірні питання, розробляють спільний варіант. Третій етап передбачає утворення груп по 4-8 осіб у кожній, перед якими ставиться вже інше, більш
складне завдання. У кінцевому результаті один представник від кожної групи отримує необхідний час
для демонстрації результатів колективної роботи на пленарному засіданні (вони також можуть бути подані письмово на дошці). При такому поетапному підході до складної проблеми кожен наступний етап
збагачується аргументацією від попереднього, значно полегшується її розв’язок у цілому.
Загалом, підсумовуючи ефективність перелічених форм організації спілкування на лекційних та семінарських заняттях, слід особливо відмітити їх соціально значущий гуманістичний потенціал, який неодмінно проросте в наступній діяльності студентів у демократичні когнітивні та поведінкові норми. Адже,
як стверджують дослідники в галузі психології, кожна вища психічна функція в процесі розвитку
з’являється двічі: спочатку як функція колективної поведінки, а згодом як спосіб індивідуальної поведінки, внутрішній процес діяльності [3:213].
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Матеріал надійшов до редакції 15.11.01 р.
Мисечко О.Е. Интерактивные технологии как средство демократизации учебного процесса в вузе.
В статье рассматриваются возможности использования интерактивных технологий во время
лекционных и практических занятий с целью формирования у студентов навыков демократического
поведения.
Mysechko O.Ye. Interactive Techniques as a Means of Teaching Democracy to University Students.
The article deals with the possibilities of using interactive techniques with students during lectures and practical
classes for the purpose of forming their skills of democratic behaviour.
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ЗАХОПЛЮЮЧА МАТЕМАТИКА З ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА
У статті розглянуто деякі аспекти навчання учнів розв’язування математичних задач із
використанням сучасної інформаційної технології.
Загальновідомо, що розв’язування задач є найважливішим засобом формування у школярів системи
основних математичних знань, умінь та навичок, головною формою навчальної діяльності учнів у процесі вивчення математики, одним з основних засобів їх математичного розвитку. Від ефективності використання задач у навчанні математики значною мірою залежить не тільки якість навчання, виховання й
розвитку учнів школи, але й ступінь їх практичної підготовленості до наступної діяльності в будь-якій
сфері народного господарства та культури.
Під час вивчення математики на розв’язування задач відводиться більша частина навчального часу.
Однак, на жаль, у практиці сучасної школи розв’язування задач переважно розглядається лише як засіб
свідомого засвоєння учнями програмного матеріалу. Навіть задачі підвищеної складності, призначені для
позакласної роботи, в основному мають за мету закріплення вмінь і навичок школярів у розв’язуванні
стандартних задач, задач певного типу. А між тим функції задач дуже різноманітні: навчальні, розвивальні, виховні, контролюючі.
Реалізація цих функцій за допомогою тільки стандартних задач неможлива. Слід уникати великої кількості стандартних задач як на уроці, так і під час позакласної роботи, оскільки в цьому випадку кращі учні
можуть втратити інтерес до математики і навіть, за словами Н.П. Кострикіної, набути відрази до неї. Не
можна не погодитися з висловлюванням відомого американського математика й методиста Д. Пойа, що
коли вчитель математики "заповнить відведений йому навчальний час "натаскуванням" учнів в шаблонних
вправах, він знищить їх інтерес, загальмує їх розумовий розвиток та втратить свої можливості" [2].
Безумовно, в системі задач шкільного курсу математики необхідні задачі, що спрямовані на відпрацювання того чи іншого матеріалу, задачі ілюстративного характеру, тренувальні вправи за зразком.
Але не менш необхідні задачі, спрямовані на виховання в учнів стійкого інтересу до вивчення математики, творчого ставлення до навчальної діяльності математичного характеру. Необхідні спеціальні
вправи для навчання школярів способів самостійної діяльності, загальних прийомів розв’язування задач,
для оволодіння ними методами наукового пізнання реальної дійсності та прийомами розумової діяльності.
Навчити школярів розв’язувати задачі (в тому числі й нестандартні) можна тільки в тому випадку,
якщо в учнів буде бажання їх розв’язувати, тобто якщо задачі будуть змістовними та цікавими з точки
зору школярів. Тому основна проблема, що стоїть перед учителем, – викликати в учнів інтерес до
розв’язування тієї чи іншої задачі. Необхідно ретельно відбирати цікаві задачі й робити їх привабливими
для школярів. При цьому найбільший інтерес в учнів викликають задачі, взяті з навколишнього життя,
природним чином пов’язані зі знайомими учням речами, досвідом, задачі, що служать зрозумілій учню
меті.
Так, наприклад, при введені рівнянь першого степеня з двома невідомими в учнів викликає великий
інтерес така задача:
"У кімнаті стоять стільці та табуретки. У кожної табуретки три ніжки, у кожного стільця чотири ніжки. Коли на всіх стільцях і табуретках сидять люди, то в кімнаті 39 "ніг". Скільки стільців і табуреток у
кімнаті?"
Інший приклад. Учні набагато краще оволодівають способами розв’язування рівнянь виду
ax + by = c , якщо їм пропонують задачі такого типу:
"Щоб купити певну річ, необхідно заплатити 19 гривень. У покупця тільки двогривневі купюри, у касира тільки десятигривневі. Чи може покупець розплатитися за покупку? А якщо у касира тільки
п’ятигривневі купюри?"
Таким чином, учитель, який бажає навчити школярів розв’язувати задачі, повинен викликати в них
інтерес до задачі, переконати, що від розв’язування математичної задачі можна отримати таке ж задоволення, як від розгадування кросворда чи ребуса.
Ще більший інтерес викликає в учнів розв’язування подібних задач з використанням сучасних інформаційних технологій. Адже при цьому розвивається справжній пізнавальний інтерес, в основу якого
стосовно математики покладено оволодіння навчально-пізнавальними діями та математичними методами
й прийомами із застосуванням нових інформаційних технологій навчання. Крім того, комп’ютерноорієнтовані системи навчання, в основу яких покладено принцип неантагоністичного введення нових
інформаційних технологій у діючі дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних та нових
© Міхеєв В.В., 2003
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технологій навчання, є одним із шляхів впровадження інформаційних технологій у навчальний процес.
Нарешті, важливого значення при цьому набуває самостійна праця, яка є одним з основних критеріїв успішності освіти. Привчання учнів до самостійної роботи відіграє важливу роль у творчій діяльності,
спроможності за короткий час одержувати максимальну інформацію.
З метою реалізації цих завдань на уроках та позакласних заняттях із математики може бути
використана комп’ютерна програма "Математична кмітливість", створена на кафедрі математики та
інформатики Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Програма містить більше сотні (зміст програми постійно поповнюється) математичних задач, ігор,
фокусів, ребусів, жартів для учнів різних вікових груп. Даний педагогічний програмний засіб носить
навчально-контролюючий характер і може використовуватися вчителями на уроках математики, на
заняттях математичного гуртка, під час підготовки математичних вечорів, КВК, вікторин та інших форм
позакласної роботи з математики.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Матеріал надійшов до редакції 27.09.02 р.
В.В. Михеев. Увлекательная математика с помощью компьютера.
В статье рассматриваются некоторые аспекты обучения школьников решению математических
задач с использованием современной информационной технологии.
V. Mikheyev. Fascinating Mathematics with the Help of a Computer.
The article deals with some aspects of training schoolchildren to solve mathematical problems with the use of
modern information technology.
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ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У статті розглядається важливість емоційної регуляції професійної діяльності вчителя музики на основі застосування прийомів театральної педагогіки.
Різноманітність підходів у дослідженнях емоційної сфери особистості засвідчує, що найбільш актуальними у пізнанні цієї проблеми є особливості емоційного розвитку. Найбільш поширеним також є
підхід, пов’язаний з визначенням періоду виникнення нових функцій емоцій у психічному розвитку,
названих "новоутвореннями". Перспективними є дослідження, в яких співвідносяться особливості
психічного розвитку з деякими адекватними рівнями емоційного реагування в конкретних умовах
життєдіяльності особистості.
Зазначимо, що повноцінно реалізувати себе майбутній учитель може лише за умови усвідомлення
своїх актуальних, потенційних, інтелектуальних можливостей; емоційної готовності до виконання певної
діяльності. І саме проблема творчості на уроці музики враховує вище означені проблеми.
Взагалі, творчість ґрунтується на бажанні зробити щось таке, чого ще не було і ніхто ще цього не робив, або те, що існувало, переробити по-новому, краще. Іншими словами, творчий початок в людині – це
прагнення вперед, до кращого, до удосконалення, до прекрасного в найвищім і найширшим сенсі цього
поняття.
Формування особистості людини – це послідовна зміна і ускладнення системи ставлень до оточуючого середовища, до інших і до себе. А розвиток людини як особистості здійснюється всебічно і цілісно в
єдності її фізичних і духовних сил. Психологія і педагогіка стверджують, що особистість формується в
діяльності і у спілкуванні. Провідні риси особистості розвиваються внаслідок зовнішнього впливу на
особистість, її внутрішній світ.
Розвиток людини – це процес якісної й кількісної змін, зникнення старого і виникнення нового, джерело і рушійні сили якого приховані у протирічній взаємодії як природних, так і соціальних сторін особистості. Природний бік людини розвивається і змінюється протягом всього життя. Ці розвиток і зміни
носять віковий характер. Джерело соціального розвитку особистості знаходиться у взаємодії особистості
й суспільства.
Творчість передбачає наявність в особистості здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що вирізняється новизною, оригінальністю, винятковістю. Вивчення цих властивостей
особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлених компонентів розумової активності, а
також потреби особистості в самоактуалізації, у розкритті і розширенні своїх творчих можливостей.
Практично, для кожної людини важливо володіти мистецтвом своєї професії. Як говорив
В. Немирович-Данченко, є мистецтво і є творчість. Такий підхід до проблеми не випадковий. Він
закономірно виникає тоді, коли йдеться не про зовнішні, а про глибинні творчі процеси у мистецтві. Так,
творчий урок музики стає антитезою іншого уроку, у якому панує ремісництво, нехай навіть найуміліше.
У зв’язку з цим виникає проблема "зовнішнього" і "внутрішнього" в мистецтві ведення уроку музики.
Одна справа, якщо урок – лише привнесення певних слухових добавок до музичних вражень школярів.
Інша справа, якщо це – особлива, неповторна зустріч із мистецтвом. Проблема "зовнішнього" і
"внутрішнього" на уроках музики є, по суті, проблемою взаємин музики як мистецтва і мистецтва
проведення уроку музики.
Сучасний досвід ведення уроку в школі переконливо доводить, що вчитель може бути справжнім
творцем тільки тоді, коли щохвилини пов’язує нерозривною ниткою те, що він робить зі своїм
внутрішнім світом, зі своїм ставленням до того, що звучить, життєвим досвідом.
Для уроку мистецтва психологічна, інтелектуальна, технічна, фахова підготовка недостатні. Необхідно підготуватися до уроку ще й емоційно.
Особливо важливо з емоційного боку професійної майстерності учителя музики уміння віднайти правильний тон уроку. Термін "задати тон" бесіді, виконанню віддавна побутує в мистецтві. Це поняття
пов’язується з емоційним центром творчого процесу. Знайти правильний тон, що був би присутнім і був
би своєрідним в кожному уроці – одне із найскладніших завдань підготовки вчителя на сучасному етапі.
Співвідношення внутрішнього і зовнішнього у мистецтві ведення уроку може успішно вирішуватися
через формування у майбутнього вчителя акторської майстерності. Якщо ідею музичного твору сформулювати у декількох словах і у такому вигляді повідомити її учням, то життя цієї ідеї на цьому і закінчиться. В учнів важливо пробудити відчуття ідеї не стільки впливом на розум, скільки на почуття. Акторська майстерність у цьому відношенні володіє необмеженими можливостями.
Можна рекомендувати один з відомих у театральній педагогіці "прийом ототожнення", тобто злиття
свого"Я" з образом, думкою, яку необхідно розкрити у творі. Даний прийом передбачає не тільки велику
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попередню роботу над твором (знання епохи, історії створення, художнього контексту тощо), а й
органічне проживання вчителем художнього образу. Переживання – єдність інтелектуального і
емоційного. А задля того надзвичайно важливо навчитися свідомо керувати підсвідомою творчою
активністю своєї психіки, оскільки процеси у мистецтві й у художньому розвитку особистості пов’язані з
підсвідомістю, з інтуїцією.
Для вчителя музики надзвичайно важливо вміти бути виразним у всіх своїх проявах, уміти находити
адекватну зовнішню форму виразу почуттів, емоцій. Емоційне начало повинне природно поєднуватися у
майстерності вчителя музики з аналітичними здібностями.
Матеріал надійшов до редакції 10.12.02 р.
Неретин В.А. Проблема эмоциональной регуляции педагогической деятельности учителя музыки.
В статье рассматривается значимость эмоциональной регуляции профессиональной деятельности
учителя музыки на основе использования приемов театральной педагогики.
Neretin V.O. The Problem of Emotional Regulation of Music Teachers’ Pedagogical Activities.
The autor considers the significance of emotional regulation of music teachers’ pedagogical activities on the
basis of theatrical pedagogy.
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті розглядається психолого-педагогічний аспект творчого потенціалу майбутнього вчителя
музики.
Гуманістичний напрямок сучасної освіти відкриває нові шляхи вдосконалення фахової підготовки
майбутніх учителів. Суттєва роль у цьому процесі відводиться усвідомленню індивідуальної сутності
кожної особистості, визначенню її потенційних можливостей, розвитку творчих здібностей. Інтеграційним чиником саморозвитку особи виступає її творчий потенціал. Він характеризується наскрізністю проявів і, тим чи іншим чином, проникає в усі сфери життєдіяльності людини.та впливає на них.
Творчість як важлива ознака педагогічного процесу нині набула особливої актуальності. Як сфера
особистісної самореалізації вчителя, вона склала основу досліджень таких учених, як Л. Біблієнко,
О. Волошенко, С. Сисоєва, Т. Сущенко, Н.В. Кичук та інші. Праці цих учених доводять, що педагогічна
творчість виступає необхідною умовою становлення майбутнього фахівця, його самопізнання і саморозвитку. Дослідження науковців вказують на те, що творчий потенціал сприяє зростанню професіоналізму.
Міра розвиненості творчого потенціалу обумовлює характер педагогічної взаємодії вчитель – учень і
забезпечує перетворювальні процеси в особистісних структурах обох сторін. Творчий потенціал ґрунтується на рефлексивній здатності і тому виступає чинником самодослідження і саморозвитку. Творчий
потенціал можна і необхідно формувати, а в подальшому розвивати. Оскільки сферою актуалізації творчих потенцій є творча діяльність, вона повинна бути організована, методично забезпечена і спрямована
на нарощування і постійне функціонуваня творчого потенціалу студента. Особливого значення в цьому
плані набуває підготовка вчителів мистецьких дисциплін. Мистецтво як простір особистісної самореалізації сприяє самовираженню, самоствердженню студентів, допомагає усвідомити власне "Я", осмислити
співвідношення себе зі світом. Окрім того, мистецтво виступає в якості важливого способу збереження,
утримання і "тренажу" найцінніших резервних здібностей людини, забезпечуючи розвиток усього комплексу можливостей в їх сукупності й цілісності [1:18].
Вище зазначені положення мають безпосереднє відношення до проблеми формування творчого потенціалу вчителя музики. Ця професія поєднує в собі різні галузі знання: філософію, естетику, соціологію,
психологію, педагогіку, культурологію та різні види мистецтва. Керуючись цим, вчені (С.С.Горбенко,
Т.В. Ковалюк) виокремлюють два загальні напрямки у фаховій підготовці вчителя-музиканта: соціальнопедагогічний і спеціальний. До соціально-педагогічного автори відносять морально-політичну, загальнокультурну, психолого-педагогічну підготовку, до спеціальної – музично-теоретичну, інструментальну,
вокальну, диригентсько-хорову й методичну [2:2]. Лише дієвий, органічний взаємозв’язок цих складових
забезпечить фаховий професіоналізм вчителя музики.
Наукові дослідженння сучасних учених свідчать про багатопрофільність вузівської підготовки майбутнього вчителя музики. За роки незалежності України музична педагогіка торкалася різних аспектів професійного становлення студентів музичних спеціалізацій:
- удосконалення педагогічно-методичних умінь майбутнього фахівця (Н. Вакарчук, Т. Дорошенко,
О. Рубаха, В. Смиренський, Н. Тимошенко та інші);
- розвиток психологічних процесів студентів-музикантів (Н. Бєлая, І. Гринчук, Н. Овчаренко,
Н. Палєха, Г. Шевченко та інші).;
- поліпшення виконавського рівня майбутнього педагога (Г. Алексєєва, С. Бенедікова, Р. Дзвінка,
Н. Згурська, Л. Котова, А. Кречківський, М. Моісеєва, Н. Овчаренко, Р. Осипець, В. Рогаль, Т. Скорик,
Т.Цигульська, С. Цицак, З. Хоменко, Н.Чорна та інші);
- художньо-естетичний розвиток суб’єктів навчання (І. Арановська, Л. Масол, Н. Миропольська,
Г. Падалка, О. Рудницька, І. Сипченко, Т. Стратан, Л. Файзрахманова, Є. Юдіна, Л. Яковенко та інші);
- здатність до музично-творчої діяльності (М. Антків, Л. Баренбойм, Л. Бочкарьов, Л. Коваль,
І.Одинокова, О. Олексюк, Г. Падалка, Т. Родіна та інші).
Аналіз кожного з вище зазначених аспектів дозволяє стверджувати, що вчитель музики – це педагог і
музикант в одній особі. Тому його творчий потенціал поєднує в собі педагогічно-методичну й музичну
творчість. Як будь-який інший за фахом учитель, він весь час знаходиться у нетипових педагогічних ситуаціях, які вимагають швидкого прийняття рішень, миттєвого узгодження різних протиріч, тобто які
актуалізують здатність до педагогічної імпровізації. Педагогічна імпровізація вчителя музики є
"об’єктивною складовою навчально-виховного процесу, яка виступає засобом інтуїтивного пошуку оперативного розв’язання суперечностей між усталеними, традиційними прийомами музично-виконавської і
виконавсько-мовленнєвої діяльності та несподіваною ситуацією взаємодії вчителя й учнів, що потребує
нестандартного застосування цих прийомів" [3:60]. Педагогічна імпровізація базується на таких якостях,
як кмітливість, винахідливість, здатність до вільного оперування своїми знаннями, досвідом, що в свою
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чергу обумовлюється мірою внутрішньої свободи, спроможності швидко орієнтуватися в тих чи інших
обставинах. Опрацювання цих навичок відбувається у процесі моделювання педагогічних ситуацій, максимально наближених до умов школи. Педагогічні вміння й навички вчителя музики залежать від його
ерудиції, обізнаності в різних галузях науки і мистецтва. Як фахівець, вчитель музики повинен легко орієнтуватися у художньо-мистецьких напрямках, стилях композиторів-класиків, жанрових різновидах, володіти міцною базою музично-теоретичних знань, гарно співати, виразно виконувати музичні твори, володіти хормейстерськими навичками, вміти цікаво побудувати бесіду, залучаючи інші види мистецтва,
методично грамотно поєдувати різні моменти уроку. При цьому бути емоційною людиною, щоб діти захопилися особистістю вчителя і виявляли інтерес до його уроків.
Особливе значення для розвитку педагогічних умінь мають рефлексивні процеси. Зокрема, внутрішній діалог як складник продуктивного мислення впливає на розвиток творчого потенціалу студентів.
Особливо це важливо в процесі спілкування з музичним мистецтвом, де такий діалог виступає як форма
самоспілкування. Адже, проникаючи у внутрішній світ того чи іншого музичного героя, суб’єкт "проживає" його життя, що допомагає йому відкрити для себе власне "Я". Таким чином він включається у процес самопізнання, самоусвідомлення, самодослідження. Більше того, вчителю не достатньо розібратися у
власних емоційних реакціях, народжених сприйманням творів музичного мистецтва. Його педагогічне
призначення полягає в тому, щоб навчити цього своїх учнів. Для реалізації даної навчально-виховної
мети слід враховувати такі моменти: а) твір, що сприймається, повинен бути цікавим і доступним;
б) необхідні психологічна готовність до сприйняття, врівноваженість емоційної атмосфери.
Важливого значення у ході спілкування з музикою набувають психологічні мислительні процеси (порівняння, аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, узагальнення, обмеження), а також пам’ять, увага,
уява. Їх розвиток забезпечується активним включенням суб’єктів навчання у різні види музичної діяльності: сприймання, аналіз, виконання, творення музики. Це сприяє розумінню інтонаційно-образної природи музичного мистецтва, усвідомленню його впливу на внутрішній світ людини. Лише безпосередня
участь майбутнього фахівця у музичній діяльності формує його активність, пробуджує внутрішні сили,
творчі потенції, народжує прагнення до самоздійснення. Провідна роль у цьому процесі належить
сприйманню музичних творів. Як складний психологічний процес, музичне сприймання передбачає наявність достатньо розвиненого інтонаційного слуху, завдяки якому осмислюється "звукоутворення думки, усвідомлюється те, як елементи музики стають твором мистецтва" [4:202]. Зрозуміло, що розвиненість інтонаційного слуху залежить від досвіду спілкування з музичним мистецтвом, уміння більш-менш
заглибитися у світ його образів, здатності емоційно реагувати і відгукуватися на музику.
Успішному спілкуванню з музичними творами сприяє розвиток музично-аналітичних умінь. На думку науковців, наприклад В. Медушевського, аналіз музики відіграє важливу роль у розкритті потенційності людини. Вчений зауважує, що правдивим свідченням про людину є не ті явища культури, що реєструють її наявний стан, а ті, що вірять в її потенційність і сприяють духовному перетворенню. Аналіз музичних творів, який здійснюється через застосування активних методів навчання, виявляє не лише цілісність, а й цінність музичного зразка. З цією метою в музичній педагогіці застосовуються оцінні методи
навчання – імпресивні та експресивні. Б. Нестерович вважає, що імпресивні методи допомагають студентам не лише засвоювати інформацію про твір та його автора, а й осягнути цінність художнього твору на
рівні аналізу виразних засобів, сформувати власну естетичну оцінку. Експресивні методи моделюють
ситуації, в яких студенти самі відтворюють чи створюють певні художні цінності, виражаючи в цьому
себе [5:75]. Включаючись у творчу працю, студент самостійно комбінує знання, дії, розв’язує проблеми,
що виникають, долає труднощі, прогнозує та оцінює результати своєї роботи. А це призводить водночас
до самоаналізу, самооцінювання, до усвідомлення рівня власного професіоналізму.
Характерною специфічною якістю вчителя музики є більш чи менш розвинена музичність. Вона розглядається психологами (А. Ковальов, В. Мясищев ) як потенціал, а її вищим показником виступає імпровізація. Вчені вважають, що виявлення своїх почуттів та емоцій засобами музики свідчить про високий рівень музичного обдарування людини. Природа імпровізаційних навичок, на думку науковців, базується на пам’яті. Імпровізуючи, виконавець комбінує накопичені досвідом прийоми, утворюючи їх нові
поєднання. Тому не дивно, що, народжуючись часто підсвідомо (на рівні автоматизму), утворені комбінації стають несподіваними і для самого імпровізатора. Так і виникають нові зразки спонтанного творення [6 : 22]. Досвід імпровізації збагачується на основі навичок з різних видів музичної діяльності: виконавського (різновиди виконавських прийомів, здатність до інтерпретації), музично-теоретичного (застосування формотворчих, гармонічних, фактурних, тембральних, динамічних умінь). Тому використання
імпровізації як методу удосконалення знань і навичок сприяє їх зміцненню і водночас стає формою втілення музичної теорії в практиці.
Залучення студентів до елементарного творення розкриває їх музичність, піднімає афективнопізнавальні можливості на рівень усвідомленості. Включаючись у процес музичної творчості, суб’єкт навчання освоює систему засобів музичної виразності не лише в теоретичному плані, а й в активно-дієвому,
практичному. Оперування ними активізує всі процеси музичного мислення, піднімаючи їх на найвищий
рівень – творчий. Осмислення засобів музичної виразності (як засобів спілкування) під час музичнотворчої роботи наповнює цю діяльність духовним життєвим смислом. Досвід музичного творення розши79
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рює межі спеціальних умінь і навичок, а значить сприяє формуванню професійного потенціалу майбутніх
фахівців.
Музично-творча діяльність, збагачуючи творчий потенціал вчителя музики, допомагає вирішувати і
таку проблему, як створення власного супроводу до пісень шкільного репертуару, гармонізація одноголосних мелодій, підбір по слуху. Як правило, ці види діяльності майбутні фахівці опановують самотужки, хоча деякі вчені наголошують на необхідності методичного забезпечення подібних форм роботи. Так,
Л.В. Баренбойм вважає, що умінню акомпанувати треба вчити як певній самостійній задачі [7:296]. При
цьому важливо розумітися на фактурних різновидах, адже фактура – це художня цілісність всієї звукової
тканини. Усвідомленому використанню адекватно підібраної фактури, розумінню специфічних жанрових
фактурних рис, поєднанню різних фактурних формул в одній пісні допомагає розвинений фактурний
слух. Т.Б. Родіна представляє його як здатність слуху усвідомлено сприймати фактуру музичного твору,
функцій, характера і співвідношення голосів, а також способів викладення її компонентів – мелодії, гармонії, ритму, регістрового розташування голосів [8:72]. Фактурний слух забезпечує не лише осмислене
сприйняття організації музичного полотна, а й, при необхідності, її відтворення. Володіння фактурними
засобами розкриває здатність майбутнього фахівця до музично-творчої діяльності, збагачуючи його творчий потенціал, і цим самим сприяє утвердженню професійних навичок студента.
На жаль, навчально-виховний процес не передбачає спеціально відведених годин для вирішення цієї
проблеми. Лише у деяких навчальних закладах є певні зрушення в бік удосконалення цього аспекту підготовки майбутніх спеціалістів. Так, про реорганізацію традиційних музично-теоретичних дисциплін і
створення на їхній базі нових актуальних предметів свідчить А. Болгарський. Він зазначає, що на музично-педагогічних факультетах педагогічних закладів створені нові курси ("Стильова гармонізація", "Імпровізація та аккомпанемент"), які вирішують питання поліпшення цього аспекту фахової підготовки
вчителя [9:290]. На факультетах же підготовки вчителів початкових класів і музики це питання залишається відкритим і вимагає подальших розробок.
Отже, якісно відмінні складові (педагогічно-методична і власне музична творчість) творчого потенціалу майбутнього вчителя музики відрізняються сутнісними ознаками. У зв’язку з цим ми пропонуємо
ввести в музичну педагогіку поняття "музично-творчий потенціал" майбутнього вчителя музики. Він є
вираженням музично-творчої здатності студента і водночас визначенням рівня практичної сторони його
професійної підготовки.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ РОЗМОВНОГО ДІАЛОГУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті розкрито значення культури мовленнєвого спілкування молодших школярів, визначено шляхи
вдосконалення розмовного діалогу учнів на уроках української мови.
Одним із найважливіших напрямків навчання молодших школярів мовленнєвого спілкування рідною
мовою є розмовне мовлення, тобто сфера повсякденно-побутових стосунків. Адже саме в цю сферу життя залучить кожного учня школи (а пізніше її випускника) обов’язково й незалежно від роду його заняття, і мовлення його має бути правильним, виразним, чистим, лексично багатим.
У рекомендаціях Міністерства освіти і науки України (№ 1/9 296 від 27.08.01) подано загальні вимоги
до усного мовлення учнів. Усне мовлення учнів має бути грамотним, виразним, чітким, емоційним, що
передбачає: розпізнавання учнями змістових відтінків слів, словосполучень, фраз та усвідомлення змісту
розповіді; уміння в темпі, нормальному для сприймання співрозмовником, передати, доповнити, продовжити сказане чи почуте, застосовуючи художні засоби зображення та засоби виразності (міміку, жести,
інтонацію) [1:23].
Із розвитку діалогічного мовлення особливо виділяються вміння складати й розігрувати діалог відповідно до запропонованої ситуації (теми) та мети спілкування (мовленнєвого завдання); дотримуватися
правил етикету (не перебивати співрозмовника, уважно слухати) [1:36]. Це особливо стосується викладання української мови в школах із російською мовою навчання.
Слід відзначити, що висловлювання учнів на уроці та в позаурочний час мають досить суттєві відмінності. Так зване "навчальне" мовлення школярів у класі будується в основному на стилістично нейтральному мовному матеріалі, розмовні засоби майже не використовуються. "Навчальні" висловлювання учнів, по суті, не мотивовані комунікативними цілями. Основне спрямування їх – одержати похвалу вчителя, хорошу оцінку. Що ж до мовлення учнів у позаурочний час, то воно найчастіше емоційноекспресивне, містить розмовні елементи, а також жаргонні слова й іноді навіть вульгаризми.
На цій основі можна зробити висновок: слід навчати молодших школярів правильного, емоційно забарвленого, виразного й чистого розмовного мовлення, дбати про культуру мовленнєвого спілкування,
підвищувати інтелектуальний рівень учнів.
Які ж особливості розмовного мовлення, у чому полягає його своєрідність, яка має реалізуватися в
мовленнєвому спілкуванні молодших школярів? По-перше, розмовне мовлення використовує специфічні
засоби виразності (в основному лексичні та синтаксичні), які надають йому стилістичної своєрідності;
по-друге, має свої комунікативні межі; по-третє, навчання розмовного мовлення вимагає спеціальної методики.
У зв’язку з цим цілком закономірною є необхідність вироблення в учнів таких конкретних розмовних
умінь, яких вимагають від школярів повсякденні стереотипні мовленнєві ситуації.
Розмовне мовлення, як відомо, функціонує в усній формі, яка в свою чергу, може реалізуватися в монологічному або діалогічному висловлюванні. Багато вчених вказували на тісний зв'язок понять "розмовне мовлення" і "діалогічне мовлення", а діалогічну форму мовленнєвої взаємодії вони вважали найбільш
характерною, "природною" для розмовного мовлення, для живого, безпосереднього спілкування. Так,
академік Л.В. Щерба писав: "Монолог является в значительной степени искусственной языковой формой, подлинное своё бытие язык обнаруживает лишь в диалоге" [2:34].
Точку зору про більшу характерність для розмовного мовлення діалогічної форми побудови висловлювань підтверджував і відомий мовознавець В.В. Виноградов: "Своеобразной чертой разговорной речи,
типичной для неё и резко отличающей её от речи книжной, является её коллективно-драматический характер, активное участие в ней нескольких, по крайней мере двух, человек" [3:79].
Методичний аспект розвитку розмовного мовлення молодших школярів висвітлюють Г. Гунява [4],
С. Дубовик [5] , Т. Симоненко [6] та ін.
Отже, розмовне мовлення є за своєю природою діалогічним і протікає в умовах, за яких у ролі фактора, що визначає характер мовленнєвої структури, виступає реальне, оточуюче мовців середовище; розмовне мовлення протиставляється книжному, яке в основі своїй монологічне і лише мінімально залежить
від безпосередньої реакції слухачів, а також від оточуючого середовища.
Зупинимося на шляхах удосконалення культури розмовного діалогу молодших школярів на уроках
української мови. Для цього необхідно в першу чергу визначити характер матеріалу такого діалогу. Річ у
тім, що навчання молодших школярів розмовного діалогу має ґрунтуватися на мовному матеріалі саме
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розмовного мовлення. А до цього матеріалу входять, крім загальностильових, нейтральних, і стилістично
забарвлені засоби. Це, передусім, лексичний мінімум розмовного мовлення. Наприклад, сюди входять
розмовні слова: алло, ага, он, взагалі, давай (у значенні заклику до дії), доїхати, якраз, який-небудь, дещо,
легше, навпаки, стосовно, непогано, неможливо, ніколи, трішки, трішечки, неправда, нема, незручно,
нічόго (Як життя? Нічόго), нормально, більше, швидше, поїсти, поживати (Як поживаєш?), пізніше, полежати, півгодини, менше, по-моєму, пізніше, спробувати, посидіти, чомусь, почитати, приблизно, привіт (при зустрічі), звикнути, продавати, хай, нехай, складно, трапитись (Що трапилось?), чути (Що чути?), смішно, радити, спеціально, тобто, точно, зручно, влаштувати (Я все влаштую), вистачить, хочеться, гірше (ще гірше), чесно, ледь-ледь та ін.
Також важливо в розмовне мовлення молодших школярів вводити словосполучення і речення, які існують як завершені одиниці мови, а тому в процесі мовлення не утворюються, а відтворюються у повному складі своїх компонентів. Наведемо такі приклади: на всякий випадок, яка різниця, хто його знає, цими днями, так і буде, так чи інакше, рукою подати, одним словом, все одно, ось і все, все рівно, у чому
справа? чесне слово! так собі, скільки хоч, ось воно що, мало що, давно-давно та ін.
В інтересах мовленнєвої практики молодших школярів доцільно активізувати у висловлюваннях дітей
такі одиниці мови, які є мовленнєвими штампами, що виражають різноманітні смислові та емоційноекспресивні явища. Наприклад, вітання: здрастуй, привіт, добрий ранок, доброго ранку, добрий день,
доброго дня, добрий вечір; прохання: будь ласка, прошу, будьте ласкаві; прощання: до побачення, бувайте здорові, прощавайте, на все добре, добраніч, щасливо, до зустрічі; впевненість: обов’язково, звичайно,
ще б пак; відповідь на вдячність: будь ласка, нема за що; оцінка: дуже добре, прекрасно, чудово, як добре; обізнаність: звичайно, безперечно, що за питання; необізнаність: хтозна, без поняття; байдужість: хай,
нехай, а мені байдуже, ну й що, все одно; здивування: що ви кажете, не може цього бути, подумати лишень, ну й ну тощо.
Отже, визначення матеріалу розмовного мовлення молодших школярів – це ніби перший крок у методиці вивчення цього стилю мовлення, найбільш поширеного в спілкуванні людей.
На основі ж чого будуються діалогічні мовленнєві висловлювання учнів? Однією з найважливіших
особливостей мовленнєвої діяльності, зокрема діалогічної, є цілеспрямованість: людина завжди говорить
з певною метою. Кожний діалог, який відбувається в житті, мотивований. Про це пише, зокрема, відомий
психолог А.А. Леонтьєв: "Все, що ми говоримо в повсякденному житті, ми говоримо чомусь (мотив) і
для чогось (мета). По суті, при визначених мотивах, меті й обставинах діяльності ми не можемо не сказати сказаного" [7:15].
Як і будь-яка інша, мовленнєва діяльність спрямовується певними цілями, спонукається тими чи іншими мотивами, бажаннями, почуттями, інтересами. Мета ж і мотиви визначаються мовленнєвою ситуацією, яка виникає. Саме вона і повинна стати тією "вихідною позицією", яка народжує та спрямовує в
умовах класу будь-яку навчальну "розмову". Для того щоб "розмови" учнів були цілеспрямованими, необхідно стимулювати їх мовленнєву діяльність шляхом створення в класі певної мовленнєвої ситуації.
Потрібно забезпечити учням такі зовнішні та внутрішні обставини, за яких вони змушені будуть вжити
те чи інше (бажане для вчителя за змістом) висловлювання, ряд висловлювань, що формують діалог.
Під час виникнення певної мовленнєвої ситуації учасники діалогового спілкування ніби діють один
на одного словом, запитуючи, переконуючи, відмовляючись, згоджуючись і т.д. Штучно створювана в
класі мовленнєва ситуація є, як правило, уявною. Такі ситуації досить часто створюються на уроках учителями, при цьому використовується популярна нині робота парами. Але така робота здійснюється, як
правило, несистематично, а тому, хоч і сприяє практиці діалогічного мовлення, по суті, не підвищує
культури мовленнєвої взаємодії молодших школярів, яка залишається, власне, на тому ж рівні.
Системне навчання діалогу на уроках української мови має становити собою таку послідовність:
1) навчання цього спілкування в межах елементів діалогу (так звані словникові вправи); 2) завдання на
репродуктивне діалогічне мовлення; 3) завдання на продуктивне діалогічне мовлення.
Словникові вправи спрямовані на створення і розвиток активного "розмовного" словника учнів, тобто
словника, до якого входять лексичні та синтаксичні конструкції, наведені нами вище. Переважна більшість їх співвідноситься не з предметами та явищами дійсності, а з різними реакціями людини. За кожною з конструкцій закріплено певне значення – вітання, прощання, здивування, радість, спонукання до
дії тощо. Учні зобов’язані знати, яку саме реакцію виражає певне слово чи певна синтаксична конструкція, і вміти вживати їх при необхідності висловити реакцію на той чи інший факт дійсності.
Звідси стає зрозумілим, що перед учителем у першу чергу стоїть завдання активізації зазначених розмовних слів і синтаксичних конструкцій. Для його вирішення вчитель допоможе дітям такими формулюваннями: звернись до незнайомої людини (Здрастуйте; будьте ласкаві; вибачте, чи не могли б ви сказати…– далі йде запитання); подякуй (Дякую; щиро вдячний); дай відповідь на подяку (Будь ласка; прошу); погодься зі співбесідником (Добре; здається, ти правий); вислов здивування (Невже? Не може бути!); вирази впевненість (Звичайно; безперечно; безумовно) і т.д. При цьому головна мета – чітке розуміння дітьми мети, місця, обставин використання цих розмовних конструкцій.
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Завдання на репродуктивний діалог пропонують учням із кожної теми розмовних занять. Вправи цієї
групи знайомлять учнів із типовими діалогами певного культурного рівня, в яких реалізуються запрограмовані розмовні вміння.
Тексти типових діалогів складаються з розмовних за лексикою і синтаксисом реплік, які чітко виражають комунікативний план і становлять собою, по суті, зразки діалогічного спілкування. Репліки діалогу можуть коректуватися. Змінюватися може як лексичне наповнення, так і конструкція їх. Поряд зі словесно вираженими репліками в типових діалогах повинні бути і такі, які виражаються лише мімікою та
жестами. Типовому діалогу мають передувати тема та опис ситуації, які учні зобов’язані не лише зрозуміти, але певною мірою й "побачити", побачити ті обставини, з якими цей діалог пов’язаний. Тільки за
таких обставин будуть створюватися передумови для того, щоб розігрування діалогів імітувало живу
розмову.
Останню групу становлять завдання на продуктивне розмовне мовлення, які безпосередньо підводять
молодших школярів до природних умов мовного спілкування, а тому є найважливішою частиною розмовних занять. У той же час вправи на продуктивне мовлення відзначаються підвищеною складністю, яку
відчувають більше вчителі, ніж учні.
Наведемо можливі теми та мовленнєві ситуації, на основі яких можуть бути сконструйовані учнями
розмовні діалоги.
1. Школа. Клас. Урок. Учні в школі. Розмова на перерві: запрошення прийти на заняття, запрошення
погратися, подивитися разом телепередачу.
2. Пори року. Розмова учнів про улюблену пору року.
3. Ким бути? (Професії). Діалоги на цю тему можуть виникнути у зв’язку зі змістом прочитаного тексту.
4. Сім’я. Учні знайомляться в класі – розмова про себе і свою сім’ю.
5. Вихідний день. Діалог про проведений вихідний день.
6. Гастроном. Учень прийшов у гастроном. Йому доручили купити певні продукти. Він розмовляє із
продавцем.
7. Київ – столиця України. Діалог на цю тему можна побудувати на основі прочитаного тексту.
8. Універмаг. Учні прийшли в універмаг. Їм доручили подивитися певні товари та з’ясувати ціну цих
товарів.
9. Місто, в якому я живу, – Житомир. До тебе приїхав товариш з іншого міста. Він просить тебе розповісти про Житомир. Твоя розповідь переривається запитаннями та іншими репліками твого співбесідника.
10. Моя вулиця. Мій район міста, мій дім.
11. Як ти відпочивав влітку?
12. Як пройшли святкові дні?
13. Одяг. Взуття. Розмова про новий одяг, нове взуття.
14. Тварини. Птахи. Розмова про домашніх тварин, пташок, їх звички.
Як же створити ті мовленнєві ситуації, за яких побутова розмова відбувається в природних умовах?
Позитивному вирішенню цього питання сприяє використання ситуативної наочності.
Ситуативну наочність складають засоби, за допомогою яких у класі можна з більшою чи меншою мірою відповідності імітувати ситуації живої повсякденної розмови. Одним із таких засобів є ситуативні
малюнки. Оскільки смисл ситуативної наочності полягає в імітації умов живої розмови, такі малюнки
повинні якнайповніше відтворювати всі обставини ситуації, за яких відбувається розмова, і її персонажів
у динаміці їх фізичних дій і почуттів.
Іншим засобом створення розмовної ситуації є її словесний опис. Такий опис має переваги над ситуативними малюнками. За допомогою опису можна повідомити такі обставини ситуації, які не можна зобразити на малюнках. Його може підготувати вчитель і подати в такій формі, яка найповніше відповідає
рівню підготовки конкретного класу.
Малюнки та словесні описи – найчастіше вживані засоби ситуативної наочності. Кожен із цих засобів
може використовуватися самостійно, але найбільш ефективним є їх поєднання, тобто показ ситуативних
малюнків доповнюється словесним описом ситуації. Але, як було зазначено раніше, учень, реагуючи на
штучну мовленнєву ситуацію мовленнєвим актом, прагне не до здійснення акту спілкування (що є характерним під час природних ситуацій), а до вирішення визначеного вчителем навчального завдання. Тому
педагог повинен прагнути знаходити способи створення природних мовленнєвих ситуацій у навчальному
середовищі, у класі, застосовуючи так звані "приховані" прийоми, коли учні не знають, що займаються
навчальною діяльністю. Для цього необхідно постійно створювати у класі природні мовленнєві ситуації – на основі змісту прочитаних текстів, обговорення поточних подій у школі та вдома. Вчитель, знаючи інтереси учнів, повинен пропонувати для бесіди чи обговорення такий факт, який їх зацікавить. Така
бесіда між педагогом і школярами може виникнути й несподівано. У цьому випадку завдання вчителя
полягає в тому, щоб поставити навідні запитання, залучити до розмови якомога більше дітей.
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Велике значення для навчання дітей природного мовленнєвого діалогу мають тексти для читання в
підручниках, які містять такі діалоги. Наведемо зразки: "Дружні звірі" (українська народна казка) [8:15] ,
"Хитрий півень" (українська народна казка) [8:21], "Бабуся" [8:53], "Розмова про сонце" [8:59], "Сто вовків" [8:87], "Їжак і лисиця" [9:33], "Помічниця" [9:46], "Нахаба" [9:61], "Калиточка" [9:129], "Кобиляча
голова" [9:126] та ін.
Необхідно також відзначити важливу роль інтонації в побудові діалогу. Адже інтонація є надзвичайно сильним засобом смислової та емоційної виразності мовлення. Тому правильному інтонуванню висловлювань у діалозі варто приділяти серйозну увагу. Учнів необхідно навчити сприймати й розуміти
різні інтонаційні відтінки, а також висловлювати за їх допомогою свої комунікативні наміри, тому що в
діалозі інформація про думки, почуття і прагнення мовців передається за допомогою не лише самої розповідної, питальної, спонукальної інтонації, а й багатьох її відтінків. Уміння сприймати ці відтінки в мовленні співбесідника, а також передавати їх за допомогою інтонаційних засобів є дуже важливим умінням для молодших школярів, що беруть участь у діалогічному спілкуванні рідною мовою.
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усовершенствования разговорного диалога учащихся на уроках украинского языка.
Peleshok E.Kh., Shevchuk T.O. Ways of Improving the Culture of a Spoken Dialogue of Junior Pupils at
Ukrainian Lessons.
The authors emphasize the significance of junior pupils’ cultural speech communication and propose certain
ways of improving spoken dialogues of junior pupils at Ukrainian lessons.
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦІЛЬОВИХ УСТАНОВОК ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ У
ПРИВАТНИХ ПОЧАТКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ
ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ)
У статті розглядаються зміни цільових установок та змісту освіти, що відбулися у приватному шкільництві Харківської губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ століть.
Методологічну основу зміни цільових установок та змісту освіти у приватному шкільництві Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. склали, на нашу думку, такі принципи прогресивної педагогічної думки, що набула суттєвого розвитку у нашій країні, як гуманізм, педоцентризм, соціалізація та
демократизація освіти. У нашій статті ми розглянемо статути, програми, підручники приватних
початкових і середніх шкіл Харківського регіону та їх державні аналоги з точки зору відповідності
зазначеним принципам.
Аналіз відомих наукових праць, архівних документів та офіційних розпоряджень уряду з аналізованої проблеми свідчить, що на мету і зміст діяльності офіційної школи кінця ХІХ – початку ХХ століть
все ще суттєво впливала релігійно-монархічна догматика: "... Візьміть освіченість, що пройшла певне
коло свого розвитку, і ви отримаєте змогу знайти в її основі систему релігійних вірувань", – відмічав відомий ідеолог вітчизняної школи кінця ХІХ – початку ХХ століть, міністр освіти К.П. Победоносцев
[1:3]
Активізація громадсько-просвітницького руху кінця ХІХ- початку ХХ століть, популяризація та творчий розвиток ідей реформаторської педагогіки сприяли широкому обговоренню необхідності докорінної
зміни змісту шкільної освіти, відміни привілеїв класицизму, визнання реальної школи. Ці процеси актуалізували теоретичний пошук у напрямі перегляду мети та змісту шкільної освіти (І.С. Андрєєвський,
М.Я. Грот, П.Ф. Каптєрєв, М.І. Карєєв).
У роботах харківських педагогів кінця ХІХ – початку ХХ століть також знаходимо цікаві роздуми з
приводу необхідності переосмислення мети освіти, якісної зміни змісту загальноосвітніх знань. Так, про
необхідність забезпечення у середніх навчальних закладах загального розвитку вихованців йшлося у
роботі професора Харківського університету М.О. Лавровського "До питання про устрій гімназії" [2, 115192]. Відомий український фізіолог і педагог В. Данилевський у "Критичних замітках про стан шкільної
справи в Росії" (1901) наполягав на необхідності вивчення у школі природничих наук, особливу увагу
приділяв викладанню необов’язкових предметів, у першу чергу гімнастики, як засобу забезпечення
всебічного розвитку особистості. У зазначеній роботі йдеться, що "гімнастика повинна розвинути кращі
сторони й зачатки інтелекту та характеру, повинна намагатися виробити вірну роботу думки, живу
допитливість, свідоме ставлення до себе самого й до всього оточуючого..." [3].
Нові цільові установки були викладені і у книзі відомого педагога та громадського діяча того часу
В.І. Чарнолуського "Провідні питання організації шкільництва в Росії". Вони розкривали "необхідність
розвитку здатності до самостійної розумової діяльності та допомоги у засвоєнні необхідних методів такої
роботи, повідомлення основ наукових знань, поглиблення та поширення їх, розгортання перед учнями
великої перспективи загальнолюдських знань, аби кожний з них вибрав ту або іншу галузь науки або
техніки, мав вірну уяву про її місце у загальній системі" [4:28].
Схожі завдання ставила перед Новою школою (м. Суми) її засновниця В.В. Бирченко. В оголошенні
про відкриття школи вона повідомляла про бажання організувати діяльність школи у відповідності з
останніми досягненнями світової педагогічної науки з метою забезпечення всебічного розвитку вихованців [5]. "Наша ціль – надати радість і бадьорість дитячій душі з метою подолання нудьги та труднощів
навчання", – зазначалось у статуті гімназії спільного навчання Люботинського просвітницького товариства [6:4]. Як бачимо, педоцентризм, спрямування навчально-виховного процесу на забезпечення гармонійного розвитку особистості знайшли відображення у наведеному формулюванні. Підкреслимо, що серед першочергових завдань приватного шкільництва у досліджуваний період – необхідність "надання
освіти дітям усіх станів" [7].
Таким чином, оновлення цільових установок вітчизняного приватного шкільництва було пов’язане з
прагненням розбудови дійсно демократичної школи, головним завданням якої було надання загальноосвітніх і професійних знань з метою забезпечення різнобічного розвитку вихованців та сприяння загальносуспільному розвитку.
Переосмислення цільових установок загальноосвітньої школи мало наслідком усвідомлення необхідності змін її змістового компоненту, що відобразилось у розширенні та поглибленні навчальних планів і
програм.
© Перетятько О.В., 2003
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Розглянемо зміни у програмних документах приватних початкових навчальних закладів Харківської
губернії кінця ХІХ – початку ХХ століть, які стосуються змісту освіти.
Положення про початкові народні училища 1864 та 1874 років, державні програми та навчальні плани
1897 року, якими повинні були керуватися приватні школи, виступали запорукою виконання освітньої
політики уряду. Кількість навчальних предметів, обов’язкових для початкових навчальних закладів усіх
форм власності, була дуже обмеженою й складалася з таких: Закон божий, читання за книгами громадської та церковної преси, письмо, елементарна арифметика, церковні співи (там, де їх викладання було можливе), краснопис [8, 199].
Оновлення змісту у сфері приватної початкової освіти відбувалось як шляхом розвитку державного
компоненту (обов’язкового для всіх шкіл), так і шкільного (передбачав можливість викладання необов’язкових предметів в окремих школах). Розвиток шкільного компоненту приватного початкового шкільництв відбувався, як правило, за рахунок скорочення кількості годин на викладання предметів релігійного циклу.
За даними збірки "Початкова народна освіта у Харківській губернії за 1908 рік" необов’язкові дисципліни (гімнастика, малювання, рукоділля, співи та ін.) викладалися у 1047 початкових школах губернії з
1706 їх загальної кількості (це складало 61 %). При цьому спостерігалось більш активне викладання цих
предметів саме в приватному секторі [9:234].
Розширення навчальної програми першої початкової школи ХТГ ім. Ф.С. Карпова відбувалось за рахунок скорочення навчального часу на викладання предметів церковнослов’янської грамоти (на 45 %), та
введенням предметів природничого (бесіди зі світознавства) та естетично-трудового циклу (малювання,
рукоділля) [10:5]. Така навчальна програма забезпечувала більш тісний зв’язок навчання з вимогами
життя й відповідала актуальним для того часу тенденціям розвитку навчально-виховного процесу.
Суттєве розширення навчальних програм спостерігалось і в інших приватних початкових школах Харківського регіону. Так, у недільній школі Х.Д. Алчевської, крім викладання обов’язкових предметів,
учнів знайомили з відомостями з вітчизняної історії, географії, фізики, природознавства, літератури, гігієни тощо.
Підкреслимо, що проблема забезпечення принципу зв’язку школи з життям широко обговорювалась
на початку ХХ століття. Зокрема, на Загальноросійському з’їзді з питань народної освіти, який відбувся у
Петербурзі в 1913 р., йшлося про необхідність розуміння початкового шкільництва як першої ланки єдиної загальноосвітньої школи, а тому питання набуття знань, необхідних для життя, передбачалось вирішити на основі реалізації принципу активної творчої діяльності дитини у навчальному процесі. З’їзд
визнав за необхідне відмовитись від утилітарного характеру початкової школи, а тому виступив проти
викладання дисциплін професійно-технічного характеру. Разом з тим перед початковим шкільництвом
було поставлено завдання введення "трудової основи" навчання та виховання. Отже, на з’їзді обговорювалась необхідність відмови початкової освіти від вузької професіоналізації, надання навчальній праці
виховуючого характеру [8:205].
На нашу думку, немає підстав вважати приватні професійні початкові навчальні заклади Харківської
губернії досліджуваного періоду суто утилітарними. Звітні документи цих шкіл, що містяться в архівах,
дають уяву про цікавий досвід організації фізичного, художнього, морального виховання, що забезпечувався уроками малювання, гімнастики, співів і рукоділля, які входили до навчальних програм і планів
згаданих навчальних закладів. Тобто, у приватному початковому шкільництві відбувались спроби поєднати загальноосвітню й професійну підготовку, забезпечити всебічний розвиток вихованців, підготувати
їх до реального життя. Ці спроби також відповідали новітнім загальносвітовим тенденціям освітнього розвитку.
У більшості початкових навчальних закладів Харківської губернії на високому рівні було поставлене
викладання предметів естетичного циклу. Крім традиційних для того часу співів, діти мали можливість
навчатися гри на музичних інструментах (домра, балалайка та ін.) [11:45]. У початкових школах Харківського товариства грамотності малювання викладали засновниця та кращі учні рисувальної школи
М.Д. Раєвської за програмою школи [10]. Ця програма передбачала не тільки "розвиток гарних смаків", а
й ознайомлення учнів із симетрією, пропорційністю, головними лініями орнаментів і т. ін. У Новій школі
(м. Суми) досить своєрідною програмою відрізнявся курс ліплення, метою якого стало не тільки виховання художніх смаків, а й глазоміру, рухливості кисті [5]. Крім того, у деяких навчальних закладах викладались основи гігієни.
Високу професійну підготовку забезпечували розширені навчальні програми початкових освітніх закладів. Так, у Харківській жіночій рукодільній майстерні, крім обов’язкових предметів, вивчали техніку
крою та пошиття білизни й одягу [12:169].
Необхідно відмітити, що на початку ХХ століття суттєві зміни відбулися у позакласному житті школи. У деяких приватних початкових школах до навчальних програм увійшли так звані клубні заняття, що
ставили за мету виховувати особистісні якості дитини [5]. До програми клубних занять входили уроки
позакласного читання, екскурсії, прогулянки, літературно-музичні свята і т. ін. До навчального плану
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Харківської недільної школи Х.Д. Алчевської, наприклад, входили заняття з позакласного читання. При
цьому книги, рекомендовані для читання, обов’язково рецензувались учителями школи.
Процеси оновлення шкільних програм і навчальних планів відбувались і в приватних навчальних закладах підвищеного типу (ІІ розряду). Такі навчальні заклади надавали так звану "закінчену початкову
освіту" і, як правило, готували дітей середніх та нижчих станів до професійної діяльності. В офіційному
шкільництві приватним навчальним закладам другого розряду відповідали вищі початкові училища з 4річним терміном навчання, провідним програмним документом яких виступало Положення від 25 червня
1912 р. Відзначимо, що навчальні плани вищих початкових училищ якісно відрізнялись від планів початкових навчальних закладів [8:206].
Ці плани були значно розширені предметами математичного, природничого циклу: до них були
включені предмети, які в початкових училищах, за Положенням 1897 р., вважалися необов’язковими,
крім того, передбачалось вивчення нових мов і викладання ручної праці. При цьому на предмети природничого циклу відводилось 24 % навчального часу, математичного – 23 %, естетичного – 18 %.
Відзначимо, що в училищах надавалось закінчене коло знань з російської мови та арифметики. Програми з алгебри та історії відповідали програмі середньої школи. До програм з інших предметів (природознавство, фізика, географія, геометрія) також був включений той самий навчальний матеріал, що мав
місце в курсі середньої школи, але в меншому обсязі й у більш елементарному викладі [8:207].
Деякі приватні початкові навчальні заклади Харківської губернії, фактично, надавали освіту підвищеного типу. Про це свідчить, наприклад, статут Харківського ремісничого училища, заснованого на кошти
міської громади ще у 1884 р. У статуті наводяться навчальні плани, до яких входили загальноосвітні
предмети (закон Божий, російська мова, арифметика), що викладалися в обсязі курсу 2-класних сільськогосподарських училищ Міністерства народної освіти. Це надає підстави вважати училище початковим
навчальним закладом. Але викладання геометрії, фізики, механіки, технології (в прикладанні до ремесел,
що вивчаються), креслення, малювання, ліплення, співів, рахівництва свідчить про значне розширення
курсу й фактичну його відповідність навчальному курсу вищих початкових училищ [3:15].
Аналіз документів, що засвідчують закінчення Харківських професійних курсів А.Н. ІльяшовоїМенчиц [11:25], надає підстави зробити аналогічні висновки, оскільки викладання географії, історії, світознавства, рахівництва, малювання й спеціальних професійних дисциплін не було передбачено навчальними планами для початкових училищ (по Положенню 1897 р.). Зокрема, до змісту навчання згаданих
курсів входили такі предмети: закон Божий, російська мова, арифметика, географія, історія, світознавство, малювання, рахівництво, кроїння білизни, пошиття білизни, кроїння плаття, пошиття плаття, витончене
рукоділля.
Харківська торгівельна школа Товариства взаємодопомоги прикажчиків, яка була заснована у 1883 р.,
також працювала за програмами, наближеними до програм вищих початкових училищ [13:8]. У 1908-09
навчальному році вона надавала яскравий приклад органічної єдності загальноосвітньої і спеціальної
професійної підготовки. Так, до навчальних планів торгівельної школи, крім загальноосвітніх дисциплін
(закон Божий, російська мова, краснопис, співи, історія, арифметика), були включені спеціальні
комерційні предмети, які забезпечували якісну професійну підготовку майбутніх торгівців.
У звіті цієї школи відзначалося, що метою викладання спеціальних предметів було сприяння загальному розвитку учнів і формуванню загальної орієнтації у галузі торгівлі. Тому викладання бухгалтерії та
комерційної кореспонденції пов’язувалось не з вивченням необхідних для ведення бухгалтерських книг
правил, а з формуванням розуміння загальних законів, що лежать в основі рахівництва як такого. Викладання товарознавства, за програмою школи, тісно пов’язувалось із виробленням умінь практичного використання набутих знань і тому ґрунтувалось на вивченні фізики, хімії, ботаніки, зоології, мінералогії та
ін. Заслуговує на увагу факт обов’язкового вивчення у школі нових мов (німецька мова) [13].
Як бачимо, головне завдання Харківської торгівельної школи – поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки – здійснювалося шляхом перерозподілу навчального часу і значного розширення навчальних
програм: на спеціальні дисципліни відводилось 48 % часу, на нові мови – 9 %, природничі предмети – 7,3 %.
Підкреслимо, що в приватних загальноосвітніх навчальних закладах підвищеного типу також відбувалось значне оновлення навчальних програм. У першу чергу мало місце виділення навчального часу на
викладання предметів природничого й естетичного циклів та нових мов (школа В. Носович у Сумах, жіночій приватний навчальний заклад ІІ розряду Л.А. Тихонової у м. Слов’янську, чоловічий навчальний
заклад ІІ розряду з курсом 4-класної прогімназії Біловодської громади та ін.) [11:1-55].
Як бачимо, в процесі оновлення змістового компоненту вітчизняних приватних навчальних закладів
початкового та підвищеного рівня кінця ХІХ – початку ХХ століття помітну роль відіграли ідеї прогресивної вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Нове розуміння тлумачення освітньої мети свідчило про
процеси демократизації, гуманізації, соціалізації вітчизняної школи. Зміни навчальних планів цих закладів відбувались шляхом перерозподілу навчального часу, розширення і поглиблення змісту навчальних
програм. При цьому спостерігалось, перш за все, розширення навчальних планів і програм предметів
природничого, математичного, культурно-естетичного циклів, нових мов, фізичного виховання.
87

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

Характерною ознакою оновлення змістового компоненту навчальних закладів згаданих типів у кінці
ХІХ – на початку ХХ століття стала тенденція до забезпечення зв’язку школи з життям. Досить своєрідним для приватного шкільництва стало прагнення об’єднати загальноосвітню і професійну підготовку
вихованців шляхом розширення змісту освіти.
Розвиток шкільного компоненту приватного шкільництва передбачав індивідуалізацію і диференціацію навчання і виховання, а внесення до навчальних планів клубних занять сприяло забезпеченню саморозвитку особистості через організацію її вільної самостійної діяльності.
Проведене нами дослідження засвідчило, що головними тенденціями оновлення змістового компоненту у приватному шкільництві Харківської губернії у зазначений історичний період стали:
· гуманізація навчально-виховного процесу (простежувалась в оновленні шкільного компоненту навчальних програм приватних навчальних закладів);
· соціалізація освіти (професіоналізація початкового навчання).
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Перетятько Е.В. Инновационные изменения целевых установок и содержания образования в частных начальных учебных заведениях Харьковской губернии (конец ХІХ – начало ХХ столетий).
В статье рассматриваются изменения целевых установок и содержания образования, которые
произошли в частных начальных учебных заведениях Харьковской губернии
в конце ХІХ – начале ХХ столетий.
Peretyatko H.V. Innovations of Educational Targets and Contents in Private Schools in the Kharkiv Gubernia (the End of XIX – the Beginning of XX Centuries).
Educational innovations in private schools of the Kharkiv Gubernia at the end of XIX – the beginning of XX centuries are discussed in the article.
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ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У статті розглядаються перспективні підходи до інтегративного викладання мистецьких дисциплін.
Проаналізовано вплив різновидів мистецтва на формування в особистості цілісної художньої картини
світу.
Новий підхід до розуміння особистості дозволяє ставити перед нею нові завдання: "сприяти
всезагальному розвитку особистості, формувати її культуру, індивідуальний досвід, творчу інтуїцію і
творчу самовіддачу, соціальну та екологічну відповідальність, глобальну самосвідомість" [1:4]. Основне
завдання вищої школи в сучасних умовах полягає в підготовці випускника, здатного до різнобічної
творчої діяльності: професійної, суспільно-політичної, соціально-культурної.
Сучасна цивілізація, стрімке прискорення поступу у всіх галузях, що постійно потребують неординарних рішень, зробили необхідною активізацію креативних потенцій особистості. Перш за все це стосується розробки відповідних напрямків і програм у сфері освіти.
Однією з основних тенденцій щодо зміни сучасних методів навчання є перехід від концепції жорсткого управління до системи організації, підтримки та стимулювання самостійної пізнавальної діяльності
студентів та створення умов для творчості.
Метою освіти є формування гармонійно розвиненої особистості. Цілі, які ставить перед собою освіта,
збігаються з функціями мистецтва. Передача соціально-культурного досвіду не може бути ефективною,
якщо не активізується особистісно-смислова сфера людини. Мистецтво як істотний компонент культури
є єдиним видом діяльності, що створює цілісну картину світу в суцільності думки і почуття. Мистецтво є
найважливішим засобом залучення людини до загальнолюдських, духовних цінностей через власний
досвід, особисте емоційне переживання. Саме мистецтво виражає і формує ставлення людини до всіх
явищ буття і до самої себе, а близькість педагога до мистецтва дозволить надати процесу навчання і спілкування з дітьми гуманно-особистісний характер [2:8].
Викладач вузу – одна із найбільш творчих і складних професій. Актуальність проблеми художньоестетичної освіти полягає у тому, що процес навчання майбутніх учителів музики у вищих педагогічних
закладах має розосереджений характер, кожна зі спеціальностей все ще розв’язує свої вузькопрофесійні
завдання поза орієнтацією на загальну мету підготовки пропагандистів художньої культури. Подолання
складної ситуації ми бачимо в науковому підході до навчально-виховного процесу, розумінні ролі музично-теоретичних та естетичних знань в управлінні процесом пізнання і художнього сприйняття, в усвідомленні того, що метою художнього й естетичного виховання є формування у реципієнтів складних
стереотипів соціально важливих почуттів, усебічний розвиток особистості.
Накопичений мистецтвом досвід потрібно використовувати для цілеспрямованого моделювання навчально-виховного процесу, зокрема, при розробці нових перспективних технологій. Мистецтво виступає ідеальною моделлю цілісного духовного впливу на особистість. Головним педагогічним потенціалом
мистецтва є об’єднання всіх видів виховної діяльності, оскільки воно виступає моделлю комплексного
підходу до виховання особистості і відповідає головній потребі людини в універсальній діяльності та
спілкуванні, а також уможливлює постійний безперервний усебічний духовний розвиток.
Генетичний зв’язок художньої і педагогічної діяльності дозволяє говорити про більш глибоке застосування закономірностей мистецтва у цілеспрямованому формуванні та розвитку особистості, використовуючи всі основні функції мистецтва: художню, гедонічну, ілюстративну, пізнавальну, комунікативну,
виховну. Ізольований підхід до розгляду різновидів мистецтва як замкнених галузей нерідко призводить
до обмеженості художнього мислення, вузькості образно-асоціативних уявлень, недостатньої наукової
компетентності у розумінні стильової атрибутики творів. Тому "зміст предметного навчання мистецтва
слід розглядати в інтегративному контексті – як спорідненість різних елементів знань про особливості
розкриття багатоаспектності навколишнього світу, відображення реальності "мовою" ліній, барв, звуків,
які людина сприймає за допомогою зору, слуху та інших органів чуття" [3:113].
Кожен вид мистецтва має свої особливі засоби гуманістичного впливу на особистість. Література
впливає через канал свідомості могутністю мовних засобів, за допомогою цього вона передає різноманітні переживання життєвого досвіду іншої людини, думки і почуття художніх образів, виховуючи ті чи
інші особистісні якості. Образотворче мистецтво (скульптура, живопис, графіка) розвиває емоційнозначеннєві сприйняття кольору і форм предметного світу. Ці зорові образи (поряд з тактильними) формують уявлення людини про красу навколишнього світу. Образотворча діяльність розвиває зорову пам'ять, спостережливість, просторову уяву, уміння зосередитися, почуття ритму і гармонії, стимулює повноту і синтетичність сприймання життя. Хореографія – мистецтво вираження думок і почуттів мовою
© Плотницька О.В., 2003
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рухів людського тіла. Вона розкриває насамперед красу і гармонію людського тіла, зв'язок естетичного і
морального витоків, народжує поняття про жіночість і мужність. Театр – це синтетичне мистецтво. Воно
має літературну основу; відтворюючи на сцені рух життя людського суспільства, формує у глядача моральні і естетичні ідеали, ціннісні орієнтації. Істотна особливість музики як виду мистецтва складається в
яскраво вираженому емоційному, психофізіологічному характері впливу. Музика не вчить і тим більше
не повчає, а "пропонує" моделі емоційно-чуттєвого сприйняття навколишнього світу, духовного досвіду
людей.
За словами відомого психолога-музикознавця Б.М. Теплова, музика є особливим видом пізнання –
емоційним пізнанням, вона перетворює всі зовнішні впливи на переживання й емоційний досвід. Особливо велике значення має музика для дитячого періоду розвитку людини, коли емоції є генетичними формами регуляції поводження [4:234]. Під впливом музики відбувається формування естетичного смаку як
ядра ціннісних орієнтацій у художній картині світу, розвивається здатність естетичного споглядання і
самозаглиблення. Музика несе в собі не тільки емоції; у процесі музичної діяльності дитина знайомиться
з історичними епохами, особистостями, засвоює кращі зразки поезії, літератури, навіть деякі математичні
і фізичні поняття, пов'язані зі звуком, при цьому формується спрямованість на пізнання світу і самого
себе. Освоєння музики допомагає розвинути мислення – образне і логічне, абстрактне і конкретне; музика формує почуття ритму і гармонії, спостережливість, пам'ять, уяву, голосовий апарат, моторику пальців. Музика здатна чарівним образом допомогти у розвитку, розбудити почуття, забезпечити інтелектуальний зріст.
Важливою умовою формування професійних якостей і умінь майбутніх учителів музики є врахування
у навчально-виховному процесі феномена художньої інтеграції.
В.О. Сухомлинський намагався використати всі можливості, щоб інтегрувати види мистецтв, їх засоби в процесі виховання. Важливе і тонке завдання він вбачав у тому, щоб цінності мистецтва стали духовною потребою школярів, щоб вільний час вони намагалися наповнювати найщасливішою, найжиттєрадіснішою працею душі – осягненням прекрасного. "Справжнє пізнання мистецтва починається там, де
людина осягає прекрасне для себе, для повноти свого духовного життя, живе у світі мистецтва, прагне
прилучитися до прекрасного" [5:544 ].
Д.Б. Кабалевський зазначав, що інтеграція різних видів мистецтв має в собі великі можливості виховання і розвитку музичної культури: вона в поєднанні музики, літератури, образотворчого мистецтва,
а також збагаченні "тріумвірату мистецтв" приєднанням до нього синтетичних мистецтв: театру і кіно
[6:82].
У науковій педагогічній літературі певною мірою висвітлюються різні аспекти інтеграції у навчально-виховному процесі: суть інтеграції, її форми і види розкриваються у дослідженнях С.В. Васильєвої,
К.Ж. Жунусової, В.І. Загвязинського, В.Р. Ільченко, шляхи та умови інтеграції розглядаються Г.І. Батуріною, Ю.І. Діком, А.А. Пінським, В.В. Усановим, І.Я. Лернером, С.Д. Аханкіним, Т.Г. Агібаловим,
М.Г. Сапельниковим, В.Г. Розумовським, Л.В. Тарасовим.
Сучасна інтеграція наукового знання значно зблизила галузі, що досліджують художньо-естетичні
явища або ж концептуально обґрунтовують їх. Художньо-естетична освіта і виховання тісно пов’язані з
позамистецькою сферою дидактики, загальною теорією творчості, соціальною психологією, концентрують базові культурні цінності, парадигми і критерії сьогодення, певною мірою визначають тенденції
майбутнього[7:24].
Інтеграція – це складний структурний процес взаємопроникнення мистецтв, що вимагає розгляду
будь-якого явища з різних точок зору, а також вироблення спільного підходу до їх вивчення, розвитку
уміння застосовувати знання з різних галузей у вирішенні конкретної творчої задачі, формування здатності самостійно проводити творчі дослідження; бажання активно виражати себе в якомусь виді творчості,
спосіб поліхудожнього пізнання мистецьких явищ.
За визначенням Б.П. Юсова, концепція поліестетичного розвитку містить три види інтеграції,
взаємодії мистецтв. Перший, найбільш простий, – сусідство мистецтв, так звана ілюстрація одного твору
мистецтва іншим, близьким за настроєм чи стилем. Другий рівень – взаємодія мистецтв, або
взаємоілюстрація, коли, знайомлячись із "Казкою про царя Салтана" О. Пушкіна, ми слухаємо уривки з
однойменної опери М. Римського-Корсакова і розглядаємо малюнки-сценографії В. Васнєцова. І третій
рівень, який, власне, і є інтеграцією, – художній синтез, в основі якого лежать внутрішні взаємозв’язки,
певні творчі закономірності, що пронизують одне одного.
Констатуючи посилення інтегративних тенденцій у художній діяльності і спираючись на думку фахівців про збереження усього багатства попереднього розвитку і досвіду людства, важливо зберегти і
розвивати мистецтво в усій розмаїтості його видів і в майбутньому. Твердження про настання ери "тотального синтезу" мистецтв і навіть їх розчиненню в деякому "глобальному дизайні" не відповідають
становленню всебічно розвиненої, цілісної особистості, для якої існує можливість практичного освоєння
усіх видів мистецтва.
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Розвинути художню свідомість, музично-образне мислення студентів, сформувати уміння спілкуватися з творами мистецтва, опанувати увесь простір духовних цінностей, розширити сферу естетичноемоційних вражень ми вважаємо головною метою викладання предметів художньо-естетичного циклу.
Оскільки мистецька освіта посідає важливе місце в системі вищої школи, – саме від викладачів художньо-естетичних дисциплін, їхніх знань, почуття відповідальності за рівень організації навчального процесу, методичної ерудиції залежать теоретична підготовка, практичні уміння, а в кінцевому результаті –
кваліфікація майбутнього учителя музики.
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Матеріал надійшов до редакції 10.12.02 р.
Плотницкая О.В. Проблема интеграции предметов художественно-эстетического цикла в
профессиональной подготовке будущих учителей музыки.
В статье рассматриваются перспективные подходы к интегрированному преподаванию
художественных дисциплин. Проанализировано влияние разных видов искусства на формирование у
личности целостной картины мира.
Plotnytska O.V. Problem of Integration of Subjects of an Art-aesthetic Cycle in Vocational Training of the
Future Teachers of Music.
The article considers the perspective approaches to the integrated teaching of art disciplines. The influence of
different kinds of art on formation of a person's integral picture of the world is analyzed.
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САМОВИХОВАННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У даній статті розглядається проблема самовиховання особистості в процесі соціально-педагогічної
діяльності сучасних суспільних об'єднань.
Відомо, що формування особистості передбачає три основні компоненти: вплив соціального середовища, виховний вплив суспільства на особистість через соціальні інститути та свідомий вплив людини самої на себе, тобто самовиховання. Проте остання форма впливу, як зазначає С.М. Ковальов, лише тоді
може називатися самовихованням, коли вона являє собою свідомі дії особистості, спрямовані на власне
самовдосконалення, тобто дії, в яких людина виступає активним суб'єктом самоосвіти, морального, трудового, естетичного саморозвитку [8:4].
У найзагальнішому вигляді самовиховання, на думку І.Д. Беха та Ю.М. Орлова, – це певний тип ставлення, дій щодо самого себе і власного майбутнього з точки зору відповідності певним моральним нормам [3:129; 16:34].
У ході систематичних спостережень за життєдіяльністю членів громадських молодіжних об’єднань ми
дійшли висновку, що їхнє самовиховання – процес, у якому взаємопов’язано проявляється весь духовний світ зазначеної категорії молоді. У ньому взаємодіють моральність, інтелект, воля, емоції. Емоційноморальний характер самовиховання тісно поєднується з вольовим та інтелектуальним, утворюючи складну
картину само зміни особистості.
Як слушно відзначає Ю.М.Орлов, "самовиховання – це не особливе заняття, яке вибирає людина так
само, як вона вибирає професію. Самовиховання – це певний тип ставлень, вчинків, дій до самого себе і
власного майбутнього з точки зору відповідності певному ідеалу" [16:133].
Проведені нами дослідження дають підстави вважати самовиховання складовою частиною соціальнопедагогічної діяльності громадських молодіжних об’єднань, яке істотно впливає на процес соціалізації і
соціального виховання його членів. У зв’язку з цим необхідно зауважити, що існують різні погляди щодо
визначення сутності самовиховання. Так, О.Г. Ковальов вважає, що "самовиховання – це свідома, систематична робота особистості над собою з метою усунення тих чи інших недоліків і формування позитивних
якостей, що відповідають вимогам суспільства й особистого плану розвитку" [7:14]. Зазначене положення
відображене у програмних документах багатьох молодіжних організацій. Так, у Статуті Асоціації Гайдів
України особливо підкреслено, що метою спілки є "сприяння прагненню до самовиховання і самовдосконалення" [14:34]. Програмні положення "Християнсько-демократичної молоді України" містять таке положення:
"Основними напрямками діяльності організації є:
- створення сприятливих умов для всебічного саморозвитку і самовиховання молодої людини" [14:67].
Статут Української Скаутської Організації Пласт особливо наголошує на самовиховному характері цієї спілки молоді: "Пластова самовиховна методика полягає у добровільності членства та поступовій програмі
саморозвитку особистості" [14:103].
На нашу думку, специфіка самовиховання як фактора саморозвитку особистості членів спілок молоді
полягає в тому, що воно серед усіх інших чинників найбільше спирається на індивідуальні особливості молодої людини, її нахили і потреби. Завдяки цьому членам громадських молодіжних об’єднань вдається виявити
для самих себе домінуючі задатки, які в майбутньому можуть суттєво вплинути на всю їхню життєдіяльність, забезпечити оптимальний процес соціалізації. Як слушно зазначає А.І. Кочетов, "принцип максимальної ефективності саморозвитку особистості полягає у прагненні молодої людини якнайшвидше розвинути всі ті якості, сили і
здібності, які в ній уже виявились" [10: 45].
Аналіз праць вітчизняних дослідників показав деякі розбіжності у поглядах на самовиховання, класифікацію його методів, прийомів і засобів. До цього часу залишається недостатньо опрацьованим саме поняття "самовиховання". Так, І.А. Донцов підкреслює, що "особисте вдосконалення виступає в першу чергу як
виявлення творчо перетворювального ставлення людини до самої себе. Воно, власне, є способом творчої
взаємодії людини і соціума, культивування людиною самої себе через активну участь в основних сферах соціального життя" [5:53]. Визначаючи особливості самовдосконалення, відомий український психолог
Г.С. Костюк писав: "Самовиховання – вища форма виявлення саморуху особистості, що розвивається, в
якій вона виступає суб’єктом свого розвитку" [9:96]. Як особливий вид діяльності самовиховання вимагає
активного усвідомлення особистістю власного "Я" (самосвідомість), стосунків з навколишнім світом (світогляду,
свого життєвого досвіду, самого процесу роботи над собою) [2:15]. Співвідносно ж із соціально-педагогічною діяльністю сучасних громадських молодіжних об’єднань, на нашу думку, найточніше і найповніше це поняття трактується у психологічному словнику: "самовиховання – свідома діяльність, спрямована на найповнішу реалізацію
людиною себе як особистості" [15:115]. Визначення самовиховання як діяльності людини спрямованої на
зміну своєї поведінки та якостей, звичайно, досить широке. У зв'язку з цим існують різні погляди щодо визначення сутності самовиховання. Окремі автори (наприклад, С.Ф. Анісімов) акцентують увагу на зв’язку само© Поліщук Ю.Й., 2003
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виховання з рівнем інтелектуального, емоційного, психологічного розвитку особистості, її свідомості, з почуттям відповідальності. А. Арет особливу увагу у своїх дослідженнях звертає на те, що самовдосконаленням займається не тільки окрема людина, а й колективи. Вся досліджена нами соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань є яскравим підтвердженням зазначеного положення.
Як приклад, можна навести діяльність і програмні положення харківського молодіжного об'єднання ЦРМ
"Ludus".
ЦРМ "Ludus" з 1994 року займається розробкою методик рольового моделювання і застосування їх
для допомоги своїм членам у їхньому професійно-освітньому і життєвому самовизначенні, самовдосконаленні і самовихованні.
У своїй роботі зазначене громадське молодіжне об'єднання намагається керуватися такими програмними цілями:
- самовиховання підростаючого покоління в дусі цінностей демократичного, гуманного суспільства;
- утвердження у свідомості молоді гуманістичних загальнолюдських цінностей;
- підтримка, розробка та здійснення оздоровчих, духовних, спортивних, екологічних, гуманітарних та
інших програм" [18:171].
Свою багатогранну діяльність ЦРМ "Ludus" здійснює за такими напрямками:
"У галузі соціальної адаптації: формування умінь працювати в групі; розвиток комунікативних навичок;
навчити приймати рішення в стресових ситуаціях; розвиток толерантного мислення; формування соціальної компетентності.
У галузі освіти: активізація навчального процесу шляхом введення в нього різних ігор; навчання в
дії; навчальні курси з предметів; інтегровані навчальні курси; розробка і видання програм з предметів з
комплексом рольових ігор.
У галузі практичної психології: проведення психологічних самовиховних тренінгів; проведення тренінгів, які спрямовані на допомогу у визначенні власних ціннісних орієнтацій; проведення рольових ігор
як групового психологічного тренінгу" [18:171-172].
Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дає підстави виділити такі найважливіші ознаки самовиховання:
- особливий вид діяльності, спрямованої на себе;
- усвідомлений, планомірний, самостійний процес;
- робота суб'єкта з усвідомлення своїх позитивних якостей та усунення негативних;
- діяльність, у якій відображаються вимоги суспільства до особистості й усвідомлення нею цих вимог.
Серед дослідників і досі немає узгоджених поглядів на структуру, показники та рівні розвитку, етапи
самовиховання. Зокрема, Є. Єлканов, А. Ковальов методами самовиховання вважають самопізнання, самооцінку, самонавіювання. На нашу думку, специфіка самовиховання як фактору розвитку особистості
полягає в тому, що воно серед усіх інших факторів у найбільшій мірі спирається на індивідуальні особливості людини, її нахили та потреби. Підтвердженням цього є результати експерименту Б.І. Додонова.
Зокрема, він довів, що особистість стає гармонійною не з огляду на "пропорційний" і "рівномірний" розвиток всіх її якостей, а внаслідок максимального розвитку тих здібностей, які домінують у її структурі і
визначають сенс її життя та діяльності. У формуванні особистості різні її орієнтації немовби конкурують
між собою, поки не виділяється та з них, яка об’єднує навколо себе всі інші, проникаючи у кожну з них.
Таке домінування є не витісненням інших якостей людини, а перетворенням однієї з них на лідера. "Це
своєрідний варіант координації прагнень особистості шляхом об'єднання навколо найсильнішого з них"
[4:102].
Проблема самовиховання посідає чільне місце і в дослідженнях психологів. Зокрема, вагомий внесок у
розробку теоретичних засад самовиховання, усвідомлення його змісту зробили Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський,
О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн. Сутність їхньої концепції полягає в тому, що самовиховання не може розглядатись ні у відриві від зовнішнього світу, ні в простому пристосуванні до нього. Воно виникає в результаті активної взаємодії з навколишнім середовищем, забезпечуючи нову сходинку в розвитку особистості.
Відповідно до наших спостережень за процесом соціально-педагогічної діяльності громадських молодіжних об’єднань, особлива роль у самовихованні його членів належить емоційно-вольовій сфері, яка забезпечує саморегуляцію внутрішнього світу людини згідно з дійсністю.
Відомо, що емоції відображають загальну мотиваційно-динамічну орієнтацію у можливих подіях, а також мотиваційно-динамічну настройку у вигляді бажаності або небажаності тих чи інших подій, у вигляді готовності до тих чи інших функціонально-енергетичних затрат для перетворення цих подій на відповідний
результат.
Завдяки емоціям суб’єкт соціально-педагогічної діяльності громадського молодіжного об’єднання – колектив його членів – адекватно формує динамічну сферу як окремого спонукання, так і всієї мотиваційної
системи. Без емоційно-динамічної характеристики зазначений суб’єкт не може розібратися в подіях і адекватно
реагувати на них. Небезстороннє, зацікавлене ставлення суб'єкта до дійсності створює напружене емоційне
поле, в межах якого, на нашу думку, і здійснюється процес соціальної і виховної роботи спілки молоді.
Аналізуючи сутність емоційно-вольових характеристик соціально-педагогічної діяльності спілки молоді
ми вважаємо за необхідне розділити емоційний і вольовий компоненти. Так, емоційний компонент діяльності
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громадського молодіжного об'єднання, на нашу думку, включає в себе все те, що пов'язане зі станом
суб’єкта:
- позитивні і негативні емоційні стани;
- конфліктність станів (особистісного і міжособистісного);
- емоційну чуттєвість;
- задоволеність собою, товаришами по спілці, проведеною акцією тощо.
Уперше емоційний компонент в структурі соціальних установок суб'єкта був виділений М. Смітом,
який розглядав його як психологічне переживання індивідом цінності, значення, смислу соціального об'єкта.
Особливості емоційності в процесі самовиховної діяльності членів громадського молодіжного об'єднання дозволяють виділити два основних ефекти, що, на нашу думку, і утворюють феномен емоційності
його колективу. По-перше, це ефект власне емоцій. І, по-друге, це ефект публічності, що утворює "колективну емоційну добавку" до дії окремої особистості. Цей ефект може мати як самостійне значення, так і виступати в ролі своєрідного посилювача дій емоцій. Отже, внутрішньоспілковий емоційний ефект створюється
не тільки за рахунок одночасного переживання членами спілки молоді близьких за тональністю емоційних
станів, викликаних в свою чергу значущими для даної спілки як внутрішніми, так і зовнішніми подіями.
Він має і внутрішню, колективну природу. Адже внутрішні чинники саморозвитку молодіжних організацій
породжують додаткові емоційні ресурси, створюють нові джерела функціонування емоційних станів, які
з'являються на момент, коли актуалізується потреба одного члена організації у спілкуванні з іншим.
Колективна діяльність, яка характеризується відповідною соціальною спрямованістю (у нашому випадку
соціально-педагогічною спілкою молоді), як відзначає Г.С. Антіпіна, виступає основою для виникнення як емоційних взаємовідносин в організованій групі, так і особливих емоційних групових цінностей [1:124].
Отже, емоційні потенціали сучасного громадського молодіжного об'єднання володіють загальними, характерними для любого контактного колективу якостями, що здатні служити джерелами стимуляції активності самовиховної діяльності його членів.
Ідея тісного зв'язку емоційності і рівня розвитку колективу була запропонована В.Г. Івановим, який
розглядав колективні емоції як динамічну характеристику розвитку колективу [6:93].
У процесі проведених досліджень ми дійшли висновку, що роль емоційних станів членів молодіжної
організації в процесі їхньої самовиховної діяльності визначаються її емоційним потенціалом і є важливим
чинником, від якого залежить процес соціалізації і соціального виховання даної категорії молоді.
Розглядаючи емоційну сторону життєдіяльності колективу, А.Н. Лутошкін підкреслював, що кожен колектив володіє своїм емоційним потенціалом [13:153]. На нашу думку, під емоційним самовиховним
потенціалом громадського молодіжного об'єднання слід розуміти закладені в емоційних станах членів
об’єднання можливості до збудження і відтворення життєвої енергії, які в умовах соціальнопедагогічної діяльності об'єднання здатні значно підвищити соціальну активність його членів, а також його самовиховні можливості.
Вивчення зазначеної проблеми дозволило виділити складові елементи емоційного самовиховного потенціалу молодіжної організації. На нашу думку, до них слід віднести:
- емоційний стан членів спілки молоді;
- психологічне поле;
- психологічну атмосферу;
- психологічний клімат.
Оцінюючи зміст цих понять, Е.С. Кузьмін вважає, що поняття "психологічний клімат" найповніше і всебічно відображає характер взаємовідносин між людьми, пануючий зміст суспільних настроїв, умови та
особливості функціонування конкретного колективу [11:185].
Б.Ф. Ломов вважає, що психологічний клімат включає в себе:
- систему міжособистісних відносин (симпатії, антипатії, дружбу тощо);
- психологічні механізми взаємодії між людьми (наслідування, співпереживання, сприяння тощо);
- систему обопільних вимог;
- загальний настрій;
- загальний стиль спільної діяльності;
- інтелектуальну, емоційну і вольову єдність колективу [12:41].
Аналізуючи емоційність спільної самовиховної діяльності членів громадських молодіжних об’єднань,
ми дійшли висновку, що основоположним поняттям, на базі якого слід його (аналіз) здійснювати, є поняття "психологічний клімат колективу".
Одним з перших намагався розкрити зміст зазначеного поняття В.В. Шпалинський, на думку якого,
психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів колективу, яке виникає на
підставі їхньої близькості, симпатії, схожості характерів, уподобань і схильностей [20:183].
М.І. Харлашидзе вважає, що психологічний клімат можна охарактеризувати з врахуванням його основних сторін – психологічної і соціально-психологічної. Психологічна сторона розкривається в емоційних,
вольових та інтелектуальних станах і властивостях організованої групи. Соціально-психологічна сторона
розкривається в інтегрованих особливостях психології організованої групи, значущих для збереження її
цілісності і для її функціонування як самостійного об'єднання. Остання може розглядатися як самостійне поняття, тобто як "соціально-психологічний клімат" [19:7].
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Аналіз різних точок зору на зміст соціально-психологічного клімату дозволяє нам дійти висновку, що
цей феномен являє собою поліфункціональне соціально-психологічне утворення, яким опосередковується
будь-яка діяльність громадського молодіжного об'єднання. При цьому домінуючий психічний настрій
тієї чи іншої частини членів спілки молоді визначає не тільки ступінь включеності кожного індивіда в
діяльність спілки, але й в кінцевому підсумку ефективність всієї її самовиховної роботи.
На нашу думку, специфіка соціально-психологічного клімату полягає в тому, що він являє собою інтегральну і динамічну характеристику психічних станів всіх членів громадського молодіжного об'єднання.
До числа специфічних особливостей феномену соціально-психологічного клімату відносять його подвійну природу. З одного боку, він являє собою певне суб'єктивне відображення у свідомості членів спілки
молоді всієї сукупності внутрішньоспілкової і навколишньої соціальної обстановки, яка у західній психології отримала назву "організаційного клімату". З іншого боку, виникнувши як результат безпосереднього і
опосередкованого впливу на соціальну психіку членів молодіжної організації певних суб'єктивних і об'єктивних чинників, соціально-психологічний клімат набуває відносної самостійності, стає об'єктивною характеристикою організації і починає здійснювати зворотний вплив на її соціально-педагогічну діяльність, а
через неї і на процес соціалізації та соціального виховання її членів.
У соціальній психології доведено, що найвиразніші емоційні стани контактного колективу є відображенням емоціогенних ситуацій, які обумовлені умовами його життєдіяльності. Тому вивчення емоційних відносин членів сучасних громадських молодіжних об'єднань, з позиції дослідження їхньої соціально-педагогічної діяльності, здається нам досить актуальним і необхідним. Так, зокрема, ми дійшли
висновку, що єдність переживань, значущих для членів спілки молоді моментів їхньої життєдіяльності
характеризує ступінь розвитку або сформованості спілки як соціально-педагогічної самовиховної системи.
На різних етапах формування молодіжної організації як соціально-педагогічної самовиховної системи спостерігається динаміка модальності емоційності відносин її членів. Якщо на першому етапі її становлення як суб'єкта соціального і виховного впливів на юнаків і дівчат емоційний фактор відіграє головну роль (відбувається інтенсивний процес визначення головних напрямків соціально-педагогічної орієнтації, встановлення зв'язків і позитивних взаємовідносин), то на етапі становлення і розвитку спілки
молоді як соціально-педагогічної системи все більшого значення набувають когнітивні процеси, і кожний
її член виступає не тільки як потенційний або реальний об’єкт емоційного спілкування, але й як носій певних соціальних і виховних відносин.
Значну увагу привертає і вольовий компонент, його роль в процесі самовиховної діяльності спілок молоді. Відповідно, взаємодія і взаємозв'язок волі члена спілки молоді і "колективної волі" спілки, на нашу
думку, є однією з центральних проблем у дослідженні самовиховної діяльності громадських молодіжних
об’єднань. Вказані взаємодію і взаємозв'язок ми розглядаємо в кількох аспектах:
- воля особистості члена молодіжної організації і "колективна воля" членів організації причинно обумовлюється всім ходом становлення і розвитку громадського молодіжного об’єднання як соціальнопедагогічної самовиховної системи;
- "колективна воля" членів спілки молоді – це принципово нове психолого-педагогічне явище, що виникає як результат колективної взаємодії індивідуальних вольових зусиль членів спілки;
- "колективна воля" членів громадського молодіжного об’єднання в свою чергу впливає на волю особистості
члена об’єднання і визначає його поведінку;
- воля особистості члена спілки молоді, в свою чергу, впливає (у певних межах) на процес самовиховання
своїх товаришів по спілці.
На нашу думку, "колективна воля" членів громадського молодіжного об’єднання являє собою єдність
під час виконання певних дій, але це не проста механічна сума індивідуальної волі кожного члена об'єднання зокрема , а принципово нова ("жива") соціально-психічна сила (а в контексті соціальної і виховної
роботи його членів, і соціально-педагогічний феномен). Отже, "колективна воля" членів спілки молоді
розглядається нами як здатність спілки здійснювати певні дії (у нашому дослідженні – соціальнопедагогічну діяльність), спрямовані на досягнення поставлених цілей – соціалізацію молоді і виховання
гармонійно розвинутих громадян демократичного правового суспільства. Адже громадське молодіжне
об’єднання за своєю соціально-педагогічною сутністю є контактним колективом, а відтак постійно відчуває протидію як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, внаслідок чого об’єднання знаходиться у стані
постійних динамічних соціально-психологічних видозмін.
Відомо, що вихід із напружених конфліктних ситуацій у контактного колективу значною мірою визначається його здатністю узгоджено і швидко мобілізовувати "колективну волю" та актуалізовувати свій емоційновольовий потенціал.
Оскільки для подолання виникаючих в процесі соціально-педагогічної самовиховної діяльності громадських
молодіжних об’єднань суб’єктивних і об’єктивних труднощів необхідна організація "колективного реагування",
то виникає потреба у виділенні спеціальної соціально-психологічної характеристики, яка розкривала би
здатність спілки молоді до активного впорядкування невпорядкованих, невизначених внутрішньоспілкових станів в упорядковано-організовані, чітко визначені.
А.А. Русалінова в якості такої характеристики "колективного реагування" виділяє категорію "згуртованість колективу", під якою розуміє ідеологічну, моральну, інтелектуальну, емоційну і вольову єдність його
95

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

членів [17:155]. На нашу думку, про "згуртованість" членів громадського молодіжного об'єднання, як про
найважливішу соціально-психологічну ознаку об'єднання можна говорити тільки в поєднанні зі спрямованістю його членів на суспільно значущі цілі, оскільки без такої спрямованості ефективна соціальнопедагогічна самовиховна діяльність в принципі неможлива.
Емпіричним показником згуртованості є ціннісно-орієнтаційна єдність членів молодіжної організації.
Вперше ціннісно-орієнтаційну єдність організованого контактного колективу, як показник згуртованості
його членів, було досліджено А.В. Петровським. Ним було встановлено, що в колективах різного рівня розвитку спостерігається певна динаміка ціннісно-орієнтаційної єдності, причому в розвинутих колективах
вона вище, ніж у недавно утворених об'єднаннях. Базуючись на зазначених дослідженнях та власних емпіричних спостереженнях, ми вважаємо, що між результативністю соціально-педагогічної самовиховної
діяльності членів спілки молоді і мірою її єдності існує прямий зв'язок: найбільш працездатні і організовані молодіжні формування і є найбільш згуртованими. Високий ступінь подібності світоглядних позицій
членів спілки молоді зі значущих для молодіжного товариства питань являє собою основу для опору його
членів деструктивним впливам, а, відповідно, є важливим чинником ефективності самовиховного процесу.
У якості показника ефективності самовиховної діяльності спілки молоді нами виділено такий феномен, як "колективістське самовизначення". З його допомогою члени спілки молоді створюють свої
власні духовні цінності і ціннісні орієнтири. Саме зазначений феномен, як засвідчують результати проведених досліджень, і лежить в основі організації спільної самовиховної діяльності членів молодіжного формування і є показником його стресостійкості.
Таким чином, процес самовиховання членів сучасних громадських молодіжних об'єднань є важливою психолого-педагогічною проблемою, яка потребує фундаментального дослідження в загальному контексті вивчення соціально-педагогічної діяльності зазначених об'єднань.
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
У статті розглядаються форми роботи при вивченні спеціальної лексики на факультативних заняттях
з російської мови, які допоможуть учням краще розуміти мовну природу термінів, номенклатурних одиниць, професіоналізмів, встановити їх відмінність.
На изучение профессионально-терминологической лексики в школьном курсе русского языка дается
немного времени. Однако проявление новых технологий, информация, компьютеризация приводят к
образованию огромного количества терминов, номенклатурных единиц, профессионализмов, глубокое
изучение которых продиктовано, прежде всего, потребностями современного научно-технического
общения. Расширить знания учащихся по специальной лексике, на наш взгляд, могут факультативные
занятия по русскому языку, которые обогатят словарь учащихся, расширят их кругозор по определенным
областям науки, техники, искусства, повысят их речевую культуру, воспитают у них навыки
самостоятельной работы с научной литературой, толковыми и энциклопедическими словарями. Чтение
научной и научно-популярной литературы в большей степени способствует расширению пассивного
словаря. Многие методисты и психологи считают, что нельзя ограничивать словарь учащихся только
активным минимумом без какого-либо пассивного запаса, так как это сузило бы возможности учащихся
в области самостоятельного ознакомления с научной литературой.
Следует обратить внимание на то, что в научной, а также в учебной литературе (в частности, в
школьной) часто не различаются термины, номенклатура и профессионализмы. Авторы не всегда
последовательны в их характеристике, определении. Единственное, в чем сходится большинство ученых,
– это то, что специальная лексика представляет собой особую подсистему лексики литературного языка,
отличную от других ее слов. Именно она обеспечивает современные информационно-коммуникативные
процессы в условиях научно-технического прогресса. Необходимо помнить и о том, что эта группа слов
является одним из активных источников пополнения словарного состава литературного языка. Мы
полагаем, что понятия "термин", "номенклатура", "профессионализм" необходимо разграничивать, так
как каждая из этих лексических единиц характеризуется своей языковой спецификой, которая
определяет ее место в разряде специальной лексики [1 ].
Под термином понимается слово или словосочетание,формирующее и выражающее профессиональное
понятие и применяемое в коммуникативных процессах общественного производства. Совокупность
терминов, связанных друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и
грамматическом уровнях, образуют терминологическую систему (терминологию).Ср.: техническая
терминология, медицинская, математическая, философская и т.д. Особенности терминологии какой-либо
области науки, техники, производства обусловлены спецификой обозначаемых понятий и историей
системы понятий данной области знаний. Термины отличаются от слов общелитературного языка прежде
всего: 1) наличием дефиниции ("термины не толкуются, а определяются", определения им приписываются);
2) строгой системностью (они члены определенной строгой системы, в которой занимают строго
опреденное место); 3) отсутствием экспрессивной окрашенности.
Семантические процессы (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, гипонимия), происходящие
в терминологиях, имеют общеязыковой характер, но развиваются несколько отлично от
общелитературного языка. Например, в общелитературном языке под синонимами принято понимать
слова, которые совпадают по основному значению, но различаются 1) оттенками значения или 2)
стилистической окраской, или 3) тем и другим, 4) способны к взаимозаменяемости в контексте.
Существуют еще (их немного) абсолютные синонимы. Терминологиям же свойственна именно
абсолютная синонимия, что дает основание именовать это явление терминологической дублетностью.
Ср.: лингвистическая терминология: сказуемое = предикат, многозначность = полисемия, приставка =
префикс, окончание = флексия и др.[2:54], [ 3 ].
Многозначность терминов, а также их синонимия, омонимия, антонимия отмечаются обычно в числе
недостатков многих современных терминологий. Наличие у них строгой дефиниции приводит к тому,
что экспрессивно-эмоциональная окрашенность им не свойственна.
Терминология создается на базе средств общего языка, но неоспорим и тот факт, что в способах
образования терминов есть и свои специфические черты. Во-первых, терминология располагает более
широким и разнообразным набором словообразовательных средств. В терминообразовании свободнее
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комбинируются исконные, заимствованные и интернациональные словообразовательные средства. В
терминологии чаще, чем в литературном языке, создаются лексические единицы синтаксическим
способом. Во-вторых, используя все основные средства общелитературного словообразования,
терминология создала и активно владеет собственно терминологическим фондом словообразовательных
средств. В-третьих, в пределах определенной терминосистемы
наблюдается регулярность
(однотипность) словообразовательных моделей [4: 60].
Морфологическая структура терминов разнообразна. Она представлена и существительными, и
глаголами, и наречиями.
Среди языковых единиц, образующих терминологии отраслей науки, техники, производства и
культуры, всегда есть группа единиц, семантическая структура которых непосредственно определяется
особенностями номинации объектов и выражения понятий. Это так называемые номенклатурные
единицы, соотнесенные с единичными понятиями. Значение номенклатурных единиц носит чисто
денотативный характер, в то время как термины, поддерживая связь с дефиницией, обладают логическим
значением.
По сфере человеческой деятельности, обслуживаемой номенами, выделяют три типа номенклатуры:
научную, производственную (или техническую) и коммерческую. Каждый из этих типов характеризуется
своим специфическим планом содержания и планом выражения. Поскольку номенклатура появилась в
языке позднее, чем имена нарицательные и собственные, она использует их для создания своих единиц.
В.М. Лейчик подсчитал, что в русском языке для ее создания используется около 20 способов
образования. Ср.: коммерческие номены: зубная паста "Ягодка", "Чебурашка", крем "Вечер", хлеб
"Полесский" и т.п.; научные и технические: витамин А,В,С,Е, самолет ТУ-144, АН-24, ТУ-154 и др.[ 5: 23].
От терминов отличаются профессионализмы – разговорные слова, стилистически сниженные,
имеющие часто локальный характер, обозначают в основном понятия, связанные с процессами труда, и
являются зачастую дублетами специальных терминов.
Языковеды подметили одну существенную особенность возникновения профессионализмов. Они
образуются чаще всего посредством сужения смыслового значения общеупотребительных слов,
посредством их переносного употребления и, наконец, посредством сокращений словосочетаний и слов.
Ср.: в издательско-полиграфическом деле употребляются образованные в результате метафоры и
метонимии такие профессионализмы, как: висячая строка, вожжи, коридор, фонарик, форточка, шапка,
подвал, осадить мурашку и т.п.[ 6:141].
По сфере их употребления выделяют просто профессионализмы (охотников, рыболов и т.д.) и
профессиональные жаргонизмы – неофициальные названия специальных понятий, распространенные
среди людей какой-либо профессии. В первой группе, как правило, терминов почти нет. Здесь бытуют в
основном профессионализмы. Например, в речи коневодов употребляется до 35 названий видов конской
побежки: нарысь, скупа, хода и др. У охотников существует много названий лисы (по масти и породе),
Ср.: простая, рыжая, лесная, огневка, красно-бурая, крестовка, черно-бурая, черная, карсун, белая и т.д.
Во второй же группе профессионализм выступают обычно как дублеты научных, технических и т.п.
терминов. Как правило, такие названия экспрессивно окрашены. Например, моряки нередко говорят
каплей, каплейт, стармех, старпом вместо официальной должностной номенклатуры: капитанлейтенант, старший механик, старший помощник. У музыкантов духовики – это исполнители на духовых
инструментах, струнники – играющие на струнных инструментах, народники – играющие на народных
музыкальных инструментах и др. Граница между ними выделяется чисто условно. Неоспорим тот факт,
что термины в разряде специальной лексики занимают господствующее положение. Это слова более
высокого порядка в названиях предметов, явлений окружающей действительности (даже по сравнению
со словами общеупотребительной лексики).
Специальная лексика не заперта за семью замками в специальных журналах и словарях, а находится
все время рядом с общелитературной лексикой, активно включается почти во все жанры и стили
литературного языка и сосуществует с общелитературной лексикой. При этом происходит
взаимовлияние и взаимообогащение [ 7].
Для углубленного изучения специальной лексики на факультативных занятиях по русскому языку
можно предложить следующие типы упражнений, которые помогут учащимся лучше понять языковую
природу терминов, номенклатурных единиц, профессионализмов, установить их различия.
Упражнение № 1.
Найдите в толковом словаре русского языка на буквы а, в, л, слова специальной лексики (термины,
профессионализмы). Людьми каких профессий они употребляются? Какие они по происхождению –
исконно русские или заимствованные?
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Упражнение № 2.
Какие термины используются в изучаемых вами науках: в русском языке, в математике, в физике, в
химии, в географии, в литературе. Имеют ли они синонимы, антонимы, омонимы? Все ли они
однозначны? Какие они по происхождению? Чем друг от друга отличаются данные терминосистемы ?
Упражнение № 3.
Прочитайте рассказ И.А. Бунина "Ловчий". Выпишите слова специальной лексики. Термины это или
профессионализмы? Обратите внимание на их объяснение автором.
Упражнение № 4.
Какие вы знаете профессионализмы охотников, рыболовов?
Упражнение № 5.
В каких рассказах В.В. Бианки встречаются охотничьи профессионализмы?
Упражнение № 6.
Прочитайте повесть Ю. Крымова "Танкер Дербент", где встречаются разнообразные термины
(радиотехнические, морские и пр.). Определите, к каким терминосистемам они относятся и с какой
целью используются автором.
Упражнение № 7.
С какими профессиями связаны данные ниже слова?
Проверьте по толковому словарю, какие из них стали общеупотребительными, а какие относятся к
специальной лексике? Какие еще вам известны специальные слова, употребляемые представителями
этих профессий? Какие из этих слов вы можете объяснить без помощи словаря?
Опера, кларнет, кросс, зарядка, кислота, инертный газ, соната, ангина, наркоз, лейкемия, регби, гобой,
разминка, аут, ноктюрн, ксилофон, мелодия, хоккей, тренировка, тычинка, водород, диагноз, фиброма,
квантовая электродинамика, спринтер, кантата, магнетизм, позвоночные, внутривенная инъекция.
Упражнение № 8.
Кто по профессии ваши родители, старшие братья, сестры, соседи? Прислушайтесь к их речи и
запишите слова специальной лексики, которые они употребляют. Объясните их значение.
Упражнение № 9.
Вспомните книги, прочитанные вами в последнее время. В каких из них рассказывается о людях,
владеющих той или иной специальностью? Какие слова специальной лексики из этих книг вы можете
назвать? С какой целью использует их автор?
Упражнение № 10.
Обратите внимание на объяснение одинаковых слов. Какие из них относятся к терминам, а какие к
общеупотребительным словам? Как называют в языке такие слова? К каким терминологиям они
относятся?
З в е з д а – "небесное тело…, по своей природе сходное с Солнцем и представляющееся взору
человека на ночном небе светящейся точкой".
З в е з д а – "гигантский раскаленный самосветящийся газовый шар с температурой ядра в среднем от
15 до 30 млн. градусов".
С о л н ц е – "небесное тело, от которого земля получает тепло и свет".
С о л н ц е – "раскаленный газовый шар, в недрах которого проходят термоядерные реакции и
который заключает в себе 99,87% массы всей Солнечной системы".
Л у н а – "небесное тело, естественный спутник Земли, светящийся отраженным солнечным светом".
Л у н а – "второе после Солнца яркое светило и самое близкое к Земле небесное тело; темный шар
диаметром в 3.474 км., его поперечник немногим более ¼ земного, а объем в 49 раз меньше…".
Р у ч е й – "небольшой водный поток".
Р у ч е й – "небольшой постоянный или временный водный поток, образованный стоком снеговых
или дождевых или выходом на поверхность подземных вод".
Упражнение № 11.
Назовите слова, которые воспринимаются как общеупотребительные, а в речи профессиональной
приобретают значение и функции терминов.
Упражнение № 12.
Прочитайте тексты, найдите в них термины и профессионализм, которые являются синонимами. Чем
отличаются профессионализмы от терминов?
"Юрия это забавляет, но штабс-капитан запыхтел: два подряд исправленных ударения его бесят. Но
флот во многом отличается от армии: юнкер – гардемарин, обыкновенный рапорт – по-флотски рапорт, в
армии на север указывает компас, во флоте – компас. Все это – мелочи, но мелочи только подчеркивают,
что штабс-капитану никогда не понять пышной четкости флотской службы" (Л. Соболев. Капитальный
ремонт).
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"– Как сегодня – ничего не случилось? – Лена покраснела. – Богданова слегка подбило чижиком, –
прокричала она около инженерского уха. – Что значит "чижик"? Что это за терминология! Когда вы
научитесь говорить ясно? – Лена улыбнулась. – Сергей Николаевич, вы же прекрасно знаете, что такое
"чижик". – Я знаю термин "обрубок металла". Никаких "чижиков" (К.Паустовский "Онежский завод").
Упражнение № 13.
В данных ниже словосочетаниях и предложениях подчеркнутые слова употреблены в переносном
значении. В какой профессии они употребляются в прямом значении? О значении незнакомых слов
справьтесь в толковом словаре.
Гений А. Пушкина достиг в то время апогея своей зрелости. В зените славы, политический вакуум,
сцементировать коллектив, симбиоз науки и искусства, вирус недоверия. Дайте мне ваши координаты.
Упражнение № 14.
Что вы знаете о переходе слов специальной лексики в общеупотребительную лексику русского
языка? Как называется этот процесс?
Упражнение № 15.
Как образованы приведенные ниже астрономические термины? Обратите внимание на
происхождение суффиксов, приставок. О значении этих терминов справьтесь в "Энциклопедическом
словаре юного астронома" (сост.Н.П. Крпылев). М., 1986 или Куликовский П.Г. "Справочник любителя
астрономии".М., 1971.
Излучение, затмение, светимость, туманность, спутник, отражатель, метеороид, астероид, космодром,
ракетодром, астролог, планетолог, нутация, вариация, протопланета, протосолнце, перигей, перицентр,
апогей, апоселений, макрокосмос, метагалактика, созвездие, противостояние, каметоискатель,
лунотрясение, космическая пыль, искусственный спутник, солнечный ветер, факел, лунные цирки.
Упражнение № 16.
Укажите в данных словах номенклатурные наименования. Какие из них технические, а какие –
коммерческие?
Самолет ТУ-154, самолет ИЛ-86, конфеты "Белочка", "Вечерний звон", холодильник "Днепр",
автомобиль "Запорожец", ткань "Радуга", витамин А, витамин В, витамин С.
Упражнение № 17.
Какие номенклатурные наименования окружают вас дома?
Упражнения № 18.
Прочитайте в книге Л.А. Введенской и Н.П. Колесникова "От собственных имен к нарицательным",
написанной для старшеклассников (М., 1981) раздел "Собственное имя или нарицательное?", где авторы
пытаются выяснить, к какому разряду слов (к собственным или нарицательным) следует относить
коммерческие номенклатурные наименования. А как вы думаете?
Упражнения № 19.
Прочитайте отрывки из стихотворений. Найдите в них термины. С какой целью используются в языке
поэзии слова специальной лексики?
… И не отточишь
Никаких лопат,
Чтоб все пласты поднять вот эти снова,
Где происходит атомный распад
Неуловимых элементов слова.
(Л. Мартынов. Гора.)
Причудливые небесные тела.
Горят, блистают, излучают кванты.
(С. Куняев. Кинозвезды.)
Посреди Вселенных сшибленных,
На маховиках судьбы
Блещут лунными подшипниками
Эти лагерные лбы.
(А. Вознесенский. В эмигрантском
ресторане).
Упражнение № 20.
Для чего используется в художественных произведениях специальная лексика? Какие вы знаете
поэтические произведения, в которых встречаются термины? С какой целью их используют поэты?
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русскому языку.
В статье рассматриваются формы работы по изучению специальной лексики на факультативных
занятиях по русскому языку, которые помогут учащимся лучше понять языковую природу терминов,
номенклатурных единиц, профессионализмов, установить их различия.
Rudnitskaya L.I. Activities Aimed at Learning Specialized Vocabulary at Russian Optional Classes.
The article highlights activities aimed at learning specialized vocabulary at Russian optional classes. These activities will enable students to better understand the linguistic nature of terms, nomenclature units, professionalisms and to determine differences between them.
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РОЗВИТОК ШКІЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ВОЛИНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
В статті зроблено історико-педагогічний аналіз процесу становлення і розвитку краєзнавства на
Волині в ХІХ – на поч. ХХ ст.
Дослідження Волинського краю було започатковане в середині ХІХ ст. Цьому сприяли праці
П. Батюшкова, С. Каретникова, М. Теодоровича. Вивченню природи Волині приділяли увагу В. Вернадський, О. Воєйков, О. Карпінський, О. Косовський, М. Кудрицький, В. Липський, П. Тутковський,
О. Ферсман та ін. Про Волинський край згадувалось у творах Т. Шевченка, Лесі Українки, Олени Пчілки,
І. Огієнка.
У 1828 році професор В. Бессер склав першу фізико-географічну характеристику Волині, в якій
подаються загальні відомості про флору Полісся. У 1853 р. дослідженням флори на Правобережному
Поліссі займався О. Рогович, який подав перші ґрунтовні списки рослин Лісостепу і Полісся і зібрав
гербарій (10 тис. аркушів) рослин України. В останній чверті ХІХ ст. досліджував Полісся флорист
І. Пачоський, що відображено в його праці "Флора Полесья и прилегающих местностей". Багато уваги
вивченню нашого краю приділяв Г. Танфільєв. У 1899 р. побачила світ його праця "Геоботанический
очерк Полесья".
У середині ХІХ ст. професор Київського університету К. Кесслер у роботі "Естественная история
губерний Киевского учебного округа" подав відомості про поширення деяких видів тварин Волині.
Засновник наукового ґрунтознавства В. Докучаєв також займався дослідженням території Волині.
Вагомий вклад у вивчення Полісся зробив і ґрунтознавець, ботанік, лісознавець Г. Висоцький.
Під керівництвом відомого дослідника Волині П. Тутковського і професора Новоросійського
університету В. Ласкарєва на рубежі ХІХ-ХХ ст. велась геологічна зйомка для складання 10-верстової
карти Волинської губернії. Ця робота проводилась за розпорядженням Російської Академії наук.
Вивченню клімату Волині присвятили свою діяльність такі відомі вчені, як О. Воєйков, О. Клосовський,
О. і С. Бржозовські.
Яскравий слід у дослідженні культурно-мистецького життя краю залишила О. Драгоманова-Косач,
більш відома як Олена Пчілка. Вона була відомою діячкою українського культурно-просвітницького
руху кінця ХІХ- поч. ХХ ст. Олена Пчілка багато написала для дітей, активно співробітничала в
українському дитячому журналі "Дзвіночок", що виходив у Львові, видавала українською мовою журнал
"Рідний край" у 1908-1916 роках. Спеціально для дітей був призначений додаток до "Рідного краю" –
журнал "Молода Україна" (1906, 1908-1914). Проживаючи на Волині, Олена Пчілка займалась
етнографічними дослідженнями, вивчала побут сіл Волині, народні орнаменти, про що свідчить збірник
"Український орнамент", виданий у 1876 році, а також "Українські узори" (1912, 1927).
Досвідчений етнограф і фольклорист, Олена Пчілка прилучила до скарбниці народної творчості своїх
дітей, вчила їх з пошаною ставитись до народних традицій. Саме дякуючи матері, Леся Українка любила
свій край і займалась дослідженням його фольклору і етнографії. З дитячих років запам’ятала Леся
Українка свято Івана Купала. Через багато років вона подала етнографічні матеріали у львівському
журналі "Життє і слово" (1894 рік), де були переважно представлені купальські пісні та описи
обрядового свята Купала. Почуті в дитинстві пісні, казки, різні повір’я, звичаї були вміщені у виданому
в 1903 році збірнику "Дитячі ігри, пісні і казки з Ковельщини, Лущини і Звягельщини (на Волині)" [1].
Треба відзначити, що велику роль у творчому житті Лесі Українки відіграв К. Квітка, який з 1899
року систематично записував наспіви українських пісень з її голосу. За 10 років він записав від Лесі
Українки 222 українські народні пісні. Вже після смерті Лесі Українки К. Квітка видає збірку "Мелодії з
голосу Лесі Українки" у двох випусках [3-4]. У передмові до збірки К. Квітка зазначив: "Ці пісні
переймала Леся Українка найбільше від свого рідного і коханого волинського краю в дитячі літа і в
ранній молодості...".
Вивчав історію, народний побут, звичаї, фольклор, релігію, діалекти Волині видатний вчений,
професор, педагог, історик, богослов І. Огієнко. В 1914 році побачили світ дві історико-краєзнавчі брошури
про його рідне місто Брусилів – "Брусиловская Свято-Воскресенская замковая церковь: Истор. почерк" [5] і
"Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительная деятельность" [6]. Метою цих творів
було привернення уваги дослідників до вивчення стану освіти, церковних братств і культури Волині.
На особливу увагу заслуговують також книги І. Огієнка "Українська Житомирська Євангелія 1571 р.
Опис пам’ятки, аналіз мови"[7], а також "Історія українського друкарства" [8]. У цих працях І. Огієнко
вперше здійснив вивчення відмінних і спільних рис Житомирської і Пересопницької Євангелій.
В роботі "Князь Костянтин Острозький і його культурна праця" [9] він повідомив нові факти про
подвижницьку діяльність на Волині Костянтина Острозького.
Цілеспрямованому вивченню Волині слугувало створення Товариства дослідників Волині в 1900 році,
а активні учасники його С. і О. Бржозовські, М.Кудрицький, О.Фотинський, М.Трипольський працювали
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викладачами в освітніх закладах м.Житомира і, таким чином, несли ідеї Товариства дослідників Волині
до учнівського загалу. М. Кудрицький брав участь в розробці програми розвитку метеорології в Україні.
В 1882-1901 рр. він викладав у Коростишівській учительській семінарії, де організував підготовку
спостерігачів-метеорологів, створив агрометеорологічну мережу на Поліссі (на той час найбільшу в
Росії). М.Кудрицький викладав в гімназіях м. Житомира (1901-1919) і в Житомирському інституті
народної освіти (1919-1926).
С. Бржозовський, будучи членом Товариства дослідників Волині, протягом 4-х років обіймав посаду
охоронця музею Товариства, був членом комітету музею. З 1906 р. С. Бржозовський викладав
математику, фізику, географію та космографію у вищих класах жіночих гімназій м. Житомира. Навесні
1911 р. С. Бржозовський розробив проект організації Волинської губернської метеорологічної мережі,
який був прийнятий Волинським губернським зібранням. Восени цього ж року С. Бржозовький вступив
на посаду губернського метеоролога Волині. Протягом 1911-1915 рр. він організував 24 метеорологічні і
майже 200 дощомірних станцій.
Поруч з чоловіком, як член Товариства дослідників Волині, трудилась і О. Бржозовська. Вона
проводила велику роботу щодо збору, обліку, впорядкування експонатів музею, працювала
екскурсоводом, скарбником Товариства дослідників Волині. Водночас О. Бржозовська викладала
географію в приватних та жіночих гімназіях м. Житомира.
Говорячи про розвиток шкільного краєзнавства цього періоду, необхідно звернутися до діяльності
чоловічих і жіночих навчальних закладів Волині. Краєзнавство як навчальний предмет у всіх типах шкіл
не викладалось. Все ж в деяких народних училищах вивчалась географія з елементами
батьківщинознавства [10]. Після лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 р., очевидно, однією
з ознак демократизації соціального життя було те, що краєзнавство почали вивчати у жіночих навчальних
закладах Волині[11]. Як свідчить аналіз архівних джерел, місцевої преси гімназисти та учні здійснювали
краєзнавчі спостереження та численні екскурсії у позанавчальний час. Так, при 1-й чоловічій гімназії у
Житомирі існувала метеорологічна станція, де учні під керівництвом педагогів проводили різноманітні
спостереження та дослідження. Зокрема, за участю вчителя фізики і математики М. Коломайцева учнями
гімназії велись спостереження над атмосферними опадами, грозами, атмосферним тиском і відносною
вологістю повітря. Результати спостережень надсилались у метеорологічні обсерваторії м. Києва та м.
Одеси [12: 11]. Під керівництвом уже згадуваного вчителя математики і фізики М. Кудрицького велись
спостереження за температурою повітря, атмосферним тиском, опадами, грозами, випаровуванням води,
сонячним світлом. Результати спостережень надсилались до Петербурга, в Миколаївську головну фізичну
обсерваторію для друкування в літописах обсерваторії [13:4].
У звіті 1-ї чоловічої гімназії за 1903-1904 н. р. вказується, що групою учнів викладача
М. Кудрицького також велись спостереження за температурою ґрунту на поверхні і різних глибинах, а
також вологістю повітря, випаровуванням води. Результати спостережень були надіслані в управління
Київського Учбового Округу для влаштування Педагогічного музею [14:4].
У 1908-1909 н. р. спостереження на метеорологічній станції проводились і учнями викладача
Н. Матвєєва. Результати досліджень після перевірки і обчислень надсилались до Головної фізичної
Обсерваторії [15: 4].
До краєзнавчої роботи цього періоду можна віднести численні різноманітні екскурсії, які організовувались
керівництвом навчальних закладів у вигляді заохочень, а також прогулянки до приміських лісів, де учні могли
краще ознайомитись з природою, тваринним і рослинним світом рідного краю.
У звіті 1-ї чоловічої гімназії за 1902 рік вказувалось, що для старших гімназистів неодноразово
організовувались екскурсії до місцевих цукроварень та винокуренних заводів, а для учнів молодших
класів – до лісу і недалеких міст та сіл [16:9].
Зокрема, 20 вересня 1903 р. була організована військова прогулянка учнів під наглядом викладачів по
Бердичівському шосе. Вони пройшли 4 версти і розташувались у лісі. Одні займались іграми, інші –
розглядали рослини і тварин, що їх оточували [17:7]. Цього ж року під керівництвом вчителів
природознавства було здійснено шість природничо-історичних екскурсій (по одній з учнями кожного
класу). Метою цих екскурсій було знаходження і розгляд рослин і тварин, з якими учні знайомились на
уроках за таблицями та малюнками [18:10].
27 вересня 1907 року за ініціативою законовчителя (священика Седоровича) учнями 8-х класів 1-ї
чоловічої гімназії була проведена екскурсія до Почаївської Лаври під керівництвом викладачів історії
Циркуна А. і російської мови та літератури Воронова Н. Метою екскурсії було виховання релігійноморальних почуттів та ознайомлення учнів з пам’ятками давнини. Антонієм (Архієпископом
Волинським) після прибуття до Почаєва учням було представлено всі пам'ятки давнини і найбільш
славетні місця. Екскурсія не була безрезультатною: учні, маючи на меті залишити пам'ять про цю
поїздку, зібрали гроші (60 карбованців) і придбали Почаївську Ікону Божої Матері, живописні роботи .
Дещо складніше було влаштовувати краєзнавчі екскурсії у жіночих навчальних закладах, адже вони
були напівзакриті. Ученицям не дозволялось залишати навчальний заклад, були визначені погодинні
терміни для виходу із гімназії. Для організації екскурсій необхідно було одержати велику кількість
різноманітних дозволів вищого керівництва. Тому в жіночих навчальних закладах екскурсії проводились
рідше, ніж у чоловічих.
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Про екскурсії в жіночих навчальних закладах зустрічаємо повідомлення на сторінках тогочасної
місцевої газети "Волинь". Так, 16 вересня 1901 року була влаштована прогулянка учениць Маріїнської
гімназії до Зеленого гаю. Треба зазначити, що в цей же день виїхали на екскурсію учні старших класів
2-ї чоловічої гімназії. Вони відвідали Коровинський маєток родини Терещенків, де знаходився цукровий
завод. 18 вересня цього ж року учениці гімназії Н. Овсяннікової провели кілька годин в Бердичівському
лісі, де ознайомились з місцевою фауною і флорою [19].
Потрібно зазначити, що оскільки краєзнавство в навчальних закладах не викладалось, то й
підручників з цієї дисципліни не було. Однак, у 1901 році в Міністерстві народної освіти Росії
розглядалось питання про складання підручника з батьківщинознавства. До загальної його частини мали
увійти відомості з географії, а до спеціальної – з місцевої топографії, етнографії, метеорології, шляхів
зв’язку (сухопутних і річкових),
фауни, флори, фабрично-заводської промисловості,
сільськогосподарського виробництва, а також відомості про корисні копалини рідного краю. У
майбутньому передбачалось звернути увагу на вміння учнів читати карти та топографічні плани,
користуватись компасом тощо. До програми занять також мали ввійти прогулянки до місцевих
живописних краєвидів і здійснення, якщо можливо, більш далеких екскурсій. Засобами
батьківщинознавства передбачалось пояснити учням місцезнаходження їх батьківщини відносно інших
держав, а також етнографічне, побутове і торгівельно-промислове значення досліджуваного регіону та
його зв’язки з сусідніми територіями.
Для вироблення окремих програм пропонувалось оголосити конкурс для складання підручника з
батьківщинознавства. Однак робота ця була перервана політичними подіями 1905 р. та першою світовою
війною.
Отже, дослідження Волинського краю, започатковане окремими ентузіастами у минулому столітті,
помітно активізувалось, розвинулось членами Товариства дослідників Волині на початку ХХ ст., котрі
зробили помітний внесок у розвиток знань про природу, історію та культуру Полісся. Проте ці надбання
в освітніх установах Житомира й Волинської губернії тогочасними учнями вивчалися певною мірою
епізодично і лише у позанавчальній діяльності.
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В статье сделан историко-педагогический анализ процесса становления и развития краеведения на
Волыни в ХIХ- нач. ХХ ст.
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in Volyn in XIX-the beginning of XX cent.
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ОСВІТНІ РЕФОРМИ 80-90-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ: АНГЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД
У статті аналізуються причини, цілі та шляхи здійснення освітніх реформ у Англії та Уельсі у 80-90х
рр. ХХ століття. Здійснена характеристика сутності неоліберальної ідеології реформ, наводяться оцінки результатів реформ представниками різних політичних ідеологій.
Особливістю освітніх реформ, що відбувалися в цілому ряді країн у 80-90-х рр. ХХ століття є їх підпорядкованість духу неоліберальної та неоконсервативної політичних ідеологій. Одним з лідерів у запровадженні такого роду реформ стала Велика Британія. Відомо, що освітні системи різних частин цієї
країни (Англії та Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії) мають суттєві відмінності, що історично склалися і продовжують існувати. Предметом нашого аналізу стала освітня реформа у її англо-уельському
варіанті.
Здійснення реформи національної освітньої системи завжди було питанням не тільки суто освітнім,
але й політичним, економічним, соціальним. Особливо яскраво політичний, а також і політикоекономічний характер освітніх реформ є специфічним для наших днів, коли мета освітньої системи трактується у політичних документах більшості розвинених країн як забезпечення конкурентноздатності національної економіки на глобальному ринку. Не є виключенням у цьому контексті і англійські освітні
реформи, що були започатковані консерваторами на початку 80-х рр. ХХ ст., і стали найбільш радикальними в історії шкільництва цієї країни другої половини ХХ ст. Причини аналізованих нами реформ пояснюються в офіційних документах та трактуються політичними діячами і дослідниками у багатьох
площинах:
· макроекономічній: криза національної економіки, що призвела до втрати позицій Великої Британії
на глобальному ринку;
· мікроекономічній: відсутність у значної кількості робочої сили достатніх навичок для праці на сучасному виробництві, що мала наслідком зниження активності внутрішнього ринку, в тому числі і ринку
праці [1:15];
· макро-політичній: занепад в період підготовки реформи, а згодом і розпад та зникнення соціалістичної системи, яка слугувала взірцем для політичних опонентів консервативних реформ;
· внутрішньополітичній (консервативний дискурс): неефективність здійснення управлінських повноважень у сфері освіти: а) відсутність механізмів визначення цілей освіти та контролю за виконанням
освітньою системою своїх функцій в суспільстві на рівні центральної влади; б) гіпертрофований контроль навчальних закладів місцевими освітніми адміністраціями (local education authority – LEA) [1:15];
· політико-економічній (ліберальний дискурс): принципова "дисфункціональність" державної освітньої системи у наявному її стані, тобто неможливість забезпечення її ефективності за умов перебування у
"соціалістичному секторі", що означає: а) державне фінансування та адміністрування системи;
б) обов’язковий характер значного обсягу освіти; в) монопольний, або квазі-монопольний характер системи обов’язкової освіти [2:2];
· макро-освітній: низький рівень показників випускників англійських шкіл у міжнародних порівняннях якості знань, що проводились у 80-х – середині 90-х рр. ХХ ст. [2];
· соціальній: низькі перспективи працевлаштування після отримання обов’язкової освіти, зростання
безробіття у країні. Результатом незадоволення населення рівнем освіти, що надавалась у масових школах базового рівня, стало, зокрема, зростання кількості селективних шкіл та домашнього шкільництва [1:
15];
· педагогічній: зниження академічної успішності учнів, зростання відстані у якості освіти між різними типами середніх навчальних закладів [3].
Підкреслимо, що шляхи розв’язання названої педагогічної проблеми були визначені не в контексті
сучасних освітніх теорій та технологій, а домінуючих у англомовному світі політико-економічних ідеологій, що й зумовило стратегії та механізми здійснення реформ.
Провідними інституціями, у стінах яких була розроблена аналізована нами освітня реформа, стали Інститут Адама Сміта (Adam Smith Institute) та Інститут Економічних проблем (Institute of Economic
Affairs), що є найвпливовішими "мозковими центрами" неоліберальної орієнтації у Великій Британії.
Важливим для розуміння соціального контексту освітньої реформи є той факт, що вона усвідомлювалась
розробниками як невід’ємна складова цілого комплексу соціально-економічних реформ, здійснюваних
урядом М. Тетчер. До цього комплексу були віднесені: приватизація державного сектору економіки,
створення "внутрішніх ринків" (internal markets) у таких сферах соціальної політики, як освіта та охорона
здоров’я, реформа діяльності виконавчих органів влади на принципах контракту та приватизації, укла© Сбруєва А.А., 2003
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дання системи громадських договорів (Citizen’s Charters) [4]. В цілому втілення такого комплексу реформ означало закінчення епохи держави загального благоденства (welfare state) у Великій Британії, яку
неоліберали асоціюють передусім з державною монополією у сфері соціальних послуг, що, на їх думку,
apriori не може бути ефективною. Нова епоха характеризується екстраполяцією ринкових відношень на
всі сфери життя суспільства, заміною бюрократичного політизованого контролю соціальної сфери ринковим економічним контролем. Перехід від "велфаризму" (від "welfare state") до "поствелфаризму" став
своєрідною неоліберальною революцією, що відбулась і в освітній сфері цієї країни.
Провідним серед цілого ряду документів, що стали легітимною основою проведених консервативними урядами освітніх реформ, справедливо вважається Акт Бейкера – законодавчий акт, прийнятий Парламентом у 1988 році і названий за ім’ям Кеннета Бейкера – Міністра освіти, під керівництвом якого цей
документ розроблявся. Основоположними принципами, покладеними в основу цього документу,
К. Бейкер проголосив:
· високі стандарти та якість освіти для всіх;
· надання можливості батькам вибору форми освіти для своїх дітей [5:3].
Разом з тим К. Бейкер запевнив виборців у цілковитій прихильності консервативного уряду до принципу безкоштовності освіти. Така прихильність пояснюється передусім чітким усвідомленням абсолютно домінуючого на той час у суспільстві ставлення до державної освіти як до безкоштовної. Логіку міркувань консерваторів пояснює директор Інституту Адама Сміта М. Пірі: "Керівництво реформаційними
процесами, яким би сміливим воно не було, не пішло на приватизацію соціального сектору Британії.
Процес його реформування почався з чіткого усвідомлення того, що цього не вдасться зробити традиційним шляхом. Люди так звикли до "безкоштовної" охорони здоров’я та "безкоштовної" освіти, що будьяка спроба примусити їх купляти ці послуги на приватному ринку була б приречена на політичну поразку. Навіть якщо ринок надав би кращі, значно кращі послуги, "безкоштовна" соціальна сфера являла собою той тотем, святість якого не можна було зганьбити" [4:7]. Отже, безкоштовність освіти являла собою для консерваторів скоріше вимушену тактику освітніх реформ, а не принцип, прихильність до якого
вони декларували. Принциповою ж була і є їх націленість на ринковий характер розвитку соціальної
сфери взагалі та освіти зокрема, що, будучи реалізованою у повному обсязі, суперечить ідеї безкоштовності.
Ключовими символами, а отже, напрямами освітньої реформи стали, на думку багатьох дослідників,
"стандарти" та "вибір" [4; 6; 7; 8]. Розглянемо далі шляхи втілення цих напрямів.
1. "Стандарти". До комплексу заходів, що повинні були забезпечити високий рівень освітніх стандартів, було віднесено передусім запровадження Національного навчального плану (ННП).
Згідно консервативної ідеології, зміст навчального плану повинен був стати більш "англійським",
тобто національно-орієнтованим, спрямованим на "відновлення унікальної британської (англійської)
культурної традиції", більш фундаментальним. Збільшенню підлягав час на вивчення релігії, яка до введення ННП була єдиним обов’язковим в англійській школі навчальним предметом, та скороченню – навчальний час на вивчення проблем полікультурності, війни і миру та інших проблем міжнародного життя. Від дитиноцентрованих методів навчання школа повинна була повернутися до класичних [3:6].
Розробка ННП здійснювалася робочими групами, які включали не тільки освітніх діячів та освітянтеоретиків, але й представників промисловості та бізнесу, що повинно було забезпечити відповідність
змісту шкільного навчання актуальним потребам національної економіки, тобто, інтересам замовника
освіти. Принциповою була позиція уряду щодо відсторонення від цього процесу таких "зацікавлених
груп", як практикуючі вчителі та учительські спілки, що зумовлено було ідеологічними причинами. Крім
звинувачень цих сил у соціалістичних настроях [2:1], йшлося про центрованість нової освітньої системи
на інтересах споживача освітніх послуг, а не виробника, як було до реформи. Педагоги та всі інші "люди
системи" apriori були визначені, згідно ліберальної ідеології, як "максимізатори" власного егоїстичного
інтересу та "мінімізатори" зусиль щодо їх досягнення [4]. Тож логічним результатом такої логіки стало
визначення цілей та змісту освіти, а також контроль за їх досягненням замовниками та споживачами
послуг, а не їх виробниками.
Введення ННП стало новим явищем для освіти Великої Британії, оскільки традиційно навчальний
план визначався у цій країні на рівні LEA та кожної конкретної школи. Така система визначення навчального плану мала як плюси, так і мінуси. Якщо у кращих своїх варіантах навчальні плани шкіл характеризувалися дослідниками як "ефективні, гнучкі, індивідуалізовані, розвиваючі", то гірші варіанти являли
собою "нещастя, яке означало, що навчання дитини включає окремі, не пов’язані між собою, не структуровані, випадкові змістові компоненти, що не враховували навчального досвіду, набутого дитиною у
початковій школі" [8:394]. Узгодженість між різними освітніми ланками забезпечувалась тільки у приватному секторі, де існувала чітка послідовність між допідготовчою, підготовчою та "публічною" школами
й університетом. Такий стан речей і зумовив необхідність не тільки забезпечити якісний стандартизований зміст освіти для всіх учнів, а й систематичний індивідуалізований контроль досягнень кожного з них
на різних етапах шкільного життя. Запровадження ННП передбачало визначення:
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· чітко та стисло сформульованих завдань роботи школи;
· рівнів освітніх досягнень, якими повинні оволодіти учні;
· чіткої та точної інформації для батьків щодо того, що їх діти повинні знати, розуміти та вміти робити, а також щодо їх реальних досягнень;
· керівництва для вчителів, яке повинно було допомогти їм у досягненні найкращих результатів у
роботі з кожним учнем;
· послідовності та прогресу у навчальній роботі від одного навчального року до іншого, від одного
освітнього рівня до іншого [9:17].
Згідно "Акту Бейкера", ННП повинен був забезпечити "збалансований та широкий зміст освіти",
який: а) сприяє духовному, моральному, культурному, розумовому та фізичному розвитку учнів у школі
та суспільстві; а також б) готує цих учнів до можливостей, відповідальностей та досвіду дорослого життя. Крім того, передбачалось, що навчальний план буде релевантний потребам та здібностям кожного
окремого учня [8:394].
Зміст ННП включав основоположні (англійська мова, математика, природничі науки) та фундаментальні (історія, географія, технологія, музика, мистецтво, фізична освіта, сучасна іноземна мова, релігійна освіта) предмети, передбачав формування загальних (крос-курікулярних) навчальних компетенцій: письмової
та числової грамотності та умінь користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями. На усіх (або
на відповідних) етапах навчання передбачалося також включення у зміст освіти таких предметних галузей,
як професійна орієнтація, охорона здоров’я, психологія та соціологія, сексуальна освіта. Згідно ННП, у початковій школі передбачалось обов’язкове вивчення 10 предметів, у середній – 11 [5:1-3].
Запровадження ННП передбачало розробку та реалізацію системи перевірки результатів навчання.
Для цих цілей було створено два робочих органи – Рада ННП (National Curriculum Council) та Рада з питань перевірки знань та проведення шкільних екзаменів (Schools Examination and Assessment Council).
Нові процедури перевірки знань передбачали їх здійснення після завершення кожного з чотирьох ключових етапів навчання учня у обов’язковій школі (1-й етап – 6-7 років, 2-й етап – 8-11 років, 3-й етап –
12-14 років, 4-й етап – 15-16 років). Провідні функції перевірки знань були визначені їх розробниками –
групою науковців з Королівського коледжу Лондонського університету під проводом проф. П. Блека
(Task Group on Assessment and Testing) – таким чином: сприяти навчальним досягненням учня; слугувати
підсумком навчальній діяльності учня; оцінювати навчальні досягнення учня на кожному з проміжних
етапів; інформувати батьків про стан навчальних досягнень їх дитини відносно стандарту та навчальних
досягнень інших учнів; сприяти професійному росту вчителів [ 10:396].
Форми перевірки знань включали національні тести з англійської мови, математики та природничих
дисциплін, тести з інших предметів ННП, поточні оцінки навчальної роботи, здійснювані вчителями, та
їх спостереження за учнями. Запровадження зовнішніх форм перевірки знань (національного тестування)
викликало, як пишуть дослідники, "енергійний протест педагогів-практиків та учительських спілок" [3:
5]. Причиною такого протесту стало, по-перше, нав’язування їх "зверху", а по-друге, перетворення результатів цих тестів на головний критерій успішності роботи школи, який ставав загальновідомим широкій громадськості через публікування у національній пресі так званих Порівняльних таблиць успішності
шкіл (League Tables). Порівняльні таблиці стали одним з важливих компонентів втілення неоліберальної
освітньої ідеології, оскільки являли собою конкретний засіб контролю споживачами освітніх послуг діяльності їх виробників. Споживачі могли висловити свою реакцію на результати публікації Порівняльних
таблиць або "проголосувавши ногами", або залишившись у школі.
Запровадження ННП та нових форм перевірки знань виявило їх недоліки, до яких дослідниками
[3;6;8;10] та офіційними джерелами [11;12] були віднесені:
· переобтяження ННП навчальним матеріалом;
· членування кожного предмета на занадто велику кількість не завжди пов’язаних між собою цілей
досягнень та рівнів оцінки знань (10 рівнів);
· відсутність єдиної наукової концепції у розробці навчальних планів з різних навчальних дисциплін, що стало результатом роботи різних нескоординованих між собою груп;
· значне та невиправдане скорочення у ННП тематичної та міждисциплінарної організації навчального матеріалу на користь предметної;
· прескриптивний (приписувальний) характер ННП: він визначав не тільки що й коли вивчати, але й
як;
· навчальна практика набула стандартизованого характеру, у якій значно розширена була практика
селекції учнів за навчальними здібностями;
· недостатнє врахування поточного оцінювання учнів учителями в системі підсумкового оцінювання їх навчальних досягнень.
Впродовж 90-х рр. ННП неодноразово піддавався перегляду, в результаті якого (зокрема, після так
званої Доповіді сера Рона Дерінга 1993 року) деякі з означених недоліків вдалося усунути: зменшений
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обсяг знань на різних ключових етапах навчання, зменшена кількість рівнів оцінювання (з 10 до 8), намітились тенденції до збільшення часу на предмети за вибором учнів на 4-му ключовому етапі навчання,
та до зростання творчої участі вчителів у визначенні змістових компонентів знань та їх оцінки [8:396].
Суттєвим доповненням програми підвищення освітніх стандартів, які повинні були прийти у школу
через запровадження ННП та системи перевірки та оцінювання знань, стало створення незалежної від
держави інспекції діяльності шкіл – Управління освітніх стандартів (Office for Standards in Education –
OFSTED). Цій "приватизованій", за висловом деяких дослідників, інституції були передані функції державного органу – Її Величності інспекції шкіл (Her Majesty’s Inspectors of Schools), на яку впала підозра у
змові з прогресивними педагогами, які вважались винними у тривалому занепаді освітніх стандартів [6,
9]. Цілі OFSTED були визначені як "інспектування, повідомлення про його результати та сприяння підвищенню стандартів навчальних досягнень та якості освіти шляхом регулярного проведення незалежної
перевірки, інформування громадськості про їх результати та надання кваліфікованих порад" [3:9].
Отже, головними засобами підвищення освітніх стандартів у ході ліберально-консервативних реформ стало введення: а) Національного навчального плану; б) національної системи контролю і оцінки
знань; в) незалежної від держави інспекції шкіл; г) Порівняльних таблиць успішності шкіл.
2. "Вибір". У даному контексті йдеться, передусім, про вибір форми навчання батьками учнів. Принципова можливість вибору завжди існувала в британській освіті. По прийняття Акту Форстера (1870),
який започаткував державне шкільництво у королівстві, вибір здійснювався між приватними школами,
потім – між державними і приватними. У другій половині ХХ століття, з прийняттям у 1944 р. Акту Батлера, принципова можливість вибору школи в межах державної системи освіти визначалась двома чинниками: а) рівнем здібностей учнів, згідно з яким близько 15% найобдарованіших у академічній сфері
дітей приймали після набуття початкової освіти у граматичні школи, решта ж навчалася у технічних
школах, яких існувало дуже мало, або в сучасних школах, що являли собою неповноцінний тип середньої
освіти; б) місцем проживання сім’ї школяра, від якого залежало прикріплення дитини до певного навчального округу, а, отже, до певної школи, яку вона повинна була відвідувати. З середини 60-х років, з
приходом до влади лейбористського уряду, у країні почали створюватися загальноосвітні школи, які мали на меті досягнення більшої соціальної рівності в освіті, тобто надання якісної освіти всім дітям. Продовжували існувати технічні школи, рівень освіти яких наближався до граматичних, однак кількість продовжувала залишатися дуже незначною, а також сучасні – для найменш здібних до освіти школярів. Вибір школи продовжував зумовлюватися інтелектуальною та "географічною" селекцією. Для заможних
він включав у себе можливість навчати дитину у незалежній приватній школі.
Прихід до влади у 1979 р. консервативного уряду М.Тетчер знаменував собою, як уже зазначалося,
принциповий перехід від політики соціальної справедливості в освіті до політики запровадження ринкових механізмів. Можливість вибору послуги та наявність такого вибору і стала одним з найважливіших
механізмів реалізації такої політики.
Вже через рік після приходу консерваторів до влади, у Освітньому Акті 1980р. були легітимізовані
права батьків на: а) вибір школи для навчання дітей за умови наявності в ній вільних місць в межах свого
навчального округу; б) членство у шкільній раді, що є колегіальним органом управління навчальним закладом. Уряд започаткував також Програму оплачуваних навчальних місць (Assisted Places Scheme), яка
передбачала фінансування державою певної кількості навчальних місць для обдарованих дітей з бідних
сімей у приватних школах. Освітній Акт 1986 року продовжив лінію консерваторів на підвищення ролі
батьків в управлінні школою, надавши більше повноважень радам навчальних закладів і, відповідно, звузивши повноваження LEA. Логічним продовженням і активізацією цієї політики став Акт 1988 р., коли
освітній вибір був розширений за рахунок: 1) грантових шкіл – загальноосвітніх навчальних закладів,
що вийшли з-під адміністративного та фінансового підпорядкування LEA та перейшли під безпосередню владу Департаменту освіти; 2) міських технологічних коледжів (замінили собою технічні школи), які
теж не підпорядковувалися LEA; 3) скасування закріплення дитини за навчальним округом, відкритий
прийом до школи за умови наявності учнівських місць.
Статус грантової могла отримати будь-яка загальноосвітня школа, рада якої проголосувала за "вивільнення" (opting out) з-під влади місцевої освітньої адміністрації. Переваги гранту Міністерства освіти
полягали у можливості самостійно розпоряджатися своїм бюджетом, здійснювати власну кадрову політику, не залежати від LEA у професійних питаннях. Питання про набуття школою нового статусу часто
мало, як і абсолютна більшість інших питань, пов’язаних з реформою, не тільки освітній, але й політичний характер. Дослідники лівої орієнтації підкреслюють зумовленість "вивільнення" такими чинниками,
як загроза закриття школи через погані результати; погані стосунки керівництва школи з LEA; спокуса
більш високого рівня фінансування, яким консервативний уряд заохочував керівництво шкіл до набуття
грантового статусу [3:8].
Дослідники правої орієнтації стверджують, що мотиви, які спонукали школи до отримання грантового статусу, мають, перш за все, ринкову природу. Це бажання перемогти у конкурентній боротьбі з іншими школами, бажання вижити і зберегти роботу. Саме на виникнення таких мотивів і сподівалися іні108
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ціатори реформ. До отримання нового статусу школи спонукали і такі чинники, як консервативна політична орієнтація керівництва LEA. Якщо ж воно підтримувало лейбористів, замість підтримки чинилися
перепони [4:38-40].
Крім розглянутих нами напрямів консервативних освітніх реформ на підвищення стандартів та здійснення вибору, не менш важливу роль у ринковій трансформації освітньої системи відіграли реформа фінансування та управління освіти. Перетворення у першому з двох названих аспектів полягали у запровадженні нового принципу фінансування шкіл. Він отримав образну назву "гроші йдуть за учнем", тобто,
бюджет школи став залежати або виключно від кількості учнів, що навчаються у ній (для шкіл, що вийшли з-під порядкування LEA), або переважно від цього фактора (на розсуд LEA було залишено розподіл 25% усього обсягу фінансування шкіл, підпорядкованих їй. До того ж шляхи розподілу ними бюджету шкіл підпорядковувались затвердженим Міністерством освіти схемам). Саме таким чином виживання
школи було поставлено у пряму залежність від кількості її учнів, від того, наскільки робота школи задовольняє дітей і їх батьків, наскільки успішно вона підтримує свій імідж, рекламує свої послуги, тобто від
усього комплексу дій, що визначають успішність підприємства. Адже школи дійсно (як і лікарні) стали
сприйматися, згідно політики консерваторів, як підприємства [1:4].
Щодо реформи управління освіти, вона мала, на думку деяких дослідників, суперечливий характер
[3;6;9], оскільки передбачала як централізацію влади в освіті (запровадження ННП та Національного тестування), так і децентралізацію (суттєве звуження функцій місцевої освітньої адміністрації – LEA та розвиток шкільного самоуправління). Підкреслимо у цьому контексті той факт, що суттєвого розвитку набула самостійність не тільки грантових та спеціалізованих шкіл (міських технологічних коледжів), але й
усіх інших державних шкіл через запровадження політики місцевого менеджменту, за якою кожна школа
отримала значні повноваження у фінансовій та адміністративній сферах.
Пояснення логіки одночасної централізації та децентралізації управління освіти знаходимо у програмних творах теоретиків освітньої реформи від неоліберальної ідеології. Фундаментальним і стратегічним
є напрям на децентралізацію освіти, оскільки він передає контрольні функції у руки споживача (батьків)
та включає ринкові механізми діяльності освітньої системи. Централізація розглядається скоріше як тактика нейтралізації політичних, ідеологічних та корпоративних опонентів реформ. Саме їх супротив реформам повинні були нейтралізувати нав’язані та контрольовані зверху заходи [1; 4].
Заключним гучним акордом консервативної реформи стала так звана Біла книга "Вибір та різноманіття: Новий план для шкіл" (1992 р.), яка стала основою Освітнього Акту 1993 р. Головною метою цього
документу було полегшення процедури "вивільнення" шкіл (не тільки загальноосвітніх, але й спеціалізованих) з-під контролю LEA, а також реформування ряду урядових відомств, які займаються питаннями
фінансування шкіл, НПП та контролем за його виконанням, проведенням Національного тестування,
питаннями релігійної та сексуальної освіти. Із запровадженням цих змін система освіти Англії та Уельсу
перетворилась, на думку англійських журналістів, "на одну з найбільш централізованих та недемократичних у західному світі" [9:13].
Наріжним каменем будь-якої реформи є її результативність. Чи були кроки, здійснені консервативними урядами впродовж майже 20-ти років, ефективними? Автори реформ відмічають як позитивні наслідки щорічне стале підвищення результатів Національного тестування випускників середніх шкіл та учнів
інших ключових етапів навчання [13], створення ринку освітніх послуг в країні (квазі-ринку, внутрішнього ринку, рудиментарного ринку за визначенням різних авторів), появу конкурентної поведінки навчальних закладів, залучення приватних фірм до менеджменту освітніх послуг, що може докорінно змінити етос не тільки окремих навчальних закладів, але й усієї системи [4]. Однак навіть прихильники реформ визнають, що на міжнародному рівні, порівняно з іншими європейськими країнами, показники англійських школярів залишаються низькими [ 1:4]
Високий рівень незадоволення ідеологією реформ висловлюють противники освітньої реформи. На
початку 90-х рр. вчителі навіть вдавалися до страйку проти перетворення їх на механічний додаток до
ННП та системи Національного тестування; значно активізувалися такі явища, як вихід на пенсію досвідчених учителів та залишення професії молодими педагогами; виник значний дефіцит учительських кадрів, що пояснюється дослідниками станом фрустрації англійського вчительства [14].
На завершення відмітимо, що ера консервативних реформ закінчилась в Англії та Уельсі у 1997 році з
приходом до влади лейбористів, які запропонували свій, так званий "третій шлях" у розвитку країни взагалі та освіти зокрема [15]. Він не передбачав відмови від стратегічного курсу на ринкові перетворення,
однак, поряд із загальною спрямованістю на успіх, якість, високі стандарти, у програмах лейбористів
знайшли місце ідеї соціальної рівності в освіті, розвитку творчого потенціалу учительської професії, що
були знехтувані консерваторами.
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Сбруева А.А. Образовательные реформы 80-90-х гг. ХХ века: английский опыт.
В статье анализируются причины, цели и пути осуществления образовательных реформ в Англии и
Уэльсе в 80-90-х гг. ХХ века. Характеризуется сущность неолиберальной идеологии реформ,
представлены оценки ее результатов, данные с позиций разных политических идеологий.
Sbruyeva A.A. Educational Reforms of the 80 th-90th of the XXth Century: The English Experience.
The article is devoted to the analysis of the causes, the aims and the ways of the implementation of English educational reforms of the 80 th-90th of the XXth century. The essence of the neoliberal reform ideology is characterised. The appraisal of the results of the reforms made by the representatives of various political ideologies is
presented.
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ПРО ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ "ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ"
З метою зацікавити учнів математикою розглянуто узагальнення "золотого перерізу", доведено властивості введеного відношення b-перерізу і запропоновано ряд вправ для самостійної роботи.
Викладання математики повинно викликати інтерес до предмету. Значні можливості для цього дає
вивчення математичних закономірностей краси: пропорції, симетрії, перспективи, визначних
математичних кривих і геометричних форм. Найважливішою при цьому є пропорція "золотого перерізу"
як міра досконалості і краси.
За словами Й. Кеплера, "золотий переріз" – це один із скарбів математики, який можна порівняти із
дорогоцінним каменем. Суть "золотого перерізу" в тому, що відрізок АВ поділяється внутрішньою точкою С на такі дві частини, що AB : AC = AC : CB . Якщо позначити це відношення AB : AC = x , то його
рівняння:
x 2 = x + 1.
(1)
Додатній корінь цього рівняння:
5 +1
= 1,618 ...
(2)
2
назвали відношенням "золотого перерізу", а саму формулу – формулою краси. При цьому більша частина
даного відрізка AC = 0 ,618 AB . Багато математиків досліджували властивості "золотого перерізу", його
прояви у природі та застосування [1:22].
В 1964 році А. Стахов, розв’язуючи задачу про найкращу систему тягарів, одержав рівняння:
x p +1 = x p + 1 ,
(3)
яке назвав рівнянням узагальненого "золотого перерізу". Звідси при р=0 одержується поділ відрізка навпіл, а при p = 1 - класичний "золотий переріз". Підставляючи інші значення p , одержимо серію узагальнених "золотих перерізів". Існують гіпотези, що вони дають нові критерії гармонії природи [2:34].
Розглянемо властивості узагальненого "золотого перерізу" для випадку p = 2. Введемо означення:

j=

"золотим" b-перерізом називається поділ відрізка AB внутрішньою точкою C на такі дві частини, що
AB 2 : AC 2 = AC : CB . Якщо позначити відношення AB : AC = x , то одержимо рівняння відношення bперерізу:
x 3 = x 2 + 1.
(4)
З геометричної інтерпретації цього рівняння випливає, що воно має один дійсний додатній корінь.
Обчисливши його, одержуємо b = 1,4656 K А більша частина відрізка AC = 0 ,6823 AB .
Знайдемо формулу, яка виражає відношення b-перерізу в радикалах. Для цього визначимо дійсний
1
корінь рівняння (4). Після підстановки x = y + одержимо рівняння:
3
1
29
y3 - y = 0,
(5)
3
27
звідки, за формулами Кардано, маємо:
ö
1 æ 29 + 3 93 3 29 - 3 93
b = çç 3
+
+ 1÷ .
(6)
÷
3
2
2
è
ø
Тому, що b - корінь рівняння (4), то:

b 3 = b 2 + 1.

(7)
Виходячи з цього і застосувавши метод математичної індукції, можна одержати важливу властивість bперерізу:
b n = b n -1 + b n -3 , n ³ 3.
(8)
Очевидно, що ця рівність виконується для всіх цілих чисел n і всіх коренів рівняння (4).
Введемо в розгляд числову послідовність:
0,1,1,1,2,3,4,6,9 ..., u n +1 = u n + u n -2 , n ³ 3 .
(9)
Доведемо, що відношення b-перерізу b пов’язане з числами послідовності (9) рівністю:
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b n = u n b 2 + u n - 2 b + u n -1, n ³ 3 .

(10)

Для n=3 маємо b 3 = u 3 b 2 + u1 b + u 2 = 1 × b 2 + 0 × b + 1 = b 2 + 1. Рівність істинна, згідно з (7).
Припустимо істинність формули (10) для натурального числа n і доведемо, що:
b n +1 = u n +1 b 2 + u n -1 b + u n .

(11)

Тому, що b

b

n +1

n +1

= b × b , то, використавши припущення, маємо:
n

(

)

= b u n b 2 + u n - 2 b + u n -1 = u n b 3 + u n - 2 b 2 + u n -1 b .
Застосувавши (7) і (9), одержимо:
b n +1 = u n b 2 + 1 + u n - 2 b 2 + u n -1 b = (u n + u n - 2 )b 2 + u n -1 b + u n = u n +1 b 2 + u n -1 b + u n . Тобто, (11).

(

)

Узагальнимо числову послідовність (9), враховуючи, що u n -2 = u n+1 - u n , тоді одержимо послідовність чисел:
... 3,0,-2,1,1,-1,0,1, u 0 = 0 , 0,1,1,1,2,3,4,6,9...,
(12)
яку можна використати, щоб довести, що рівність (10) виконується для всіх цілих значень n.
Для n = 0 маємо: b 0 = u 0 b 2 + u -2 b + u -1 . Тому, що як u 0 = 0 , u - 2 = 0 , u -1 = 1, одержимо істинну рівність b 0 = 1. Нехай n = -m , m > 0 , доведемо (10), або:

b - m = u - m b 2 + u -m - 2 b + u -m -1 , де m > 0.
m = 1,

Якщо

b

-1

то

b

маємо

-1

= u -1b + u -3b + u - 2 . Тому,
2

що

(13)
u -1 = 1, u -3 = -1, u - 2 = 0, то

= b - b або b = b + 1 - істинно за (7). Припустимо, що рівність (13) виконується для натурального m і доведемо, що
2

3

2

b - m +1 = u - m +1 b 2 + u -m -1 b + u -m .

(14)

Маємо, за припущенням, (7) і властивістю послідовності (12):
b - m +1 = b - m × b = u - m b 2 + u - m -2 b + u - m -1 × b = u - m b 3 + u - m- 2 b 2 + u - m -1 b =

(

(

)

)

= u - m b + 1 + u - m -2 b + u -m -1 b = (u - m + u - m- 2 )b 2 + u -m -1 b + u -m = u -m +1 b 2 + u - m -1 b + u - m .
Тобто, доведено:
b n = u n b 2 + u n - 2 b + u n -1, n Î Z ,
2

2

(15)

де коефіцієнти визначаються із послідовності (12).
Спираючись на властивість (8), одержимо, що відношення b-перерізу пов’язане з трикутником
Паскаля:
1 × b n = 1 × b n -1 + 1 × b n -3 = 1 × b n -2 + 2 × b n - 4 + 1 × b n -6 = 1 × b n -3 + 3 × b n -5 + 3 × b n -7 + 1 × b n -9 =
= 1 × b n - 4 + 4 × b n -6 + 6 × b n -8 + 4 × b n -10 + 1 × b n -12 = ...
Коефіцієнти цього ланцюжка рівностей утворюють трикутник Паскаля.
Нехай x1 , x 2 , x3 - корені рівняння (4). За формулами Вієта, x1 x 2 + x1 x3 + x 2 x3 = 0 , x1 x 2 x3 = 1. Поділивши почленно першу рівність на другу, одержимо:
1
1
1
+
+
= 0.
x1 x 2 x3
Введемо позначення:
x1n + x 2n + x3n = S n .
Маємо:

(16)

(17)

S 0 = 1 + 1 + 1 = 3, S1 = x1 + x 2 + x3 = 1, S 2 = x12 + x 22 + x32 = ( x1 + x 2 + x3 )2 - 2( x1 x 2 + x1 x3 + x 2 x3 ) =

= 12 - 2 × 0 = 1.
Доведемо, що
S n = S n -1 + S n -3, n ³ 3.

(18)

Очевидно, що для всіх коренів рівняння (4) має місце властивість (8), тому:
S n = x1n + x 2n + x3n = x1n -1 + x1n -3 + x 2n -1 + x 2n -3 + x3n -1 + x3n -3 = x1n -1 + x 2n -1 + x3n -1 +
+

(

x1n -3

+

x 2n -3

+

x3n -3

(
)= S

) (

n -1

) (

) (

)

+ S n -3 .

Враховуючи, що S 0 = 3, S1 = S 2 = 1 і (18), побудуємо числову послідовність:
3,1,1,4,5,6,10,...,
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яка використовується для знаходження сум степенів коренів рівняння (4). Через те, що властивість (18)
має місце для всіх цілих n, то, ввівши на основі рівності S n-3 = S n - S n -1 узагальнену числову послідовність:
можна

…2,3,-2,0,S 0=3,1,1,4,5,6,10…,
значення S n для довільного цілого

обчислювати

n.

Зокрема,

(20)
маємо

n=2

для

S -1 = S 2 - S1 = 0 , тобто властивість (16).
Введемо в розгляд b - многочлени з цілими коефіцієнтами:
f (b ) = a n b n + a n -1 b n -1 + ... + a1 b + a 0 , deg f (b ) ³ 3 .
(21)
Доведемо, що довільний b - многочлен можна звести до многочлена другого степеня. Використаємо
рівняння (4) b-перерізу. Тоді b - корінь многочлена p (x ) = x 3 - x 2 - 1. Виконавши ділення з остачею
многочлена f (x ) на p (x ) , одержимо:
f (x ) = p(x )q (x ) + r (x ), deg r (x ) < 3 .

(22)

Якщо x = b , то маємо f (b ) = r (b ), що і доводить твердження.
Многочлени
f (b ) = a 2 b 2 + a1 b + a 0

(23)

b - тричлени і коефіцієнти вибирати із числової послідовності (12) за правилом:

будемо називати

f n (b ) = u n b 2 + u n -2 b + u n -1 .
(24)
Множина b - тричленів (24) утворює абелеву мультиплікативну групу. Введемо дію множення

b - тричленів: f n (b ) × f m (b ) = f n + m (b ) . При цьому в результаті одержимо b - тричлен. Маємо:

(

)(

)

f n (b ) × f m (b ) = u n b 2 + u n - 2 b + u n -1 u m b 2 + u m -2 b + u m -1 і, враховуючи (15), одержимо:

f n ( b ) × f m (b ) = b × b
n

Дія

b ×b
n

m

=b

m

×b

n

= u n+m b + u n+m-2 b + u n+ m-1 .
2

b - тричленів

множення
m

=b

n+ m

і( b × b
n

m

(24)

)b = b ( b
k

n

m

має

властивості

комутативності,

× b ). Одиничним
k

елементом

асоціативності,
є

бо

тричлен

f 0 (b ) = u 0 b + u -2 b + u -1 . Множина b - тричленів (24) замкнута також відносно дії ділення, тому, що
2

f n (b )
u b 2 + u n -2 b + u n -1
bn
= m = b n -m і, за властивістю (15),
= n 2
f m (b ) u m b + u m - 2 b + u m -1 b

b n -m = u n -m b 2 + u n - m -2 b + u n - m -1 = f n -m (b ).
Піднесення до степеня b - тричленів виконується за правилом:

(u b

2

n

+ u n - 2 b + u n -1

)

m

= u mn b 2 + u mn -2 b + u mn -1 .

Нехай b - відношення b-перерізу, u n - члени послідовності (12), f n (b ) - b - тричлени (24).
Використовуючи властивості b-перерізу, можна розв’язати наступні вправи:
1. Розв’язати рівняння:
a)

b 2x
u x b + u x - 2 b + u x -1
2

- u x - 2 b - u x -1 = 6 b 2 ;

б ) u x2 + 6u x + 8 = 0 .
2. Довести:
u n b 2 + u n - 2 b + u n -1 u - n b 2 + u -n - 2 b + u -n -1 = 1 .
3. Знайти дійсні корені рівняння:
x3 + 2x 2 + x - 1 = 0 .
4. Довести:
f 1 (b ) × f 2 (b ) × ... × f n (b ) = f (n +1) n (b ).

(

)(

)

2

5. Знайти суму ряду:
1
1
1
+
+ ... +
+ ...
f 3 (b ) f 4 (b ) f 4 (b ) f 5 ( b )
f n (b ) f n +1 (b )
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6. Довести, що відношення "золотого" b-перерізу є єдиним додатнім числом, яке переходить в число,
обернене його квадрату, при відніманні від нього одиниці.
Такі узагальнення класичних математичних понять, застосування їх до розв’язування вправ сприяють
активному вивченню математики, зацікавленості предметом, викликають інтерес до самостійної дослідної роботи, дають можливість зрозуміти красу математики.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.

Бендукидзе А.Д. Золотое сечение // Квант. – 1973. – № 8. – С. 22-27.
Стахов А.П. Алгоритмическая теория измерения. – М.: Знание, 1979. – 64 с.

Матеріал надійшов до редакції 19.09.01 р.
Сверчевская И.А. Об одном обобщении "золотого сечения".
С целью заинтересовать учащихся математикой, рассмотрено обобщение "золотого сечения",
доказаны свойства введенного отношения b-сечения и предложен ряд упражнений для
самостоятельной работы.
Sverchevska I.A. About Generalization of "Golden Section".
To arouse the pupils` interest to mathematics we examined the generalization of "golden section", proved
properties of inserted proportion of b-section and offered a number of exercises for independent work.
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С.П. Семенець,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський педуніверситет)
АНАЛІТИЧНЕ ЗАДАННЯ ПРОЕКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПЛОЩИНИ.
ТЕОРЕМА БРІАНШОНА
Реалізований аналітичний підхід до проективних перетворень на площині. У такому трактуванні
проективних перетворень доведені деякі їх найпростіші властивості. На основі доведеної теореми про
проективне перетворення кола, обґрунтовується теорема Бріаншона та усі її частинні випадки.
Перетворення площини, яке у прямокутнiй декартовiй системi координат (ПДСК) задається формулами:
A x + B1 y + C1
A x + B2 y + C 2
x' = 1
, y' = 2
(*)
A3 x + B3 y + C 3
A3 x + B3 y + C 3
æ A B1 C1 ö æ A2 B 2 C 2 ö
÷÷ = çç
÷÷ = 2,
r1 = çç 1
è A3 B3 C 3 ø è A3 B3 C 3 ø
називається проективним.
Очевидно, що для всiх точок М(х;у) площини, які задовольняють рівнянню
A3 x + B3 y + C 3 = 0
(1)
точок образів не існує.
Щоб відповідність між точками площини була взаємно однозначною, будемо вважати, що у випадку
(1) точцi М(х;у) вiдповiдає невласна (нескiнченно вiддалена) точка прямої М¥(х¢;у¢). Точку М(х;у) – назвемо граничною точкою прямої.
Теорема1. Проективне перетворення площини будь-яку її пряму переводить у пряму.
Доведення. Нехай деяка пряма l задана рівнянням:
Ax + By + C = 0.
(2)
Якщо точка М(х;у) – будь-яка точка прямої l – є прообразом точки М¢(х¢;у¢), то iз (*) знайдемо :
A3 x ¢ - A1 C 3 x ¢ - C1
C 3 x ¢ - C1 B3 x ¢ - B1
A3 y ¢ - A2 C 3 y ¢ - C 2
C 3 y ¢ - C 2 B3 y ¢ - B 2
,y=x=(3)
A3 x ¢ - A1 B3 x ¢ - B1
A3 x ¢ - A1 B3 x ¢ - B1
A3 y ¢ - A2 B3 y ¢ - B 2
A3 y ¢ - A2 B3 y ¢ - B 2
де

Або :

(C 3 B2 - C 2 B3 )x ¢ + (C 1 B3 - C 3 B1 )y ¢ + C 2 B1 - C1 B2
,
( A 2 B3 - A3 B2 )x ¢ + ( A3 B1 - A1 B3 ) y ¢ + A1 B2 - A2 B1
(C A - C 3 A2 )x ¢ + (C 3 A1 - C1 A3 )y ¢ + C1 A2 - C 2 A1
y= 2 3
.
( A 2 B3 - A3 B2 )x ¢ + ( A3 B1 - A1 B3 )y ¢ + A1 B2 - A2 B1

x=

(4)

Одержанi вирази для x, y пiдставимо у рiвнiсть (2). В результатi матимемо рiвняння, якому
задовольнятимуть кординати довільної точки-образу прямої l :
( AC3 B2 - AC2 B3 + BC2 A3 - BC3 A2 + CA2 B3 - CA3 B2 )x¢ + ( AC1B3 - AC3 B1 + BC3 A1 - BC1 A3
+ CA3 B1 - CA1B3 ) y¢ + AC2 B1 - AC1B2 + BC1 A2 - BC2 A1 + CA1B2 - CA2 B1 = 0
Або:
де:

Px ¢ + L y ¢ + Q = 0 ,

(5)

P = AC 3 B 2 - AC 2 B3 + BC 2 A3 - BC 3 A2 + CA2 B3 - CA3 B 2 ,
L = AC1 B3 - AC 3 B1 + BC 3 A1 - BC1 A3 + CA3 B1 - CA1 B3 ,

(6)

Q = AC 2 B1 - AC1 B 2 + BC1 A2 - BC 2 A1 + CA1 B 2 - CA2 B1 .
За умови, що P2+L2 ¹ 0, рівняння (5) визначає пряму.
Якщо пряма l має рівняння (1), то, за формулами (6), P=L=Q=0.
Будемо говорити, що в цьому випадку прямiй-прообразу вiдповiдає невласна пряма. Пряму, яку доповнено її невласною точкою, називають проективною прямою. А площину, доповнену невласною прямою
(як множину усiх її невласних точок), називають проективною площиною.
© СеменецьС.П., 2003
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Теорема 2. Для заданого проективного перетворення площини iснує єдина гранична пряма, тобто, така, яка при цьому перетворенні переходить у невласну пряму.
Доведення. Образу прямої у проективному перетворенні є невласна пряма, якщо виконуються умови:
ì A(C 3 B 2 - C 2 B3 ) + B(C 2 A3 - C 3 A2 ) + C ( A2 B3 - B 2 A3 ) = 0,
(7)
í
î A(C1 B3 - C 3 B1 ) + B(C 3 A1 - C1 A3 ) + C ( A3 B1 - B1 A3 ) = 0.
Звiдси коефiцiєнти А, В та С рiвняння прямої знаходимо з точнiстю до пропорцiйностi: A:B:C.
Оскiльки ранг матрицi системи дорiвнює 2, то шукане вiдношення буде однозначно таким:
A:B:C=A3:B3:C3
Теорема 3. Проективне перетворення площини цілком визначається заданням чотирьох пар
вiдповiдних точок загального розташування (жоднi три з яких не належать однiй прямiй).
Доведення. У рiвностях (*) є дев’ять числових коефiцiєнтiв : А1, В1, С1, А2, В2, С2, А3, В3, С3. Очевидно, проективне перетворення (завдяки тому, що воно задається дробово-рацiональними виразами) визначатиметься не самими власне коефiцiєнтами, а їх вiдношеннями. Тому достатньо чотири пари
вiдповiдних точок для того, щоб одержати iз рiвностi (*) систему восьми лiнiйно-незалежних рiвнянь.
Тодi одержана система матиме єдиний розв’язок, а отже, з точнiстю до пропорцiйностi будуть знайдені i
коефiцiєнти перетворення (*).
Теорема 4. Iснує проективне перетворення, яке дане коло переводить в коло, а задану точку всерединi
кола – в центр образу.
Доведення. Виконаємо проективне перетворення (*) кола, яке на площині задається рівнянням:
(8)
X 2 +Y 2 =1
Скориставшись формулами (4) i поклавши:
C 2 B3 - C 3 B 2 = 0 , C 3 A1 - C1 A3 = 0 , A2 B3 - A3 B 2 = 0 ,
C1 B3 - C 3 B1 = A, C 2 B1 - C1 B 2 = B , A3 B1 - A1 B3 = C ,
A1 B 2 - A2 B1 = D , C 2 A3 - C 3 A2 = F ,C 1 A2 - C 2 A1 = Q ,
одержимо:
Fx ¢ + Q
Ay ¢ + B
.
,y =
Cx ¢ + D
Cy ¢ + D
Тодi шукане рiвняння образу буде мати вид:
( Ay ¢ + B )2 + (Fx ¢ + Q )2 = (Cx ¢ + D )2
Або:
A 2 - C 2 y ¢ 2 + 2( AB - CD ) y ¢ + (Fx ¢ + Q )2 + B 2 - D 2 = 0.
Якщо А2¹С2 i F¹0, то останне рiвняння (10) можна подати так:
x=

(

)

Qö
( AB - CD )2
AB - CD ö
æ
æ
F 2 ç x¢ + ÷ + A2 - C 2 × ç y ¢ + 2
=
÷
Fø
A -C2 ø
A2 - C 2
è
è

(

)

(9)
(10)

2

(11)

За умови, що F2=A2-C2¹0 і АD¹ВС, рiвняння (11) є рiвнянням кола з центром в точці
AD - BC
æ Q CD - AB ö
M1ç- , 2
÷ і радіусом R = 2
2
A -C2
è F A -C ø
Знайдемо прообраз точки М1 при такому проективному перетвореннi:
x=

(
C (CD - AB ) (A

) =C
)+ D A

A (CD - AB ) A 2 - C 2 + B
2

-C

2

æ Qö
Fç - ÷ + Q
0
è Fø
y=
= 2
= 0 , при A ¹ B
Cy ¢ + D
A - AB
Отже, точка М(С/А, 0) не співпадає з точкою О(0,0) при С¹0, i лежить всерединi кола (8), оскiльки
C A < 1.
Тому, справдi, iснує таке проективне перетворення площини, яке при вказаних вище умовах переводить дане коло в коло, а дану точку в серединi кола – в центр образу.
Зазначимо, що при проективному перетвореннi площини коло може перейти в елiпс, гiперболу, параболу, двi прямi, якi перетинаються.
Розглянемо можливi випадки:
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1
2
3
4

При А2-С2>0, F¹0, AD¹BC, А2-С2¹F2, рiвняння (11) є рiвнянням елiпса.
При А2-С2<0, F¹0, AD¹BC рiвняння (11) є рiвнянням гiперболи.
При А2=С2, F¹0, AB¹CD рiвняння (10) є рiвнянням параболи.
При AD=BC, F¹0, А2-С2<0, рiвняння (11) є рiвнянням двох прямих, якi перетинаються.

Наслiдок з Теореми 4. Iснує проективне перетворення, яке дане коло переводить в коло, а дану хорду – в його дiаметр.
Cправдi, нехай М – довiльна точка на на заданiй хордi. Згiдно теореми 4, iснує проективне перетворення, яке переводить дане коло в коло, а точку М – в його центр. Оскiльки при проективному перетвореннi пряма переходить в пряму, то задана хорда перейде в дiаметр.
Теорема 5. (Бріаншона) Нехай ABCDEF – шестикутник, описаний навколо кола. Тодi його дiагоналi
AD,BE,CF перетинаються в однiй точцi (точцi Брiаншона).
Спочатку доведемо таку лему.
Лема 5.1. Якщо в шестикутнику ABCDEF, описаному навколо кола з центром О, дiагоналi AD, BE
проходять через точку О, то дiагональ CF теж мiстить точку О.
Доведення. Нехай OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH6 – висоти трикутникiв DОАВ, DОВС, DОСD,
DODE, DOEF, DOFA.
H1
A
B
Тодi: ÐH1OB=ÐBOH2=a1,
ÐH4OE=ÐEOH5=a4,
ÐH2OC=ÐCOH3=a2,
ÐH5OF=ÐFOH6=a5,
ÐH
OD=ÐDOH
=a
,
ÐH
H
3
4
3
6OA=ÐAOH1=a6,
2
H6
α6 α1
Очевидно,
a
+a
+a
+a
+a
+a
=180°.
α1
1
2
3
4
5
6
α6
З умови ADÇBE=O випливає, що ÐAOB=ÐDOE. Тоді
α2
α5
F
C
a1+a6=a3+a4. Знайдемо ÐCOF:
α5
α2
ÐCOF=2a1+a2+2a6+a5=a1+a2+a3+a4+a5+a6=180°.Отже,
α4 O
пряма CF містить точку О, що й треба було довести.
α4 α3 α3
H5
H3
Для доведення теореми Брiаншона скористаємось теоремою про проективне перетворення кола. Існує проективне
перетворення, яке коло, вписане в шестикутник, переводить в
D
H
коло,
вписане у вiдповiдний шестикутник, а точку перетину
4
E
двох дiагоналей шестикутника – в точку перетину вiдповiдних
дiагоналей, яка буде центром кола-образу. Згiдно з лемою 5.1, третя дагональ шестикутника-образа, описаного навколо кола-образа, проходить через точку перетину двох iнших його дiагоналей. Отже, три діагоналі шестикутника-прообраза, описаного навколо кола, теж будуть проходити через одну точку.
Важливо зазаначити, що теорема Брiаншона виконується i тодi, коли описаним є п’ятикутник, чотирикутник, трикутник. У навчальнiй лiтературi такi теореми вiдомi як частиннi випадки теореми
Брiашона.
Теорема 6. У п’ятикутнику, описаному навколо кола, двi прямi, якi мiстять по парi несумiжних вершин, i третя пряма, яка проходить через п’яту вершину i точку дотику протилежної сторони, перетинаються в однiй точцi.
Для доведення цiєї теореми знову доведемо лему.
Лема 6.1. Якщо в п’ятикутнику ABCDE, описаному навколо кола з центром О, дiагоналi АD i BE
проходять через точку О, то пряма, яка проходить через точA
ку C i точку дотику сторони AE, буде містити точку О.
Доведення. Виконавши побудови i позначення, аналогiчнi тим, що в лемi 5.1, одержуємо:
a1+a2+a3+a4+a5=180°.
H5
H1
За умовою : a1+a2=a4+a5 . Знайдемо ÐCOH5:
ÐCOH5=2a1+2a2+a3=a1+a2+a3+a4+a5=180°, що й треба
α1 α1
B
було
довести.
α2
α5 O
Використавши теорему 4 про проективне перетворення
α2
кола (аналогiчно, як це було зроблено для шестикутника),
α3
H2
α5
доводимо теорему 6.
α
3
E
α4 α4
Доведемо теорему Брiаншона для випадку описаного чотирикутника.
C
Теорема 7. У чотирикутнику, описаному навколо кола,
H3
H4
D
дiагоналi проходять через точку перетину прямих, якi
мiстять точки дотику протилежних сторiн чотирикутника.
Теорема доводиться аналогiчно попереднiм на основi леми.
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B
Лема 7.1. Якщо в чотирикутнику, описаному навколо кола,
дiагоналi перетинаються в його центрi, то дві прямi, якi мiстять точки
α1 α1
дотику протилежних сторiн чотирикутника, теж проходять через
α4 O α2
центр кола, вписаного в цей чотирикутник.
A
C
Доведення. Аналогiчно, як i в попереднiх лемах знаходимо, що
α4
α2
α3 α3
a1+a2+a3+a4=180°.
За умовою ACÇBD=O, отже a1+a4=a2+a3.
H2
H3
Тоді ÐH1OH3=2a1+2a4=a1+a2+a3+a4=180°.
Аналогічно доводимо, що ÐH2OH4=180°. Таким чином,
D
H1H3Ç H2H4=О, що й треба було довести.
Очевидно, що в цьому випадку чотирикутник ABCD є ромбом.
Теорема 8. Три прямi, якi містять вершини трикутника i точки дотику протилежних сторін до вписаного в трикутник кола, перетинаються в однiй точцi.
Для доведення цієї теореми необхідно скористатися очевидним твердженням: у правильному трикутнику три прямі, які містять вершини трикутника і точки дотику протилежних сторін до вписаного у нього кола, перетинаються в одній точці – центрі правильного трикутника. Тоді теорема (8) є наслідком теореми (4) про проективне перетворення кола.
H4

H1

Матеріал надійшов до редакції 28.12.02 р.
Семенец С.П. Аналитическое определение проективных преобразований плоскости.
Теорема Брианшона.
Осуществлен аналитический подход к проективным преобразованиям на плоскости. В таком
толковании проективных преобразований доказаны некоторые их простейшие свойства. Исходя из
доказанной теоремы об проективном преобразовании окружности, обосновывается теорема
Брианшона и все её частные случаи.
Semenets S. P. Analytical Definition of Design Turnings on the Area. Brianshon's Theorem.
The author realized analytic approach to the design turnings on the area. In such reading of the design turnings some of their simplest qualities are proved. On the principles of the proved theorem about the design turning of the circle it gives proof of Brianshon’s theorem and all its special cases.
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ
У статті розглядаються історичні віхи становлення та розвитку педагогічної діагностики як джерела
науково-дослідної роботи вчителя.
У "Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті" головним чинником модернізації системи
вищої освіти визнане поєднання освіти й науки, а однією з умов, детермінуючих її подальший розвиток, – залучення до наукової діяльності обдарованої учнівської та студентської молоді. У контексті вирішення вказаних проблем, потребує переосмислення фундаментальний принцип університетської освіти,
сутність якого полягає в поєднанні наукової та освітньої діяльності. Названий принцип має глибокі корені в університетській вітчизняній та зарубіжній освіті й характеризується неоднорідними процесами успадкування набутків педагогічної галузі знань.
Водночас однією з вихідних умов сучасного реформування ланки національної вищої освіти є осмислення й усвідомлення історичного досвіду, об’єктивна оцінка історичних реалій, виявлення прогресивних та діючих чинників функціонування тих механізмів вищої школи, творче використання яких сприятиме зростанню освітнього потенціалу суспільства й застереженню від повторення помилок минулого.
Одним із напрямів реалізації науково-дослідно роботи вчителя, а також її джерелом, є дослідницька
діяльність або педагогічна діагностика, яку розглядають як процес та результат вивчення властивостей та
якостей особистості дитини, результативності її навчання та виховання з подальшою корекцією рівня
вихованості та освіченості учнів, а також педагогічної майстерності вчителя. У давнину дослідницька
діяльність у педагогічній практиці мала вигляд звичайних випробувань.
Відомо, що вже в середині ІІІ тисячоліття до н.е. у Давньому Вавилоні проводилися випробування
випускників у школах, де готували писців. Професійно підготовлений писець був центральною фігурою
месопотамської цивілізації завдяки володінню широким, на ті часи, колом знань. Він зобов’язаний був
знати усі чотири арифметичні дії, вміти вимірювати поля, розподіляти раціони, ділити майно, володіти
мистецтвом співу та гри на музичних інструментах. Крім того, перевірялося уміння розбиратися у тканинах тощо.
У Давньому Єгипті тільки того допускали до навчання мистецтва жерця, хто витримував певну систему іспитів. Спочатку кандидат у жерці проходив співбесіду, у ході якої з’ясовувалися його біографічні
дані, рівень освіченості; крім того, оцінювалася зовнішність та вміння вести бесіду. Подальша перевірка
стосувалася уміння працювати, слухати та мовчати, випробування вогнем, водою, страхом – подолання
підземель – та багато іншого. Всі ці жорстокі випробування доповнювалися загрозою смерті для тих, хто
не був впевненим у своїх здібностях до навчання та в тому, що зможе витримати усі труднощі тривалого
періоду навчання. Тому кожному пропонувалося чітко визначитися, з якого боку зачинити за собою двері до храму – з внутрішнього чи з зовнішнього. Таку сувору систему випробувань з успіхом подолав відомий учений давнього світу Піфагор. Повернувшись пізніше у Грецію, він заснував школу, в яку допускав тільки тих, хто був здатний подолати ряд іспитів, схожих на ті, які він витримав сам. Піфагор підкреслював важливу роль саме інтелектуальних здібностей, стверджуючи, що "не з кожного дерева можна
виточити Меркурія", і тому, в першу чергу, надавав великого значення вивченню саме цих здібностей. У
школі Піфагора кожному давалася достатньо складна математична задача. У випадку її розв’язання претендента приймали відразу. Однак, частіше за все, задачу розв’язати було неможливо. За таких умов невдаху заводили у зал, де учні за правилами випробувань, зобов’язані були підняти його на сміх, даючи
йому різні прізвиська. Якщо у такій критичній ситуації новачок проявляв уміння достойно відповідати на
закиди, гідно себе поводити, його приймали до школи.
У давньому Китаї за 2200 років до н.е. вже існувала система перевірки здібностей осіб, які бажали зайняти посади урядових чиновників. Кожні три роки чиновники повторно екзаменувалися особисто в імператора за шістьома "мистецтвами": музика, стрільба з лука, верхова їзда, уміння писати, рахувати,
знання ритуалів та церемоній. Для держави система екзаменів була важливим засобом відбору достатньо
здібних, у міру ерудованих і, головне, шанобливих до влади людей для подальшого їх використання на
адміністративній службі.
Часто результати досліджень інтелектуальних здібностей ставали предметом гордості того чи іншого
народу, а іноді були й засобом отримання прибутків. Відомо, наприклад, що індійський цар Девсарм,
маючи бажання випробувати мудрість іранців, надіслав їм шахи. Передбачалося, що іранці не зможуть
розгадати суті цієї гри і тому надішлють у Індію подать. Однак візир Хорова Важургмирх зрозумів правила гри і, у свою чергу, винайшов гру, яку зараз називають "нарди". Він надіслав з новою грою візира у
Індію, де її розгадати не змогли.
Іншим свідченням використання досліджень властивостей та якостей особистості є матеріали релігійного вчення чань-буддизму. Його вчителі використовували загадки, питання-парадокси з одночасним
© Сидорчук Н.Г., 2003
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створенням ситуації психологічного стресу. Відповідати на них слід було відразу, на роздуми не відводилося жодної секунди. У чаньських турнірах-діалогах сама парадоксальність постановки питань (наприклад, чи була борода у бородатого варвара або чи має собака природу Будди) створювала драматичну
напругу, яка підсилювалася діями наставника, що хапав опонента та кричав: "Кажи! Кажи! Відповідай
зараз же!". Цим створювалася ситуація психічного стресу, що, як вважалося, давало можливість визначити "чанський" тип мислення. Від результатів випробувань залежала подальша робота з учнем.
У створеній чжурчженями державі Цзинь за результатами випробувань проходив розподіл випускників медичних училищ. Кращі займали посади практикуючих лікарів на державній службі, викладачів або
дослідників, менш кваліфіковані отримували дозвіл займатися приватною практикою. Тим, хто екзамен
не витримував, пропонувалося або продовжити підготовку, або змінити професію.
Цікаві дослідження проводилися й у середньовічній В’єтнамській державі. Всього за два роки у період з 1370 по 1372 р. вдалося провести переатестацію всіх військових та державних чиновників, що дозволило організувати перевірку державного апарату всієї країни. У результаті В’єтнам став сильною та
життєздатною країною; особлива увага була приділена створенню боєздатного офіцерського корпусу. У
ХV ст. випробування були упорядковані. Вони проводилися етапами та турами.
Існують цікаві відомості про навчання шаманів. У деяких народів, наприклад, ескімосів, майже кожен
дорослий чоловік вважав себе здібним до шаманства, що часто спростовувалося у ході випробувань. Перевірка та результат були обов’язковими умовами шаманської діяльності. У різних народів перевірка
шаманів набувала різних форм. У казахів слід було пройти випробування через тривале ходіння по снігу
з непокритою головою та облизувати розжарені залізні предмети. Ханти претендента-невдаху вважали
позбавленим розуму. Ульчі та нанайці проводили випробування під час поминання покійних.
Наведені вище приклади свідчать, що у багатьох народів за часів давньої цивілізації вивчення індивідуальних особливостей людини було важливою складовою суспільного життя в цілому та педагогічної
діяльності зокрема. Історичний досвід підтверджує прагнення людей пізнати якості та властивості, воно
завжди існувало та існує й по теперішні часи. Однак методи пізнання тривалий час були достатньо примітивними. На науковому рівні проблема педагогічних досліджень почала розвиватися лише на початку
ХХ ст., що було пов’язане з удосконаленням методів пізнання.
Відомий англійський учений Ф. Гальтон протягом 1884-1885 рр. провів серію досліджень, завдяки
яким відвідувачі лабораторії у віці від 5 до 80 років мали можливість за невелику платню перевірити свої
фізичні якості (сила, швидкість реакції тощо), ряд фізіологічних можливостей організму та психічні властивості – всього по 17 показниках. За повною програмою було обстежено 9337 осіб, і вона стала імпульсом до появи перших тестів.
Фактично, Ф. Гальтон вперше реалізував суттєвий відхід від тисячорічної практики досліджень та перевірок, які найчастіше застосовувалися на інтуїтивному рівні. Значення проведеної ним роботи можна
порівняти з дотепними дослідами Г. Галілея та його внеском у фізичну науку. Розвиток радикального
емпіризму розглядався рядом учених кінця ХІХ ст. як прийнятна альтернатива ідеалізму, а дослідження –
як справжній фундамент науки.
У 1890 році Дж. Кеттел звернув увагу на тести як засіб вимірювання якостей людської психіки, хоча
їх завдання відповідали всього двом із нині відомих вимог до тестів: вже існували інструкції для їх застосування та був окреслений лабораторній, тобто науковий, характер досліджень. Ідею проведення дослідницької роботи на кількісному рівні не всі сприймали однозначно. Однак у кінці 20-х років ХХ ст. постала потреба у створенні специфічного напряму, пов’язаного з використанням числа та міри. В біології,
наприклад, цим займалася біометрія, в економіці – економометрія, у науці в цілому – наукометрія. Прикладний напрям виник і у педагогіці під назвою педологія (наука про дітей). Хоч педологія і претендувала на звання науки про комплексний розвиток дитини, але на той час була більше прикладною педагогікою, у надрах якої закладалися основи сучасної педагогічної діагностики.
В умовах становлення нової радянської школи було обґрунтовано необхідність застосування педагогічних досліджень у навчально-виховному процесі з метою перевірки ефективності нових шкільних програм, форм та методів навчання та виховання. Отримані показники і визначали його результативність.
Основним же завданням педологів на початку 20-х років було вивчення особистості окремого учня на
основі розробки методів дослідницької діяльності.
У 30-ті роки підхід до педагогічних досліджень еволюціонував. Було чітко визначено, що дитину слід
вивчати відповідно до певного середовища: соціального, ідейного, виховного тощо. Ставилося завдання,
завдяки вивченню змісту та ефективності шкільної діяльності, удосконалювати управління навчальними
закладами, ліквідувати відставання у навчанні та вийти на нові рубежі керівництва педагогічним процесом, навчанням та вихованням.
Однак на визначеному історичному етапі педагогічні дослідження проводилися тільки в системі педологічної служби, а основними методами досліджень були методи психодіагностики та медичної діагностики, методи ж власне педагогічної діагностики чітко визначені ще не були. Основними об’єктами
педагогічної діагностики вважали такі, як: вихованість та сформованість інтегративних якостей особистості; поведінка та діяльність вихованців; виховний вплив у зоні соціального оточення; можливості та
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особливості сімейного, загально шкільного, групового колективів, їх педагогічна характеристика; зміст
та ефективність шкільної діяльності.
Однак робочі групи педологічних служб зустрічалися з певними труднощами у зв’язку з відсутністю
спеціалістів. Саме тому у 1924/1925 навчальному році в навчальні плани ряду вищих педагогічних закладів були включені курси експериментальної педагогіки та психології, рефлексології, а з 1927/1928 навчального року педологія увійшла у навчальні плани всіх педагогічних навчальних установ.
Був проведений педологічний з’їзд, видавався журнал "Педологія", серйозно розв’язувалася проблема
шкільних педологів, здатних проводити конкретну дослідницьку діяльність. Спеціальність педолога
отримували у чотирьох педагогічних вищих учбових закладах, десяти педтехнікумах, двох Наркоматах
та науково-дослідних центрах.
Становлення педагогічної діагностики отримало подальший розвиток у рішенні колегії Наркомпросу
РРФСР "Про стан та завдання педологічної роботи" від 7 травня 1933 р. Одним із найважливіших завдань
було визначено налагодження тісного зв’язку діагностичної діяльності з практичною участю педологів в
організації навчально-виховного процесу в умовах загальної початкової освіти.
Таким чином, основними ознаками періоду 20-30 років був розвиток педагогічних досліджень прикладного характеру, їх централізація та диференціація, підготовка кадрів педологів з метою удосконалення управлінського процесу, навчання та виховання.
Після Другої світової війни протягом перших п’ятнадцяти років у теорії та практиці педагогічних досліджень змін майже не відбувалося. Окремі напрацювання у цій галузі (розробка невеликої кількості тестів)
були представлені військовою адміністрацією США, але й вони не отримали широкого поширення.
Важливу роль у цей період відіграла міжнародна конференція в Берліні у 1967 році, після проведення
якої у педагогічній літературі офіційно з’являється термін педагогічна діагностика. Це поняття було запропоноване у 1968 році німецьким педагогом К. Інгенкампом за аналогією з медичною діагностикою у
рамках одного наукового проекту.
70-ті роки відзначаються розробкою значної кількості нових методів педагогічних досліджень. Розробкою різних проблем, пов’язаних з педагогічною діагностикою займалися такі відомі вчені, як О.С. Бєлкін, О.І. Кочетов, В.П. Безпалько, Б.П. Бітінас та Л.І. Катаєва, В.Г. Максимов та інші. Однак частота проведення педагогічних досліджень у шкільному процесі стрімко падала, тобто педагогічні дослідження
перестали бути важливою ланкою діяльності педагогів-практиків.
В останні роки нагальною стає потреба у дослідницькій діяльності педагога, оскільки реформування системи освіти, пов’язане з утворенням незалежної української держави, передбачає забезпечення її технологічної модернізації, що можливе за умови проведення наукових досліджень у педагогічній галузі знань.
Однак на етапі розбудови системи педагогічної освіти виникли суперечності між традиційною підготовкою майбутнього вчителя до реалізації дослідницької діяльності та новими вимогами суспільства до випускників педагогічних навчальних закладів, які мають бути готові до її активного самостійного впровадження
у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. Останнє й зумовлює потребу узагальнення теоретичного, практичного та історичного досвіду щодо підготовки майбутніх фахівців до дослідницької діяльності та вимагає оновлення теоретико-методологічних положень щодо визначеної проблеми.
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учителя.
В статье рассматриваются исторические периоды становления и развития педагогической
диагностики как источника научно-исследовательской работы учителя.
Sydorchuk N.G. Pedagogical Diagnosis as a Source of Research and Development Activity of the Teacher.
The paper deals with historical periods of the origin and progress of pedagogical diagnosis as a source of research work of the teacher.
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ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядаються деякі аспекти ціннісного підходу до історико-педагогічного дослідження. Подана характеристика концепцій цінностей М. Шелєра, С.І. Гессена, П.Ф. Каптєрєва, О. Вишневського,
Б.П. Бітінаса.
Проблема ціннісного підходу до аналізу освітніх реалій і процесів є однією з актуальних в сучасній
вітчизняній педагогічній науці. Вона стала предметом дослідження цілого ряду українських науковців,
зокрема, О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха, В.С. Лутая, П.Р. Ігнатенка, О. Вишневського, В.П. Струманського, М.І. Боришевського, Б.Г. Чижевського, Р.П. Скульського, Л.В. Крицької та ін. Так, О.В. Сухомлинська визначає ціннісний підхід як "найпріоритетнішу виховну проблему" в умовах "кризи моральності і правосвідомості, соціальної нестабільності, політичної дезорієнтації, деморалізації молоді"
[1:106].
Для цілісного аналізу змісту виховних цінностей, їх структури та класифікації в історикопедагогічному контексті необхідне філософське осмислення аксіологічних пріоритетів виховання, яке
дозволить визначити те спільне, що є характерним для виховної практики різних країн, народів, епох,
цивілізацій. Саме філософські (в тому числі і аксіологічні) основи дослідження, за словами О.В. Сухомлинської, є "базовими для забезпечення реконструкції історії освіти і виховання" і повинні бути методологічними засадами історико-педагогічних досліджень [2:44].
Значущість аксіологічного методу в рамках історико-педагогічного дослідження підкреслюють і зарубіжні вчені. Зокрема, один з провідних російських істориків освіти М. Богуславський, розмірковуючи
про структуру історико-педагогічного знання, виділяє чотири сфери загальних підходів і методів, серед
яких є сфера часткових методів дослідження. Саме цій сфері методів науковець надає важливого значення, оскільки "вони найбільш адекватно здатні допомогти пізнанню конкретних феноменів минулого"
[3:39]. Першим у сфері часткових методів М. Богуславський називає аксіологічний метод, "що використовується для вивчення загальнолюдських і національних цінностей освіти, встановлення їх пріоритетності" [3:39]. Інший відомий російський історик освіти В.І. Блінов дає визначення ціннісного методу в педагогічній науці як "особливої форми аналізу теорії виховання і фактів педагогічної практики в контексті
їх ціннісного напряму" [4: 5].
Очевидно, що виховні цінності як категорія мають складну внутрішню структуру. Це обумовлено,
перш за все, багатозначністю самого поняття "цінність" у філософії, соціології, психології, етиці,
педагогіці. По-друге, – механізмом вибору і реалізації ціннісних пріоритетів як окремою людиною, так і
всім суспільством.
Щодо класифікації цінностей, то в сучасній філософії [5] пропонується, зокрема, така класифікація: за
змістом – цінності матеріальні, політичні, соціальні, духовні (естетичні, релігійні, моральні, пізнавальні);
за оцінкою – позитивні, негативні; за формою буття – предметні, суб’єктні; за суб’єктом-носієм –
суб’єктивно-особистісні, надособистісні (загальнолюдські, групові, національні, класові). В межах
ціннісної ієрархії філософи відзначають також вищі (духовні неутилітарні) цінності і фундаментальні
(утилітарні матеріальні) цінності. Духовні цінності "складають стрижень культури конкретного народу,
фундаментальні відношення і потреби людей" [5:389]. До спектру вищих (духовних) цінностей входять:
загальнолюдські цінності (мир, життя людства), соціальні цінності (соціальна справедливість, свобода,
права людини и т.п.), цінності спілкування (дружба, любов, довіра, сім’я), особистісні цінності [5:365390].
В сучасній українській педагогічній науці класифікація цінностей досить часто є предметом розгляду.
Досліджуючи проблему аксіології виховання, П.Р. Ігнатенко синтезував різні підходи до структурування
видів цінностей і визначив такий їх спектр, який в чомусь повторює попередню класифікацію, але ж і
дещо доповнює її. Науковець відмічає, що класифікують цінності "залежно від того, які види потреб вони задовольняють, яку роль виконуватимуть, у якій сфері застосовуватимуться, зокрема: за об’єктом засвоєння – матеріальні, морально-духовні; за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстичні; за рівнем узагальненості – конкретні, абстрактні; за способом вияву – ситуативні, стійкі; за роллю у діяльності людини – термінальні, інструментальні; за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-перетворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні та ін.); за належністю – особистісні, групові, колективні, суспільні,
загальнонародні, (національні), загальнолюдські" [6:119].
Таким чином, як бачимо, в соціальних науках існують різні критеріальні підходи до визначення
цінностей. Їх сукупність є тим аксіологічним простором, в якому здійснюється культурна та педагогічна
функція формування ціннісних пріоритетів і окремої особистості, і суспільства в цілому.
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Для більш глибокого розуміння сутності ціннісного підходу до історико-педагогічного дослідження
звернемося до провідних філософських та філософсько-педагогічних концепцій цінностей.
Розмірковуючи про індивідуальний вибір цінностей, основоположник аксіології М. Шелєр зазначав,
що у кожної особистості є основна "ціннісна формула", відповідно до якої і відбувається акт ціннісного
вибору. Ієрархію цінностей людини Шелєр розташовує у такому порядку: 1) цінності приємного і
неприємного; 2) вітальні цінності (душевні); 3) духовні цінності (етичні, естетичні) і цінності чистого
пізнання; 4) найвищі – цінності святині [7:305]. Формування особистісної ієрархії цінностей відбувається
під впливом соціокультурних умов: особистісні і суспільні цінності знаходяться у тісному переплетенні і
взаємодії. Реалізація цінностей відбувається в безкінечній множині ситуацій вибору.
Звернемося до філософії виховання С.І. Гессена, який є одним з засновників ціннісного підходу у
педагогічній науці. В своїй роботі "Основи педагогіки" він розглядає цінності освіти і, практично,
ототожнює їх з цінностями культури (цінності науки, мистецтва, релігії, моральності, права,
господарства). Порівнюючи освітні системи різних історичних періодів, філософ приходить до висновку,
що всі вони "відображають загальний колорит часу" й "підкорюються" головній цінності, яка завоювала
пріоритет "в культурній свідомості епохи" [8:38]. Гессен пропонує історичний принцип розгляду
проблеми виховних цінностей, згідно з яким кожна епоха має свої ціннісні пріоритети. Він вважає, що в
античному Римі головними були етатичні цінності (держави і права), у відповідності з якими і була
побудована система освіти; в Середні віки домінували теократичні цінності, які проголошувала церква і
які поширювались через релігійну систему освіти; в епоху Відродження на арену вийшли цінності
естетичні; в епоху Просвітництва утверджувались цінності Розуму. Головна роль в системі освіти цієї
епохи належала інтелектуальному вихованню. Ми цілком згодні з твердженням російського філософа
освіти, що такий погляд дозволяє "не тільки пояснити причини виникнення певної освітньої системи, а й
зрозуміти всі її деталі виходячи з єдиного принципу"[8:38].
Згідно з антропологічною концепцією Гессена, виховання людини здійснюється одразу у кількох
планах буття, де "вища площина нашаровується на нижчу, оформляючи її та не порушуючи при цьому її
внутрішньої законовідповідності" [8:433]. Філософ так визначає ці плани: План біологічного буття
(виховання як біологічний процес), План суспільного буття (виховання як соціальний процес), План
духовної культури (виховання як духовний процес), План благодатного буття (виховання як
спасіння)[8:432]. Необхідно сказати, що Гессен формулює дану структуру у двох відмінних одне від
одного значеннях, а саме: як ієрархію внутрішнього буття людини в конкретній культурі (відповідно до
чого кожна людина поступово проходить ці плани) і як схему історичного розвитку виховного процесу
(відповідно до чого будь-яка історична епоха знаходиться в межах певного плану буття).
Кожен "план буття" має свої конкретні завдання і певні цінності. Залежно від того, в якій площині
проходить процес освіти та виховання, відзначаються і виховні аксіологічні пріоритети. В рамках
Біологічного плану реалізується натуралістичний педагогічний напрям, головним завданням якого є
опіка і дресування, а основною цінністю – збереження життя. Плану суспільного буття відповідає
соціологічний напрям педагогіки, основним завданням якого є формування члена соціальної групи, а
головною цінністю є соціальна група та її інтереси. План духовної культури проявляє себе через
гуманістичний напрям, основне завдання виховання якого – освіта, а головна цінність – саморозвиток
особистості, яка намагається засвоїти культурні цінності. План благодатного буття основним завданням
виховання проголошує духовний шлях до спасіння, "процес становлення духу, вільного від гріха", а
головною цінністю – любов до ближнього і любов до Бога [8:433 – 434].
Таким чином, як бачимо, Гессен визначає ієрархію виховних цінностей через пріоритет певного
Плану буття, в якому здійснюється безпосередній ціннісно-формуючий процес у конкретному
суспільстві в конкретний історичний період.
В сучасній філософії освіти досить популярним є культурологічний цивілізаційний підхід до
вивчення світоглядних основ освіти (культура освіти Сходу та культура освіти Заходу), який орієнтовано
на виявлення фундаментальних основ педагогічних культур, базових ідей, цінностей. Таким чином,
можна говорити про класифікацію виховних цінностей за цивілізаційним критерієм: виховні цінності
східного світу і західного світу, які мають відмінні одне від одного світоглядні підвалини та аксіологічні
орієнтації. В деяких педагогічних джерелах, з точки зору цивілізаційного підходу, окремо розглядають
Далекосхідну цивілізацію, педагогічна система якої склалась під впливом конфуціанства, даосизму,
буддизму; Південноазійську цивілізацію, в якій світоглядна основа виховання – індуїзм, а пізніше
буддизм; Ближньосхідну цивілізацію, виховні цінності якої формувалась під впливом ісламу, іудаїзму,
християнства; Західну цивілізацію, яка зростала на основі античної культури та християнства [9:45-47].
В сучасній педагогічній науці частіше використовується традиційна класифікація цінностей: цінності
загальнолюдські, національні та індивідуальні. Український педагог О. Вишневський пропонує більш
розширену модель класифікації виховних цінностей. Він визначає п’ять груп: 1) абсолютні вічні
цінності; 2) національні цінності; 3) громадянські цінності; 4) сімейні цінності; 5) цінності особистого
життя [10:125-126]. Автор вказує, що морально-етичні цінності усвідомлюються людиною в трьох
123

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Педагогічні науки

аспектах: по-перше, як система абсолютних ідеалів, по-друге, як "Кодекс вартостей", або кодекс
моральних правил і формул, і, по-третє, як спектр відповідних властивостей людської душі, які
реалізуються через їх практичне втілення. Вчений також відзначає, що найвища цінність у "структурі
вартостей є віра в Абсолют Добра (для віруючої людини це віра в Бога, для інших – визнання первинної
Тайни), з якого ці вартості виводяться і якою одухотворюються" [10:126]. В своїй роботі "Сучасне
українське виховання" О. Вишневський формулює таку систему вартостей українського виховання, як
"Кодекс вартостей", в якому докладно розглядає виховні цінності кожної групи та аналізує їх у
педагогічному і методико-педагогічному аспектах [10].
В історико-педагогічних джерелах генезис виховних цінностей закономірно розглядається в контексті
культурно-історичного процесу. Зокрема, П.Ф. Каптєрєв розглядав історію педагогіки як історію
розвитку педагогічної самосвідомості народу [11:258]. Безумовно, фундаментом цієї самосвідомості є
певні ціннісні орієнтації даного народу, що визрівають під впливом природи, соціальних умов та релігії.
Вчений визначає три періоди розвитку вітчизняної освіти (педагогічної самосвідомості народу), дає
характеристику кожного з них, визначає головні виховні цінності. Для першого, церковного періоду
характерним був релігійний світогляд, завданням освіти – вивчення церковно-богослужбових книг, а
метою виховання – служіння Богу і спасіння душі. Другий, державний період, характеризувався тим, що
в цей час освіта стала служити державним інтересам, і тому головними її принципами були державність,
професійність і становість, на основі чого і формувались виховні цінності. Третій період, суспільний,
знаменував собою появу нових потреб суспільства в освіті (освіта всього народу) і висунув нові ціннісні
пріоритети виховання. Автор справедливо указує, що в кожному з періодів співіснували всі три начала: і
церковне, і державне, і суспільне, однак тільки одне з них домінувало, що й обумовлювало виховну та
освітню політику [11:258-269].
У визначенні домінуючого начала вчений підкреслював значущість такого важливого чинника, як
вплив станових інтересів і поглядів на формування педагогічних ідеалів і цінностей. В цілому
П.Ф. Каптєрєв прийшов до висновку, що "для розвитку національної педагогічної самосвідомості дуже
важливо, хто протягом усієї історії народу є органом педагогічної самосвідомості, хто створює
педагогічні ідеали і школи, хто безпосередньо улаштовує справи народної освіти": народ (сімейні,
сільські громади), чи його представники (більш далекі від народу), стани більш освічені, що володіють
економічними та політичними привілеями, або уряд як орган державного життя. Отже, можна вести мову
про ще один варіант класифікації виховних цінностей – за різними соціальними групами, кожна з яких
має свої, відмінні аксіологічні пріоритети і освітні інтереси [11].
Розглядаючи різні підходи до проблеми класифікації виховних цінностей в історико-педагогічній
науці, ми не можемо не відмітити важливість такого фактору, як вплив поглядів окремих особистостей –
вчених, філософів, просвітителів, педагогів на формування аксіологічних пріоритетів виховання.
П.Ф. Каптєрєв писав, що кожен діяч, вступаючи у педагогічний процес, формулює свої вимоги, погляди,
своє світорозуміння, внаслідок чого "провідний діяч створює своє коло ідей, свою духовну атмосферу",
що "надає особливого вигляду і характеру усій педагогії даного часу" [11:261]. Таким чином, можемо
зробити висновок, що дослідження виховних цінностей окремих, визначних для розвитку історикопедагогічного процесу особистостей є важливою складовою у побудові цілісної картини розвитку
аксіологічних основ виховання і освіти [11:258-269].
Цікавий підхід до характеристики виховних систем таких визначних особистостей з позицій
ціннісного підходу продемонстрував литовський вчений Б.П. Бітінас. В його роботі "Вступ до філософії
виховання" велику увагу приділено обґрунтуванню наукового апарату аксіології виховання,
розглядаються різноманітні філософські напрями в контексті вивчення виховних цінностей, виділені
різні концептуальні підходи до даної проблеми (ціннісний абсолютизм, ціннісний релятивізм, історичний
підхід). Автор відзначає, що функціонування цінностей у змісті виховної діяльності "доцільно вивчати
залежно від тієї філософської концепції, у відповідності з якою ця діяльність здійснюється" [12:12].
Бітінас докладно розглядає цілий ряд провідних філософсько-педагогічних напрямів (ідеалізм, реалізм,
неотомізм, прагматизм, антропоцентризм, матеріалізм), їх цілі та аксіологічні завдання. Як бачимо,
виховні цінності
структуровані дослідником згідно філософсько-світоглядних основ окремих
особистостей, у даному випадку – видатних педагогів [12].
Бітінас розглядає проблему визначення вищої цінності як принципове вирішення питання сенсу
життя людини. Таке визначення здійснюється в межах діючої системи виховання, яка, в свою чергу,
сутнісно визначається ціннісною системою, в якій вона існує. Отже, автор пропонує ще один варіант
класифікації, в якому критеріальною основою виступають не окремі виховні цінності, а ціннісні системи,
які обумовлюються пріоритетом тієї чи іншої вищої цінності: теоцентричної, соціоцентричної або
антропоцентричної [12:16-20].
Так, теоцентрична ціннісна система визначає сенс життя у продовженні життя після смерті, а
найвищу цінність – в трансцендентному світі. Отже, зміст виховання в межах даної системи включає ті
виховні цінності, що відповідають традиційним канонам певної релігії, тобто вони можуть бути дуже
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різними (наприклад, в релігійних системах Заходу і Сходу). Але спільне в них те, що вони спрямовані на
Абсолютні цінності, на духовну досконалість, злиття з Вищою Сутністю.
Соціоцентричні ціннісні системи передбачають перенесення сенсу життя людини на людське
суспільство, під яким маються на увазі будь-які групи: від маленьких (сім’я, друзі, кохана людина) до
великих соціальних груп (громадські, політичні, релігійні, професійні організації, нація, народ, клас,
вікова група, стать та ін.). Виходячи з того, яка спільнота обирається як вища цінність, створюються і
різні соціоцентричні ціннісні системи, наприклад: комуністична, націоналістична та інші (класові,
сімейні, кланові і т.п.).
Третю групу ціннісних систем складають антропоцентричні системи, в яких сенс життя трактується
як особисте вдосконалення, розвиток власних сутнісних сил людини. Вища цінність – сама людина, ії
самореалізація і відповідальність за себе. В цілому для антропоцентричних систем характерним є
домінування цінностей абстрактного характеру. Вважається, що кожна особистість сама вирішує, як
реалізувати цінності відповідальності, свободи, обов’язку, щастя, чесності та інші.
Таким чином, ми розглянули декілька концепцій ціннісного підходу в історико-педагогічній та філософсько-педагогічній науці і можемо зробити висновок, що кожний з варіантів класифікації виховних
цінностей може бути використаним як основа історико-педагогічного дослідження. Ми вважаємо, що для
найбільш цілісного філософсько-педагогічного аналізу аксіологічних пріоритетів виховання конкретного
історичного періоду необхідно обрати або розробити таку класифікацію, яка б узагальнювала, окреслювала найбільш суттєві їх ознаки. В рамках наших наукових завдань ми вважаємо за доцільне взяти за
основу класифікацію П.Ф. Бітінаса, яка дозволяє розглядати виховні системи просвітителів, що стали
об’єктом дослідження, з точки зору пріоритетних ціннісних систем: теоцентричної, соціоцентричної
або антропоцентричної.
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Скоробагатская О.И. Ценностный подход в историко-педагогическом исследовании.
В статье рассматривают различные аспекты ценностного подхода в историко-педагогическом
исследовании. Дана характеристика концепций ценностей М. Шелера, С.И. Гессена, П.Ф.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РІЗНОРІВНЕВОГО ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
СТУДЕНТІВ
Розглянуто окремі філософські теорії, психолого-педагогічні ідеї, концепції, дидактичні закономірності
та принципи, які виступають методологічною основою різнорівневого формування знань і вмінь майбутнього вчителя.
Філософське осмислення процесів формування майбутнього вчителя як суб’єкта і об’єкта навчальнопізнавальної діяльності насамперед дозволяє здійснити теорія пізнання – гносеологія. Підтвердити те, що
знання є своєрідним відбитком предмету чи природного явища у свідомості людини, з’ясувати механізм
того, як нове знання відкладається у свідомості та додається до вже відомого, про вторинність передачі
наукових знань у процесі навчання по відношенню до відкриттів у науці, проаналізувати формування
умінь людини у процесі її діяльності, з філософської точки зору зрозуміти сутність і призначення людини дозволяють роботи античних філософів (Аристотель, Платон), філософів епохи Відродження
(Г.В.Ф. Гегель, К.А. Гельвецій, І.В. Гьете, І. Кант, Ф.В. Шеллінг, Ф. Шлегель), філософів другої половини ХІХ та ХХ століття (М.А. Антонович, Н.А. Бердяєв, Р. Оуен, В.С. Соловйов, Л. Фейєрбах, Е. Фромм,
М. Шелер). Відомий німецький філософ Ф.В. Шеллінг вважав одним із найважливіших принципів діалектики природи висхідну систему ступенів ("потенцій"), які характеризуються полярністю та динамічною
єдністю протилежностей, доводив, що самороздвоєння і саморозвиток абсолюту здійснюється через його
самопізнання. Ф. Шлегель стосовно сутності людини зазначав, що як природна істота людина тим досконаліша, чим більш самостійною та індивідуальною вона є [1:188].
Значною мірою вплинули на методологію досліджень людської діяльності у процесі пізнання, суттєво
наблизили її до сучасного розуміння роботи В. Гегеля та І. Канта. І. Кант робить висновок про пряму
залежність рівня інтелектуальних, розумових здібностей людини та її фізіологічного розвитку, будови
тіла. Він говорить, що у міру того як формується тіло людини, досягають відповідного ступеня досконалості і її інтелектуальні здібності [2:249]; вказує на розвиток внутрішнього потенціалу людини як на філософськи обґрунтовану закономірність, що людина була б найогиднішою з усіх істот, якби її не звеличувала надія на майбутнє і якби силам, що містяться в ній, не передбачалось повного розвитку [2:250].
Для розуміння людини як сутності В. Гегель з позицій ідеалізму виділяє в ній внутрішнє (людина за своїм поняттям є природна можливість, здібність, задаток) та зовнішнє (людина за своїм безпосереднім існуванням є природним, зовнішнім своєму поняттю) і вказує, що тільки від рівня розвитку людини залежить її місце у суспільстві, лише через удосконалення свого тіла і духу вона вступає до володіння собою
і стає власністю самої себе, навіть відносно інших [3:27]. Філософ акцентує увагу на тому, що наявність
різнорівневих груп людей у суспільстві об’єктивно зумовлена суб’єктивно різним рівнем розвитку людей, диференціацією процесу переходу таких груп людей від природності людини до дійсно морального
стану [3:29].
Варто зазначити, що сучасні методологічні аспекти рівневого формування знань та вмінь студентів,
організації відповідної навчальної діяльності у вищій школі мають враховувати закони діалектики (заперечення заперечення, переходу кількості у якість, єдності та боротьби протилежностей), її чисельні
матеріалістичні категорії, але, як зазначають науковці (В.С. Лутай, В.А. Яблонський, В.М. Галузинський,
М.Б. Євтух), такі підходи до методології "слід будувати на ширшій основі" [4:20], тобто не відкидати
науковий аналіз, розглядати можливість використання інших філософських теорій, вчень та думок для
удосконалення навчального процесу у ВНЗ. З цього погляду цікавими постають ідеї "онтологічної"
гносеології (ця теорія виходить з того, що нам дано дещо до всякої раціональної рефлексії, до поділу на
суб’єкт і об’єкт), викладені російським філософом-ідеалістом М.О. Бердяєвим. Ураховуючи матеріалістичну критику положень його трактування теорії пізнання, слід звернути увагу на викладення філософських проблем розуміння сутності, призначення та розвитку людини, діяльність, "творчість" якої
зумовлена тим, що вона є істотою, невдоволеною собою і здатною себе переростати. Як істота, що здатна переборювати себе, людина є суперечливою і парадоксальною, об’єднує в собі полярні протилежності [5:56]. Але не тільки індивідуальні особливості окремої людини впливають на організацію її життєдіяльності і ступінь розвитку, – соціальні процеси здійснюють різнорівневий вплив на індивідуальність
окремої людини та груп людей. М.О. Бердяєв говорить, що коли намагаються вирішити питання про вдосконалення людського життя, "занурюючись у шлях індивідуального вдосконалення", то бачать необхідність "шляху соціальної зміни та удосконалення"; коли ж вирішують це питання, "занурюючись у шлях
соціальної зміни і вдосконалення", то відчувають необхідність внутрішнього вдосконалення людей
[5:49]. Філософ робить висновок про те, що ми повинні боротися за нове суспільство, яке визнає найвищою цінністю людину, а не державу, суспільство, націю [5:51].
© Спірін О.М., 2003
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Значний вплив на розвиток вітчизняної методології вищої школи, на певну переорієнтацію методологічних засад щодо навчальної діяльності студентів мали ті філософські теорії та психологічні концепції,
на яких ґрунтується вища освіта далекого зарубіжжя. Насамперед це стосується вчення філософапрагматиста та освітянина Джона Дьюї, одного з провідних представників прагматизму, що розробив
теорію інструменталізму в педагогіці, за якою всі логічні зв’язки ідей, концепцій, теорій є "інструментами" пізнання, "ключами до ситуацій"; у розгляді людської діяльності суспільство поділяється на "групи"
та "особистість" [6]. Ще одним із методологічних аспектів навчального процесу зарубіжної вищої школи
(особливо американської) постає екзистенціалізм – вчення про те, що у процесі формування особистості
все залежить від індивідуума. Характерною особливістю таких теорій є те, що вони зменшують роль цілеспрямованого впливу на людину ззовні, замінюючи його саморозвитком індивідуальних особливостей,
цілковитою відповідальністю за себе.
Дидактичні закономірності як універсальні явища, які є невід’ємними від процесу, що вивчається, і
нерідко виступають як міри здійснення законів педагогіки, представляють методологічні основи, тобто
фундаментальні істини для розвитку педагогіки вищої школи. Однією із сучасних методологічних закономірностей є "закономірність взаємозв’язків у реальному житті" [4:22]. Серед таких взаємозв’язків слід
вказати на взаємозв’язок суб’єктивних прагнень майбутніх фахівців з об’єктивними потребами суспільства і вищої школи як його важливого інституту, взаємозв’язок відносин "викладач-студент" та "студентвикладач", взаємозв’язок курсової (групової) навчальної діяльності студентів та індивідуальної діяльності окремого студента, взаємозв’язок самостійної та аудиторної роботи студента, взаємозв’язок установлених загальних строків, вимог, темпів вивчення дисциплін та індивідуальних особливостей процесів
засвоєння, систематизації навчального матеріалу, формування вмінь і навичок у студентів тощо.
Зважаючи на те, що дидактичні закономірності можуть забезпечити ефективне викладання лише за
умови дотримання дидактичних принципів, і на те, що "принципи завжди містять у собі функціональне
значення законів, ... відображають дидактичні закони і закономірності" [7:396], деякі з таких принципів
потрібно розглядати як методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентів та організації їхньої відповідної діяльності:
- принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей, що передбачає наявність у студентів
різного темпу просування в навчанні, різного рівня сформованості знань, умінь та навичок;
- принцип доступності знань, за яким необхідно здійснювати відбір змісту навчального матеріалу так,
щоб, незалежно від різного рівня розумового розвитку та здібностей студентів, знання були успішно засвоєні з урахуванням вимог предметних програм. Саме тут, на думку науковців і практиків вищої школи,
актуальним постає питання визначення для кожної дисципліни не лише загальних програмних вимог до
знань та вмінь студентів, а й розподілу таких вимог за різними рівнями складності;
- принцип дохідливості у викладанні. Цей принцип популярністю викладення наукових знань має
компенсувати наслідки застосування принципу науковості, що ускладнює сприймання та засвоєння навчальної інформації. Дохідливість викладання навчального матеріалу передбачає як наявність необхідних суб’єктивних факторів, так і певних умов в організації навчального процесу, які б об’єктивно спрямовували діяльність студентів на активізацію самоосвіти та інтелектуальне самовиховання. Однією з
таких умов ми вважаємо відповідну структурованість теоретичних завдань та практичних вправ, яка забезпечувала б послідовний перехід у викладенні навчального матеріалу від популярного, емпіричного до
наукового, теоретичного. Таку структурованість і послідовність можна здійснити шляхом упровадження
у процес навчання відповідних різнорівневих завдань, що відповідають необхідним рівням програмних
вимог і враховують індивідуальні особливості розвитку студентів;
- принцип забезпечення творчої активності і самостійності студентів у навчальному процесі. Реалізація
даного принципу вимагає подальшої переорієнтації процесу навчання на зменшення інформативної
складової у процесі передачі знань, підвищення ролі викладача як провідника у світ знань, консультанта
та помічника студента. Це вимагає перегляду структури навчальних занять з метою зменшення лекційного навантаження, розробки такої системи вправ, завдань для практичних та лабораторних занять, що передбачали б для студентів перенесення акценту на самостійну роботу у процесі здобуття знань. При цьому варто врахувати, що процес розумової діяльності студентів дещо віддаляється від безпосереднього
впливу викладача, а для належної підтримки творчої активності студентів таку діяльність необхідно враховувати і регулювати. Теоретичні завдання і практичні вправи, орієнтовані на певні рівні знань та різні
рівні розумової діяльності студентів (репродуктивний, рівень аналогії, творчий), елементи модульного
навчання, рейтинговий контроль знань спонукають студентів до регулярної роботи; за таких умов трансформуються функції викладача: з репродуктивно-інформаційних на організаційні, консультативні тощо;
- принцип поєднання індивідуального та колективного передбачає, серед іншого, в навчальному процесі подальший розвиток відповідних форм діяльності студентів. Колективний характер організації передачі знань під час проведення лекційних занять з потоками студентів, практичних групових робіт, лабораторних робіт з підгрупами студентів вступає у протиріччя з індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу. Разом з тим відмічається значний позитивний вплив колективних форм роботи на
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ефективність навчання студентів. Це спонукає до подальшого впровадження у процес самостійної роботи
студентів таких форм її організації, які з урахуванням індивідуального рівня діяльності кожного студента
і різнорівневості завдань забезпечували б послідовний перехід його навчальної роботи від колективної до
індивідуальної. Співпраця студента у складі групи над розв’язуванням завдань найнижчого рівня складності має переростати в індивідуальну роботу з найскладнішими вправами через співробітництво у складі динамічних груп із 1-3 студентів, що розв’язують завдання середнього рівня складності. Саме наявність розроблених теоретичних завдань та практичних задач різного рівня складності створює об’єктивні
умови для такого переходу;
- принцип міцності знань, професійних умінь, інтелектуальних навичок розумової праці уособлює систему виявлення їх результатів у ході поточного, проміжного, підсумкового контролю на кожному етапі
навчання. В умовах перенесення акценту на самостійну роботу студентів в оцінюванні знань виникають
деякі труднощі, пов’язані зі збільшенням впливу випадкових факторів під час підсумкового контролю;
зниження інтенсивності і тривалості контактів викладача і студента на різних етапах навчального процесу вимагає збільшення контрольних точок, перенесення центру з підсумкового контролю на проміжний
та поточний. Багато науковців і практиків орієнтують на використання поточного рейтингового та підсумкового рейтингово-екзаменаційного контролю, вказують на те, що такий контроль дозволяє істотно
підвищити рівень та ефективність засвоєння знань студентами.
Педагогічні ідеї, концепції та теорії виступають як методологічні категорії педагогіки вищої школи і
забезпечують упровадження новацій у змісті та методах навчання.
Серед педагогічних ідей науковці вказують на ідею "визнання особистості як головного фактору, на
якого повинен орієнтуватись весь процес його навчання, виховання та розвитку" [4:24]. Така орієнтація
насамперед передбачає глибокий і всебічний аналіз студента як суб’єкта навчального процесу, вимагає
від педагогів визначення тих конкретних видів діяльності, які ефективно сприяли б досягненню мети
підготовки фахівців. Однак "проблема полягає у тому, які саме види активної діяльності студента найбільше сприяють його розвитку". Для розв’язування цієї проблеми необхідно враховувати, що "в кожному
окремому випадку результат впливу на розвиток того чи іншого студента залежить від ступеня його активного творчого стану, від його внутрішньої позиції. Тому професорсько-викладацькому складові ...
надзвичайно важливо знати: у чому саме полягають специфічні особливості основних видів діяльності
студентів..." [7:367].
З цих позицій методологічного значення набуває теорія діяльності, основні положення якої містяться
в роботах М.С. Кагана [8], О.М. Леонтьєва [9], Т. Котарбинського [10] та ін. Науковці на теоретичному
рівні класифікують загальні види людської діяльності, серед яких: трудова, навчальна як перетворююча;
пізнавальна, яка є основним шляхом підготовки людини до життєдіяльності; ціннісно-орієнтаційна, до
якої слід віднести творчу діяльність тощо. Теорія діяльності постає основою для розуміння діяльнісного
підходу та його застосування у вищій школі. За цим підходом, серед іншого, на кожному етапі навчання
необхідно з’ясувати та встановити провідні пріоритети у різноманітних видах діяльності студентів; ураховувати наявність різних рівнів одного і того ж виду діяльності стосовно конкретних студентів. "Навчання через діяльність, як добре продуману та організовану сукупність дій, складається як основа системи та структури вузівського процесу" [4:13].
Серед низки сучасних педагогічних концепцій вищої школи виділимо концепцію гнучких педагогічних технологій навчання, принципові положення якої обґрунтовані у ряді праць [4; 7; 11-14]. З урахуванням того, що технологію навчання можна тлумачити як систему засобів, які "використовуються у навчанні, і способів їх застосування", що технологія навчання як певна галузь знань є "проміжна ланка між
теорією і практикою навчання" [11:9], та того, що нова технологія насамперед повинна бути динамічною
та гнучкою, науковці підкреслюють – така технологія навчання має "забезпечувати режим найбільшого
сприяння для реалізації індивідуальних інтересів, можливостей і здібностей студентів" [12:48]. У гнучкій
технології навчання закладаються принципово нові підходи до процесу навчання (програмоване навчання, модульне навчання тощо), "принципово нові форми контролю й оцінювання знань студентів: індивідуальні співбесіди, публічні огляди, ... метод оцінювання групами експертів" [12:49] та інші контрольні
заходи.
Таким чином, ретроспективний аналіз філософської думки, сучасних методологічних підходів у педагогіці вітчизняної та зарубіжної вищої школи дає підстави для висновку про те, що у вивченні дисциплін
вищої школи необхідно спиратися на розуміння студента як на суб’єкта і об’єкта пізнання; суперечливу і
динамічну істоту, різний рівень розвитку якої зумовлений як її суб’єктивними характеристиками, так і
об’єктивним впливом на неї окремих людей, їх груп та суспільства в цілому; зокрема, одні й і ті ж
об’єктивні умови по-різному впливають на розвиток окремих людей, а розвиток останніх зумовлює сукупний вплив на розвиток суспільства в цілому. Незважаючи на те, що розвиток внутрішнього потенціалу людини є закономірним, його ступінь залежить від рівня творчої діяльності людини, її активності у
процесі пізнання. Розумінню основ формування кваліфікованих фахівців, створення об’єктивних умов
для їх гармонійного і всебічного розвитку слугують дидактичні закономірності, принципи, педагогічні
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ідеї, концепції, теорії, які, враховуючи вимоги сьогодення, орієнтують весь процес навчання на особистість студента – головний фактор такого процесу. Тим самим передбачається необхідність перетворення
студентів з об’єктів навчання у суб’єкти саморозвитку та активної пізнавальної діяльності, урахування
індивідуальних особливостей розвитку студентів, їхньої діяльності, диференційованого формування їхніх знань та вмінь.
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Спирин О.М. Методологические аспекты разноуровневого формирования знаний и умений
студентов.
Рассмотрено отдельные философские теории, психолого-педагогические идеи, концепции,
дидактические закономерности и принципы, которые выступают методологической основой
разноуровневого формирования знаний и умений будущего учителя.
Spirin O.M. Methodological Aspects of Multi-level Formation of Students’ Knowledge and Skills.
The article features some philosophical theories, psychological and pedagogical ideas, concepts, didactic ansant
principles which serve a methodological basis for multi-level formation of students’ knowledge and skills.
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ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ Ю. СЛОВАЦЬКОГО І Ф. ШОПЕНА З ПОЗИЦІЇ СПІЛЬНОСТІ
ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
У даній статті розглянуто характерні особливості творчості Ю. Словацького і Ф. Шопена, що дозволяє зробити висновок про єдність їх естетичних поглядів та світосприйняття.
Оповісте ви тільки, друзі милі,
Що я вітчизні молодість оддав.
Так писав у вірші "Мій заповіт" один із найвизначніших польських поетів Юліуш Словацький. Ці
слова міг сказати про себе інший геній польського мистецтва – Фридерік Шопен. Саме молодість віддали
вони своїй Вітчизні, бо прожили трагічно мало і померли в один рік – 1849, рік великих втрат для польської культури.
Гірка доля емігранта поєднала цих двох синів польського народу: майже двадцять років нога Ф. Шопена не ступала на польську землю, дев'ятнадцять років не бачив Ю. Словацький рідного Кременця. Але
душа кожного палала незгасимим полум'ям любові до Вітчизни і, згораючи від цього вогню, перетворювалась у поезію і музику. Висловити ця музика і поезія могли все – від героїчного пафосу і патетики до
найніжнішої лірики, всі найтонші хвилювання людського серця.
Ким же вони були – національними і народними художниками, що оспівували життя, історію, мистецтво своєї країни і свого народу, чи романтиками, зануреними в інтимні переживання, такими, що
сприймають весь світ у ліричному аспекті?
Видатний український музикознавець І. Белза у своїх працях, присвячених історії розвитку польського мистецтва, називає Ф. Шопена і Ю. Словацького творцями польського романтизму [1:112]. Можна
додати: польського романтизму як явища унікального.
В цілому всю слов'янську музику можна назвати романтичною: недарма справжній "вибух" слов'янського мистецтва прийшовся саме на епоху романтизму. Це пояснюється великою мірою тим, що для
слов'янської ментальності характерними є велика рефлексивність, сприймання дійсності крізь призму
власних переживань, коли першість і сила емоційно-почуттєвого життя зменшує роль раціональновольового чинника, що збігається з ознаками романтичного світосприйняття.
Якщо ми звернемось до російської культури, то побачимо, що такі суттєві сторони романтичного світосприйняття, як розвинутий і послідовний індивідуалізм, підвищена суб'єктивність творчої свідомості,
майже не знайшли в ній перетворення (за виключенням О. Скрябіна, але то вже початок ХХ століття).
Ідейна основа православ'я, що протягом століть була фундаментом російської культури, орієнтувала на
традицію, на підкорення індивідуальної свідомості тим уявленням, що були вироблені колективно ("соборно") у минулому. Разом з тим основна тональність російського мистецтва – напружені духовні пошуки, причому це напруження величезної сили – згадаймо Л. Толстого, Ф. Достоєвського, М. Мусоргського, П. Чайковського.
В чому ж унікальність польського романтизму? В тому, що він поєднав абсолютизацію індивідуального "Я" (в цілому характерну для всього західноєвропейського романтизму) і високе духовне начало,
притаманне слов'янській культурі. Ця особливість польського мистецтва стала одним зі стимулів розвитку всього європейського романтизму. Це стосується також української музики, яка розвивалася на
перехрещенні різноманітних стильових тенденцій.
Ще одна риса, притаманна польському романтизмові, що зумовила його унікальність, – пронесене на
надзвичайно високій ноті почуття священної любові до Вітчизни, яке є не тільки джерелом натхнення, а
й джерелом існування і мистецтва і його творців. Дійсно, важко дібрати приклади в мистецтві інших
країн, де тема любові до Батьківщини була б і духовною основою, і рушієм функціонування цього
мистецтва.
"Де скарб твій, там і серце твоє" – ці слова, запозичені з Євангелія від Матфея, в поетичній формі
відображають ставлення Ф. Шопена до Вітчизни. З повним правом можна сказати так і про Ю.
Словацького.
Особиста і мистецька доля творців польського романтизму, їх творчість з мотивами трагічних
переживань за долю Вітчизни і високої любові до неї злились в єдиний моноліт.
Так, головною темою життя і творчості Ф. Шопена і Ю. Словацького була тема їх Вітчизни. Образ
Польщі – картини її величного минулого, сучасного життя, природи, звуки народних пісень і танців –
основний зміст і висока тональність творчості митців, яка втратила б всю свою індивідуальність і
художню силу за межами цієї головної теми. Певною мірою Ю. Словацького і Ф. Шопена можна назвати
художниками "монотематичного" складу.
© Травкіна Н.М., 2003
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Разом із тим для польських романтиків характерним є зв'язок національно-патріотичних почуттів із
загальнолюдськими проблемами. Цей зв'язок бере свій початок від Данте, творчість якого ніколи не обмежувалась відображенням тієї трагедії, що переживала його Батьківщина. Данте був невидимим наставником А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ф. Шопена. Глибокий інтерес до Данте визначався суттєвими ідейними передумовами. Полум'яний патріотизм творця "Божественної комедії", його непримиримість до зрадників національної ідеї, пошуки шляхів вирішення етичних проблем ріднили Данте
з Ю. Словацьким. Перебування у Флоренції стало періодом найбільшого наближення Ю. Словацького до
Данте, становлення поетичного генія автора "Дантишка" і усвідомлення ним свого права проявляти дантівське "всебачення пророка".
Образи дантівського "Пекла" своєрідно відбилися в поемі Ю. Словацького "Ангеллі", де видіннями
людських мук були наповнені дикі ліси сибірського вигнання. У "Поемі П'яста Дантишка про пекло" ці
видіння переносяться слідами мандрівки італійського поета у загробний світ, де терплять безжалісну кару вороги і мучителі польського народу.
Втіленням "найвищої мудрості", що постійно спонукала повертатися до етичних проблем та дум про
долю нації і держави польської, був Данте і для Ф. Шопена. Усією своєю творчістю Ф. Шопен
утверджував національну самобутність польської культури і право свого народу на життя, на
своєрідність життєвого укладу, що складався століттями, і разом з тим створював у своєму мистецтві
грандіозні загальнолюдські узагальнення.
Не випадково видатний французький художник Е. Делакруа в образі Данте зобразив саме Ф. Шопена.
Якщо образи двох останніх сонат і Фантазії f moll Ф. Шопена не менш близькі до "Пекла", ніж "Ангеллі"
чи "Дантишек", то цикл прелюдій ор.28 викликає безпосередні асоціації з "Божественною комедією". Це
великий цикл емоційно-контрастуючих п'єс, діапазон їх образів величезний, не менший, ніж образи,
створені Данте. Продовжуючи паралель з "Божественною комедією" треба згадати, що в ній превалюють
образи зосереджених роздумів і збентеженості, які народжуються від споглядання всієї різнорідної гами
людських почуттів і пристрастей. Таке превалювання можна відзначити і у Ф. Шопена. Прелюдії – це
універсальне охоплення людських емоцій, почуттів, переживань. Але універсальність їх ще і в зовсім
новому методі побудови цілісності циклу. Вже не коло, а відкрита, спрямована у нескінченність спіраль
може стати символом цього циклу і жанру.
Прелюдії ор.28 були для Ф. Шопена закономірним і неминучим передвістям того втілення національної трагедії, якою стала соната b moll. Вона охопила всю сферу емоцій композитора, що усвідомив трагізм національної катастрофи, і сконцентрувалася у концепції одного з вершинних творів Ф. Шопена. У
польському романтичному мистецтві немає таких творів, які за емоційною силою і загальнолюдській
значущості могли б зрівнятися із сонатою ор.35. Новизна змісту і форми цієї сонати настільки перегнала
сучасні художні уявлення, що навіть Р. Шуман не зрозумів її оригінальності. Жоден із сучасних композиторів, що прагнув створити великий циклічний твір, не досягнув тієї монументальності концепції, інтенсивності драматургічного розвитку, дивної цілісності форми, що відрізняють шопенівську сонату.
Ідея сонати b moll виросла з образу "Похоронного маршу", який Ф. Шопен створив в один із найтяжчих періодів свого життя. Громадянська тема загибелі цілого народу, краху народних сподівань виражена
в цьому геніальному творі з граничною силою, перевищити яку вже просто неможливо. В кожній частині
сонати розкритий свій аспект загальної теми. Перша частина – це особиста драма, відчуття майбутньої
народної трагедії, збентеженості й скорботи. Друга частина (скерцо) – картина грізного наступу ворожих
сил. Третя – "Похоронний марш" – трагічна кульмінація твору. Фінал – жахливий, майже "потойбічний"
образ духа смерті.
Соната була завершена у 1839 році, цього ж року Ю. Словацьким була створена трагедія "Лілля Венеда", яка є складною для сприйняття й усвідомлення ідейно-художнього змісту. Історичні та моральноетичні проблеми автор розв'язує через складні аналогії та образи, які часто переростають у своєрідну і
прозору метафору польської політичної дійсності першої половини ХІХ століття. Глибоко символічного
значення набуває картина поразки народу, що бореться за свою свободу. "Лілля Венеда" – трагедія ідей,
трагедія народу, цілого суспільства. Образи твору поет використовує для висловлення власних думок про
своє покоління, яке програло повстання і втратило вітчизну, бо було нездатне на героїзм.
"Лілля Венеда" – не тільки трагедія, а й приклад прилучення автора до вічного життєдайного джерела – народної творчості. Найбільш яскравим виявом такого прилучення є драма-казка "Балладина". Це
новий тип драми, яка захоплювала сучасників своїм оригінальним висвітленням злободенних етичних,
філософських, політичних проблем. У прагненні з'ясувати причини національної трагедії і майбутню
долю свого народу Ю.Словацький звертається до народних міфів, легенд, повір'їв. У листі до матері від
18 грудня 1834 року поет відзначав, що "Балладина" є найкращим із написаних до цього творів. "Вона
відкрила нову дорогу, новий поетичний край,... більш просторий, ніж та бідна земля, бо ідеальний… Вся
трагедія подібна до давньої балади, написана вона так, як би міг її скласти народ" [2:15]. І. Франко стверджував, що "Балладина" – "найкращий щодо багатства постатей і колориту витвір фантазії Ю. Словацького, прикрашений барвами і кольорами, запозиченими з найрізноманітніших країн світу, від найбільших
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геніїв іноземних літератур, при тому оснований на тлі народної пісні" [3:431]. Отже, "Балладина" – оригінальний твір, баладна мозаїка якого допомогла поетові відтворити народний погляд на історичні події.
Жанр балади мав особливе значення і для Ф. Шопена. В польській літературі ХІХ століття балада була
виразником загальнонародних патріотичних настроїв. Старовинні легенди та історичні перекази були
тим художнім матеріалом, що втілював ідею національної незалежності. На баладах Ю. Нємцевича, виданих під назвою "Історичні пісні", виросло ціле покоління патріотично настроєних поляків.
Ф. Шопен створив новий жанр інструментальної балади, в якій вільно і дуже своєрідно втілилися в
чисто музичному плані її характерні риси. Існує версія, згідно з якою балада g moll пов'язується із сюжетом "Конрада Валленрода" А. Міцкевича, f moll – з його ж "Світезянкою", As dur – із "Лорелеєю" Г. Гейне. Але підтверджень тому немає ніяких. Можна висловити припущення, що "Балладина" Ю. Словацького, написана раніше за всі балади Ф.Шопена, з її багатством образів та яскравим колоритом могла наштовхнути композитора на деякі художні асоціації. Проте музика шопенівських балад вільна від конкретних літературно-сюжетних зв'язків.
Створюючи фортепіанні балади, Ф. Шопен йшов своїм шляхом. Він втілив у них основні риси баладної виразності: схвильований характер, елементи епічної оповідальності, переплетіння фантастичних та
реальних образів, контрастні епізоди, драматичну кульмінацію-розв'язку в кінці твору. Поєднуючи елементи сонати, рондо та варіацій, Ф. Шопен створив новий тип вільної "баладної композиції", що передбачила
форму майбутньої симфонічної поеми Ф. Ліста. За своїм образним строєм, піднесенням та яскравим колоритом всі чотири балади належать до найбільш схвильованих, емоційно насичених творів композитора.
Разом з тим вони знаменують і новий ступінь у розвитку піаністичної техніки – звукова сила і багатобарвність тембрової палітри, що вимагаються від виконавця балад, не мали прецедентів.
Риси вільної баладної форми проникли і в твори, написані в інших жанрах – "Колискову", "Полонезфантазію", Третє і Четверте скерцо. Проте з найбільшою монументальністю і яскравістю баладний стиль
проявився у Фантазії f moll, яка значно перевищує балади, а традиції концертності надають їй особливої
своєрідності.
Любов до народної творчості виявилася у Ф. Шопена і в інших сторонах його творчості. Може
видатись дивним на перший погляд, але виключна прихильність Ф. Шопена до фортепіано – його
національна особливість. Це пояснюється тим, що тяжіння саме до інструментального начала є типовим
для польського фольклору, що розвивався в сторону танцю та музикування значно більше, ніж у сторону
пісні. Народні лади, які зникли з професійної творчості західних країн, були для Ф. Шопена художньо
дієвими, ритми народних танців і пісень містили для нього великі музично-виразові засоби.
Характерним є ставлення Ф. Шопена до народної музики своєї країни, що проявляється в піднесеному,
шляхетному трактуванні фольклору. Він сприймає його крізь призму свого духовного аристократизму, витонченої поезії, які так органічно поєднуються з розвинутим західноєвропейським професіоналізмом. Ф.
Шопен ніколи не цитує, не використовує прямо зразків народної музики. Риси фольклору відбиваються на
особливостях мелодики, гармонії, ритміки, фактури, принципах формотворення.
Найбільш яскраво ця особливість проявилася в жанрах мазурки та полонезу. Жанри ці дуже різні,
навіть протилежні, але в шопенівській творчості займають місце в одному ряду. Вони стали для
композитора носіями національно-патріотичної ідеї і були підняті на таку висоту, якої не могло й бути в
дошопенівському мистецтві. В дещо умовний, архаїзований жанр полонезу Ф. Шопен вдихнув нове
життя, а мазурку із сільського танцю перетворив на витончену поетичну мініатюру психологічного
змісту. Мазурка стала "дзеркалом душі" Ф. Шопена, його сповіддю, розмовою із самим собою та
навколишнім світом. Мазурка була постійною супутницею життя композитора, що звертався до цього
жанру більше, ніж до будь-якого іншого. Що ж стосується полонезу, то він виявився тим жанром, в
якому віддзеркалилися основні риси польського характеру, що перетворило його у національний
музичний символ. Ф. Шопен побачив у полонезі його нове призначення – ідеальний жанр для втілення
героїчного прославлення Вітчизни.
Поряд з героїкою, у творчості великих польських романтиків прекрасно представлена і лірика. За словами
Г. Гегеля, "ліризм є стихійна основна риса романтичного мистецтва, тон, що характерний навіть для епопеї і
драми" [4:242]. Більше того, це спосіб світовідчуття, бо для романтиків людська індивідуальність становить
нескінченний, невичерпний всесвіт, у багатьох відношеннях більш значущий, ніж весь зовнішній світ.
Ю. Словацький – тонкий, проникливий, чутливий митець. Спираючись на традиції попередників, поет створив новий тип романтичної лірики, позначений багатством художньої уяви та ритмікомелодичних інтонацій. У листі до матері від 20 жовтня 1835 року знаходимо такі слова: "Відчуваю потребу більшої досконалості – розвинулось в мені якесь нове почуття краси. Не знаю ще, як воно втілиться в слово, але буду прагнути, щоб щось ясне наповнювало мої карти" [2:216]. Так, це нове почуття прекрасно втілилось у віршах "В альбом Марії Водзіньської", "Останній спогад", "До Лаури" та інших, а
також в одній з перлин світової ліричної поезії – поемі "В Швейцарії", що є справжньою симфонією сентиментально-романтичного кохання з глибиною витончених почуттів та експресії.

132

Н.М. Травкіна. Вивчення творчості Ю. Словацького і Ф. Шопена з позиції спільності естетичних поглядів та світосприйняття

Ліричний арсенал Ю. Словацького дуже багатий: це і різноманітність асоціацій, і оригінальна метафоричність, глибина рефлексії, драматичне підкреслювання протиріч, стилістичні і композиційні контрасти, патетика і мрійливість, гіперболізація почуттів і реалістична деталізація. Немає такого найтоншого
відтінку думки або почуття, якого б він не зміг би поетично висловити, причому такими словами, які
сприймаються єдино можливими та точними.
Осереддям власне ліричного в творчості Ф. Шопена став жанр ноктюрна. Шопенівські ноктюрни є
емблемою, найвищим, узагальнюючим проявом романтичної лірики, викликають відчуття цілісності романтичного ідеалу, що наявний у кожному з них. Досконалість і краса ноктюрнової мелодії, віддаленої
від побутової лірики (романсу), сходить до вершин вокального "інструменталізму" bel canto та витонченого піанізму і стає звуковим втіленням цього ідеалу. В ноктюрнах сформувалась специфіка шопенівської споглядальної лірики, точніше той її тип, коли в мелодії однаково сильно виявлені й експресивна, й
імпресивна сторони звучання. Тоді мелодія сприймається одночасно і як емоційна мова, і як слід видимої
прекрасної форми. На основі такого синтетичного відчуття фортепіанного звука і виникає природний
вокально-інструментальний синтез мелодії Ф. Шопена в цілому.
Загальні стилістичні риси об'єднують всі дев'ятнадцять ноктюрнів Ф. Шопена, а також "Колискову" і
"Баркаролу", які в деякому значенні можна розглядати як найбільш оригінальні, вишукані та глибокі зразки того ж жанру. В основі розвитку ноктюрнів покладено драматургічні контрасти, що підкреслюють
різні психологічні пласти, які містяться в цих ніби емоційно однопланових ліричних п'єсах. Гармонічна
складність шопенівської музики, майстерність і свобода в розвитку тематичного матеріалу, оригінальність фортепіанного стилю залишають далеко позаду все, що зроблено в цьому жанрі до Ф. Шопена.
Найвизначніший з ноктюрнів Ф. Шопена – "Баркарола" ор.60, ровесниця "Полонезу-фантазії" (1846
рік). Останній знаменував вершину в розвитку шопенівських полонезів, пориваючи з традиціями жанру і
зближуючись із баладами і Фантазією f moll "Баркарола" уособлює найвище досягнення композитора у
сфері інтимної лірики і разом з тим виходить за межі інших ліричних п'єс.
Найвищим досягненням Ю. Словацького у розвитку жанру поеми став один з найдовершеніших у художньому відношенні творів польської літератури – поема "Беньовський". Вона посіла центральне місце
в творчості Ю.Словацького. "Беньовський" – це багатоплановий твір із відкритою композицією, швидким перебігом подій та тем, різнобарвними картинами, настроями. Але все це не порушує його цілісності. Саме розкута, не стримувана суворими поетичними канонами форма твору давала можливості для
швидкого переходу від лірики до епосу, для двопланового романтичного і реалістичного повістування.
Поема відрізняється багатством тонів і барв, невимушеністю, мелодичністю і виразністю вірша, майстерністю освоєння важкої віршованої форми – октави. "Беньовський" – втілення пориву до вольності, оптимізму, життєвої енергії. Ю. Словацький називав свою поему "феєрверком із декількох тисяч зірок". Як
і в "Балладині", так і в "Беньовському" автор постає як великий майстер створення яскравого колориту.
Про першорядне значення колориту – тональної барви, фактури, фонічної сторони гармонії – для
Ф.Шопена свідчать його двадцять чотири етюди. Етюди – це кульмінація цілої області шопенівської творчості, – концертно-віртуозної майстерності, артистизму. Зосередженість на одному технічному прийомі,
незмінність типу руху – ця риса інструктивних етюдів була естетично осмисленою композитором і привела до монолітної єдності образу та форми. Серед усіх мініатюр Ф. Шопена етюди відрізняються античною рівновагою процесуальної та архітектонічної сторін форми. Висока інтенсивність руху врівноважується плавністю протікання процесу, розміщення кульмінацій у зоні золотого перетину перетворює етюд
Ф. Шопена на "досконалий кристал" – гармонійно завершене єдине ціле. Всім етюдам ідеально відповідає концертність у смислі якості жанру, що проявляється у підвищеному артистичному почутті, монументалізацїї вираження, в укрупненні штриха, в тому числі й мелодичного.
Крім прагнення до яскравого колориту, для Ю. Словацького і Ф Шопена спільним є амбівалентність
світовідчуття, що виростає на основі романтичного взаємовідображення і взаємопроникнення поезії і
дійсності, "я" і світу, психології і природи. У Ф. Шопена це синтез експресивного та імпресивного начал
(що характерно для всієї творчості), синкретизм фольклорного світовідчуття (мазурки, полонези, балади)
та синтез вокального й інструментального начала в мелодії (п'єси ліричної сфери).
Ю. Словацький же мав надзвичайний дар: явища та образи, народжені виключно його уявою, зробити
реальними, пластичними, яскравими. Побачене в реальності він міг огорнути серпанком власного домислу, прилучити до свого поетичного світу, перетворити у щось таке, що перебуває ніби у двох сферах –
реального та ірреального.
Прекрасно висловився про творчість Ю. Словацького І. Франко: "Ю. Словацький ... не переставав
бути незрівнянним майстром польського слова, майстром поетичної форми і улюбленим поетом молоді,
володарем її мрій і почуттів. Цей вплив і до сьогодні є переважаючим, ...нема іншого впливу, що міг би
своєю силою зрівнятися з впливом Ю. Словацького" [3:425].
Вплив Ф. Шопена на весь наступний розвиток європейського музичного мистецтва дуже великий і
різносторонній. Він проявляється не тільки в сфері піанізму, але і в царині музичної мови і музичної
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форми, в естетиці. Досягнутий ним синтез національного начала з високим рівнем сучасного
професіоналізму може бути в наш час критерієм для композиторів національно-демократичних шкіл.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Матеріал надійшов до редакціі 30.11.02 р.
Травкина Н.М. Изучение творчества Ю. Словацкого и Ф. Шопена с позиции общности
эстетических взглядов и мировосприятия.
В данной статье рассмотрены характерные особенности творчества Ю. Словацкого и Ф. Шопена,
позволяющие сделать вывод об общности их эстетических взглядов и мировосприятия.
Travkina N.M. A study of J. Slowacki’s and F. Chopin’s works as regards the community of their aesthetic
views and world outlook.
The author considers the characteristic peculiarities of Y. Slowacki’s and F. Chopin’s works which allow to
affirm the community of their aesthetic views and world outlook.
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ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВВЕДЕННІ ПОНЯТТЯ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
У статті розглядається один із можливих способів уведення поняття індукції магнітного поля і вивчення закону Ампера з використанням крутильних струмових терезів.
Діюча програма з фізики при вивченні магнетизму орієнтує вчителя з самого початку дати поняття
індукції магнітного поля як величини, яка визначається силою, що діє на електричний струм у магнітному полі. Автори посібника з фізики [1], [2] рекомендують вводити поняття індукції магнітного поля через момент сили, що діє на рамку зі струмом, але при цьому ускладнюється експеримент (потрібно виготовити рамки різної площі і визначити момент сили).
Доцільніше, на нашу думку, вводити це поняття за
силою, що діє на електричний струм. Для цього можна
використати саморобні крутильні струмові терези, які
забезпечують добру наочність і потрібну точність у
проведенні дослідів. Прилад можна також використати і в
лабораторному практикумі для дослідження магнітних
полів. Крім того, прилад може бути доброю ілюстрацією
крутильних терезів, про які неодноразово чули учні (при
вивченні закону всесвітнього тяжіння, закону Кулона).
Загальний вигляд приладу показано на рис. 1. Усі
деталі кріпляться до штатива 1. Рамка приладу 2 кріпиться
на розтяжках 3 і 4 — стальних дротинах діаметром 0,2 мм.
Закручування цих розтяжок на певний кут пропорційне
прикладеному моменту сили, що діє на рамку. Втулки 5,
6, 7 мають отвори діаметром 1 мм і поперечні стопорні
гвинти, якими закріплюють розтяжки. Шайба 8 з двома
стопорними гвинтами фіксує шайбу 9 і закріплює нижній
кінець розтяжки 4. При обертанні шайби 8 разом з нею
повертаються на певний кут розтяжки 3 і 4, а отже, і
рамка. Це дає змогу встановлювати на "нуль" стрілку 12,
яка скріплена з рамкою.
Шкала 11, що являє собою чверть кола радіусом 15
см, кріпиться до штанги 12, яка скріплена з муфтою 13 і фіксується в певному положенні за допомогою стопорного
гвинта 14. До шайби 9 на різьбі М5 кріпиться ручка повоРис. 1
роту магніту (вона одночасно виконує і роль стопорного
гвинта) і штанга 15. До цієї штанги кріпиться тримач 16
столика 17, на якому розміщується досліджуваний магніт. Магніт закріплюється на столику гвинтом 18 і планкою 19. Струм від
клем 20 і 21 через мідні дротини 22 і 23 діаметром 0,15 мм підводиться до рамки. Пружністю цих підвідних провідників можна
нехтувати.
Конструкція рамки — каркасна. Як видно з малюнка, бічні
сторони провідників рамки не вкладені в каркас, а обгорнуті
ізоляційною стрічкою. Рамка має 80 витків дроту ПЕЛ-0,410 з
середнім виводом 40 витків. Розміри рамки 10х20 см. Каркас
рамки можна склеїти з плексигласу. Його легко клеїти, в ньому
добре нарізається різьба, потрібна для закріплення деталей 6 і 7.
Верхні планки каркаса рамки склеюють із двох планок, що в
перерізі мають вигляд букви П. Спочатку на каркас
намотують рамку з 80 витків і зверху та знизу накривають
Рис. 2
планками, в які заздалегідь загвинчено деталі 6 і 7. Вигляд
установки в робочому стані подано на рис. 2.
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Рамку вмикають через реостат, амперметр і вимикач до джерела постійного струму. Встановлюють
певну силу струму і за кутом закручування стальних дротин визначають силу дії магнітного поля.
Збільшуючи силу струму вдвічі, потім втричі, помічаємо, що й сила, яка діє на провідник зі струмом,
зростає відповідно у 2 чи 3 рази. Звідси можна зробити висновок: сила дії магнітного поля, що діє на
провідник зі струмом, прямо пропорційна силі струму в ньому, тобто F~I.
Вмикаючи різну кількість витків (спочатку 40, а потім 80), тобто збільшуючи довжину провідника в
магнітному полі вдвічі, можна переконатись, що діюча на провідник сила прямо пропорційна довжині
провідника при постійній силі струму в ньому, тобто F~l.
Замінивши в установці магніти на сильніші, можна переконатися, що діюча на провідник зі струмом
сила залежить від магнітного поля, в якому він міститься.
Таким чином, на основі проведених дослідів, можна зробити висновок, що:
(1)
F~Іlsina
Для того щоб в формулі (1) поставити знак рівності, потрібно ввести деякий коефіцієнт пропорційності B, який виражає залежність сили від того магнітного поля, в якому міститься провідник зі струмом.
Тобто цією величиною можна характеризувати магнітне поле і її називають індукцією магнітного поля.
Формулу (1) можна записати у такому вигляді:
(2)
F=ВIlsina
Вона була виведена французьким фізиком А. Ампером і називається законом Ампера.
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Целинко М.Г. , Ткаченко А.К., Федёвич Н.В. Физический эксперимент при введении понятия
индукции магнитного поля.
В статье рассматривается один из возможных способов введения понятия индукции магнитного поля и
изучения закона Ампера с использованием крутильных токовых весов.
Tselinko M.H., Tkachenko O.K., Fedyovych M.V. A Physical Experiment While Introducing the Concept of
the Magnetic Field Induction.
The article deals with one of the possible ways of introducing the concept of the magnetic field induction and
studying Ampere’s law with the employment of a current torsion balance.
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ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПЛЮРАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ США
У статті розглядаються погляди на особистість учителя у США. Виявлено основні характеристики
вчителя-професіонала в контексті гуманістичної освіти.
Школа – унікальний і надзвичайно складний психолого-соціальний організм. Якість роботи школи
залежить насамперед від рівня особистісного розвитку та кваліфікації вчителя.
Особистісні характеристики, якими має володіти вчитель, визначаються цілями шкільної освіти,
поглядами на роль педагога на певному етапі політичного, соціально-економічного та культурного
розвитку суспільства.
У зв’язку зі змінами в системі цінностей, в Україні переосмислюються методологічні основи освіти в
цілому та професійної підготовки вчителів зокрема.
Для вирішення кардинальних завдань професійної підготовки та розвитку вчителів у сучасних умовах
розбудови національної системи освіти в нашій країні актуальним є вивчення досвіду розвинутих країн,
зокрема США, які мають значний теоретичний доробок і практичний досвід у вирішенні складних
проблем сучасної освіти.
Робота з американськими джерелами свідчить про те, що в цій країні надають принципового значення
особистості вчителя, яка вважається запорукою його професійного розвитку. У "Законі про цілі освіти –
2000" (Goals 2000 – Educate America Law. – Washington, D.C., 1994) одним із стратегічних напрямків поліпшення якості роботи школи визначено радикальне підвищення професіоналізму вчителів.
Доповідь авторитетної Національної комісії про навчання для майбутнього Америки (What Matters
Most: Teaching for America’s Future. Report of the National Commission on Teaching and America’s Future. –
Columbia University, 1996) ставить питання про забезпечення до 2006 року всіх учнів "компетентними, турботливими, кваліфікованими вчителями". Комісія вважає виконання цього завдання найважливішим складником освітньої реформи. Лише вчитель з високим рівнем професійної підготовки та особистісного розвитку, наголошується в Доповіді, здатний навчати так, щоб допомогти молоді досягти високого рівня інтелектуальної і соціальної компетентності в умовах плюралістичного, високотехнологічного суспільства.
Даючи визначення терміна "profession" (професія), американські автори підкреслюють такі суттєві
ознаки цього поняття, як ґрунтовні, систематичні спеціалізовані знання, глибоке розуміння відповідальності, зобов’язання перед клієнтами (commitment to the clients), альтруїзм [1: 36]. Діяльність професіонала має належним чином винагороджуватись.
Отримавши відповідну базову професійно-педагогічну підготовку і пройшовши сертифікацію та ліцензування, вчитель вважається професіоналом і відповідає за свою діяльність перед суспільством.
За останні десятиріччя в суспільному житті США відбулися значні зміни, які вплинули на погляди
щодо особистості вчителя.
Сучасне високотехнологічне суспільство вимагає від усіх людей такого рівня знань, який раніше вважався необхідним тільки небагатьом.
Виробничі потреби і процеси демократизації освіти, утвердження рівних прав усіх дітей щодо набуття освіти вимагають підготовки вчителів, здатних працювати в нових умовах.
На шляху до цієї мети виникає ряд проблем, пов’язаних з різноманітним складом учнів. У багатьох
шкільних округах, особливо у великих містах, загострились соціально-економічні проблеми (дитяча біднота, безпритульність, злочинність, насильство, алкоголізм, наркоманія). За останні роки жодна соціальна інституція США не змінилась так, як сім’я. Традиційна сім’я стає анахронізмом, різко збільшилась
кількість розлучень, багато дітей виховуються одинокими матерями.
Тільки терплячий, турботливий учитель, який твердо стоїть на позиціях гуманістичної освіти, може
виконувати свій професійний обов’язок – ефективно навчати й виховувати дітей у таких умовах.
Гострою залишається проблема, пов’язана з різним расовим та етнічним складом учнів. Юридично
питання расизму в освіті країни вирішено. Так, ще в 1954 році Верховний суд США визнав неконституційними окремі школи для білих і чорношкірих. Однак у кінці 1980-х рр. стала розширюватись сегрегація, особливо у великих містах.
У США змінилось ставлення до етнічних меншин. Ідеологія "плавильного тигля" (melting pot), за
якою етнічні меншини мали прийняти культуру англо-європейської протестантської більшості, довго
домінувала в американському суспільстві. Однак усе новіші хвилі імміграції змінили ситуацію. У багатьох регіонах США меншини стали або скоро будуть більшістю. Прийшло усвідомлення важливості етнічного розмаїття як основи прогресу, культурного багатства і стабільності суспільства.
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Могутній суспільний рух другої половини ХХ століття з вимогою покласти край расизму, сегрегації
та етнічному насильству в країні породив ідеї багатоетнічної культури. До початку 1990-х рр. склалась
концепція багатокультурної освіти. Усі учасники освітнього процесу повинні мати можливість реалізувати свій творчий потенціал, незалежно від расового, етнічного чи соціального походження, мовних та
релігійних відмінностей.
Глибоке розуміння вчителем ідеї багатокультурної освіти у США, його психологічна готовність і
професійна здатність працювати у складному різноманітному соціально-культурному середовищі є важливою передумовою оновлення американської шкільної освіти.
Різнорідність учнівського середовища розглядається як новий виклик учителям, усій системі педагогічної освіти США. В країні існує велика потреба в учителях для роботи з диверситивними учнями (diverse students).
Ідея багатокультурної освіти закріпила нові суспільні цінності. Всі учасники педагогічного процесу
мають бути толерантними до всіх, хто відрізняється від них за етнічними чи расовими ознаками. Ці ідеї
сприяли подальшому утвердженню принципів гуманістичної освіти, найбільш популярного і найсучаснішого за своїм змістом напрямку в педагогіці США.
Авторитарні стосунки вчителя з учнями, адміністраторів з учителями, нав’язування іншим своєї власної думки, своїх особистих цінностей, нетерпимість до будь-якого інакомислення не відповідають духу
гуманістичної освіти.
Набуває нового осмислення принцип індивідуалізму, який довгий час культивувався в американській
освіті. Індивід, цінуючи власну свободу і незалежність, має прийняти цінності інших людей і всього суспільства. Уся професійна діяльність учителя спрямовується на розвиток кожної дитини як особистості і
гідного члена демократичного суспільства.
При вивченні проблеми професійної підготовки вчителя та його особистісних характеристик американські науковці виходять з того, що вчитель повинен бути готовим не тільки до ефективної передачі
знань, але й (і це головне) сприяти розвитку дитини, допомогти учневі розкрити свій інтелектуальний
потенціал.
Для характеристики вчителя-професіонала в сучасній американській педагогіці використовується
спеціальний термін "ефективний учитель", тобто такий, який домагається високої якості роботи завдяки
своїм позитивним особистісним якостям і професійній майстерності. Виділяються такі типові особливості ефективного вчителя: критична оцінка своїх інтелектуальних і психологічних характеристик, почуття
впевненості в собі, емоційна стабільність, адекватне сприйняття різних педагогічних ситуацій, комунікативність, неформальні, теплі, емоційно забарвлені взаємини з учнями, вміння вирішувати конфлікти,
схильність до емпатії, гумор, доброзичливий жарт, відчуття, що учні його визнають. Ефективний той
учитель, який може розвинути в учнів самостійність мислення, бажання вчитися краще. Такий учитель
переконаний, що вчитися можуть усі учні, тільки деякі з них учаться повільніше. Він забезпечує
досягнення головної мети гуманістичної освіти – виховання вільної, творчої особистості в
демократичному суспільстві.
Учителі з негативною самооцінкою та оцінкою зовнішніх чинників, що впливають на педагогічний
процес, схильні до стереотипного, формального мислення, примітивних форм роботи, не допускають
ніяких дискусій, відчувають особистісну або професійну неповноцінність. Такі вчителі непривітні, суворі, авторитарні, в’їдливі, агресивні, або, навпаки, надто поблажливі. Вони відбивають в учнів потенційне
бажання вчитися, сковують їх ініціативу.
Досліджуючи вплив особистісних характеристик учителя на підвищення його професійного розвитку,
американські науковці роблять висновок про те, що чим вищий рівень особистісного розвитку вчителя,
тим ефективніше він організовує навчальний процес, більше готовий використовувати нетрадиційні форми і методи навчання, відмовитись від стереотипів у педагогічній діяльності, тим краще розуміє проблеми своїх учнів, у більшій мірі готовий до компромісів і співпраці з учнями, батьками та колегами.
Відомий учений Френсіс Фуллер та її колеги (Техаський університет) на основі опитування великої
кількості вчителів виділили три етапи розвитку інтересів учителя [2: 221].
На початковому етапі роботи вчителів найбільше хвилюють проблеми виживання і те, як їх сприймають колеги, адміністратори, учні та їх батьки (self-concern – турбота про себе).
Коли перший етап пройдено успішно, увага вчителя все більше зосереджується на рівні викладання
(task concerns – турбота про виконання своїх функцій).
Досягнувши цієї мети, вчитель спрямовує свою увагу на те, як його діяльність сприяє навчанню і розвитку учнів (impact concern – турбота про успіхи учнів). Звідси зроблено важливі висновки:
1) на першому етапі не реально вимагати від учителя багато щодо успіхів учнів;
2) адміністратори школи, оцінюючи роботу молодого вчителя, мають допомогти йому, щоб третій
етап настав якомога швидше.
На основі стадіального розвитку людини, Дж. Лоувинджер зазначає, що розвиток особистості відбувається впродовж усього життя індивіда. Чим вищий рівень інтелектуального і морального розвитку осо138
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бистостості, тим більше зростає її здатність до самовдосконалення, сприймання самої себе і суспільства
стає все більш диференційованим і інтегрованим [3: 389].
У дорослих Дж. Лоувинджер та її послідовники серед інших особливо виділяють конформістську
стадію розвитку особистості, яка характеризується пасивним, пристосовницьким прийняттям готових
стандартів, чужих думок, безумовним схилянням перед авторитетами. Учителям, що знаходяться на такому рівні розвитку, властиве утилітарне ставлення до освіти, прагнення домогтись схвалення їх дій з
боку "важливих" людей. У вчителів, що знаходяться вище конформістського рівня розвитку (свідома та
автономна стадії розвитку), спостерігається здатність до самопізнання, гнучкість поведінки, схильність
до емпатії, самостійність мислення, все більш адекватний вибір способів дій, вміння використовувати
інновації.
На основі сказаного, робиться висновок про те, що у своєму розвитку вчитель повинен прагнути піднятися вище конформістського рівня.
Для визначення морального обличчя американського вчителя-професіонала заслуговує на увагу етичний кодекс педагога (Code of Ethics of the Education Profession), прийнятий Національною асоціацією
освіти, однією з найбільших організацій учителів США. Подаємо стисло основні положення цього документа:
- Педагог має свято дотримуватись демократичних принципів освіти, гарантувати рівні освітні можливості для всіх учнів.
- Учитель бере на себе відповідальність дотримуватись найвищих етичних норм, поважає гідність учнів, їх батьків і членів громади.
- Щоб допомогти учневі реалізувати потенціал гідного члена суспільства, педагог забезпечує
йому незалежність дій на шляху до знань, не обмежує доступ учням до різних точок зору, не надає
жодному учневі будь-яких переваг на основі расового, етнічного походження, матеріального стану,
політичних чи релігійних поглядів.
- Учитель не використовує своїх професійних стосунків з учнями для своїх власних вигод, не
приймає ніяких подарунків чи послуг, які можуть дискредитувати його або впливати на прийняття
ним професійних рішень.
- Розуміючи значення своєї професії для суспільства, педагог постійно дбає про підвищення
свого професійного рівня [4: 279].
Таким чином, проаналізовані нами матеріали, що відображають погляди на особистість учителя в сучасному американському суспільстві, дали можливість виявити її суттєві характеристики. У США розвиток особистості педагога набуває пріоритетного значення на всіх етапах професійної підготовки і розвитку вчителя.
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Чувакова Т.Г. Личность учителя в плюралистическом обществе США.
В статье анализируются взгляды на личность учителя в США. Установлено, что в этой стране
развитию личности учителя придается приоритетное значение на всех этапах профессиональной
подготовки и повышения квалификации учителей.
Chuvakova T.G. Teacher's Personality in the Pluralistic Society of the USA.
Various views as to the American teacher’s personal qualities have been analysed in this article. It has been
found out that the development of the teacher’s personality is considered to be a matter of priority at all stages
of the teachers' education and their professional development.
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УДК 811.161.2(07)
Т.О. Шевчук,
старший викладач
(Житомирський педуніверситет)
ТЕСТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
У статті розкрито можливості тестового контролю на заняттях із сучасної української мови у вузі,
подано зразки тестів.
В умовах розбудови незалежної України великого значення набуває підготовка кваліфікованих учителів, здатних на високому рівні забезпечувати навчально-виховний процес у школі. Особливе місце в
системі підготовки кадрів у вузі, без сумніву, займає підготовка вчителів початкових класів, адже саме
вони закладають основи багаторічної навчально-виховної роботи в школі, а їх вплив на учнів є багатогранним і різнобічним. Це вимагає постійного вдосконалення навчального процесу, його оновлення.
Одним із напрямків такого вдосконалення є підвищення ефективності контролю знань студентів –
майбутніх учителів початкових класів. Мета контролю – виявити якість і глибину засвоєння знань, дати
їм певну оцінку. Під час перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок студентів доцільно користуватися як традиційними методами, так і новими технологіями. Таке поєднання відкриває перед викладачами широкі можливості.
Поряд із індивідуальними завданнями, контрольними роботами, рейтинговою системою доцільно використовувати і тестування. У педагогічній і психологічній літературі цей метод відомий давно, але лише
у дев’яностих роках минулого століття вчені почали активно займатися його розробкою.
Слово "тест" англійське за походженням: англ. "test" – випробування, дослідження. "Словник іншомовних слів" дає таке пояснення значення цього терміна: 1. Спеціальні стандартні завдання для визначення розумового розвитку здібностей, спеціальних знань і навичок людини. 2. Короткий перелік питань
для соціологічного дослідження [1:161].
У психологічній і педагогічній науці існують різноманітні класифікації тестів, згідно з якими виділяють тести особистості, тести досягнень, інтелекту, тести креативні та ін. Відповідно до мети нашої статті
ми зупинимось на тестах досягнень, тому що саме вони дають змогу оцінити набутий рівень знань, умінь
і навичок студентів.
Людина, яка складає тести, повинна глибоко вивчити всі навчальні програми, підручники, посібники,
чітко уявляти мету та завдання навчання. Під час складання тестів з української мови ми керувалися такими критеріями: а) тести повинні охоплювати важливі питання теми; б) вони мають бути правильними
– виключати можливість формулювання багатозначних відповідей; в) тести повинні бути однозначними
– не допускати подвійного тлумачення; г) вони мають бути дієвими (валідними) стосовно тих знань, які
піддаються перевірці; ґ) тестові завдання слід формулювати стисло, чітко. Під час підготовки матеріалів
для тестового контролю знань ми дотримувалися основних правил, які сформульовано у статті Л. Палій
"Тестування у навчальному процесі": "1. Не можна включати відповіді, неправильність яких студент не
може обґрунтувати на момент тестування. 2. Неправильні відповіді мають бути побудовані на основі типових помилок і бути правдоподібними. 3. Правильні відповіді серед усіх пропонованих повинні бути
розміщені у випадковому порядку. 4. Питання не повинні повторювати формулювання підручника"
[2:37].
Наведемо приклади тестів, які було використано на заняттях із сучасної української мови під час вивчення морфології на факультеті підготовки вчителів початкових класів.
ІМЕННИК
1.Іменником називається повнозначна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах
а) роду і числа; б) відмінка і роду; в) роду, числа і відмінка.
2. У групі слів (Каолін, Галіфе, Панама, Ом, Браунінг) усі іменники є
а) тільки власними назвами; б) тільки загальними назвами; в) власними назвами, що вживаються і як
загальні.
3. Рід іменників визначається
а) морфологічно (за характером основ і системою відмінкових закінчень); б) за синтаксичними
зв’язками з іншими словами в реченні; в) за семантикою, за характером основ і системою відмінкових
закінчень, за синтаксичними зв’язками з іншими словами в реченні.
4. Іменники сирота, каліка, невдаха, незграба є іменниками
а) чоловічого роду; б) спільного роду; в) жіночого роду.
5. Іменники ножиці, граблі, Карпати, радощі, канікули вживаються
а) тільки в множині; б) в однині і множині.
6. Іменники з абстрактним значенням означають загальні поняття, які людина
а) може сприймати органами чуття; б) не може сприймати органами чуття.
© Шевчук Т.О., 2003
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7. Іменники лоша, теля, курча, дівча, хлоп’я належать:
а) до другої відміни; б) до четвертої відміни; в) не належать до жодної.
8. Іменник може виступати у реченні у ролі:
а) другорядних членів речення; б) головних і другорядних членів речення; в) головних членів речення.
9. Іменники акт, апарат, листопад, лист, Алжир у родовому відмінку однини мають закінчення
а) –а; б) –у; в) -а і -у.
10. Іменники стебельце, море, поле, серце, сонце належать до:
а) твердої групи; б) м’якої групи; в) мішаної групи.
11. У наведеній групі слів (Шевченко (Наталка), шосе, трюмо, журі, табу) усі іменники
а) невідмінювані; б) відмінювані.
12. Субстантивація – це перехід слів з інших частин мови в
а) прикметники;
б) іменники; в) займенники.
ПРИКМЕТНИК
1. Основною морфологічною ознакою прикметників є те, що вони:
а) змінюються за родами і числами; б) мають рід і змінюються за числами і відмінками;
в) змінюються за родами, числами і відмінками.
2. Прикметники добра, миле, зелені, світла вжиті в
а) повній стягненій формі; б) повній нестягненій формі; в) короткій формі.
3. У реченні "Весна була суха і безвітряна" прикметники "суха" і "безвітряна " виступають у ролі
а) означення; б) іменної частини складеного присудка.
4. Зв’язок прикметника з іменником називається
а) узгодженням; б) керуванням; в) приляганням.
5. Прикметники смішні, денні, ніжні, вірні належать до
а) твердої групи; б) до м’якої групи.
6. Складні прикметники далеко/сяжний, червоно/гарячий, північно/слов’янський, високо/шановний, західно/український пишуться
а) окремо; б) через дефіс: в) разом.
7. Ступені порівняння мають прикметники
а) якісні; б) відносні; в) присвійні.
8. Складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників утворюється шляхом додавання слів
найбільш, найменш до
а) простої форми вищого ступеня; б) вихідної форми.
9. Відносними називаються прикметники, які
а) виражають належність предмета певній людині або тварині; б)вказують на змінну ознаку, яка
сприймається безпосередньо і яка при порівнянні з ознакою іншого предмета може виявлятися в більшій
чи меншій мірі; в) виражають ознаку предмета через відношення його до іншого предмета, явища, дії.
10. Прикметники картинна (зовнішність), золоті (руки), ведмежа (послуга), сталеві (нерви), залізна
(воля) є
а) відносними; б) якісними; в) присвійними.
11. В орудному відмінку однини прикметники гаряча (каша), свіжа (риба), білолиця (дівчина), безкрая (лінія), довгошия (жирафа) мають закінчення
а) –ою; б) –ею.
12. Ад’єктивація – це явище переходу різних частин мови в
а) іменники; б) прикметники; в) займенники.
ЧИСЛІВНИК
1. Власне кількісні числівники означають
а) певну кількість предметів як сукупність, як єдине ціле; б) частину цілого; в) певну кількість однорідних предметів, абстрактне число в цілих одиницях.
2. Слова одиниця, двійка, п’ятірка, дев’ятка, четвірка належать до
а) іменників; б) числівників.
3. З числівниками два, три, чотири у називному відмінку іменники вживаються у формі
а) родового відмінка однини: б) називного відмінка множини.
4. Слова багато (журналів), мало (яблук), декілька (жінок), чимало (студентів) належать до
а) прислівників; б) власне кількісних числівників; в) неозначено-кількісних числівників.
5. У числівниках двісті, п’ятсот, сімсот відмінюється
а) друга частина; б) перша і друга частина.
6. Морфологічні ознаки прикметників мають числівники
а) порядкові; б) дробові; в) власне кількісні.
7. У реченні "Сім струн я торкаю струна по струні" числівник виступає у ролі
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а) підмета; б) додатка; в) означення.
8. Морфологічні ознаки, властиві іменникам (категорію роду, числа, відмінка), мають числівники
а) два, обидва, півтори; б) шість, дев’ять, одинадцять; в) тисяча, мільйон, мільярд .
9. Числівники, які утворилися шляхом стягнення (з певними фонетичними змінами) двох або трьох
слів в одно, називаються
а) простими; б) складними; в) складеними.
10. Числівники шістдесят, сімдесят, вісімдесят в орудному відмінку мають закінчення
а) –ма; б) –ома; в) –ма і -ома.
11. Збірні числівники сполучаються з іменниками
а) середнього роду назвами істот і неістот; б) жіночого роду назвами істот і неістот; в) чоловічого
роду назвами неістот.
12. Числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят у родовому відмінку мають такі форми
а) п'ятидесяти, шестидесяти, семидесяти; б) п'ятидесятьох, шестидесятьох, семидесятьох;
в) п'ятдесяти і п'ятдесятьох, шістдесяти і шістдесятьох, сімдесяти і сімдесятьох.
ЗАЙМЕННИК
Займенник – змінна самостійна частина мови, яка
а) має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка; б) виражає ознаку предмета безпосередньо або через його відношення до інших предметів; в) вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.
2. У реченні "Я побачив його брата" займенник "його" є
а) особовим; б) присвійним.
3. За співвідносністю з іншими частинами мови займенники поділяються на такі групи:
а) узагальнено-предметні і узагальнено-кількісні; б) узагальнено-якісні і узагальнено-кількісні;
в) узагальнено-предметні, узагальнено-якісні, узагальнено-кількісні.
Займенники де/хто, де/що, аби/кого, де/який, аби/що, аби/який, аби/хто пишуться
а) разом; б) окремо; в) через дефіс.
За морфологічною будовою займенники поділяються на:
а) прості і складні; б) прості і складені; в) прості, складні, складені.
У реченні "Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе"
займенник "хто" є
а) відносним; б) питальним.
Займенники хто, кожний, якийсь, хтозна-який, будь-що за будовою:
а) прості; б) складні; в) складені.
Прономіналізація – це явище переходу інших частин мови у
а) займенники; б) прикметники; в) іменники.
Займенники мій, твій, свій, наш, ваш змінюються за
а) родами і числами; б) числами і відмінками; в) родами, числами і відмінками
Займенники та, ота, ця, оця в орудному відмінку однини мають форми: а) тою, отою, цею, оцею; б)
тією, отією, цією, оцією; в) тою, отою, цею, оцею і тією, отією, цією, оцією.
Займенники, які вказують на існуючі, але невідомі особи чи предмети та їх якості, властивості, ознаки
і утворюються від питальних займенників додаванням часток де-, аби-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна-, називаються
а) означальними; б) неозначеними; в) відносними.
12. Займенник чий у місцевому відмінку однини має форми: а) (на) чийому; б) (на) чийому, (на) чиєму, (на) чиїм; в) (на) чиєму.
ДІЄСЛОВО
1. Дієслово означає
а) опредмечену дію; б) дію як процес.
2. Форми дієслова, що змінюються за способами, часом (у дійсному способі), особами (у дійсному і
частково наказовому способі) і за родами (в однині минулого часу й умовного способу), називаються
а) дієвідмінюваними; б) відмінюваними; в) незмінними.
3. Способом творення видових форм дієслів ступати – ступити, нагромаджувати – нагромадити,
записувати – записати, стукати – стукнути, звільняти – звільнити є
а) префіксальний спосіб; б) внутрішня флексія; в) суфіксальний спосіб.
4. Дієслівна форма, яка означає дію, не виражаючи способу, часу, особи, числа і роду, називається
а) безособовою дієслівною формою на –но, -то; б) інфінітивом; в) дієприслівником.
5. Інфінітив може виступати у ролі
а) тільки головних членів речення; б) тільки другорядних членів речення; в) головних і другорядних
членів речення.
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6. Від дієслів заспівати, засміятися, порадити, принести, перевірити можна утворити форму майбутнього часу
а) просту; б) складну; в) складену.
7. У реченні "Подали команду рушати" дієслово "рушати" виступає у ролі
а) присудка; б) неузгодженого означення; в) додатка.
8. Дієслова бути, їсти, дати, відповісти належать до
а) першої дієвідміни; б) другої дієвідміни; в) не належать до жодної.
9. Дієслова зустріти (друга), упізнати (брата), посадити (вишню), набрати (води), не розв’язати
(задачі)
а) перехідні; б) неперехідні.
10. Дієслова, що виражають дію, яку виконує суб’єкт і яка безпосередньо спрямована на об’єкт, належать до
а) активного стану; б)пасивного стану; в) середньо-зворотного стану.
11. За родами і числами змінюються дієслова
а) теперішнього часу; б) майбутнього часу; в) минулого часу.
12. Усі особові форми дієслів теперішнього часу, особові форми дієслів майбутнього часу доконаного
виду, всі особові форми наказового способу, дієприкметникові форми теперішнього часу, дієприслівники
недоконаного виду творяться
а) від основи інфінітива; б) від основи теперішнього часу.
ДІЄПРИКМЕТНИК. ДІЄПРИСЛІВНИК.
БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО
Дієслівна форма, що виражає ознаку предмета за дією, яку виконує предмет або яка на нього спрямована, називається
а) дієприслівником; б) дієприкметником; в) безособовою дієслівною формою на –но, -то.
2. У реченні "Вулиці скрізь пообсаджувані вишнями" дієприкметник "пообсаджувані" виступає у ролі
а) означення; б) іменної частини складеного присудка.
3. У другому реченні (1. Голова обважніла, повіки самі собою закривалися. 2. Кропива, обважніла
насінням, немов бджола пергою, хазяйновито шепталась по своїх леговищах) слово "обважніла"
а) дієслово; б) дієприкметник; в) прикметник.
4. Активні дієприкметники теперішнього часу творяться
а) від основи теперішнього часу дієслова; б) від основи інфінітива.
5. Дієприкметники загорнений, вкритий, стертий, привезений, переписаний
а) активного стану минулого часу; б) пасивного стану теперішнього часу; в) пасивного стану минулого часу.
6. Дієприкметники мають
а) теперішній і майбутній час; б) майбутній і минулий час; в) теперішній і минулий час.
7. Від дієслів посунути, колоти, пороти утворюються пасивні дієприкметники
а) посунутий, колотий, поротий; б) посунутий, колотий, поротий і посунений, колений, порений;
в) посунений, колений, порений.
8. За своїм походженням безособові дієслівні форми на –но, -то генетично споріднені з
а) пасивними дієприкметниками минулого часу; б) активними дієприкметниками минулого часу.
9. Дієслівна форма, яка виражає дію, що супроводить іншу, основну дію, і в той же час подає обставинну характеристику основної дії, називається
а) дієприкметником; б) дієприслівником; в) безособовою формою на –но, -то .
10. Адвербіалізація – це явище переходу різних частин мови у
а) прикметники; б) займенники; в) прислівники.
11. У словосполученнях читаючи (журнал), написавши (лист), зірвавши (квітку), не розв’язавши (задачі), набравши (води) дієприслівники
а) перехідні; б)неперехідні.
12. За синтаксичною роллю в реченні і морфологічною ознакою незмінності дієприслівники зближуються з
а) безособовою дієслівною формою на -но, -то; б) з дієсловом; в) з прислівником.
ПРИСЛІВНИК
СЛОВА КАТЕГОРІЇ СТАНУ
1. Незмінна частина мови, що передає ознаку дії чи стану або ступінь чи міру вияву іншої ознаки, називається
а) дієприслівником; б) прислівником; в) словом категорії стану.
2. У наведених словосполученнях (піднімався вгору, навантажений доверху, працюючи дружно, відповідав упевнено) прислівники виражають
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а) ознаку дії; б) ознаку якості; в) ознаку іншої ознаки.
3. Ступені порівняння утворюють
а) прислівники способу дії; б) кількісно-означальні прислівники; в) якісно-означальні прислівники.
4. У реченні "Дорога ліворуч була наглухо закрита березовими завалами" прислівник "ліворуч" виступає у ролі
а) неузгодженого означення; б) обставини.
5. Прислівники верхи, пішки, довіку, вдень, щодня, влітку
а) дієслівного походження; б) іменникового походження; в) прикметникового походження.
6. Адвербіалізація – це явище переходу інших частин мови в
а) іменник; б) прикметник; в) прислівник.
7. Прислівникові сполучення раз/у/раз, раз/по/раз, сам/на/сам, день/у/день, кінець/кінцем,
один/по/одному, до/смаку пишуться
а) через дефіс; б) окремо.
8. Речення: 1. Усе довкола шумувало, дзвеніло. 2. Довкола вогнища сиділи бійці. Слово "довкола" є
прислівником
а) у першому реченні; б) у другому реченні.
9. Прислівники всього/на/всього, пліч/о/пліч, де/не/де, хоч/не/хоч, будь/що/будь, коли/не/коли, віч/на/віч
пишуться
а) окремо; б) через дефіс; в) через два дефіси.
10. У реченні "Пораненому стало легше" слово "легше" є
а) словом категорії стану; б) прикметником; в) прислівником.
11. Прислівники зосліпу, спересердя, згарячу є прислівниками
а) способу дії; б) причини; в) якісно-означальними.
12. У реченні "Гарно на квітчастому лузі раннього літа" слово "гарно" виступає в ролі
а) обставини; б) головного члена безособового речення.
СЛУЖБОВІ СЛОВА МОДАЛЬНІ СЛОВА
1. Службове слово, яке разом з формою непрямого відмінка іменників, а також деяких числівників і
займенників виражає відношення між предметами або відношення дії, стану чи ознаки до предмета, називається
а) прийменником; б) сполучником; в) часткою.
2. Прийменники близько, поруч, край, навкруг, попереду за походженням
а) первинні; б) вторинні.
3. За морфологічною будовою прийменники поділяються на
а) прості і складні; б) прості і складені; в) прості, складні і складені.
4. У реченні "Навколо великих людей і круг їхньої пам’яті завжди точиться явна чи приглушена боротьба" (М.Р.) слово "навколо" є
а) прийменником; б) прислівником.
5. У реченні "Тече вода в синє море, та не витікає"(Шевч.) сполучник "та" є
а) єднальним; б) протиставним.
6. Сполучники щоб, зате, якщо, проте, якже за морфологічною будовою
а) прості; б)складні; в) складені.
7. Сполучники, які поєднують однорідні члени речення і частини складносурядного речення, є сполучниками
а) сурядності; б) підрядності.
8. Сполучники мов/би, начеб/то, немов/би, ніби/то, неначе/б пишуться
а) окремо; б) через дефіс; в) разом.
9. Сполучники що, як, коли, де, тому що за походженням
а) первинні; б) вторинні.
10. Службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткових відтінків або служить засобом
творення форм слів та похідних слів, називається
а) часткою; б) прийменником; в) сполучником.
11. У реченні "І він виконав це завдання" слово "і" є
а) сполучником; б) часткою.
12. Модальні слова безумовно, ймовірно, певно, звичайно співвідносяться з
а) іменниками; б) словами категорії стану; в) прислівниками прикметникового походження.
13. Слова, що виражають емоційне ставлення до фактів і явищ дійсності, до модальних слів
а) належать; б) не належать.
14. Речення: "1. Хлопець очевидно вагався. 2. Хлопець, очевидно, вагався." Слово "очевидно" є модальним у
а) першому реченні; б) другому реченні.
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Послідовне включення тестових завдань у структуру практичних занять з української мови сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів – майбутніх учителів початкових класів, воно є одним із найбільш ефективних напрямків реалізації вимог до сучасної організації навчального процесу у вузі.
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Шевчук Т.А. Тесты на занятиях по украинскому языку в вузе.
В статье раскрыты возможности тестового контроля на занятиях по современному украинскому
языку в вузе, представлены образцы тестов.
Shevchuk T.O. Tests at Practical Classes in the Ukrainian Language at a Higher School.
The author shows potential means of the test control at practical classes in Modern Ukrainian at a higher
school. Several examples of the tests are considered.
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ПРОФЕСІОГРАМА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розкриваються компоненти новоствореної професіограми класного керівника початкової
школи.
Становлення незалежної української держави, перехід від індустріального до інформаційнотехнологічного суспільства, утвердження нових національних і громадянських цінностей зумовлюють і
нові вимоги до рівня кваліфікації і соціальної відповідальності класних керівників загальноосвітньої
школи. Однак про цю галузь своєї діяльності молодий вчитель, як свідчить опитування, має нечітке
уявлення. Він вважає, що тут достатньо однієї любові до дітей, і думає, що головне – приділяти їм
якнайбільше часу, залучати до різноманітних цікавих заходів. Але успіх діяльності класного керівника
визначається рівнем його професійної майстерності: особистими якостями, знанням основних напрямів
виховання, володінням технікою і технологією конструювання методичної системи виховних впливів.
Тому потребує вдосконалення система підготовки майбутніх учителів до класного керівництва.
Особливо це стосується підготовки класних керівників початкової школи, авторитет яких є найбільшим
серед учнів загальноосвітньої школи.
Успішне вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до класного
керівництва забезпечується сумісними зусиллями як викладачів, так і самих студентів, оскільки останні
виступають не тільки в якості об’єкта навчання і виховання, але й в ролі суб’єкта, здатного до
самоосвіти, самовиховання і саморозвитку. При цьому важливою педагогічною умовою організації
роботи з підготовки до класного керівництва є наявність професіограми класного керівника сучасної
початкової школи.
Згідно з філософським словником А.А. Грицанова, професіограма – це науковий опис виду праці та
необхідних професійних якостей, що може використовуватись у профорієнтації, підборі кадрів і т.ін. [1:
995]. Професіограма класного керівника, на думку О.А. Дубасенюк та О.В. Ілліної, повинна включати в
себе свого роду паспорт спеціаліста, його кваліфікаційну характеристику, тобто визначити об’єм і
науково обґрунтоване співвідношення громадсько-політичних знань, а також програму педагогічних і
методичних умінь і навичок, необхідних класному керівникові [2: 312]. Втім Г.Д. Мітін, досліджуючи
особливості підготовки студентів до виховної роботи молодших школярів, відзначав, що професіограма
вихователя початкових класів відрізняється від професіограми вихователя середніх і старших класів,
оскільки сприймання молодшими школярами виховного матеріалу починається на емоційному рівні і
вихователі початкових класів більш ніж інші повинні вміти створювати в процесі виховання позитивне
емоційне ставлення до явищ життя, в емоційній формі донести дітям поняття дружби, любові тощо,
вміти на цій основі сформувати правильні переконання і відповідну поведінку [3: 49].
Вивчення педагогічної літератури, державних документів та врахування специфіки діяльності
класного керівника молодших школярів дало можливість розробити професіограму класного керівника
початкової школи. Під такою професіограмою ми розуміємо ідеальну модель діяльності класного
керівника, яка розкриває основні вимоги до якостей і властивостей особистості вихователя, професійні
знання і уміння, які необхідні для виконання загальних і специфічних функцій класного керівника
початкової школи (рис.1).
Професіограма класного керівника початкової школи
Якості
СУСПІЛЬНO
CПРЯМОВАНІ

Знання

Уміння

ЗАГАЛЬНООСВ
ІТНІ

ГНОСТИЧНІ

Проектувальні
Комунікативні
Функції (загальні, специфічні)
Рис.1. Схема професіограми класного керівника початкових класів.
© Шквир О.Л., 2003
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Зупинимося детальніше на компонентах створеної професіограми.
На основі вивчення сучасної педагогічної літератури (Н.П. Волкова, О.А. Дубасенюк, М.І. Рожков,
М.М. Фіцула, І.Ф. Харламов), ми виділили вісім функцій, класного керівника: діагностичну,
організаторську, виховну, координаційну, стимулюючу, контролюючу, корекційну і соціальну.
Діагностична функція. Передбачає вивчення класним керівником учнів свого класу. Знання
особливостей дітей, їхніх інтересів, нахилів, потреб, рівня вихованості, мотивів поведінки та інших якостей
дає змогу класному керівнику скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи, організувати
результативний щоденний виховний вплив на учнівський колектив загалом і на кожного учня зокрема [4: 398].
Організаторська функція. Полягає в умінні залучати колектив класу до різних видів виховної
діяльності: пізнавальної, що забезпечує уявлення учнів про навколишню дійсність; суспільно корисної,
спрямованої на загальну користь і благо; ціннісно-орієнтаційної, яка розкриває учням духовні та
матеріальні соціально значущі цінності й орієнтує на них їх поведінку; художньо-творчої, що дає учням
можливість реалізувати індивідуальні творчі задатки та здібності; вільного спілкування, організації
дозвілля учнів, що взаємозбагачує їх [4: 398].
Виховна функція. Вона є найскладнішою в діяльності класного керівника. План виховної роботи в
класі визначає зміст, форми і методи виховної діяльності. Класний керівник складає його з урахуванням
загального змісту й методики виховання учнів у національній школі. Передусім виховна діяльність
класного керівника передбачає підготовку і проведення запланованих виховних заходів, які є дієвим
засобом формування в учнів соціально цінних мотивів поведінки, здорових інтересів, духовних потреб,
почуттів, позитивних моральних, правових, трудових, естетичних та інших якостей.
Класний керівник повинен продумати, як залучити якомога більше членів дитячого колективу до
підготовки і проведення виховного заходу, знайти кожному конкретну справу, бо лише за таких умов це
стане справою самих учнів, за яку вони вболіватимуть, до якої ставитимуться з почуттям
відповідальності [4: 399].
Координаційна функція. Полягає у спрямуванні класним керівником виховних зусиль усіх педагогів,
батьків і представників громадськості на позитивні результати у вихованні учнів.
Стимулююча функція. Полягає у своєчасному виявленні зрушень на краще в розвитку кожного учня
класу і відповідному заохоченні його до наступних корисних дій і вчинків [4: 400].
Контролююча функція. Метою цієї функції є забезпечення постійного вдосконалення виховного
процесу. Реалізація функції контролю передбачає виявлення з одного боку позитивних результатів, а з
іншого – причин недоліків і виникаючих в процесі виховання проблем. Контроль за роботою класного
керівника – це не стільки контроль з боку адміністрації школи, скільки самоконтроль [5: 15].
Корекційна функція. На основі аналізу результатів контролю, здійснюється корекція роботи
класного керівника як з класом в цілому, так і з конкретною групою учнів або окремим учнем. Корекція
– це завжди сумісна діяльність класного керівника і колективу класу в цілому, групи або окремих учнів
[5:15].
Соціальна функція. Вивчення вихователем об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на
формування та розвиток особистості й виявлення найбільш сприятливих з них, що нейтралізують
небажаний вплив; аналіз умов засвоєння дитиною ціннісно-нормативної системи суспільства;
вироблення навичок соціальної поведінки [2: 314].
Оскільки всі ці функції зобов’язані виконувати класні керівники і старшої, і середньої, і початкової
школи, то ми їх назвали загальними. Однак робота класного керівника початкових класів має і певні
особливості, на які вказують в своїх працях С.П. Баранов С.Ф. Збандуто, Г.Д. Мітін, М.В. Савін та ін.
Враховуючи їх, ми виділили ряд специфічних функцій класного керівництва початкової школи.
Інтеграційна функція. Вчитель-вихователь молодших школярів відповідає і за навчальний процес, і
за всю виховну роботу з учнями одного класу. У зв’язку з тим, що учні початкових класів ще багато чого
не вміють робити самостійно, вчителю-вихователю доводиться виступати і в ролі організатора цікавих
справ, і в ролі виконавця. Він у процесі різноманітної позакласної діяльності показує приклад
працелюбства, уміння прийти на допомогу, ввічливості тощо.
Самоконтролююча функція. Авторитет вчителя-вихователя є найбільшим у початковій школі. Для
учнів початкових класів вчитель стає головним наставником, товаришем, другим батьком і матір’ю.
Вони не вміють оцінити якості особистості, професійні знання та уміння свого вихователя, проте він
завжди для них є тим ідеалом, зразком, поведінку якого вони намагаються копіювати. Дуже важливо,
щоб вчитель зберігав і зміцнював свій авторитет серед дітей, використовував його для ефективного
впливу на формування особистості кожного школяра. Тому, знаходячись постійно серед учнів, класний
керівник весь час повинен контролювати свій настрій, поведінку, мову.
Емоційно-орієнтаційна функція. В.О. Сухомлинський підкреслював, що "характер діяльності
молодшого школяра значно більшою мірою визначається його емоціями, ніж іншими компонентами
психіки" [6], тому учні початкових класів надзвичайно емоційні, до того ж сприймання важливих
загальнолюдських, національних, громадянських цінностей відбувається у них через емоції. Вихователю
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необхідно дбати про те, щоб виховний вплив на учнів відбувався в емоційній формі, йому необхідно
сторювати умови для розвитку позитивних емоцій і почуттів.
У педагогіці є аксіома: інтелект відточується інтелектом, характер виховується характером,
особистість формується особистістю. Тому важливим компонентом професіограми класного керівника є
особисті якості вихователя. Усі особистісні риси вихователя мають професійну значущість. Проте не
можна уявляти собі образ класного керівника як деяку стандартну, незмінну модель. Ніщо людське йому
не чуже. Однак молодому педагогові корисно мати орієнтири у вигляді бажаних властивостей характеру
для самовиховання.
На необхідності розвитку професійних якостей неодноразово наголошував А.С. Макаренко.
Навчання вчителів, на його думку, повинно полягати "передусім в організації характеру педагога,
вихованні його поведінки, а потім в організації його спеціальних знань та навичок, без яких жоден
вихователь не може бути хорошим вихователем" [7].
Аналіз сучасної педагогічної літератури та державних документів щодо властивостей вчителявихователя допоміг нам визначити основні якості і властивості класного керівника сучасної початкової
школи. Відповідно до теорії В.М. Галузинського і М.Б. Євтуха, всі якості ми поділили на два блоки, а
саме: суспільно спрямовані та професійно-педагогічно спрямовані. Одночасно в межах професійнопедагогічних якостей ми вичленили ще п’ять груп: рефлексійні, організаційні, комунікативні,
перцептивно-гностичні, експресивні. Такий підхід, на нашу думку, дає можливість чіткіше бачити і
розуміти наявність великої кількості якостей та властивостей (рис.2).

І.Я. Зязюн відмічав, що жодна успішна операція ніколи не є повністю неусвідомленою і стихійною.
Засадою ефективного прийому виступають завжди знання [8].
Вивчення науково-педагогічної літератури допомогло нам виділити три блоки знань особливостей
виховної роботи класного керівника початкових класів – це психолого-педагогічні, методичні та
загальноосвітні знання, як це видно з рис.3.
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Оволодіння знаннями не гарантує засвоєння тих чи інших умінь, які є компонентами діяльності.
А.С. Макаренко, аналізуючи роботу вихователя, стверджував, що діяльність вихователя – це діяльність
організатора, це уміння створювати педагогічні ситуації, які б стимулювали ефективний розвиток
школярів. І.А. Зязюн зазначав, що майстерність виховання – це "творче використання на практиці всього
арсеналу засобів, прийомів і методів, які випливають із законів виховання, законів організації життя
дитячого колективу" [8: 258]. Тому основою майстерності вихователя є не тільки знання, але й відповідні
уміння.
На основі вивчення літератури ми виділили вісім блоків професійних умінь класного керівника.
Гностичні (аналітичні) – вміщують уміння аналізувати психолого-педагогічну літературу, у тому
числі й різні виховні системи; аналізувати умови, в яких здійснюється процес виховання, завдання, що
стоять перед вихователями початкової школи, педагогічні ситуації і знаходити гуманні способи їх
розв’язання; аналізувати й оцінювати результати виховної діяльністі, це уміння аналізувати рівень
розвитку і вихованості учнів початкових класів, узагальнювати і використовувати передовий
педагогічний досвід початкової школи.
Проектувальні – уміння прогнозувати, передбачати розвиток особистості кожного вихованця і
групи в цілому; прогнозувати власну систему педагогічної діяльності, уміння моделювати цілі, завдання,
зміст, засоби виховного процесу відповідно до вікових та індивідуальних особливостей молодших
школярів.
Конструктивні – уміння планувати особисту діяльність для педагогічного керівництва, формувати в
дітей правильні ціннісні орієнтації, впроваджувати ставленицький, рольовий, діяльнісний, творчий,
діалогічний, гуманістичний, особистісно зорієнтований, комплексний, науковий, конкретно-історичний,
системний, полікультурний, національний, технологічний підходи шляхом використання ефективного
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змісту, засобів, методів форм та технологій виховної роботи, передбачати труднощі у виховному процесі,
конструювати новітні засоби та прийоми виховної взаємодії з вихованцями, уміння планувати спільно з
учнями початкових класів та їх батьками виховну роботу, уміння персоніфікувати виховний процес,
зробити дитину центром виховної системи, враховувати вікові та індивідуальні особливості молодших
школярів при організації і проведенні виховних справ.
Комунікативні – уміння формувати гуманні співвідносини з учнями на рівні співробітництва і
співтворчості, створювати сприятливе виховне середовище для розвитку інтересів, здібностей, нахилів
учнів; регулювати міжособистісні стосунки в класі, групі; володіти методами позитивного впливу на
дитину, здійснювати індивідуальний і диференційований підходи, уміння спілкуватися з учнями
початкових класів, адаптувати їх до шкільних умов життя, уміння захопити учнів практичною
діяльністю, використовуючи власний авторитет і особисту участь у цій роботі, уміння викликати почуття
в процесі обговорення книг, вчинків інших людей, перегляду кінофільмів тощо.
Організаторські – уміння стимулювати розвиток колективу учнів і кожного з вихованців, їх
активність, ініціативу; спільно з учнями організовувати їх щоденну життєдіяльність, наповнюючи її
цікавими творчими справами; сприяти накопиченню в учнів соціального досвіду, позитивних рис,
організовувати свою діяльність і час у процесі виховної роботи з учнями, контролювати і допомагати
учням у виконанні доручень, керувати роботою дитячих організацій та об’єднань, сприяти
самовихованню і саморозвитку учнів і створенню умов для самореалізації дитини; уміння сприяти
розвитку учнівського самоврядування в початковій школі, контролювати власну поведінку.
Координаційні – уміння налагоджувати постійні педагогічні стосунки з батьками вихованців і
громадськістю, об’єднувати виховні зусилля вчителів, соціальних педагогів, психологів, вихователів
груп продовженого дня, які працюють у класі; уміння вести педагогічну пропаганду.
Прикладні – уміння малювати, співати, грати на музичних інструментах, виразно читати, танцювати,
користуватися технічними засобами навчання і виховання; уміння цікаво розповідати і фантазувати,
брати участь в дитячих і спортивних іграх, вміти проводити походи і екскурсії.
Педтехніка – уміння спілкуватися; володіння комунікативним впливом; керування власними
емоціями; уміння зацікавити, переконувати, навіювати, стримувати, надихати; чітко передавати свій
настрій, почуття і думки словом, мімікою та жестами; уміння володіти своїм голосом.
Отже, дана модель класного керівника не стільки відображає окремі сторони і якості спеціаліста,
скільки являє собою еталон спеціаліста, до досягнення якого необхідно прагнути в процесі практичної
діяльності вузівського викладання. Вона чітко дає можливість уявити, яким повинен бути класний
керівник сучасної початкової школи, відповідно розробити зміст та визначити найефективніші шляхи
підготовки майбутніх вихователів у педагогічних закладах.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ОПОВІДІ В НОВЕЛІ Е.Т.А. ГОФМАНА "ДОН ЖУАН"
У статті розглядаються наслідки трансформації оповідної структури епічного твору, пов׳язані з внесенням до нього ліричного початку.
Новела Е.Т.А. Гофмана "Дон Жуан" належить до ранньої романтичної творчості письменника – вона
увійшла до його першої програмної збірки "Фантазії в манері Калло" (1814 – 1815). "Небувалий випадок,
що відбувся з певним подорожуючим ентузіастом" – підзаголовок новели одразу вводить читача в
систему координат романтизму: фантастичний випадок ("небувалий" – тобто такий, якого не було);
ентузіаст, що почуває себе глибоко самотнім у світі філістерів; подорож як спроба втечі від дійсності.
Уже перша фраза новели активізує мотив переходу від сну до пробудження, від дійсності до мистецтва: "Пронизливий дзвоник та гучний оклик "Вистава починається!" – злякали мою солодку дрімоту, і я
отямився". Логіка оповідувача одразу стає зрозумілою: дійсність – лише сон, "солодка дрімота", тільки
мистецтво здатне пробудити людину, увести її до сфери справжнього життя.
Романтичне протиставлення реальної дійсності та ідеалу в новелі яскраво виражається на рівні організації художнього простору: готель, в якому зупинився герой-оповідач, сполучається з театром. Така
суміжність дійсно мала місце в Бамберзькому театрі, де Гофман в 1808 році обіймав посаду капельмейстера [1:7]. Просторовий образ, який виникає на реальній основі, набуває в новелі Гофмана особливого
значення, стає символічним вираженням ідеї романтичного двоємир׳я: готель – профанний простір дійсного життя, театр – сакральний простір високого буття мистецтва. Герой-оповідач через таємні двері та
маленький коридор здійснює перехід з готелю до театру, з одного світу в інший, і цьому переходу, власне, присвячено новелу, саме він лежить в основі її прихованого інтелектуального сюжету.
Не випадково розповідь у новелі ведеться від першої особи, адже про події духовного життя людини з
вичерпною повнотою може розказати лише вона сама. Як усіх романтиків, Гофмана цікавить життя душі,
свідомості, буття "внутрішньої людини", невідоме оточуючим. Погляд на героя-оповідача ззовні дискредитовано ще на початку новели: служник у готелі звертається до нього "ваша світлість" тільки тому,
що він замовив під час обіду пляшку шампанського. Інша справа – погляд акторки, яка грає роль донни
Анни в опері Моцарта "Дон Жуан". Акторка бачить "внутрішню людину" героя-оповідача, його справжнє "я": "Я розгадала тебе: твій духовний світ розкрився мені у співі! Так (і вона вимовила моє ім׳я), те,
що я співала, був ти, а твої мелодії – це я".
Музика – "дивовижна романтична країна, де панують ніжні чари звуків," – виявляється світом гармонії та істини, сферою, де стає можливим єднання людей, трагічно самотніх у світі реальної дійсності.
Структура оповіді в новелі "Дон Жуан" неначе перекладає породжену оперою Моцарта як подією ситуацію єднання на мову іншого виду мистецтва – мистецтва слова.
Герой-оповідач у новелі максимально наближений до автора. В епічному творі позиції "автор" та "герой-оповідач" принципово не сумісні. Якщо дистанція між ними наближається до нуля, герой перетворюється на ліричного героя, тобто стає одночасно і об’єктом і суб’єктом зображення [2:7]. Ліричне "я" у
порівнянні з епічним "я" ("я" оповідача) має більший ступінь узагальнення. У ліриці художню мову організовано так, що читач сприймає себе як суб׳єкта цієї мови, озвучує її неначе від власного імені,
об׳єктивно переживаючи єднання з автором і усіма іншими – без обмежень у просторі та часі – читачами
певного ліричного твору.
Структура оповіді в новелі Гофмана "Дон Жуан", таким чином, піддається ліризації. Герой-оповідач
звертається з розповіддю про "небувалий випадок" до свого приятеля Теодора. І хоча Гофман дійсно листувався зі своім приятелем, якого звали Теодор Гіппель, у контексті новели адресат сприймається як
ліричне "ти", тобто як alter ego оповідувача. Цікаво, що друге ім׳я Гофмана – "Теодор". Третє ж з отриманих при народженні за традицією імен Гофмана – "Вільгельм" – здавалося письменнику занадто прозаїчним, і він замінив його на ім׳я "Амадей", яке сприймав як своє істинне ім׳я. Амадей – це ім׳я Моцарта,
який був для Гофмана втіленням музики як такої.
Слово "Амадей" у тексті новели не згадується жодного разу. Двічі герой-оповідач чує, як до нього
звертаються по імені, але це ім׳я не озвучується для читача. Акторка, яка грає роль донни Анни, та Теодор звертаються до героя-оповідача, не знаходячись поряд з ним, тому почути цей поклик можна лише
© Астрахан Н.І., 2003
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внутрішнім слухом. Можна здогадатись, що справжнє, сутнісне ім׳я героя-оповідача, яке і читач має почути "внутрішнім слухом", – це ім׳я "Амадей", спільне для автора новели і автора опери (теж однойменних). Герой-оповідувач урешті-решт приходить до розуміння сутності опери Моцарта, тобто відкриває
своє справжнє "я", яке виявляється тотожним до "я" Моцарта.
Гофман не просто пише мистецтвознавську статтю про оперу Моцарта "Дон Жуан". Він прагне створити її художній еквівалент, використовуючи можливості літератури як мистецтва слова. Тому роздвоєння акторки, яка грає роль донни Анни, долається. Під час опери герою-оповідачу здається, що акторка
знаходиться одночасно на сцені та в його ложі. Точніше, на сцені вона – донна Анна, в ложі – акторка,
яка грає роль донни Анни. Коли герой-оповідач приходить через таємні двері в театр ще раз, опівночі,
він відчуває, що акторка повністю зливається зі своєю роллю. Йому відкривається правда про донну Анну, про її неминучу загибель, а вранці він дізнається, що близько двох годин ночі акторка, яка відмовлялася залишити театр, померла.
З дванадцятої до другої години ночі в порожньому театрі опера Моцарта була поставлена знову. Але
цього разу вистава була розіграна в уяві героя-оповідача, якому вдалося розбудити "душі інструментів",
примусити заграти "невидимий оркестр" і вперше повністю, у всій його глибині, зрозуміти "дивовижне
створіння божественного майстра". Перед героєм-оповідачем розкривається душа опери, її ідеальна сутність саме тому, що він виявляється здатним відкрити в собі Моцарта: "Лише поет здатен зрозуміти поета; лише душі романтика доступне романтичне; лише окрилений поезією дух, який прийняв посвяту
посеред храму, здатен осягнути те, що промовляється в пориві натхнення".
Звісно, театр вночі не збігається з вечірнім театром. Художній час у новелі поступово густішає,
концентрується. Події, про які розповідається, розгортаються протягом вечора та ночі одного дня.
Власне, про те, що відбувалося вдень, читач дізнається ретроспективно: обід за загальним столом у
готелі та ярмарок у місті, який зібрав величезну кількість людей. Про одне й друге оповідувач згадує
мимохідь. Вечір – це час театральної вистави, яка пробуджує, активізує свідомість героя-оповідача, а ніч
– момент прозріння істини.
Цей момент вищого напруження духовних сил героя-оповідача, момент прозріння стає кульмінаційним у новелі. Здогадка про неминучу смерть донни Анни підтверджується смертю акторки, що злилася зі
своєю роллю. Герой-оповідач відчуває цю смерть як подих вітру: це протяг вічності увірвався в розкриті
смертю двері. Внаслідок цього нічний театр сприймається як символічне втілення Всесвіту, ніч – як
алегорія вічності, дивовижна музика – як вираження космічної гармонії, божественний майстер – як натяк на Творця.
Схематично розгортання сюжету новели, тобто динаміку її художнього світу, можна було б зобразити так:
Готель
День
Сон
Самотність

театр
вечір
пробудження
єднання з іншими людьми

театр вночі
ніч
творчість
відкриття свого справжнього "я"

Всесвіт
вічність
прозріння істини
злиття з божественною сутністю

Таким чином, в основі сюжету новели лежить мотив переходу. Герой-оповідач переходить з готелю
до театру; день переходить у вечір, а вечір у ніч; сон переходить у пробудження і т.д. Всі ці переходи
взаємопов׳язані, за їх допомоги Гофман моделює якісне перетворення життя, яке виявляється можливим
для романтичної свідомості.
Напрямки цього перетворення пов׳язані з зовнішнім (простір і час) та внутрішнім (активність свідомості та емоційної сфери) буттям людини. Але простір і час, внутрішній світ людини, її стосунки з іншими людьми характеризуються за допомогою образів-символів. Готель, день, сон, самотність – атрибути
реальної дійсності. Театр, вечір, пробудження, єднання з іншими людьми (символічно виражене фантастичним діалогом з акторкою) пов׳язані зі світом мистецтва. Театр вночі, ніч, творчість, відкриття справжнього "я" героя-оповідача (символічно позначене невимовленим у новелі ім׳ям "Амадей") у сукупності
створюють образ справжнього життя, яке супроводжується напруженням усіх духовних сил людини, її
повною реалізацією. Всесвіт, вічність, прозріння істини, злиття з божественною сутністю утворюють
єдність, яка, згідно з логікою новели, символізує подолання земного життя, визволення від нього, тобто
смерть. Таким чином, запропоновану схему можна спростити:
Життя – мистецтво – справжнє життя – смерть.
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Схему спрямовано горизонтально, але відображає вона сходження суб׳єкта свідомості, його рух до істинних вершин буття. Герой-оповідач зупиняється на порозі смерті, але акторка, яка грає роль донни
Анни, через цей поріг переступає.
З точки зору філістерів, що обговорюють останні новини за сніданком, акторка померла внаслідок
нервового перенапруження. Але слово "померла", яким новела закінчується, спростовується усією
попередньою логікою її розгортання. Не випадково в кульмінаційному фрагменті новели поняття "сон" і
"смерть" зближуються. Мистецтво, що пробуджує від сну життя, схоже на смерть, до життя
справжнього, веде людину у безсмертя.
Отже, спостереження за структурою оповіді у новелі Гофмана "Дон Жуан" дозволяє зробити висновок, що новела являє собою символічну модель якісного перетворення життя, яке має супроводжуватись
подоланням смерті.
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В статье рассматриваются следствия трансформации повествовательной структуры эпического
произведения, связанные с внесением в него лирического начала.
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153

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

УДК 811.111
О.О. Баловнєва,
аспірантка
(Житомирський педуніверситет)
ІРОНІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ СТІВЕНА ЛІКОКА
На прикладі творчості С. Лікока розглядається проблема лінгвістичних форм актуалізації іронії.
Питання про статус іронії у сучасній літературі, її лінгвістичну природу, механіку утворення до теперішнього часу є одним із найбільш складних і нерозроблених, хоча перше визначення іронії дав ще Аристотель ("це такий вид смішного, коли ми говоримо інакше, ніж відчуваємо") [1:83]. Це пояснюється тим,
що іронія розглядається не лише як засіб чи спосіб, але й як один із компонентів естетичної категорії комічного – саме так її визначає Аристотель. Так, іронія може бути реалізована у різних мовних відрізках –
на рівні слова і словосполучення (мікроконтекст), фрагмента тексту (макроконтекст) і цілого твору (мегаконтекст), поступово перетворюючись із виразового засобу мови на широку загальносеміотичну й естететичну категорію.
Лінгвісти розглядають іронію як у вузькому, так і в широкому розумінні. На їхню думку, іронія – це,
по-перше, у більш вузькому розумінні, вживання слова, яке, як правило, висловлює позитивну оцінку,
для висловлення негативної оцінки. Вступаючи у протиріччя з ситуацією, реальним фактом, контекстом,
слово набуває значення, що протирічить його звичайному значенню. По-друге, у більш широкому значенні слова, іронічною називається така побудова мови, коли все висловлювання в цілому нібито свідчить про позитивне чи нейтральне відношення мовця до данного явища, насправді висловлює негативну
оцінку.
Іронічне відношення реалізується різноманітними засобами: за допомогою гротеску (особливо у
Дж. Свіфта, Е. Гофмана), парадокса (О. Франс, Б. Шоу), пародії, гіперболи, контрасту слів і ситуації,
сполучення різних мовних стилів. На відміну від метафори й метонімії, іронія не має ні якої-небудь певної синтаксичної структури, ні специфічного значення лексичних одиниць,але, будучи засобом оцінювання, вона, безперечно, більш пране до предикативної структури і реалізується у словах, які містять чи
можуть містити оцінне значення. Іронічне значення – це значення елемента мови будь-якого рівня, прямий зміст якого чи стилістична забарвленість не відповідає природі денотата, прийом іронії лише тоді є
таким, коли в контексті є які-небудь формальні показники, які вказують на протилежний зміст висловлювання. В усній розмовній мові такими маркерами виступає передусім інтонація й різноманітні паралінгвістичні засоби – міміка, жести. Звичайно іронія є вираженням глузування за допомогою інакосказання. Це протиріччя під маскою схвалення і згоди, коли явищу навмисно приписують ту властивість, якої в
ньому не існує, але якої слід було очікувати. Іронія – "лукаве удавання, коли людина прикидається простаком, який не знає того, що він знає" [2:381].
Натяк на удаваність, "ключ" до іронії звичайно міститься не у самому виразі, а лише у контексті чи
інтонації. Існують твори, весь текст яких цілковита удаваність. Іноді натяк на удаваність дається поза
твором, в ситуації створення, в умовах епохи.
Так, ХХ століття створило багатьох великих майстрів: Б. Шоу, К. Чапек, О. Генрі та ін., створивши
особливо сприятливий ґрунт для розквіту гумору, що було викликано збільшенням у порівнянні з усіма
попередніми епохами протиріч суспільного життя. У загостреній і бурхливій атмосфері суспільнополітичного життя ще більш гострою стає криза буржуазної культури, коли ніхто не може залишатися
байдужим до подій, що відбуваються у суспільстві.
Ім’я Стівена Лікока (1869-1944) міцно увійшло в історію канадської літератури. Живий і дотепний
розповідач, чудовий майстер комічних ситуацій і характерів, гостро відчувавший протиріччя життя, він
здобув популярність не лише на батьківщині, але й в інших англомовних країнах. Його творчість різноманітна і в жанровому, і в тематичному відношенні. Літературна спадщина С. Лікока містить в собі велику кількість гумористичних оповідань і чудових літературних пародій. Важливе місце в ній належить
політичній сатирі. Письменник звертався до таких важливих у політичному відношенні питань, як система виборів у Сполучених Штатах (роман "Мисливці за доларами" – "A Arcadian Adventures with Idle
Rich"); він сатирично описував англійський парламентаризм ("Mоє відкриття Англії" – "My Discovery of
England"); він виступав проти військової пропаганди ("Самопожертування містера Спугга" – "The War
Sacrifices of Mr.Spugg") та ін. Великий інтерес становлять праці Лікока теоретичного характеру. Вони
присвячені проблемі гумору в літературі, питанню про природу сміху і питанням письменницької майстерності.
Лікок створив свій тип гумористичного оповідання. Події викладені у жвавій, невимушеній формі.
Він ніби спілкується зі своїм читачем, сміється разом з ним над безглуздістю і курйозами життя.
Письменник стає безпосереднім учасником подій, які він описує; його іронічні зауваження і жарти не
лише органічно входять в оповідь, а й складають невидиму й одночасно міцну основу оповідання. Лікок
сміливо порушує межі повсякденності і вірогідності; він не боїться сильних перебільшень, а подекуди й
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абсурдних ситуацій. Вони лише допомагають йому ще більше іронізувати про речі значні, злободенні,
гострі.
Так, у Стівена Лікока іронія є одним із головних стилістичних засобів гумору і сатири. Коли іронічна
посмішка стає злим, їдким глузуванням – її називають сарказмом. Простіший вид іронії – антифраз, "коли протиставляють досить різні речі (не зовсім протилежні, але зв’язані за бажанням мовника); кожна
має свої характеристики, що не є прямо протилежними, – вони різні, хоча конфронтація є чітко наявною:
"For the old straggle – mere stagnation, and in place of danger and death, the dull monotony of security and the
horror of an unending decay!" (Leacock) [3:164].
Герой гумористичних оповідань Стівена Лікока – звичайна, пересічна людина, яка щомиті потрапляє
у різні кумедні ситуації. Сміючись зі свого героя, автор намагається поглянути на нього з різних точок
зору, розкрити всю "глибину" його характеру. Для цього він використовує різні стилістичні прийоми,
найулюбленішим з яких у Стівена Лікока є іронія, коли слово чи вираз набувають в контексті твору значення протилежне або взагалі заперечує його. Для досягнення цієї мети Лікок вдало використовує у своїх
творах метафору, епітет, парадокс, алегорію, перифраз та інші засоби реалізації іронічного .
В оповіданні The Awful Fate of Melpomenus Jones ("Трагічна загибель Мельпоменуса Джонса") герой
не може залишити гостинний дім своїх друзів. "He was too modest to tell a lie, and too religious to wish to
appear rude."
Автор вдало використовує перифраз, обігруючи намагання героя піти додому: "He simply couldn’t get
away from people". "Every moment he meant to take the plunge, but couldn’t". "He was meaning to leave all
day, but the thing had
got on his mind and he simply couldn’t" , а також епітети he said shyly, …feebly. І
лише в кінці оповідання він набирається сміливості і каже: "Well – the angels are calling me; I’m afraid I
really must go now. Good afternoon". Як бачимо, Лікок вдало використовує різницю в прагматичному значенні модальних дієслів can і must, чим ще більше підкреслив іронічне ставлення до цієї ситуації.
Перебуваючи у гостях, герой проводить свій вільний час, переглядаючи фото з "family museum": an
awfully interesting photo, an awfully well-taken photo, an awfully wicked one (інтенсифікуюче повторення).
Поступово автор персоніфікує фото papa’s uncle’s friend in his Bengal uniform: "He passed his time in drinking tea and looking at the photographs. He would stand for hours gazing at the photographs of papa’s uncle’s
friend in his Bengal uniform – talking to it, sometimes swearing bitterly at it. His mind was visibly falling" . Лікок вдало використовує повторювання: "He recognized no one, not even papa’s uncle’s friend in his Bengal
uniform".
А в оповіданні The Conjuerer’s Revenge ("Помста фокусника") Лікок використовує для вираження іронії голофразис. Він часто повторює: "He-had-it-up-his-sleeve", "The-rings-were-up-his-sleeve", "He-has-ahen-up-his-sleeve", "He-has-a-lot-of-hens-up-his-sleeve". На додаток у рукаві фокусника мало бути сховано
багато цікавих речей: "in additionto the rings,hens,and fish,several packs of cards, a loaf of bread, a doll’s
cradle, a live guinea-pig, a fifty-cent piece, and a rocking-chair" . На цьому прикладі ми бачимо, як автор
досягає реалізації іронічного опису за допомогою надзвичайної, безглуздої гіперболізації.
Іронія підкреслюється самим героєм оповідання – це Quick Man, який розуміє всі фокуси, а коли факір починає трощити його годинник, палити та різати його речі, він нічого не розуміє: "I don’t see through
it a bit". І це було для нього "справжньою магією" (the real mystery – оксиморон).
Іншим характерним засобом є введення зовсім неочікуваної деталі чи ситуації, які знаходяться у явному протиставленні із традиційними поглядами на життя. Так, в оповіданні How To Avoid Getting Married ("Як запобігти одруженню") автор у гротескній формі описує парадоксальну ситуацію: як хлопцеві
запобігти одруження. Він дає йому поради, які більш стосуються жінок: very marked attentions from a
young lady; to prevent her saying anything which would be unfit for father to hear; to accept her presents; a
beautiful bouquet, a magnificent bunch of Timothy Hay for father; have a good cry together; she must be worthy
of you. When you look at your own bright innocent face in the mirror, resolve that you will give your hand to no
girl who is not just innocent as you are and no brighter than yourself.
Ще одним прикладом використання парадоксальної ситуації є оповідання How To Be a Doctor ("Як
стати лікарем"), How To Live To Be 200 ("Як дожити до 200 років"). Так, щоб стати "кваліфікованим лікарем" (to become a qualified practitioner), насправді необхідно лише два тижня. При описі прийому у лікаря Лікок використовує професійну лексику боксерів: the doctor goes behind the patient and strikes him a
powerful blow in the back; turns suddenly and lets him have a left hook under the heart; counts ten; fetches him
a blow in the stomach that doubles him up speechless; etc., яка ще більше підкреслює іронію до поняття
"кваліфікований лікар". Цьому автор протиставляє повільне, спокійне протікання хвороби: he will go to
bed and keep quiet, awfully quiet, he'’l either get quietly well again or else die a quiet death.
Паціенту дозволяється їсти і пити, що душа бажає (meat, vegetables, starch, glue, cement, anything you
like), це залежить лише від особистого самопочуття лікаря: чи перепив, чи переїв він вчора ввечері, чи ні.
Лікок використовує яскраві епітети і метафори: a permissible pride, absolutely certain, ravenously happy,
old-fashioned illness, affectionate companion,etc.
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Лікок вдало використовує алегорію, паціент не повинен боятися бацилу, з нею можна навіть потоваришувати: look it in the eye, speak to it… it will understand. I had a bacilli once, called Fido,… I never knew
more affectionate companion, and when it was run over by an automobile, I buried it in the garden with genuine
sorrow (персоніфікація).
А в оповіданні A New Pathology ("Нова патологія") для досягнення іронічного ефекту Лікок у назвах
хвороб змішує дійсно існуючі з вигаданими їм самим, додаючи суфікс чи закінчення, наприклад: Pantaluae – pantaloons; Porrigia – porrige; Odditus – odd; Sterilitas – steril ; таким чином, ці слова набувають
"наукову" зовнішню форму.
Утворенням множини числівників в оповіданні My Financial Career, автор досягає вершини іронічного та комічного у творі: "How will you have it?" "Oh… in fifties" He gave me a fifty-dollar bill. "And the six?"
he said dryly. "In sixes," I said.
Таким чином, ми бачимо, що Лікок створив свій власний різновид гумористичного оповідання. Лікок
спілкується із своїм читачем, разом з ним сміється з життєвих пригод героя. Його іронічні зауваження та
жарти складають невидиму , і одночасно міцну основу оповідання. Письменник сміливо порушує норми,
він не боїться перебільшень, а часом й абсурдних ситуацій. Вони лише допомагають йому ще голосніше
сміятися над несуразностями життя.
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ДРАМА ГЕРОЯ БЕЗ МОРАЛІ В ІСТОРИЧНІЙ ПОВІСТІ "1313" НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ
У статті аналізується образна система історичної повісті "1313" Наталени Королевої.
Одна з найкращих історичних повістей Наталени Королевої має промовисту містичну назву "1313",
адже, за легендою, саме цього нещасливого року сумнозвісний чернець Бертольд Шварц винайшов порох. Варто зазначити, що перша публікація твору1 викликала неабиякий резонанс у читацьких колах Галичини. Зокрема, у журналі "Дзвони" були надруковані фрагменти з рецензій на нову книжку, де представники різних видань висловили захоплення талантом літераторки, наприклад: "Твори Королевої – це
здорові полудневі овочі, повні антирахітичних й антиневротичних вітамін духа, подані з новітньою елєґантністю"2 [1:223]. Автори "Нової зорі" твердили, що згадана книжка збагатила українську літературу
наскрізь західноєвропейським твором, а журналісти "Жіночої Долі" назвали унікальним внесок повістярки у вітчизняне красне письменство [1:223].
Варто згадати про те, що Наталена Королева навіть опинилась у центрі гострої полеміки, коли її разом із Катрею Гриневичевою та Іриною Вільде було висунуто на здобуття літературної премії Товариства українських письменників і журналістів ім. І. Франка за 1935 рік. Коли журі стало схилятися на користь останньої, критик М. Гнатишак, на знак протесту, залишив засідання, бо не міг допустити, щоб
лишились без відзнаки "сповнені релігійного чуття повісті Наталени Королевої" [2:28]. Свою незгоду
виразив і П. Ісаїв [3]. До речі, сама лауреатка відзначала високі художні достоїнства творів інших претенденток на премію [4:26-27].
На нашу думку, повість "1313" викликала такий інтерес у читачів і критиків не тільки через "екзотичність" тематики (можливо, це одна з перших українських книжок про німецьке середньовіччя) та напружений динамічний сюжет з елементами пригодницького жанру. Твір притягує до себе увагу насамперед
постановкою складних морально-філософських проблем, які читач вирішує разом із головними героями.
Центральний образ повісті представлений у трьох іпостасях: нащадок багатого лицарського роду
Константин Анклітцен – старанний учень фізикуса Брудерганса Конрад – чернець фрейбурзького кляштору Бертольд Шварц. Другорядні персонажі дають можливість проявити риси мінливої натури головного героя. Це юродивий Абель, старий лицар Анклітцен, блазень Лекерле, фізикус Брудерганс, Колумба
Тільде, містичний чернець-вартівник, який матеріалізується в брата Бертрама.
Так, важливе естетичне навантаження покладено на жебрака Абеля, юродивого з біблійним іменем.
На відміну від недбайливого ченця Бертольда, саме цей персонаж виступає справжнім носієм християнських чеснот: його чиста й невинна душа інтуїтивно відчуває істинну сутність всього, що відбувається.
Своєрідним рефреном крізь усю повість проходить жебраків заклик "Гони диявола!". Власне, Абель уособлює в собі найкращі риси, втрачені Константином. Після втечі лицарського нащадка з батьківського
дому бідний жебрак обійде всі околиці в пошуках доброго хазяїна і, знайшовши його, віддасть тому свій
єдиний скарб – золоту монету. Він же спалить портрет "справжнього Каїна анклітценівського роду"
[5:210], але запізно: диявольська спокуса назавжди увійшла в розум і серце Константина. До останніх
хвилин життя юродивий марно закликатиме до боротьби із сатаною.
У новелістичному ключі відтворено смерть нещасного: невдячний Бертольд ставиться до жебрака з
неприхованою огидою, дозволяючи своєму "вчителю" Бертраму переступити через труп Абеля. "І наче
хтось, що стояв позад його, сказав йому просто в ухо: "І гукала кров Абеля убитого до Господа з землі"[5:252]. Так, насправді Константин – Бертольд своїми руками не знищив, як Каїн, жодної людини. Та
якщо біблійний персонаж учинив перше у світі вбивство, то через пекельний винахід монаха загинули
мільйони. Отже, він виступає в ролі Абелева антагоніста й заслуговує на прокляте старозавітне ім’я братовбивці.
Важливою фігурою для розуміння генези образу Константина є його батько, лицар Анклітцен. Наскрізною деталлю в характеристиці цього персонажа є порівняння з дубом, що підкреслює грубість, кремезність, тупість старого. Лицар, у чиїх манерах і поведінці немає жодної шляхетності, із пихою вихваляється тим, як пограбував купців, переодягнених ченцями. У гніві Константин величає батька та його
брутальну п’яну компанію розбишаками з великих шляхів, ганьбою лицарського стану [5:144].
1

Повість друкувалася в 1934-35 роках у львівському журналі "Дзвони”, там же згодом вийшла й окремою

книжкою.
2

Орфографічні особливості цитованих творів зберігаються.

© Голубовська І.В., 2003
157

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

Безумовно, Анклітцена-старшого вельми складно назвати взірцевим батьком. Однак перший розділ
повісті невипадково названо "Четверта заповідь", адже Святе Письмо вчить шанувати своїх батьків.
П. Ісаїв стверджує, що саме за це Константин – Бертольд отримує Божу кару, не чується щасливим у
житті, втрачає батька й сам у молодім віці кінчає життя серед катастрофи [6:70]. Продовження цієї ж думки знаходимо в М. Демковича-Добрянського: "Основною рисою середньовічної духовности є дуже виразна свідомість того, що все на світі упорядковане певним космічним законом, який кожній людині і
кожній речі призначає її місце в цім космічнім ладі. Знехтовання або переступлення тих Божих законів та
спротив їм веде неминуче до хаосу, до пановання сатани, а для переступника кінчиться його особистим
нещастям. Таке світовідчування є найглибшою основою повісти "1313", як повісти з середньовіччя"
[7:72].
Хоча Наталена Королева далека від виправдання старого Анклітцена, проте літераторка утримується
від беззастережного вироку, переводячи конфлікт між сином і батьком у філософську площину споконвічного протистояння між старістю та юністю. Крім того, письменниця постійно акцентує читацьку увагу
на спорідненості, і не тільки кревній, обох Анклітценів.
Константин, який спершу виступає повною батьковою протилежністю, поступово культивує в собі
найгірші татові риси. Хоча у своїй ненависті юнак доходить до краю, відмовляючись приїхати на похорон найріднішої людини, підсвідомо він обирає життєвим гаслом повчання старого Анклітцена: "Лицар,
справжній лицар мусить бути гордим, туди його головою! Бо ж я завжди говорю, що в світі існують: пан
Бог, святіший отець наш папа і потім – стан лицарський. Потім – нічого. Далі – лицарів кінь, а потім –
вже знов-таки рішуче нічого, туди його головою!" [5:142]. Авторка підкреслює, що хлопцем оволоділа
"пекельна" анклітценівська гордість, – доречний епітет акцентує як на духовній деградації персонажа,
так і на його жахливому майбутньому. Письменниця робить парадоксальний висновок: старий та молодий Анклітцени, незважаючи на всю зовнішню непримиренність їхніх життєвих позицій, є глибоко аморальними людьми, й отже, Константин – "достойний" нащадок свого батька.
Інший другорядний персонаж Лекерле виступає уособленням справжньої відданості. Цей образ змальований у дусі "Короля Ліра": як і шекспірівський блазень, персонаж Н. Королевої наділений неабияким
інтелектом та вмінням щиро дружити. До своєї невдячної роботи Лекерле ставиться по-філософському:
"Глузує, брате, завжди розумніший. Мої так звані "пани" саме за те мені й платили гроші та давали подарунки, що казав їм у вічі те, про що інші боялися подумати у темній хаті" [5:207]. Портретна характеристика героя підкреслює його глибинну сутність, адже в його зовнішності помітна виразна акцентація на
багатому внутрішньому світі. Константинова зрада Лекерле стала одним із закономірних моментів морального звиродніння головного героя.
Образ фізикуса Брудерганса допомагає спостерегти деградацію молодого Анклітцена у двох ракурсах: по-перше, підкреслює невірність героя у дружбі, бо старий фізикус всім серцем полюбив Конрада1;
по-друге, невдячний учень переступає через моральний кодекс справжнього вченого, і це також призводить до фатальних результатів. Брудергансові не вдалося донести до неуважного Конрада важливої мудрості: без любові не можливі жодні наукові відкриття: "Бо ж у вченого серце повинно бути, як лютня, –
задумливо й меланхолійно промовив фізикус. – Все серце своє повинен він вложити в улюблену працю й
її, як пісню офірну, повинен з вірою й любов’ю нести на вівтар людства. Без любові, юний мій друже,
нічого не варта ані наука, ані все життя!.." [5:176].
У традиційному для прози Наталени Королевої ключі змальовано Колумбу Тільде, адже серед головних героїнь різних творів белетристки не знайдеться жодної звичайної жінки, матері й господині дому.
Можливо, тому, що в силу свого виховання й життєвих обставин сама письменниця не була такою. Авторка визнавала, що може багато речей, яких жінки звичайно не знають, проте не вміє шити, вишивати,
в’язати [8:13].
Колумба – незвичайна середньовічна дівчина. Дочка простої прачки виявила неабиякі здібності до
науки. Мати зрозуміла, що її дитина не годиться для тяжкого життя бюргерової дружини. Фрау Тільде
сумно зауважує: "Кохання – для панів вигадка, як ті турніри та бенкети. Нас, дівчат вбогих, беруть, щоб
ми хати замітали, білизну прали та свиням їсти варили. Ми ж бо, самі знаєте, заміж йдемо, щоб нас хтось
годував, у хаті тримав та ... лаяв або й бив! До смерті" [5:167]. Добра мати готує дочку до монастирського майбутнього.
Колумба – дівчина тендітна, ніжна, майже ефемерна. Наскрізною деталлю її портретної характеристики є незвичайні фіалкові очі, "очі-братки", які промовляють про перше кохання значно виразніше, ніж
мовчазні вуста. Загадковий колір назавжди залишиться для Константина уособленням Колумби, тому
будь-що подібного відтінку нагадуватиме йому про втрачене кохання.
1

Під таким іменем Константин переховувався після втечі з дому.
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Конрад відмовляється від свого почуття, переконуючи себе в тому, що дочка бідарів не може стати
перешкодою на шляху Анклітцена. Уже в кляшторі брат Бертольд відчуває біль за те, як несправедливо
вчинив і з дівчиною, та й із собою: "Простяг руку до низької галузки й, злісно обчухравши з неї золоте
листя, подер їх на шматки, зім’яв і кинув собі під ноги.
"Так зробив Анклітцен і з серцем прачки!" [5: 225].
Але Колумба виявилась значно сильнішою натурою, ніж це видавалося. Вона стійко перенесла страшні удари долі: втрату коханого, арешт і страту матері, звинуваченої у чаклунстві, власне ув’язнення та
жорстокі допити інквізиції. Колумба виступає уособленням Божої волі, маючи здатність спілкуватися із
вищими силами. У важливому епізоді філософської дискусії між Колумбою та самою Смертю остання
відступає, вражена силою духу й розуму дівчини, переконаної у невмирущості природи. Героїня знає, що
вмирання є лише переходом до нового існування, бо Життя – вічне, бо воно є Рух [5:185].
Духовним антиподом Колумби виступає сам сатана, котрий приймає різні обличчя. Спочатку він раптово з’являється з-під портрета покійної матері Константина. Юнак ховає несподівану знахідку під зображенням небіжчиці, підсвідомо поєднавши чисте й нечисте. За сімейною легендою, цей дивний чернець несе прокляття роду Анклітценів: той, хто побачить картину, незабаром помре. Так і сталось із старим лицарем. І хоч "Каїн Анклітценового роду" буде матеріально знищений Абелем, та пам’ять про загадкового монаха житиме в серці юнака. Чернець-вартівник з’являється у важливі для Константина часи.
Він предстане в момент вагань і роздумів юнака й направить на потрібне рішення: "Стояв, манив очима
й чекав нетерпляче. Майнув – і зник. Але поміг вирішити негайно й безповоротно це питання" [5:175].
Константин, не маючи до цього жодного покликання, стає монахом Бертольдом Шварцом. Таке прізвисько він отримав тому, що, проводячи досліди в кляшторній лабораторії, весь час був у копоті; з іншого боку, і душа Бертольда також перестала бути чистою: слово "шварц" німецькою означає "чорний".
До зустрічі з сатаною він підсвідомо готується все своє життя, поетапно проходячи крізь ланцюг послідовних зрад. Його егоїзм та гординя набувають неможливих розмірів. Одного разу ченця відвідує видіння: "Бертольдові здалося, що він буяє над безоднею. Безоднею внизу, й безоднею вгорі. Спирало дух
хотілось і хотілось розіпнути рясу, щоб мати більше повітря. Фіалковим вогнем пробігло в думці: "Так,
мабуть, почував себе Люцифер, коли стрімголов летів з неба..." [5:228].
Чернець не лякається таких богохульних думок, а, навпаки, захоплюється "величчю" сатани. Саме в
цей момент у кляшторі з’являється так званий "брат Бертрам", який буцімто приїхав із Пізи. Лише у
дружбі з таємничим ченцем, що мов живий зійшов із родинного портрета, Бертольд знаходить спокій.
Брат Бертрам носить на нозі дзвіночки, лицемірно бідкаючись через випадкове знищення кузочки. Бертольд спостерігає, як "милосердний" друг, що так тривожиться за комаху, байдуже переступає через труп
жебрака Абеля, демонструючи замість ноги копито. Варто зазначити, що в принципах авторського відтворення духовного звиродніння головного персонажа помітні сліди рецепції середньовічної легенди про
доктора Фауста.
Видаються справедливими спостереження П. Ісаїва щодо природи гріховності КостантинаБертольда: "В повісті "1313" виводить авторка постать людини, що односторонньо, в однім лише напрямі
розвиває свої здібнощі, занедбуючи і не плекаючи інших сил душі, через що тратить ступнево зв’язки зі
своїм оточенням і Богом, в своїх успіхах дає себе пірвати надмірним гордощам, щоби врешті скінчити
катастрофою"[9:592].
Письменниця однією з перших звернула увагу на важливу проблему, яка стане особливо актуальною
в епоху науково-технічної революції, а саме: відповідальність ученого за свої відкриття. В аналізованому
творі літераторка задумалася над тим, до чого можуть призвести винаходи людини без моралі. Орест
Зілинський відзначив глибину письменницької інтуїції Наталени Королевої, відмітивши, що через десять
років після виходу книжки сталися події, які назавжди змінили світ. Атомна бомба заперечила гуманну
місію технічного прогресу, а в трагічних постатях Опенгеймера й Теллера повторилася драма її героя
[10:292]. Отже, авторка повісті "1313" ще в далеких тридцятих застерігала: бездуховне та деморалізоване
суспільство здатне на саморуйнацію. Варто прислухатися до її слів.
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ОБРАЗОВАНИЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА БАЗЕ ЛАТИНСКИХ КРЫЛАТЫХ СЛОВ
В статті обґрунтовується приналежність предикативних виразів, що походять з латинської мови, до
російської мови.
Фразеологическая система современного русского языка формировалась разными путями. В неё
вошли выражения из разговорной речи, из высказываний государственных и общественных деятелей, из
религиозных книг, из художественной литературы и т.д. Кроме того, фразеологическая система русского
языка пополнялась заимствованными выражениями.
Заимствование фразеологических единиц – один из путей усвоения жизненного опыта и мудрости
других народов: оно присуще многим языкам мира. Заимствование иноязычных выражений в русский
язык – очень давний процесс. Как отметил профессор В.В. Колесов, "древние письменные сборники нравоучительных изречений были у славян переводными" [1:5]. Профессор А.М. Бабкин считает, что "запас
фразеологических заимствований в русском языке довольно обширен" [2:12].
Значительный пласт фразеологических единиц, имеющих заимствованный характер, восходит к латинскому языку. В современном фразеологическом фонде русского языка выделяются фразеологизмы со
структурой словосочетания (или сочетания слов) – фраземы и обороты со структурой предложения –
устойчивые фразы [3:192]. Большинство фразеологизмов, имеющих латинское происхождение, представляют собой предикативные образования – устойчивые фразы. Они были заимствованы с письменнографической формы языка-источника, характеризуются ёмким содержанием, отточенностью формы, меткостью и выразительностью. Выражения вошли в русский язык давно и уже в сборнике "Пословицы
русского народа" В.И. Даля многие из них даны без ссылок на заимствованный характер как исконные
русские пословицы, например: бумага терпит, перо пишет [4:419], всяк своего счастья кузнец [4:66],
капля камень долбит [4:118], молчание – знак согласия [4:235], невинно вино, а виновато пьянство
[4:802], повторение – мать учения [4:423], пришёл, увидел, победил [4:259], сытое брюхо к учению глухо
[4:422], терпение и труд всё перетрут [4:117]. Хотя к отдельным выражениям имеются указания на их
заимствованный характер: гора родила мышь (переводная) [4:516] , око за око, зуб за зуб (Моисеев закон)
[4:139].
Первоначально фразеологизмы, восходящие к латинскому языку, стали известны носителям русского
языка в форме цитат, крылатых выражений, афоризмов, т.е., они ещё не являлись фразеологизмами в
строгом смысле этого слова. При достаточном знании латинского языка они легко переносились в русскую речь образованных людей. Их использовали в качестве ссылок в диспутах, в научной полемике, в
публицистике, в эпистолярном жанре. Выражения проникали в художественную литературу как средства
речевой характеристики "образованных" персонажей. В этот период они употреблялись в виде иноязычных вкраплений, функционировали в исходной латинской форме без перевода и передавались с помощью латинской графики, например: "Рим напоминает о бренности вещей, о минувшем, о смерти, это вечное mеmento mori. Неаполь – об упоительной прелести настоящего, о жизни…" (А.И. Герцен. Письма из
Италии. Письмо7 ). "Всякий вправе сказать про себя, а другим разве на ухо: это мне нравится, а это мне
не нравится: de gustibus non est disputandum". (М.Н. Погодин. Год в чужих краях). "Мы можем избежать
многих ошибок, за которые Европа платилась и платится кровью и вековыми страданиями, но festina
lente". (Н.К. Михайловский. Из литературных и журнальных заметок).
Обычно следующим этапом освоения заимствованных выражений является передача их с помощью
графики языка-реципиента – транслитерация. При этом выражение нередко сливается в одну лексему: I
grek – игрек, a priori – априори, a posteori- апостеори, хотя может не слиться, ср.: альма матер, альтер
эго, терра инкогнита. Большая протяжённость при непривычном фонетическом облике препятствовала
транслитерации латинских крылатых выражений со структурой предложения, ср.: "Граждане судьи, если
вы помните, древние греки говорили: "Амикус Плато, сед амика веритас". Тем самым они хотели сказать буквально следующее: "Платон мне друг, но истина дороже" (Пархомовский. Жертва печатного
слова. "Известия". 5 мая 1963г. №106).
Действенным способом освоения латинских крылатых выражений явились различные способы их перевода на современный русский язык. Чаще всего это было фразеологическое калькирование, "когда чужой фразеологический оборот переводился на русский язык не целиком, а по составляющим его компонентам, из которых он складывается"[5:140]. При освоении многих латинских крылатых выражений использовался приём точного калькирования: покомпонентный перевод с сохранением значения всего выражения. В результате фразы принимали облик языка-реципиента, но сохраняли значение языка© Гужанов С.И., ГужановаТ.С., 2003
161

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

источника, например: alea jakta est [6:53] – жребий брошен; in vino veritas [6:381] – истина в вине; potius
sero quam nunguan [6:617] – лучше поздно, чем никогда; de gustibus non est disputandum [6:165] – о вкусах
не спорят; consuetudo est altera natura [6:138] – привычка – вторая натура; homo homini lupus est [6:165]
– человек человеку волк и многие другие.
Лексико-фразеологическая система русского языка значительно отличается от аналогичной системы
латинского языка, поэтому не все латинские крылатые выражения поддавались точному калькированию.
В этом случае носители русского языка прибегали к неточному калькированию, когда, во-первых, наблюдался приблизительный перевод как отдельных компонентов, так и целых словесных групп, вовторых, различные морфолого-синтаксические трансформации фразы. При этом производимые трансформации не затрагивают значение и предикативную организацию выражения. С помощью неточного калькирования были заимствованы такие выражения, как: бумага не краснеет – epistola non erubescit – письмо не краснеет [6:221]; терпение и труд всё перетрут – labor improbus omnia vencit – упорный труд побеждает всё [6:401]; человеку свойственно ошибаться –errare humanum est – человек ошибается [6:224]
и некоторые другие.
Следующим приёмом освоения латинских крылатых фраз был общий (не покомпонентный) перевод.
При этом значительное количество заимствуемых фраз подвергалось не только изменениям, но и значительным сокращениям, которые привели к преобразованию как формально-грамматической структуры
выражений, так и к частичным видоизменениям значения. Однако и при таком способе заимствования
сохранялось основное содержание устойчивой фразы, а также её синтаксическая организация как предикативной единицы. Произведённые изменения приводили к совершенствованию как семантической
структуры, так и формы выражения и делали такую фразу более приемлемой для семантикофразеологической системы современного русского литературного языка. Путём общего перевода, сокращения и частичного преобразования в современный русский язык заимствованы такие латинские выражения, как: гора родила мышь – parturiunt montes, nascetur ridiculus mus – рождают горы, а рождается
жалкая мышь[6:713]; гони природу в дверь, она влетит в окно – natur (am) expelleas furca, tamen us que
recurret – гони природу вилами, она всё равно возвратится [6:475]; капля камень точит –aqva lapidem
non vi, sed saepe cadendo – вода точит камень не силой, но многократными ударами [6:299] и некоторые
другие.
На пути превращения латинских крылатых выражений в русские фразеологические единицы они
прошли ряд стадий в употреблении. На первом этапе носителям русского языка был известен автор выражения, а для некоторых и произведение, к которому оно восходит. В этот период изречение (устное
высказывание, его относительно законченная часть или выдержка из письменного текста) употребляется
в виде цитаты с указанием имени автора и названием его произведения. В современной речи такое цитирование встречается крайне редко, однако оно имеет место, например в научных исследованиях: "Афоризмами…назвал древнегреческий учёный Гиппократ свой медицинский трактат…Трактат начинается
известным сейчас всему миру афоризмом: "Жизнь коротка, искусство долговечно" (Н.А. Федоренко,
Л.И. Сокальская. Афористика, гл.1). "Всю жизнь, сколько себя помню, только и слышу бравый лозунг "В
здоровом теле – здоровый дух"… Фраза "в здоровом теле – здоровый дух" не изречение вовсе, а лишь
отрывок его, невесть когда отколовшийся и заживший собственной жизнью. Целиком же строка 10 сатиры Ювенала в переводе с латинского выглядит так: надо молить (то есть желательно), чтобы в здоровом
теле был здоровый дух. Выходит, смысл строки прямо противоположен смыслу отрывка (Т. Люберецкая.
Раны победителей. "Огонек", март 1989, №7, с.31).
На втором этапе заимствованное выражение функционирует как афоризм, когда ещё известно его авторство, но уже забыто произведение или речь, в которой оно впервые употреблено, например: "Завещал
нам Сократ: познай самого себя! И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков,
мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они"
(А. Солженицин. Архипелаг ГУЛАГ).
На третьем этапе заимствованная фраза функционирует в речи как крылатое выражение с указанием
на неопределённый источник, например: "Какой-то латинский писатель в каком-то сочинении употребил
замечательное выражение: homo homini lupus (человек человеку волк), то есть человек обращается с человеком как волк или как с волком. Эти слова…превосходно характеризуют ту болезнь, от которой погибла
классическая цивилизация" (Д.И. Писарев. Историческое развитие европейской мысли). "Это хорошо,
что на публичном отчёте цивилизации есть где закусить и выпить, потому что старинная поговорка plenus venter non studet libenter, или сытое брюхо к учению глухо,- есть вздор" (Н.К. Михайловский. На Венской всемирной выставке).
И, наконец, при забвении авторства и произведения, при широком распространении заимствованное
выражение превращается в фразеологическую единицу, которая ничем не отличается от исконно русских
фразеологических единиц, например: "Присловье "Бежечане и колокольню рожком подбили, встряхивая
об неё мимоходом табак" иногда употребляется в том же значении, как "Капля камень долбит"
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(В.И. Даль. Пословицы русского народа. Напутное). "Рука руку моет: вы будете действовать здесь, я
там" (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы, ч.II, гл.VI).
Следует отметить, что указанные этапы протекают противоречиво и непоследовательно. Бесспорно,
происходит "движение" от употребления на уровне цитаты до функционирования как фразеологической
единицы. Однако в современной языковой и экстралингвистической действительности имеется ряд причин, которые задерживают процесс фразеологизации, препятствуют окончательному переходу некоторых заимствованных фраз-латинизмов в фразеологические единицы русского языка. Во-первых, это фиксация авторства, а нередко и произведения, т.е. полного источника заимствования в словарях и справочниках. Во-вторых, использование таких выражений на уровне цитат и афоризмов в произведениях литературы и публицистики XVII – XIX вв. В-третьих, наличие словарей и справочников употребления этих
выражений в исконной непереводной и нетранслитерированной форме с указанием источника заимствования и авторства. В-четвёртых, высокий уровень образованности носителей современного русского
языка. В-пятых, традиция употребления, в силу которой при использовании такой фразы говорящий или
пишущий стремится по возможности сопроводить её более или менее точной ссылкой на источник заимствования. Поэтому в современной русской речи можно встретить все четыре способа введения в текст
таких фраз: на уровне цитаты, афоризма, крылатого выражения, фразеологической единицы.
Таким образом, устойчивые фразы-латинизмы вводятся в современную русскую речь четырьмя способами, два из которых представляют собой приёмы, свойственные для любых свободных предложений,
а два являются специфическими приёмами, характерными для них как для фразеологических единиц современного русского литературного языка, так как фразеологическое воспроизведение [7:19] начинается
там, где имеет место забвение не только произведения, но и авторства выражения при неопределённых
ссылках, т.е. при функционировании на уровне крылатого выражения. Фразеологическая воспроизводимость имеет место и при употреблении выражения без каких-либо ссылок, при включении его в речь как
общепринятой фразеологической единицы.
Устойчивые фразы-латинизмы заимствованы очень давно из мёртвого неродственного языка. Тексты
произведений, в составе которых они родились, мало известны носителю современного русского языка,
поэтому в современной русской речи они функционируют преимущественно на трёх уровнях: а) на уровне афоризма (носителю языка неизвестно произведение, но известен автор); б) на уровне крылатого выражения (известна лишь принадлежность выражения к античной эпохе); в) на уровне безымянной фразеологической единицы (при полном забвении источника выражения и его заимствованного характера).
К первой группе относятся выражения: Ганнибал у ворот (Тит Ливий) [8:71]; горе побеждённым (Тит
Ливий) [8:34] ; жена Цезаря вне подозрений (Юлий Цезарь) [8:118] ; и ты, Брут (Юлий Цезарь) [8:238] ;
Карфаген должен быть разрушен (Катон) [8:122]; Платон мне друг, но истина дороже (Аристотель)
[8:62]; О времена! О нравы! (Цицерон) [8:563]; Поэтами рождаются, ораторами становятся (Цицерон) [8:606]; пришёл, увидел, победил (Юлий Цезарь) [8:820]; пусть ненавидят, лишь бы боялись (Калигула) [8:542] и некоторые другие. "А в самом деле, какие документы обязан был иметь древний философ
Биант, заявивший: "Всё своё я ношу с собой?" (И. Шатуновский. Всё своё ношу с собой).
Ко второй группе (крылатые выражения) относятся: в здоровом теле – здоровый дух [10:54]; гора родила мышь [6:713]; кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума [8:176]; о мёртвых или хорошо,
или ничего [10:96]; со щитом или на щите[10:136]; человек человеку волк [6:319]; что и требовалось доказать [8:382]; Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав [8:395]; я человек, и ничто человеческое мне
не чуждо [6:325] и ряд подобных, например: "Я человек, – с аппетитом говорит он, – и ничто человеческое мне не чуждо." (Ю. Герман. Дорогой мой человек).
К третьей группе относятся выражения: бумага не краснеет [6:124]; всему есть мера [6:727]; всяк кузнец своего счастья [6:91]; капля камень долбит [6:229]; лови момент [6:110]; молчание – знак согласия
[6:662]; нет правил без исключений [6:843]; повторение – мать учения [6:636]; привычка – вторая натура [6:138]; сколько голов, столько умов [6:675]; сказано – сделано [6:184]; сытое брюхо к учению глухо
[6:634] и подобные. Например: "Бумага, говорят, не краснеет, уверяю вас, что это неправда, и что краснеет она также точно, как и я теперь" (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы, кн.I, ч.III, гл.2). "Не знали
об этом официальные наши дипломаты, журналисты, другие сотрудники в Вашингтоне и Нью-Йорке,
хотя…, по предложениям и сообщениям американской печати, могли догадаться – нет дыма без огня"
(С. Кондрашов. Из мрака неизвестности. "Новый мир", 1989, №8, с.181).
Таким образом, многие предикативные выражения, заимствованные из латинского языка, ранее не
входившие в фразеологическую систему русского языка, в современном русском литературном языке
стали полноправными фразеологическими единицами и функционируют в речи так же, как исконно русские фразеологические обороты.
Предикативные фразеологические единицы, восходящие к латинскому языку, различаются как по характеру значения, так и по употреблению. Многие из них носят назидательный характер и представляют
собой своеобразные сентенции. Являясь опорными сигналами, они, по мнению академика А.А. Потебни,
служат заместителями больших масс мыслей и подобно алгебраическим формулам ускоряют процессы
163

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

человеческого мышления [9:520]. Эти выражения безобразны, их значение складывается путём интегрирования значений образующих их слов. Многократное воспроизведение их в виде готовых формулобобщений способствовало превращению их в фразеологические единицы. В классификации
В.В. Виноградова – Н.М. Шанского [5:76-85] они входят в категорию фразеологических выражений –
фразеологических единиц, целиком состоящих из слов со свободными значениями, регулярно воспроизводящихся в речи с узуально-стабильным значением. Это выражения: в здоровом теле здоровый дух;
всему есть мера; есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть; жизнь коротка, искусство долговечно;
жизнь – борьба; истина в вине; лучше поздно, чем никогда; молчание – знак согласия; нет правил без
исключений; ничто не возникает из ничего; повторение – мать учения; познай самого себя; поэтами
рождаются, ораторами становятся; пусть ненавидят, лишь бы боялись; сказано – сделано; спеши медленно; третьего не дано; что естественно, то не постыдно; что и требовалось доказать; человеку
свойственно ошибаться; я человек и ничто человеческое мне не чуждо и другие.
Некоторые устойчивые фразы-латинизмы характеризуются частично переносным значением и тяготеют к категории фразеологических сочетаний, например: бумага не краснеет; время лучший врач; время
бежит; деньги не пахнут; привычка – вторая натура и подобные.
Целый ряд устойчивых фраз-латинизмов характеризуется слитным целостным значением, которое не
вытекает из значений образующих их слов-компонентов. Выражения с обобщённо-мотивированным образно-переносным значением относятся к категории фразеологических единств или сращений. Слитное
целостное значение характерно для выражений: Ганнибал у ворот – грозная опасность близка[10:306];
гора родила мышь – малый результат при больших усилиях [10:306]; жребий брошен – окончательное
решение принято, пути назад нет [10:50]; капля камень точит – упорством и настойчивостью можно
добиться больших результатов [10:65]; Карфаген должен быть разрушен – препятствие должно быть
преодолено [10:65]; одна ласточка весны не делает – по одной примете трудно судить обо всём явлении
[10:98]; рука руку моет – об укрывательстве друг друга нечестными, непорядочными людьми [10:123];
со щитом или на щите – добиться цели или потерпеть полную неудачу [10:136] и некоторые другие.
Таким образом, многие устойчивые фразы, заимствованные разными способами из латинского языка,
составляют неотъемлемую часть фразеологической системы современного русского литературного языка. Одни из них располагаются на периферии, другие тяготеют к её центру.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЕСТЕТИКИ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛЮДИНИ В ПОЛІСЬКІЙ
КОМПАРАТИВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Виховувати естетичний смак потрібно у будь-якому віці, за будь-яких умов. І зробити це можна значно
цікавіше та результативніше, використовуючи фразеологічні надбання рідної мови.
Споконвіку одяг та взуття є важливим елементом побутового, соціального та духовного життя
народу. Перш за все одяг виконує практичну функцію, захищаючи людину від холоду, окремі частини
тіла від нескромних очей; вбрання робить життя людини більш зручним, комфортним.
Одягу властива також розмежувально-вікова роль. Наприклад, носіння плахти чи запаски, які щільно
облягали фігуру, свідчило, що це дівчина або молода жінка. Що ж до взуття, то юнки взували парчеві
чоботи, а молодиці – сап’янці; з цього приводу казали: "Кому хустка на голову – то й сап’ян на ногу, а в
кого стрічки в косі – то парча на нозі". Хлопець мав право вперше одягти штани в п’ятнадцятирічному
віці – це означало перейти в парубоцтво [1: 466].
Мав одяг і соціально-видільну роль: багаті верстви шили одяг із дорогих тканин, густо прикрашали
сріблом, золотим шиттям, бісером, вишивкою, мереживом [2: 181]. Досить часто крій одягу також
указував на суспільне становище особи, недарма казали: "Убрався в жупан, та й дума, що пан"; "Так
кравець крає, як матерії стає"; "По Савці свита, бо на Савку шита"; "Видно пана по халявах".
Також одяг, прикраси виконували символічну функцію оберегів від поганих очей, нечистої сили.
Наприклад, від зурочення слід було одягати сорочку навиворіт; щоб не пристав лихий погляд – дитинці
зодягали сорочечку задом наперед; щоб вилікувати хворого від пропасниці – сорочкою обв’язували
осичину, бо "осиці в самий раз трястися" [3: 317]. Особливо магічну захисну роль мали дівочий вінок,
стрічки, намисто, вишивка, мереживо, очкури та пояси на чоловічих штанах.
Не менш важливою є й естетична функція одягу, взуття та прикрас. Здавна вбрання, особливо
святкове, прикрашали вишиванням, мереживом, стрічками, квітами, вишуканим покроєм. Зразком
естетичної довершеності були весільні сорочки, керсетки, плахти, плетені пояси з вовняних ниток,
дівочі вінки та намисто. Тема краси одягу обіграна у багатьох прислів’ях: "Хоч їла не їла, аби хороше
ходила"; "Прибереться, аж світ стрепенеться". Проте народна мудрість застерігала від надмірної
модності, химерності у вбранні: "Чорт плаче, що моди не настаче"; "Видумав чорт моду та й сам у воду, а
ви гоніться"; "На пузі шовк, а в пузі бовк"; "Прийти можна до наготи, як тільки держатись моди".
Пильна увага приділялася дбайливому ставленню до одягу та прикрас: "Пошануй одежинку раз, вона
тебе десять раз". Дівчата, як найцінніший скарб, берегли намисто та віночки, бо це були не лише
прикраси, а й захисток від злих духів. Вважали, що розірване намисто віщує хвороби, нещастя, скору
смерть. Так само дбайливо доглядали парубки свої шапки; про нечепуру казали: "У ньога шапка-бирка,
зверху дірка, травою підшита, щоб не була сердита".
Досить часто нам доводиться чути вислів: "По одежі стрічають, а по уму випроводжають". Адже
зовнішній вигляд людини є її візитною карткою – він несе певну інформацію про особу, її виховання,
поведінку, мораль, інтелект.
Сьогодні написано безліч книг, видається чимало журналів, де розповідається про мистецтво
одягання та макіяжу, – тобто робиться усе для того, щоб людина досягла зовнішньої та внутрішньої
гармонії.
Однак проблема естетики одягу виникла не учора. Це питання хвилювало людство (й український
народ зокрема!) здавна,
свідченням того є підбірка поліських фразеологізмів з порівняльним
компонентом, які характеризують зовнішній вигляд людини.
Для зручності проведемо паралель "естетичність" – "неестетичність одягу".
І. ЕСТЕТИЧНА ДОВЕРШЕНІСТЬ ОДЯГУ
Досконалий смак у наряджанні спостерігаємо у незначній кількості фразеологізмів. Як правило, це
важливі події у житті людини:
а) релігійні та світські свята: вбрався як у празник1; вистроїлась як дівка на Великдень; зібрався як кум
на Паску; зібрався як на річку Йордань; вистроївся як на парад;
б) трудова діяльність: одягнений немов на сцену; іде мов на гендель пускає; одягся як піп на утреню;
вбраний як туз;
в) смерть: одягнутий як на смерть; одягнутий як у Вишеньках;
г) особисте життя: вбралася як дівчина на перше побачення; зібралася як на вечорниці.
Найяскравіше естетичні здібності проявляються тоді, коли наречені збираються до вінця: нарядна як
невіста; вбралася як на весілля; вистроїлась як дівка до вінчання; вибирається як до шлюбу; вмаїлась як
до слюбу; прибрався як молодий до весілля.
1

Ілюстрований матеріал у статті подається в орфографічних записах, що традиційно використовуються в українській фразеології.
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До цієї події також старанно готуються гості: вбралася як кума на свадьбу; наряджається як Меланка
на весілля; убраний як кум перед весіллям.
Про одягнуту в усе нове та гарне людину кажуть: одітий як з іголочки; а про святково наряджену дівчину: вистроїлась наче лялечка; прибралась як цяцька; вирядилась як писанка; вирядилась як великодня
писанка; нарядилась як пава (хоча, як відомо, яскраве пір’я та розкішний хвіст є тільки у павича).
ІІ. ВІДСУТНІСТЬ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ
Найчастіше в око впадають недоліки, недоречності при одяганні та макіяжі. І причин цьому чимало:
а) невідповідність одягу стосовно певної події чи заняття: вдягнувся як на блохи; вибрався як на чорниці; вирядився як на ягоди; збирається як на коноплі; убралась як дурна дівка на весілля; вдягнувся як
папуас на весілля; вибралась як сліпа на Йордань; прибрався як Хівря до утрені; прибрався як пастух у
Петрівку; вділася як Гапка у Вербовку; вдівся як дурний на Великдень; вибрався як придурок на Великдень; як серун на Великдень; як сліпа на Всюночну; одітий як чорт на утреню; вирядився як чорт на утрєнік; збирається як чорт на витрішки;
б) вікова недоречність: вбралась як стара баба в плахту;
в) неуважність: вдягнув носки, ніби один татів, а другий мамин;
г) фізичні вади: вирядився як болячка;
д) неохайність: чистий як нетра; розхристаний як анцихрист; вбрався як ахламон; як з рук вирвався;
гарний як сруль у брилику; розхристаний як Мишко Маринін; обшарпаний як Мишко Тропак; гарна як
шерепа; скубеться (щупається) як курка на дощ; іде як обскубаний півень; чепуриться як сорока; гарний
як собака з ярмарки; одітий як шмаровидло; такий як шмаровоз; одяг як корова пожувала;
е) зношеність, обдертість одягу: ходить як підстрелений; підтиканий як віник з дерези; гарний як деркач;
є) немодність одягу: впуталась як Настя в лапті; вбралась як Гандзя в постоли; модне як чучало городнє; в моді як свиня в городі;
ж) невміння зі смаком одягатися: вбрався як чорт; вбралася як Феська; вбрався як пугало городнє;
вділася як ляканиця; вдягнутий як ляк; убрався як лєкач; вибрався як лякайло; вдягнувся як на коноплях
страхан; вигляд як в опудала на городі; навдягається як гопуд; обвішана як опудало; стоїть як опудало;
стоїть як горохове опудало; страшний як опудало для горобців;
з) недоречність використання певних атрибутів окремими суб’єктами: подобає як сліпому дзеркало;
пасує як глухому гармошка; почепив як мавпа окуляри; подобає як зайцеві намисто; нарядилась як ворона в павичеве пір’я.
Та найчастіше недоречно одягнуту людину порівнюють зі свійськими тваринами (особливо зі свинею), на яких щось не до ладу натягнуто: йде як корові сідло; пасує як корові коньки; гарно як козі у вінку; заквітчалась як коза реп’яхами; іде як козі брошка; добре як козі в ботах; йде як кобилі шляпа; нарядився як свиня в наритники; нарядився як свиня до корита; гарний як свиня в горосі; гарно як свині в намисті; гарно як свині у ярмі; гарно як свині під лопухом; гарно як свиня штани наділа; іде як свині босоніжки; іде як свині корито; іде як свині коралі; іде як свині сережки; іде як свині ярмо; іде як свині дзеркало; іде як льосі кульчики; подобає як свині повшори; пасує як свині бантик; пасує як свині коромисло;
подобає як свині роги; подобає як свині сідло; припасувалося саме враз: як свині наритники; причепурився як свиня в дощ; убрався як свиня у ворох;
и) надмірна кількість одягу, прикрас: зашушканий як німець під Москвою; обвішався як баба рязанська; одежі як у капусти листя; ошушканий як капуста; вділася як цибулина; поначіплює як на куделю вовни; вшурпався як ведмідь;
і) занадто яскравий, різнобарвний одяг: вдівся як Попандопало; вдівся як крашанка; вдівся як світлофор; одівся як райдуга; одягнутий як папуга; одяг як у папуги пір’я;
ї) перебір у макіяжі: намальована як чортом умита; накрасилась як мавпа; як штукатурку на лице
наклала; обмальована як цяцька; розмальована як крашанка.
Характеризуючи фразеологізми на ознаку естетичного смаку, особливу увагу звернемо на вибір
об’єктів порівняння – це реальні чи вигадані дефініції, які оточують людину у повсякденному житті: односельці (кум, сваха, Мишко, сліпий); місцева влада (піп, туз); "чиста" та "нечиста" сила (чорт, нетра,
анцихрист); свійські тварини (свиня, коза, кобила); свійські птахи (курка, квочка, півень); дикі тварини
(ведмідь, заєць); птахи (сорока, ворона); екзотичні птахи (пава, папуга); екзотичні тварини (мавпа); овочі
(цибуля, капуста); хвороби (болячка); побутові речі (деркач, опудало); іграшки (лялька, цяцька).
Саме у фразеологізмах, і зокрема у стійких народних порівняннях, збереглися архаїзми (повшори,
ворох, коралі), історизми (лапті, постоли, плахта), діалектизми (лєкач, шерепа, слюб). Окремі фразеологізми зберігають інформацію про історичні події (зашушканий як німець під Москвою), інші – можна віднести до неологізмів (вдівся як світлофор).
Досить цікавою і різноплановою є будова стійких порівняльних зворотів. На цій підставі виділяють
декілька структурних моделей:
Модель 1 "одягнутий + як + особа": нарядна як невіста; вбрався як ахламон;
Модель 2 "одягнутий + як + особа з певної причини": убраний як кум перед весіллям; вдягнувся як папуас на весілля;
Модель 3 "одягнутий + як + (особа) з певної причини": зібралася як на вечорниці; вибрався як на чорниці;
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Модель 4 "одягнутий + як + особа, яка щось одягла чи взула": вбралась як Настя в постоли; вбралась як стара баба в плахту;
Модель 5 "одягнутий + як + представник фауни": одяг як у папуги пір’я;
Модель 6 "одягнутий + як + свійська тварина у певному місці": гарно як собаці в ярмарку; вирядився
як корова на бал;
Модель 7 "одягнутий + як + тварина, на яку щось натягнуто": пасує як свині повшори; добре як козі в
ботах;
Модель 8 "одягнутий + як + овоч": вділася як цибулина;
Модель 9 "одягнутий + як + нечиста сила": розхристаний як анцихрист;
Модель 10 "одягнутий + як + побутовий предмет": підтиканий як віник з дерези; гарний як опудало
на городі.
Структурна різноманітність фразеологізмів з порівняльним компонентом засвідчує архаїку цих мовних одиниць, постійне розширення та доопрацювання образів-об’єктів, залучення до фраземотворчого
процесу нових персонажів навколишньої дійсності – все це є свідченням уважного, всестороннього світосприйняття поліщуками.
Важливе значення має емоційно-оцінне та функціонально-стилістичне забарвлення абсолютної більшості фразеологізмів. Посмішку, а то й здоровий сміх викликають вислови типу гарно як свиня штани
наділа; гарний як сруль у брилику, – адже виховувати засобами іронії, гумору чи то навіть сарказму значно ефективніше!
Аналізуючи фразеологізми, які розкривають мистецтво одягання та макіяжу, помічаємо, що фіксується значно більше стійких зворотів-характеристик на ознаку недоречності, надмірності, неестетичності.
Це повинно спонукати нас до роздумів, до ще більш ретельного добору одягу, до виховання естетичних
смаків та уподобань. І не забуваймо безсмертні слова Мікеля Сервантеса: "Одяг людину і вкриває, і
розкриває".
СЛОВНИЧОК НЕЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ
АНЦИХРИСТ – противага Богу; чорт; вживається як лайливе слово
АХЛАМОН – неохайно одягнутий чоловік
БОТИ – закриті черевики
ВИШЕНЬКИ – назва кладовища в Любарському районі Житомирської області
ВОРОХ – купа чогось, переважно одягу, лахміття
ГЕНДЕЛЬ – торгівля
КУДЕЛЯ – вовна або поганий льон, які готують до прядіння
КУЛЬЧИКИ – сережки
ЛЯК, ЛЯКАЙЛО, ЛЄКАЧ, ЛЯКАНИЦЯ – городнє опудало
НАРИТНИКИ – шлея для коня
НЕТРА – болотний чорт
ПЛАХТА – поясний жіночий одяг
ПОВШОРИ – упряж для коня
СЛЮБ – шлюб
СТРАХАН – городнє опудало
ТУЗ – начальник
УТРЕНЯ (УТРЄНІК) – вранішнє богослужіння
ШЕРЕПА – негарна жінка
ШМАРОВИДЛО – дьоготь; мазь, якою лікують худобу
ШМАРОВОЗ – людина, яка підмазує колеса воза дьогтем
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Добролежа Г.М. Отображение эстетики внешнего вида человека в полесской
компаративной фразеологии.
Воспитывать эстетический вкус нужно в любом возрасте, в любых условиях. Но можно сделать это
более интересно и поучительно, используя фразеологическое богатство родного языка.
Dobrolyozha G.M. Representation of Aesthetics of Human Appearance in the Comparative Phraseology
of Polissya.
You should foster an aesthetic taste in any age and under any conditions. But it can be done in а more interesting and didactic way using phraseological wealth of the native language.
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НОВЫЕ СЛОВА-СЛОЖЕНИЯ СО СВЯЗАННЫМИ КОРНЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Подані складні слова-неологізми зі зв’язаними кореневими компонентами інтернаціонального характеру,
описана їх семантика, словотворча структура, стильова та емоційно-експресивна забарвленість у сучасній російській мові.
Тенденции современного словообразования всегда находятся в зоне интересов как исследователей
языка, так и широкого круга его пользователей. Этот интерес оправдан, так как дает представление о
результатах процесса лексической деривации – новых словах, и о механизмах их образования, и о более
глубинных семантических явлениях, сопровождающих эти процессы.
Достаточно очевиден факт, что морфологическое сложение как словообразовательный тип занимает
одно из ведущих мест в словообразовательной системе именных частей речи современного русского
языка последних десятилетий XX в. В системе сложных существительных, прежде всего, и сложных
прилагательных очень продуктивны сложения с интернациональными связанными корневыми
компонентами (СКК), типа: АВТО-, БИО-, МИНИ-, ВИДЕО-, КВАЗИ-, РЕТРО- и пр.
Интернациональные связанные компоненты уже давно (не одно столетие) стали естественной частью
cиcтемы русского языка и составляют довольно представительную часть русских именных корнеслов
(существительных, прилагательных).
Проникнув в результате языковых контактов в состав русского языка, СКК закрепляются в нем на
протяжении нескольких столетий, чаще всего о ХVII–ХVIII вв., приспосабливаясь к системе, развивая
значения, приобретая варианты. При этом возможны существенные изменения как в форме, так и в
семантике СКК.
Заимствованные сложные слова с СКК проникают в русский язык либо непосредственно из языковисточников (греческий, латинский), либо из языков-посредников (английский, французский, немецкий).
К числу наиболее ранних сложений, в составе которых имеется связанный корневой компонент,
можно отнести следующие: БИБЛИОТЕКА (1705 г.), ГЕОМЕТРИЯ (1716 г.), ГЕТЕРОГЕННЫЙ (1718 г.),
ГИДРОМЕТР (1718 г.), БИОГРАФ (1784 р.), ГЕКСАМЕТР (1785 г.) и ряд других. Это были либо
одиночные заимствования, либо немногочисленное количество сложных слов в составе корневого или
словообразовательного гнезда. Например, АВТОКРАТОР (греч. autorcator) зафиксировано в 1696 г., в
1726 г. зафиксирован его дериват АВТОКРАТИЦА.
В современном русском языке насчитывается уже порядка полутора тысяч интернациональных,
связанных корневых компонентов, являющихся продуктивными в разной мере и разных подсистемах
языка. Наиболее продуктивны и регулярны сложения о СКК в различных терминологиях, в том числе и в
лингвистической.
В терминологическом словообразовании традиционно действует правило сложения терминов из
интернациональных составных частей, базовых терминоэлементов, при этом членимость даже
незнакомого слова очевидна. Это особенно очевидно в связи с однозначностью терминологических СКК
и в связи со стандартностью опорных корневых компонентов в таких сложениях. При этом в научной
речи последних десятилетий легко образуются не только двучленные, но и многочленные сложения.
Вот несколько примеров новых терминов, зафиксированных в словарях последнего времени и в
периодических изданиях: АЭРОГАММАСПЕТРОМЕТРИЯ (4 корня), АГРОМЕТЕОПАРАМЕТРЫ (3
корня), ГЕЛИОМЕТЕОРОЛОГ (3 компонента), НЕЙРОРЕАНИМАТОЛОГИЯ (3 компонента),
ТЕЛЕПАТОГРАММА (3 корня), СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЯ (4 компонента) и т.д.
Говоря о причинах появления сложных неонимов [1], ученые обращают внимание на
внутрилингвистические факторы, к которым относят следующие:
1) "порождающую функцию языковой системы, которая делает возможным появление тех или иных
членов словообразовательного гнезда, никогда не бытующего в языке в своем полном составе" [2];
2) внутриязыковым стимулом образования новых слов считают принцип "языковой экономии"
(О. Есперсен) или "закон экономии языковых усилий" (А. Мартине);
3) способствует созданию неонимов-сложений наличие издавна существующего в русском языке
способа сложения, который восходит, по мнению ученых, еще к праиндоевропейскому периоду [3];
4) модель сложений с интернациональными связанными корневыми компонентами свойственна
ранним восточнославянским заимствованиям Х–ХI вв., проникшим в русский язык через
старославянский из греческого (МИТРОПОЛИТ, ФИЛОСОФИЯ), церковнославянские кальки и
полукальки (ИКОНОПИСАНИЕ), сложные термины периода второго южнославянского влияния (ХIV–
ХVI вв.): ОРФОГРАФИЯ, ЭТИМОЛОГИЯ, АВТОКЕФАЛИЯ и др.
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Модель сложения из интернациональных компонентов характерна для заимствований Петровской
эпохи и более позднего периода: АПОФЕОЗ (1703 г.), БАРОМЕТР (1717 г.), МИНЕРОЛОГ (1781 г.) и др.
В современных славянских и европейских языках модель сложений с интернациональными СКК на
первом месте и (или) на втором месте является продуктивной и служит одним из внутренних языковых
факторов,
способствующих
созданию
новообразований,
преимущественно
моносемичных
интернациональных терминов.
Характеризуя процессы последних десятилетий XX в., Л.П. Крысин отмечает: "Русский язык наших
дней идет по пути заимствования иноязычных слов, однозначно прикрепленных к соответствующим
понятиям. Особенно последователен этот процесс в специальных терминологиях" [4].
Наблюдения за словами-терминами в русском языке приводят к выводу о том, что в процессе
формирования терминологий особую значимость приобретают интернациональные связанные корни,
позволяющие сокращать текст, экономя языковые усилия.
В силу различных причин влияние терминологической подсистемы на другие подсистемы языка
оказывается достаточно сильным в последние десятилетия нашего века.
Система терминов оказывается открытой и пополняется за счет сложений интернациональных СКК и
опорного корня, принадлежащего общеупотребительной сфере языка. В определенные моменты
развития общества и языка термины детерминологизируются и вводятся в публицистическую или
художественную речь, тем самим становясь известными широким слоям общества.
В этом смысле очень показательными являются некоторые новообразования, созданные по
продуктивным терминологическим моделям. Например, по модели сложения АТМОСФЕРА (греч. atmos –
"пар" + -сфера) появились ГИДРОСФЕРА, ЛИТОСФЕРА, БИОСФЕРА, НООСФЕРА, ЭКОСФЕРА и т.д.
(продуктивный ряд остается открытым). Все эти слова в большей или меньшей мере стали
общеупотребительными.
В социально-политической терминологии широко употребляются слова-сложения с СКК
ДЕМОКРАТИЯ (-КРАТ), БЮРОКРАТИЯ (-КРАТ), АВТОКРАТИЯ (-КРАТ) (мы уже отмечали
вхождение этого слова, только в другой форме, в ХVII в.), ПЛУТОКРАТИЯ (-КРАТ), ТЕХНОКРАТИЯ
(-КРАТ) и др.
В качестве опорного корня этой модели выступает греческий по происхождению СКК kratos –
"власть", сочетающийся с препозитивными СКК ДЕМО- (греч. demos – "народ"), АВТО- (греч. autos –
"сам"), ПЛУТО- (греч. plutos – "богатство") и т.д.
Во 2-й пол. 80 гг. – нач. 90 гг. по этой модели образовался в русском языке целый ряд неонимов с
очевидной экспрессивной окраской: ПАРТОКРАТИЯ – "власть одной партии в бывшем Советском
Союзе"; ГЕРОНТОКРАТИЯ – "власть стариков" (имеется в виду преклонный возраст советских
партийных и правительственных лидеров); ОХЛОКРАТИЯ – "власть толпы" (вспомним "митинговую"
демократию конца 80-х гг.); и даже "СЕКЬЮРИКРАТИЯ" (английское security – "безопасность") –
"власть служб безопасности, секретных служб". И наконец, самое "свежее" – БАНДОКРАТИЯ – "власть
коррумпированных чиновников, банды".
Эти слова носят очевидно окказиональный характер, хотя некоторые из них (ПАРТОКРАТИЯ,
ГЕРОНТОКРАТИЯ) были очень употребимы на рубеже 80-90-х гг., то есть временно вошли в общее
употреблении, в публицистике, прежде всего.
Или еще одна продуктивная модель, дающая потенции для образования новых слов: русский язык
давно заимствовал из греческого мифологическое АРГОНАВТ – "плавающий на "Арго". Сейчас мы
имеем целый ряд слов, образованных по этой модели: АКВАНАВТ, ГИДРОНАВТ, СТРАТОНАВТ,
АСТРОНАВТ, КОСМОНАВТ и НЛО-НАВТ (или его вариант UFO-НАВТ). Русская аббревиатура НЛО
("неопознанный летающий объект") является калькой с английского UFO. В последнем образовании в
качестве первой части сложения в сочетании с опорным корнем -НАВТ выступает сложносокращенное
слово, что вовсе не является закономерностью сложения.
Но наряду с тенденцией образования неонимов по продуктивным моделям, включающим в себя
определенный общий опорный корень (типа -СФЕРА, -КРАТИЯ (-КРАТ), -НАВТ. в наших примерах),
можно отметить еще одну тенденцию – образование новых слов-окказионализмов по непродуктивным
моделям. В этом случае интернациональный СКК соединяется с опорными корнями, которые
принадлежат нетерминологическим подсистемам языка. Это могут быть самые разнообразные слова:
исконные и заимствованные, общеупотребительные и экспрессивно окрашенные, нарицательные и
собственные.
В выступлении Е. Евтушенко в период конца 80-х гг. мы встречаем: "На Красную площадь
преспокойненько уселся нахальный заграничный АЭРОКУРЕНОК, весьма довольный тем, что наши
ИДЕОГЕНЕРАЛЫ вдохновенно посвятили себя полностью литературно-критической деятельности".
В первом случае исконное -КУРЕНОК привлечено из просторечия, СКК -АЭРО – функционально
нейтральный, литературный элемент. Соединение этих двух корней в одном сложении рассчитано на
эффект неожиданности, а потому отличается особой выразительностью, так как значения корней
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невозможны в одном контексте. Это помогает ввести и эмоциональный компонент – иронию.
Аналогично сочетание СКК ИДЕО- и хорошо освоенного в русском языке слова ГЕНЕРАЛЫ. По такой
же модели образованы яркие окказионализмы РЕТРОСТРАДАНИЯ, МАКСИ-НОЧЬ, МОНО-СЕМЬЯ и др.
Очевидно экспрессивный характер носят и окказионализмы-неонимы, в составе которых в качестве
опорного корня используются имена собственные: КВАЗИ-МЕФИСТОФЕЛЬ, МИНИ-МОНАКО,
МИНИ-ЛУВР. Опорным словом может также выступать аббревиатура: МИНИ-НАТО, МИКРОЭВМ
Возможны такие окказионализмы, в которых в качестве второй части выступают устойчивые
словосочетания, например: МИНИ-ПЛАН МАРШАЛЛА, МИНИ-ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ.
Такие сложения еще более выразительны и неожиданны, так как имена собственные,
сложносокращенные слова и устойчивые словосочетания регулярно и нормативно не включаются в
состав сложений,
Все эти наблюдения дают богатый и благодатный материал для использования в практике
преподавания русского языка, в том числе и в школе.
Работа над рядами слов, образованных по одной модели, позволяет лучше понять механизм сложения
как морфологического способа. Особую наглядность придает стандартность и однозначность
терминологических связанных корневых компонентов, возможность легко вычленять эти корневые
морфемы даже в составе незнакомых слов.
Вычленение таких компонентов сложений позволяет делать наблюдения над семантикой
интернациональных корней, обогащая словарный запас учеников.
Открытость продуктивных рядов сложений дает возможность экспериментировать с языковым
материалом, создавать и анализировать новые "потенциальные" слова, их формальное соответствие
понятиям.
Окказионализмы, созданные по непродуктивным моделям, позволяют обогатить речь школьников
новыми выразительными средствами.
Любое использование предлагаемого материала доказывает тот факт, что язык – живое
развивающееся явление, динамика которого происходит на глазах школьников.
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В.В. Дьяченко. Новые слова-сложения со связанными корневыми компонентами интернационального характера в современном русском языке.
Представлены сложные слова-неологизмы со связанными корневыми компонентами
интернационального характера, описана их семантика, словообразовательная структура,
функциональная и эмоционально-экспрессивная окрашенность в современном русском языке.
Dyachenko V.V. The New Compound Words with Bound Components of International Character in Modern
Russian.
The article deals with the compound words-neologisms with bound components of international character. It
also describes their semantic and word-building structure, functional and expressive-emotional coloring in
Modern Russian.
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АТРАКТОРИ УВАГИ СУЧАСНОГО АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
У статті розглядаються вербальні маркери привертання уваги читача в англомовному науковому дискурсі. Особливу увагу приділено етикетному потенціалу згаданих одиниць.
Питання експресивності, емоційної номінації завжди привертали увагу дослідників, серед яких –
В.М. Телія [1], А. Вежбицька [2] та інші [3-7]. Емоційно-експресивна номінація є невід’ємною складовою
наукового дискурсу в цілому та писемного англо-американського наукового дискурсу зокрема і є культурно специфічним феноменом. Зазвичай такий вид номінації розглядається в аспекті вираження специфічного стилістичного прийому – висловлення категоричності, що стосується передачі рішучості та безумовності. Вважається, що комунікативний характер категоричності висловлювання зумовлюється впевненістю автора у правильності власних поглядів. Категоричність висловлювання в науковій комунікації
реалізується за допомогою цілого комплексу мовних засобів вираження емфази [8:43]. Таке трактування
видається досить слушним, проте воно не надає повної картини функціонування засобів інтенсифікації в
англо-американському науковому дискурсі, адже експресивність – у широкому розумінні – стосується й
емоційності та цікавості [9:117]. До того ж такі лексичні одиниці-підсилювачі, як "дійсно" сприяють інтелектуальній насиченості тексту [10:252].
Інтенсифікатори та інші засоби емфази виконують важливу функцію привертання уваги адресата до
найважливіших фрагментів тексту:
It is also worth reiterating that the type of interaction as well as the quantity is important (Tesol Quarterly,
2000, p. 364);
The assumption is, of course, that third-generation cellular (3G) products will evolve in the similar
manner as GSM (Communications Magazine, 2000, No. 1, p. 84).
Увага адресата привертається, зокрема, завдяки ініціальному (або фінальному) розташуванню
маркерів емфази:
It goes without saying that the research projects must be carried out with well-known scientific
methodology (Microwave Magazine, 2000, No.9, p. 38);
Of concern are those capabilities that must be put in place to support nomadicity (Communications
Magazine, 2000, No.7, p. 46);
Intelligence is not limited to the various modes of transport, either(Spectrum, 1999, No. 1, p. 98);
Does it work? The answer has to be an emphatic yes (Communications Magazine, 1999, No.6, p. 71).
Виходячи з того, що науковий дискурс є особливим типом інтерперсональної взаємодії адресанта й
адресата, в якому адресант намагається переконати адресата в істинності повідомлення через своєрідний
внутрішній діалог з читачем, ми розглядаємо маркери атракції уваги адресата під кутом зору їхнього
етикетного потенціалу. Ми вважаємо, що в англо-американській науковій прозі етикет є важливим засобом реалізації персуазивної інтенції адресанта в плані поліпшення ефективності комунікації, зокрема
шляхом спеціфічного лінеарного (експліцитного, недигресивного) структурування тексту, в тому числі й
через привертання уваги до стрижневих фрагментів тексту – в плані полегшення сприйняття інформаційного потоку тексту – та через модуляції категоричних і некатегоричних номінацій [11]. Справді, чітке
структурування тексту полегшує його сприйняття адресатом. Засоби емоційно-експресивної номінації
англомовного наукового дискурсу є подібними до деяких засобів вираження лінеарності. Особливо чітко
це простежується у випадках атракції уваги до основної (або додаткової) інформації:
This is a communications issue, a reminder that progress is required on three, not two environmental
management fronts: strategy, technology, and communication (Spectrum, 1996, No. 1, p. 81).
Привертання уваги реалізується за допомогою спеціального риторичного прийому – емфази, в якому
використовуються такі мовні одиниці, як indeed, to be sure; without doubt, undoubtedly; in fact, in effect; in
truth; actually, notably; literally, clearly; obviously; of course/admittedly тощо:
Undoubtedly, a review of this nature leaves many questions unanswered (Sociolinguistics and Language Teaching, p. 412);
Indeed, it would not be an exaggeration to state that the most significant part of the design of a
discrete/hybrid power amplifier is performed on the test bench (Communications Magazine, 1999, No. 4, p. 97);
It is, in fact, possible to tune the amplifier (Microwave Magazine, 2000, No. 3, p. 54);
In truth, every part of business is being influenced by the Net (Spectrum, 2000, No. 1,, p. 44);
In effect, this informs the user that data exists (Information Security, p. 548).
Емоційно-експресивна номінація досягається через використання цілої низки мовних засобів – емфатичних займенників (the problem itself) дієслова-підсилювача do, синтаксичних зворотів та конструкцій, спеціальних випадків інвертованого порядку слів, емфатичних лексичних одиниць – прикмет© Ільченко О.М., 2003
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ників, прислівників, іменників, дієслів, часток, у тому числі мовних одиниць кількісної семантики типу:
gazillion; bazillion; plethora; myriad; many, many; so many; awesome amount; a whole bunch of; tsunami of
activity; as many as; as much as; as long as etc., remarkably; extreme(ly); overwhelming(ly); definite(ly),
entirely; considerably; significant(ly); (particularly) noteworthy; unprecedented; severe(ly); very (much);
sore(ly); totally; above all, again; only; merely; just, more than just; yet another; such a(n); in fact, actually, in
reality; in actuality; in effect; above all; really; indeed; even, ever; simply; at least; literally; decisive(ly);
importantly; to emphasize; to stress; to highlight; to overshadow; it is worth +Ving; it was not until...that; it
was... that/who, засобів передачі епістемічної модальності, які стосуються передачі впевненості у пропозиції типу clearly; certain(ly); sure(ly); to be confident; unquestionably; without doubt; doubtless тощо:
Environmentalism, above all, links the past with the future (Greenspeak: a study of environmental discourse, p. 7);
Many, many managers have the centralized mindset (Internet Computing, 1997, No.5-6, p. 17);
It is worth noting that English-using countries in the Inner Circle have never had any sort of codifier
(Sociolinguistics and Language Teaching, p. 83);
I really do think so (Internet Computing, 1997, No. 1-2, p. 17);
We are confident that our method is accurate (PNAS, 1999, p. 12269);
The phrases are, of course, not literally true (Information Security, p. 101);
Again, we have already given the argument supporting this axiom (American Mathematical Monthly, 2000,
p. 142);
Even with the current status of the AWT, some level of collaboration transparency is possible (Internet Computing, No.3-4, p. 63);
The Nieuwland project is just one of myriad indications that photovoltaic electricity is coming of age (Spectrum, 1999, No.1, p. 62);
Some products do a whole bunch of security functions (Spectrum, 1995, No. 9, p. 28);
Here we highlight several new possible findings (PNAS, 1999, p. 12495);
One issue currently overshadows all others, p. product takeback (Spectrum, 1996, No.1, p. 76);
Momentarily, irregularities brought spot prices for electricity (Spectrum, 1999, No.1, p. 62);
But there is yet another level of meaning (Greenspeak: a study of environmental discourse, p. 9);
It influences decisively values of the density (PNAS, 1999, p. 12498);
When the door opens, some files are bound to come in (Internet Computing, 1997, No. 3-4, p. 78);
Ketene itself will not undergo the desired reaction (Science, 2000, p. 1965).
В англо-американській науковій прозі з метою привертання уваги адресата вживається й емфатичне
виділення за допомогою графічних засобів та пунктуації, які є еквівалентами спеціального інтонаційного
оформлення висловлювання:
But English is news (D. Crystal).
Привертання уваги читача можливе і за допомогою риторичного прийому апофасис. Цей засіб уживається для вираження ствердження й емфази, що досягається через передання удаваного заперечення, що
є важливим в аспекті модуляцій категоричних та некатегоричних модуляцій. Так, уживання згаданого
прийому сприяє зменшенню категоричності висловлювань:
I do not mean to suggest... ;
IMPLICATION:
This is not to deny...
the author wants to preclude jumping to conclusions
Of course, I do not need to mention that...;
by the reader, asserts or emphasizes something by
pointedly seeming to pass over, ignore or deny it.
В англо-американському науковому дискурсі апофасис, як правило, не порушує максиму скромності:
I am not saying that we should not study the linguistic behavior of learners – only that such behavior should
not be made the goal of acquisition theory (Sociolinguistics and Language Teaching,, p. 18) .
Зауважимо, що максимальна експлікація згаданого риторичного прийому інколи може супроводжуватися порушенням максими скромності (автор упевнений у власній правоті та починає її доведення з категоричного висловлювання):
I am not making any claims about the superiority of Government-Binding theory over the variants of
generative grammar. I am simply claiming – and this claim will be more than enough to tax my argumentative
abilities – that the kind of theory represented by Government-Binding is a superior kind (Sociolinguistics and
Language Teaching, p. 15–16).
В цілому, категоричне заперечення (особливо його "нарощування") привертає увагу читача до важливості питання:
The book is not in any sense an authorized biography (Spectrum, 1996, No.4, p. 11);
No, no, no, no. We don't want this (Internet Computing, 1997, No. 3-4, p. 11);
None of this is to deny that the emergence of a global language can influence the structure of other
languages. There are no precedents in human history for what happens to languages, in such circumstances of
rapid change. There has never been a time when so many nations were needing to talk to each other so much.
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There has never been a time whew so many people wished to travel to so many places. There has never been
such a strain placed on the conventional resources of translating and interpreting. Never has the need for more
widespread bilingualism been greater, to ease the burden placed on the professional few. And never has there
been a more urgent need for a global language (D.Crystal, p. 12).
В англо-американських наукових текстах вживаються метафора, аналогія, персоніфікація, а також
оказіоналізми, гра слів, алітерація, асонанс, римування тощо. Ці стилістичні засоби надають серйозній науковій прозі експресивності та сприяють зацікавленості адресата.
Метафорі властиві яскраво виражені експресивна та атрактивна функції:
Their intent was to push forward the frontier in the area of security, but not necessarily with all the "bells
and whistles" of a complete product (Information Security, p. 542);
The optical internetworking Forum (OIF) is proposing schemes based on both the client-server and peer-topeer models under a single umbrella (Spectrum, 2001, No. 4, p. 57);
A piece of indium is ‘sandwiched’ between the amplifier and mounting plate (Microwave Theory and Techniques, 2000, No.4, p. 736);
There also needs to be more cross-pollination in the industry between environmental managers and process
engineers (Science, 1996, No 1, p. 80);
Chapter 5 is the heart of the book (Microwave Magazine, 2001, No. 3, p. 64).
Аналогія в англо-американському науковому дискурсі привертає увагу читача, а також полегшує декодування інформації:
To use the analogy made by Kean (1981), if someone were to glue the pages of your dictionary together, you
would not be able to look up the meaning of passacaglia, but the information would still be there (Sociolinguistics and Language Teaching, p. 19).
Привертанню уваги адресата сприяє й використання засобів вираження персоніфікації
(personification; animation; reification), яка стосується анімації неістот. Персоніфікація – важлива частина
наукового дискурсу, що вербально репрезентує складні ментальні операції. В англо-американському науковому дискурсі наявне використання засобів вираження персоніфікації (personification; animation;
reification), яка стосується анімації неістот, сприяє привертанню уваги адресата: often without realizing it,
people have become accustomed to talking to technology – and sometimes in the most literal sense [12: 36]. Індикатори персоніфікації в реченні є агентивними неживими підметами (за термінологією В.І. Карабана)
[13:97]:
Communications, computing, networking, and entertainment are weaving an ever tighter fabric (Spectrum,
1996, No.1, p. 2);
Several long-standing applications have been so bandwidth-thirsty that they have endured ISDN's spotty
availability and sometimes outrageous pricing (Spectrum, 1995, No.6, p. 20);
It is these areas that some mathematical consistency issues poke their noses right in our face (Spectrum,
2000, No.12, p. 15);
Product takeback is likely to stir a set of issues that had already agitated the electronics industry (Spectrum,
1996, No.1, p. 76);
The old Raman amplifier idea has been dusted off and given a new life (Communications Magazine, 2001,
No.1, p. 59);
The capability opens the door for real multiplication chips (Microwave Magazine, 2001, No.3, p. 30).
У науковому дискурсі феномен персоніфікації часто стосується взаємодії людини та техніки. Показовим у цьому плані є діалог між комп’ютером та людиною у творі Артура Кларка (та кінострічці Стенлі
Кубрика) "Космічна Одісея 2001 року":
Computer HAL to a crew member Bowman: ‘I don't understand why you are doing this to me. I have the
greatest enthusiasm for the mission. You are destroying my mind’ (Spectrum, 2001, No. 3, p. 102).
Наведемо ще один приклад:
Humans and computers are two alien races that often fail to communicate smoothly (or at all), despite one
race having created the other...To make clear this is a serious business, our fellow professionals coined the term
‘user’, just as doctors refer to those to whom they minister ‘patients’. Over the past decades, as computers have
moved from clean rooms to messy offices (and even messier living rooms), there has been a growing insistence
on user-friendliness. Ah, what a euphemism for oftentimes surly, unfeeling behavior ...How would you feel if a
close friend replied in a loud voice, ‘Core Dumped’, when you, say, asked her out to a movie? But that is often
the perceived response when a user, quietly performing a task, asks something of the computer that the machine
takes to be inappropriate. The clinical term ‘user’ evokes an image of a dispassionate, rational being – a Mr.
Spock who is never offended, upset, or peeved when the computer does not behave as it should’ (Spectrum, 1999,
No.12, p. 29-30).
Етикетний потенціал персоніфікації полягає у полегшенні сприйняття потоку інформації.
Привертанню уваги до стрижневих моментів тексту сприяють й оказіоналізми (типу hard-toaffordware, kiddie komputing), у тому числі й абревіатури:
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The four C's for the future of education are: Community, Collaboration, Curriculum, and Creativity (Communications and networking in education: learning in a networked society, p. 9);
алітерація, асонанс, римування (типу associate with anyone, anywhere; the challenge of a change;
Windows win, why wireless?; less mess, tracking the attacker):
It simply is – it just exists – and no amount of hype or hope can make it actively do anything (Journal of
Business and Technical communication, 1998, No. 4, p. 455);
у тому числі, з алюзивним комплонентом:
I came, I saw, iMac (Spectrum, 1999, No. 1, p. 48);
Nanotechnology will make us healthy and wealthy though not necessarily wise (Spectrum, 2001, No. 1,
p. 19);
To compress or not to compress? (Internet Computing, 1997, No.5-6, p. 78);
Гра слів (наприклад, омофони типу web sights) також привертає увагу адресата, особливо, коли вона
вживається у заголовках:
NO news is good news (PNAS/99, p. 10953) (NO- nitric oxide);
причому така гра слів може й експлікуватися:
Do the right (write) thing (Spectrum, 2000, No. 8, p. 11).
Отже, у писемному англо-американському науковому дискурсі емоційно-експресивна складова реалізується шляхом уживання низки експресивних мовних засобів. Розглядаючи згадану складову під кутом
зору етикету, доходимо висновку про те, що засоби емфази виконують функцію атракції уваги адресата
до найважливіших моментів тексту (зокрема в аспекті модуляцій категоричності та некатегоричності
висловлювань), а також структурування тексту.
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Ilchenko O.M. Attention Attractors in Present-day Anglo-American Scientific Discourse.
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Etiquette potential of such elements is emphasized.
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БІБЛІЙНІ АНТРОПОНІМИ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
У статті з’ясовується місце і роль біблійних імен у творах Лесі Українки.
Звернення Лесі Українки до Біблії пояснюється насамперед тим, що Святе письмо – це невичерпне
джерело "вічних" тем, ідей, мотивів, образів, знайомих широкому загалу у всьому світі (а письменниця,
безумовно, свою власну творчість бачила в контексті світового літературного процесу): таким чином
українська література долучалась безпосередньо до європейської, в якій використання біблійних сюжетів
стало давньою традицією. Переважна більшість творів Лесі Українки християнського циклу – це драми,
що стали новим явищем в українській літературі і театральній культурі та принесли письменниці славу
драматурга-новатора. Леся Українка, звернувшись до "вічних" сюжетів, тем, мотивів та образів, закріплених у пам’яті багатьох поколінь і народів, концентрувала певні ідеї, представляючи їх у нетрадиційному для українського театру зрізі – не в соціально-побутовому, а у філософсько-ідеологічному. Злободенні сучасні теми втілювались у багатьох біблійних постатях (а також у відомих образах з грецької, давньоримської міфології, середньовічних легенд). Глибокий інтерес до історії християнства, до його витоків, особливо до особи Ісуса Христа, Леся Українка пояснювала прагненням самій відчути "пахощі" древніх епох, прочитавши й осмисливши першоджерела, оскільки "на чужу інтерпретацію вона не могла і не
хотіла покладатися" [1: 395]. У радянському літературознавстві та мовознавстві твори цієї тематики з
відомих причин тлумачитися адекватно до авторського замислу не могли, а тому проблема інтерпретації
їх змісту і форми залишається актуальною і досі.
Так, сучасні дослідники історії української літератури підкреслюють, що Лесі Українці належить особлива роль у трансформації наративності, сформованої в межах натуралізму і позитивізму, їй належить
також критика засад народницького дискурсу. Це протистояння відбувається вже на рівні текстологічності мислення Лесі Українки, що виявляється насамперед у зверненні до відомих сюжетів [2: 233].
У такий спосіб письменниця розмикає автократний, лінійний (однотипний) наративний дискурс і вводить в українську літературу твори, в яких переважає мовна гра і свобода інтерпретації в обробках традиційних сюжетів (так відбулося розширення рецепційних горизонтів нашої літератури через введення в
неї невластивих, незнайомих сюжетів (мотивів, образів), котрі завдяки Лесі Українці перетворилися у
знакові, ціннісно орієнтовані) [3: 148].
Не менш важливим при осмисленні творів християнської тематики є і те, що письменниця оригінально інтерпретувала знані (знакові) традиційні сюжети, ламаючи стереотипи їх сприйняття. Це відбувалося
через осучаснення їх онтолого-поведінкового коду, а також через заглиблення процесів націоналізації:
видимий план ставав прихованим, Леся Українка сполучала пласти традиційних сюжетів і пласти національної дійсності, нарації і дискурсу на рівні підтекстовому, а також через прочитання традиційно аналізованих подій та характерів у плані національного світобачення і світорозуміння [3: 149].
Цікавим у цьому плані є простеження місця і значення у творах християнської тематики Лесі Українки біблійних власних назв (онімів), котрі найперше, на нашу думку, відбивають ступінь авторського
осмислення та інтерпретації зображуваних подій і характерів.
Аналіз біблеїзмів, ужитих Лесею Українкою у творах "Вавілонський полон", "На руїнах", "У пущі",
"Одержима", "В катакомбах", "На полі крові", "Йоганна, жінка Хусова", "Руфін і Прісцілла", "Самсон" та
ін., показує, що вибрані вони автором осмислено і є одним з визначників змісту й ідейно-естетичного
спрямування творів.
Більшу частину біблійних онімів складають біблійні антропоніми, центральне місце серед яких посідає ім’я Ісуса Христа. Ядро творів християнської тематики становлять ті тексти, в яких Ісус Христос виступає текстовим чи підтекстовим (частіше) персонажем (коли його постать дається у сприйнятті людей,
котрі його знали ("Одержима", "На полі крові", "Йоганна, жінка Хусова"). Слово "Христос" грецькою
мовою означає "Месія", тобто помазаний, присвячений на служіння. Ім’я Ісус походить від староєврейського Єшуа, що означає "Єгова спасає".
У вірші письменниці "Якби я знав, що їм нема рятунку..." знаходимо саме таку, можна сказати, первинну номінацію Ісуса Христа: "... з нащадками такими не може бути вже Єгова в спілці". Таку ж номінацію вжито у поемі "Самсон". Розглядаючи різні способи номінації особи Ісуса Христа у драмах Лесі
Українки, Л. Пархонюк стверджує, що в аналізованих творах особа Спасителя виводиться або як художній персонаж, або як міфологема (з чітким акцентом на реальності історичної особи Ісуса). Тому у способах найменування особи Ісуса Христа відбивається, на думку дослідниці, з одного боку, ставлення інших героїв, їх сприйняття та оцінка Христа як непересічної особистості, з другого – особа Спасителя по© Конторчук Г.К., Павленко Н.О., 2003
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дається в історичному контексті, з третього – завдяки різним номінаціям Ісуса Христа можна виявити
концептуально-естетичне осмислення Боголюдини, Бога-Сина у художній спадщині Лесі Українки [4:
118]. Крім того, за ними можна певною мірою судити про деякі особливості ідіостилю Лесі Українки.
Важливим при аналізі біблійних антропонімів (та імені Ісуса Христа зокрема) є те, що їх уживання
зумовлено цілим комплексом причин – об’єктивних і суб’єктивних, мовних і позамовних, історикокультурологічних та індивідуально-авторських.
Так, з точки зору мови-мовлення використовувані в драмах номінації Ісуса Христа, зазначає Л. Пархонюк, як узуальні, так і оказіональні (зауважимо, що серед антропонімів авторські найменування відсутні), перебувають у відношеннях співвідносності, інакше кажучи, мово-мовленнєвої синонімії, а вибір
імені залежить від того, який персонаж і за яких обставин вдається до найменування Ісуса (Христос, Бог,
Господь Христос, Месія, Єгова, Син Божий, Його Син, Ісус із Назарету).
Виділяючи три структурні варіанти номінацій Ісуса Христа – лексичні, синтагматичні і фразові (однак це не тільки антропоніми), – Л. Пархонюк підкреслює, що різні найменування Ісуса Христа в художньому дискурсі Лесі Українки дво- або навіть трипланові: 1) це засіб характеристики, оцінки і сприйняття тим чи іншим персонажем (здебільшого художнім героєм, а не історичною особою) постаті Ісуса Христа у конкретно-історичному вимірі, тобто контексті епохи; 2) це засіб самохарактеристики і саморозкриття літературного героя (порівняти звертання одержимої Міріам до Ісуса як Месіє); 3) це один із потужних засобів концептуально-естететичного розв’язання того чи іншого замислу в кожній драматичній
поемі і водночас один із показників етапу осмислення проблеми християнства і релігії в цілому та ряду
дотичних до неї проблем самою авторкою – Лесею Українкою [4: 118].
Ім’я Марія (з давньоєврейської Маріам – піднесена або вищість, перевага) – це ім’я матері Ісуса Христа, котра народила сина від Духа Святого.
У вірші "Прокляття Рахілі. Апокриф" Леся Українка відтворює трагічні події, пов’язані з народженням Ісуса Христа:
З’явилося новеє світло в світі,
У Віфлеємі, в тихому селі,
І засвітилася у темному блакиті
Нова зоря, щоб і старі, й малі
Дорогу знали до свого Месії,
Малого сина вбогої Марії.
Поетеса возвеличує жінку-матір, котра "сина рятувала, свій скарб єдиний, скарб той світовий...". У
Євангелії від Матфія розповідь про народження Ісуса дуже лаконічна. Десь біля 200 року з’явився
апокриф "Книга про різдво Марії", де про неї розповідається багато такого, чого немає в Євангеліях.
Марія, за апокрифом, за походженням з царського роду – з роду царя Давида. Марія була пізньою
дитиною, і батьки присвятили її Богові. Тому вона з 3 до 12 років виховувалась у храмі, де дала обітницю
довічної чистоти. Священики підшукали їй чоловіка, котрий поважав цю обітницю й опікувався
дружиною. У домі Йосипа Марія пряла пурпурну пряжу для храмової завіси і в цей час одержала благу
вість від ангела Господнього про майбутнє народження сина. Подальша доля Марії точно не з’ясована.
Марія в усі часи була уособленням духовної чистоти, великої материнської любові, а для віруючих –
порадницею і повірницею в усіх незгодах [5:150-151].
Часто зустрічається у творах Лесі Українки образ пророка Єремії, одного з чотирьох пророків, авторів
групи книг, у яких розповідається про біди і нещастя, які богообраний народ пережив протягом ряду
віків: "Носив ярмо залізне Єремія..." Про нього відомо, що він народився між 650 і 640 роками до н.е.,
походив з давнього роду жерців (один з його предків – первосвященик при царі Давиді) і був заможним
землевласником. Судячи з його писань, він одержав у дитинстві добре виховання, знав літературу та
історію свого народу.
Хоч народився Єремія в маленькому містечку недалеко від Єрусалима, та все життя прожив у
Єрусалимі. Особливо запекло він воював з ідолопоклонством. За тридцять років свого активного життя
Єремія зазнав багато переслідувань і навіть ризикував життям. Він став "людиною, яка сперечається і
свариться зі всією землею", – так він писав про себе. Недоброзичливе ставлення до Єремії з боку
священиків, пророків, вельмож і царя пояснювалося його політичними поглядами, які не влаштовували
можновладців [5: 129].
Книга "Плач Єремії", яка складається з п’яти елегій, оплакує долю Єрусалима та Іудеї після
вавилонського завоювання (дослідники сумніваються в авторстві Єремії, вважаючи, що вона написана
значно пізніше і не одним, а кількома авторами).
У Лесі Українки є поезії з такими назвами: "Плач Єремії" та "Єреміє, зловісний пророче в залізнім
ярмі", в яких постає образ Єремії як образ біблійного пророка, що розкривав очі на моральне падіння
вельмож і провіщав загибель Ізраїльського царства. В одному із творів поетеса проводить й досі
актуальні паралелі:
Єрусалим мав свого Єремію,
що голосив серед поля;
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чом же свого Єремії не має
наша зруйнована воля?
У драмі "У пущі" згадується ім’я менш відомого біблійного пророка Осії:
"Десятий розділ, перший вірш Осії..."
На особливу увагу заслуговує ім’я Давида ("Господи! Згадай твого раба Давида!"). Давид – історична, а
не міфічна особа. Після смерті Саула та його синів він став царем Іудейської держави (в Х ст. до н.е.).
Про нього, юного пастуха, що був молодшим сином Єссея з Віфлеєму (точніше, про його перемогу над
філістимлянським велетнем Голіафом), розповідається у Першій книзі Царств. Саме на Давида вказав
Бог як на майбутнього царя Ізраїлю, коли ще правив цар Саул. Давид староєврейською означає
"улюблений".
Голіаф, філістимлянський велетень, забитий Давидом, згадується у драмі "У пущі": "Ну, брате, ти тут
набрався сили Голіафа...". Це ім’я деонімізувалося, стало синонімом слів "силач", "велетень".
Саул – це ім’я засновника Ізраїльсько-Іудейського царства. Йонатан – син Саула:
... Саул загинув,
плачем нещирим заридали струни
над смертю Йонатана і Саула
в руках Давида, що згубив їх.
Цареві Саулу Леся Українка присвятила однойменний твір (монолог):
"О! Не на щастя став Саул пророком...
Господь його карає вічним духом!"
Леся Українка використала рядки із "Книги Царств" як епіграф. У ряді цитат – суть конфлікту, який
виник між Давидом та царем Саулом: Саул почав підозрювати Давида (напевне, в бажанні змістити його
з царства) і одного разу цар ледве не вбив вірного раба свого. Монолог Саула – це його сповідь, котра
більше схожа на самобичування, котра передає важкий психологічний стан людини, яка, тільки-но ледве
не ставши вбивцею, усвідомлює і спокутує в такий спосіб свою вину. Зрозуміло, що у Лесі Українки
образ Саула, сповнений емоцій, набуває додаткового символічного звучання.
Поема "Самсон" теж носить ім’я біблійного героя:
"То йде Самсон, веде могутні лави...
Йому назустріч
іде його хорошая Даліла..."
Це перший твір Лесі Українки на біблійну тематику, який певним чином продовжив традицію
використання Святого Письма як матеріалу для оригінальної творчості в українській літературі.
Джерелом сюжету є Книга Суддів.
Самсон давньоєврейською означає "сонечко", він був наречений "назореєм від утроби" (посвячений
Богові) і спасителем Ізраїля від рук філістимлян. Самсон 20 років правив Ізраїлем як всенародно обраний
суддя. Винною в погибелі Самсона була філістимлянка Даліла, в яку був закоханий Самсон. Її підкупила
філістимлянська старшина, щоб вона, дізнавшись, у чому таємниця його величезної сили, допомогла
вбити Самсона. У переносному, образному значенні Самсон – велетень, але зранений, полонений і згублений. Даліла – підступна жінка.
Леся Українка запозичує ключові моменти біблійної оповіді: народження Самсона як Божого обранця, боротьба з філістимлянами, одруження його з Далілою, її зрада, смерть Самсона під руїнами храму, –
але дещо змінює біблійну основу. Так, за Біблією, Даліла – персонаж виразно негативний. У поемі образ
Самсона як борця за незалежність Іудеї відходить на другий план, натомість важливий, але другоплановий образ Даліли окреслюється виразніше. Зраду Даліли поетеса вмотивовує патріотичними почуттями:
– Прощай, Самсоне! – Крикнула зрадлива:
Ти думав, що для тебе я забуду
Родину? Ні! Ти гинеш, – дяка ця правдива
від мене за погибель мого люду!
Таким чином, Леся Українка ускладнила традиційний сюжет, виводячи на його тлі конфлікт переконань, інтересів, мотивацій, що стане характерним для її подальшої творчості.
Постать Іуди, відома чи не кожному, у творах Лесі Українки (у драмі "На полі крові" змальовано
останні години його життя) виступає як вищий прояв зради – найбільшого соціально-політичнодуховного лиха. Письменниця виключає будь-яку можливість виправдання зрадника, психологічно вмотивовуючи вчинок Іуди його утилітарно-власницьким мисленням (він продав Ісуса за 30 срібняків):
"... ти той Юда, що
вчителя продав..." ("На полі крові")
Іуда – один з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Він був родом з Іудеї (друге ім’я – Іскаріот –
розшифровують як "людина із Керіота", тобто з містечка в Іудеї), решта апостолів походили з Галілеї у
Північній Палестині. В общині учнів Христа він відав спільними витратами і носив із собою "грошову
скриньку" для пожертвувань. Але, як свідчить Євангеліє, не дуже чесно виконував свої обов’язки. На
питання, чому учень Ісуса так різко змінив своє ставлення до вчителя, відповідають по-різному. Але
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зрозуміло, що будь-яке пояснення не може виправдати вчинок Іуди, ім’я якого в багатьох мовах стало
загальною назвою (деонімізувалося) зі значенням "підступний, корисливий зрадник", "лицемір", "людина
продажної душі" [5: 212-214].
У творах Лесі Українки зустрічаються імена інших учнів Ісуса (апостолів) – Петра і Павла (Савла):
"Як від Христа Петро відступив..."; "Із Савла Бог Павла виявив...".
Апостолу Петру Євангелія приділяють чи не найбільше уваги. Петро – брат апостола Андрія – в дитинстві був названий Симоном. Перейменував його Ісус. Ім’я Петро по-грецьки означає "скеля", "камінь". У Євангелії від Матвія Ісус так говорить до Петра: "І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я Церкву Свою, – і сили адові не переможуть її". Ці слова дали підставу образно називати католицьку церкву "Петрова скеля". З іменем Петра пов’язаний крилатий вислів із Біблії "Ти тричі відречешся
від мене". Так сказав Ісус після Таємної вечері, бо Петро у відповідь на слова "розпорошаться вівці отари", коли його не стане, почав гаряче запевняти Ісуса у відданості: "Коли б мені навіть умерти з тобою, –
я не відречуся від тебе!" [5: 173] Та незважаючи на ці всі обітниці, Петро таки відрікся від Ісуса. Його
ім’я символізує людину, дружба якої не витримує важких випробувань. У драмі "У пущі" Леся Українка
використовує таке порівняння:
Річард.
Та що ж я відступлю?
Не можу я від хисту відступитись.
Крістабель.
Та не зовсім ... а може, так на час.
Річард.
Як від Христа Петро?
Відступник Петро все ж був першим апостолом, кому з’явився Ісус після воскресіння. Бог простив
Петрові відречення і дав йому пасторську владу над віруючими. Петро стає вчителем іудеїв, і (за апокрифами) його буде страчено за віру в Римі.
Апостола Павла ще звуть "апостолом язичників", "апостолом поганців". Він не знав Ісуса, не належав
до його дванадцяти учнів. Але церква прирівняла Павла до них, назвавши його "першопрестольним апостолом", і поставила його одразу ж після апостола Петра – за великі перед нею заслуги. Народився Павло
в малоазійському місті Тарсі і був римським громадянином. Назвали його Савлом, на честь єврейського
царя Саула. Навчаючись у Єрусалимі, він був гарячим прихильником Мойсеєвого вчення і палав ненавистю до християн. Одного разу, коли Савл переслідував християн, по дорозі в Дамаск з ним сталася дивна
пригода, після якої він осліп. У Дамаску, правда, відбулося чудесне зцілення, і Савл, охрестившись, став
проповідником у християнській общині, апостолом Павлом (з латинської – малий). Крилатий вислів "перетворити Савла в Павла" стосується людини, яка різко змінює свої переконання, стаючи проповідником
того, що раніше заперечувала чи засуджувала. Апостол Павло – автор 14 послань, які входять до Нового
Заповіту. Більшість сучасних дослідників вважає переважну частину послань справді написаними Павлом, а самого Павла історичною особою. Тільки його біографію апокрифи зробили казковою [5: 180183]. Леся Українка звертається до епізоду перетворення Савла в Павла у драмі "Руфін і Прісцілла":
Парвус.
Із Савла Бог Павла виявив,
То й над тобою (Руфіном) ще,
може, Бог колись покаже чудо.
Антропонім Ірод Леся Українка вживає у такому контексті:
"Шука месію Ірод в Палестині,
і ллється кров, як навесні вода..."
("Прокляття Рахілі. Апокриф.")
Ісус народився у Віфлеємі Іудейскім за днів царя Ірода. Коли Ірод дізнався про це, він наказав убити
всіх дітей до двох років у Віфлеємі й околицях. З тих часів ім’я Ірод деонімізувалося і стало синонімом
до слів "мучитель", "тиран".
Імена Рахілі, Елогіма та Серафима теж пов’язані з епізодом народження Ісуса:
І давняя Рахіль із гроба підвелась,
по дітях страчених вона ридає,..
марою білою до трупів припадає,
прокляття, скарги, мов пожежі дим,
знялись до неба. Вчув їх Елогім
і посланця свого послав він до Рахілі.
Із неба злинув Серафим зорею...
("Прокляття Рахілі. Апокриф.")
Біблійна Рахіль – праматір іудейського народу – називає бога різними іменами, вживаними у ветхозавітній міфології: "Ягве, страшний Ягве! Таємний Елогім! Адонаї-Шаддаї, грізний Боже!" – і закликає
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його помститися за безневинну кров дітей, убитих за наказом Ірода. Серафим – ангел, посланий Богом
(Елогімом) втішити Рахіль. Та, за версією Лесі Українки, Рахіль прокляла новонародженого Ісуса, звертаючись до Марії: "... та прийде та година, даремно згине так твоя дитина, як сі мої нащадки. Кров за кров!"
Імена Ананія та Сапфіри, вжиті у драмі "У пущі" ("Господь ті скарає, як Сапфіру, Ананієву жінку нечестиву...") – це, за євангельською легендою, імена християн, які приховали від християнської громади
частину свого майна. За це Бог покарав їх наглою смертю.
Антропонім Потіфар (драма "У пущі": "Чого ж ти втік від неї, як від жінки Потіфара?") належить єгипетському вельможі; дружина його, за біблійною легендою, хотіла спокусити Йосифа Прекрасного, який
утік від спокуси.
Імена Марти і Марії, згадувані у драмі "У пущі", належать (розповідається в Євангелії) сестрам, різним за вдачею: перша – практична, що дбала про матеріальні блага, а друга, натхненно-споглядальна,
дбала про блага духовні: "Річард. Та дуже просто: що Марта дбала про потреби часу, Марія ж прагнула
того, що вічне." Вислів "Марта (Марфа) і Марія" став крилатим – так кажуть, коли йдеться про когось,
хто дбає про звичні, повсякденні потреби, а інший – про духовні.
Згадане у драмі "На полі крові" ім’я Лазаря ("... та й знов до Лазаря свого вернувся..."), за євангелійською легендою, мав воскрешений із мертвих Ісусом Христом житель містечка Віфанія поблизу Єрусалима (він був братом Марти і Марії).
Ужиті Лесею Українкою у драмі "У пущі" оніми Веселіїл та Еліав, за біблійною легендою, – це умілі
майстри предметів релігійного культу: "Годвінсон. За всі віки було лиш два майстри, що з Божого шляху
не ухилялись: Веселіїл і Еліав, що в храмі єрусалимськім працювали...".
Одне з найбільш відомих біблійних імен – Каїн:
"Годвінсон. ... решта ж все Каїнове кодло; все нащадок Сідона й Тіра. Їх ярмом залізним скромити треба! Хто митці найперші? Юбаль і Тубаль – Каїн. Хто їм батько?
Метью Фільдінг. Та вже ж що Каїн, хто ж сього не знає?"
За біблійною легендою, Каїн убив свого брата Авеля (вони були дітьми Адама і Єви), заплямувавши
цим своє потомство, до якого причислялися всі жителі Сідона і Тіра – великих міст, торгівельних і політичних центрів Фінікії. Юбаль і Тубаль-Каїн – потомки Каїна.
Ім’я Каїна в українській мові деонімізувалося і вживається зі значенням "злочинець", "вбивця", "виродок" (часом як лайливе слово). За вбивство брата Господь, за Біблією, покарав Каїна безсмертям: нехай
живе і мучиться. Доля Каїна тлумачиться тільки в легендах [5: 26-28].
Ім’я Авраама ("Я вас прошу, як Авраам просив за нечестиве місто"), яке зустрічаємо у драмі "У пущі", – це ім’я родоначальника євреїв. Коли Бог, за біблійною легендою, вирішив знищити міста Содом і
Гоморру, жителі котрих відзначалися розбещеністю, Авраам, великий праведник, заступився за жителів
Содома, бо там жив його племінник Лот – людина віруюча, праведна і безгрішна. Бог сказав, що не знищить міста, якщо там знайдеться хоча б десять праведників. Та, крім Лота, таких не виявилося, і місто
було зруйноване.
Ім’я Мойсей ("витягнений", бо, за легендою, фараонова дочка витягла його з води, де його ховала мати від смерті: фараон, щоб послабити народ ізраїльський, наказав убивати хлопчиків) пов’язують із визволенням давніх євреїв із єгипетського полону. Це ім’я віддавна стало крилатим, деонімізувалося і вживається у значенні "пророк", "визволитель", "чудодій", "провідник". Драма "У пущі" ("Чи довго ще терпіти ви будете гидоту слова і діла? Чого ждете? Що Мойсей зробив з кумиром золотим?") пов’язує його
ім’я з подією, описаною у Другій книзі Мойсеєвій (Вихід): за відсутності Мойсея іудеї, керовані Аароном, зібрали золото, відлили з нього золоте теля і принесли йому жертву. Мойсей, дізнавшись від розгніваного Бога про те, що він хоче знищити невдячний народ, ублагав його не робити цього. А сам повернувся у табір, побив скрижалі із Божими заповідями, спалив золоте теля і примусив іудеїв випити попіл з
водою. Після того було підписано "заповіт" – угоду з Богом на 12-ти жертовних каменях. Мойсей прожив
довге життя – 120 років. У пустелі протягом 40 років він писав свої книги. Їх п’ять, вони увійшли до
складу Біблії. При їх написанні Мойсеєм керував Бог.
В одній із поезій Лесі Українки зустрічається ім’я Магдалини:
То, може, станеться і друге диво
Євангельське? Прийду, як Магдалина,
Тобі віддать останнюю послугу,
І саме в ту хвилину, як у тузі,
Я буду гірко плакать, що навіки
Тебе втеряла…
Марія Магдалина (Марія з Магдали), за словами Євангелія від Луки, – це грішниця, що, дізнавшись
про присутність Ісуса у фарисеєвім домі, "алябастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його
ззаду, плачучи, почала обливати Йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги Йому цілувала та миром мастила…" (Лука, 7:37-38). Ісус простив їй гріхи, а також оздоровив її. Вона першою побачила воскреслого
Ісуса, і їй випала доля повідомити апостолів про його воскресіння. Очевидно, що, говорячи про "друге
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диво євангельське", Леся Українка мала на увазі саме воскресіння Ісуса (у вірші йдеться про особисту
трагедію поетеси, котра втратила кохану людину, Сергія Мержинського). Ім’я Марії Магдалини стало
крилатим – так називають жінок легкої поведінки, які повернулися (або й не повернулися) на шлях чесного життя [5: 252-253].
У вірші "Я бачила, як ти хиливсь додолу, пригнічений своїм важким хрестом…" із циклу творів, присвячених пам’яті Сергія Мержинського, Леся Українка звертається до біблійного образу Вероніки, вочевидь, сподвижниці Ісуса:
Колись отак, – розказує легенда, –
хустиною святая Вероніка
зібрать хотіла сльози й піт Христа.
Та на хустині замість поту й сліз
зостався образ у вінці терновім
того, хто впав знебулий під хрестом.
О, кожний раз, як я збирала сльози
твої, мій друже, на папір біленький,
я бачила те чудо Вероніки.
Чудо Вероніки – це нерукотворний Спас, велика релігійна святиня.
Ім’я Пілат (Понтій Пілат) давно стало загальною назвою людини нещирої, котра своєю бездіяльністю
свідомо сприяє злочинові, жорстокого лицеміра. У драмі "Адвокат Мартіан" Леся Українка вживає це
слово саме з такою семантикою:
Адент. Господь тебе не пустить в царство Боже! Будь проклятий! Пілат!
У Євангеліях про Понтія Пілата – історичну особу, римського прокуратора в Палестині, – говориться
дуже мало. Це ім’я супроводить розповідь про суд над Ісусом і його смерть через розп’яття. Пілат, знаючи, що Ісус ні в чому не винен, піддався волі натовпу і видав Ісуса, "збичувавши, щоб розп’ятий був"
(Марк, 15:12-15) [5: 219].
Роль біблійних антропонімів, уживаних Лесею Українкою (переважна більшість із них – екзотизми),
залежить від жанру твору і пов’язана найчастіше із запозиченням традиційного сюжету чи мотиву.
Використовуючи біблійних персонажів як дійових осіб історичних драм, поем, поезій або переспівів
апокрифів, письменниця більш достовірно і точно відтворює зображувані події, виразніше окреслює національний колорит країни, з якими співвідносяться ті чи інші власні імена.
Частина антропонімів – це епізодичні вкраплення у контекст твору, що служать засобом емоційної та
експресивної характеристики окремих героїв (Магдалина, Ірод, Мойсей, Іуда, Пілат та ін.), оскільки більшість біблійних онімів відома масовому загалу (зокрема та, що стала крилатими словами або деонімізувалася) і несе в собі додаткові оцінні (асоціативні) значення.
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РІЗНОВИДИ ЕМОЦІЙ ТА СПОСОБИ ЇХ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ
(на матеріалі англійської мови)
У статті аналізується вербальне вираження емоцій на різних рівнях мови.
Мова, будучи головним інструментом людського спілкування, не тільки забезпечує інформаційний
обмін мовців, але й відображає їх емоційний стан в акті комунікації. Для досягнення цієї мети в мові вироблений особливий код: різні види емотивного змісту передаються спеціально пристосованими для
цього знаками.
До середини 70-х років проблема мовної концептуалізації, так само як і вербалізації емоцій, не привертала увагу мовознавців. Але з того часу, як почали зароджуватися основи нової лінгвістичної парадигми – гуманістичної, в центрі якої є людина як носій і користувач мови та її психологія, лінгвісти не могли
обминути сферу емоцій. Зараз дослідження проблеми "мова і емоції" є одним з основних пріорітетних
напрямків сучасного вітчизняного мовознавства. Лінгвістів насамперед цікавить класифікація емотивної
лексики, емотивність на синтаксичному рівні, емотивність художнього тексту, а також питання міжкультурної специфіки вербальної та невербальної маніфестації емоцій.
Загальна кількість емоцій, що фіксуються тлумачними словниками, дуже велика. Однак ученіпсихологи вирізняють фундаментальні або базові емоції, кількість яких варіюється з погляду представників різних шкіл. Популярною є класифікація, запропонована американським психологом К. Ізардом.
Вчений виділяє такі базові емоційні стани: задоволення, інтерес, презирство, сум, сором, гнів,
здивування, відраза [1:63].
Загальноприйнятим є розмежування емоцій за аксіологічним знаком (позитивні та негативні) і модальністю (радість, інтерес, сум тощо).
Яким же чином предається інформація про емоційне ставлення мовця до об'єктів навколишнього світу? Під вираженням емоцій розуміють їх опосередкування, маніфестацію у мовленні, що супроводжується внутрішнім та зовнішнім переживанням [2:96].
Існує два способи вираження емоцій: вербальний (за допомогою мовних засобів) та невербальний
(міміка, жести, пантоміміка тощо).
Треба визнати, що другий спосіб переважає над першим, оскільки емоція – короткотривале почуття і
ми нерідко відчуваємо труднощі, намагаючись підібрати найбільш влучні мовні засоби її вираження.
Сутність механізму опосередкування емоцій у мовленні пояснюється таким чином: людина здатна
відображати в мові не просто навколишній світ, а тільки те, що необхідно в даний момент, що видається
для неї значним. Цей процес регулюють емоції, які виступають у ролі посередника між світом і його
відображенням у мові. Емоції як психічне явище відтворюють у свідомості людей їх емоційне ставлення
до дійсності. Емоційні оцінювання дійсності відображаються в семантиці мовних засобів, що
використовуються для вербалізації. Вони кодовані у вигляді компонентів, що формують емотивність
слова – здатність відтворювати у відповідних типізованих умовах досвід вербального вираження певних
емоційних ставлень суб’єктів до того, що несе дане слово-образ [3:24].
Емотивність властива всім мовним рівням: фонетичному, морфологічному, лексичному і
синтаксичному. Кожен з них має свою систему засобів вираження.
На фонетичному рівні дослідники висловлюють припущення про існування зв’язку між входженням
певного звуку до складу слова та значенням цього слова. За їх твердженням, звук може викликати у
свідомості мовців певне значення, тобто заміщати собою предмет чи дію, стаючи їхнім символом. А
оскільки явища реального світу оцінюються тим, хто сприймає, то його оцінки переносяться і на звуки,
що супроводжують ці явища. Так виникають символічні значення звуків узагалі, які поширюються на
звуки мовлення [4:60]. При цьому певні звуки здатні викликати відповідне коло асоціацій. Явище
звукосимволізму привертає увагу багатьох вітчизнянних та зарубіжних лінгвістів (дослідження
І.М. Горєлова, О.П. Журавльова, В.В. Левицького, Л. Блумфільда, Д. Кристала). О.П. Журавльов на
підставі численних експериментів довів, що звуки мають певний зміст і певне значення.
На сучасному етапі можна стверджувати, що фонеми несуть головним чином інформацію сенсорноемотивного характеру. Наприклад, звукосполучення [sl] передає неприємні асоціації: slime, slither, slug,
sloppy і т.ін. Негативні почуття викликає також звукосполучення [kr]: crash, crack, crunch та ін.
Емоційний компонент значення часто виражається за допомогою морфем. До емотивних суфіксів англійської мови слід віднести – y, – ling, – let, – ster, – kin, – ette, – ard. Якщо емотивно нейтральна коренева морфема поєднюється з емотивним афіксом, лексична одиниця набуває емоційного забарвлення:
daddy, kiddy, girlie, mommy. У деяких випадках той самий суфікс реалізує у різних дериватах полярну
мотивність: dafty, softy та daddy, birdy. Такі суфікси є потенційно амбівалентними.
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На синтаксичному рівні для вираження емоцій можуть вживатися окличні, питальні, еліптичні, інвертовані речення, вставні елементи. Чим вищий ступінь емоційного напруження, тим вищий ступінь дезорганізації синтаксичної структури. Перерваність, повтори, незакінченість синтаксичних конструкцій характерні для високої концентрації емоцій.
Хоч і неможливо виділити набір синтаксичних структур, що використовуються для вираження певної
емоції, все ж можна простежити деякі закономірності. Наприклад, для вираження подиву характерні питальні, питально-заперечні структури, повтори, перервані та незакінчені речення:
" Arthur Badcock? But – he was – he was Heather Badcock’s husband. Aren’t you perhaps making a little
mistake?" (A. Christic).
Окличні речення та дезорганізація структури часто вживається для передачі негативних почутів:
Clive (With a wild, hopeless grief). Mother! Oh, it goes on and on.No meeting. Never…
(To Loise. Desperately). I want to know you. But you wonderful – changed into yourself. Don’t you understand so that you can change me (P. Shaffer).
Найповніше емотивність досліджена на лексичному рівні. Існують різні підходи щодо виділення та
опису емоційного лексичного фонду мови, що зумовлено різним розумінням поняття "емотивності" та її
місцем у семантичній структурі слова. Згідно з підходом до емотивності В.І. Шаховського, існує три
групи лексики для мовної репрезентації емоцій:
1) лексика, що називає емоції;
2) лексика, що описує емоції;
3) лексика, що виражає емоції.
Лексика, що називає емоції, не є емотивною. Слова fright, anger, surprise містять лише поняття про певні емоції, тоді як семантика емотивів виражає внутрішній емоційний стан людини, її свідомості та психіки.
Наступним видом мовного вираження емоцій є опис. На відміну від їх спонтанного прориву у мовлення, опис є свідомим вираженням емоційного стану мовними засобами. Опису підлягає, як правило, не
емоція в цілому, а її зовнішня експресія: міміка обличчя, очей, губ, пантоміміка, тембр голосу, інтонація
тощо. Лексичний опис емоційних кінем та просодем відтворює атмосферу емоційних переживань, викликаючи в реципієнта почуття, адекватні наміру автора. Це відбувається завдяки універсальності експресивного компоненту та можливості його декодування. Наприклад: "Suddenty he caught sight of Mrs
Ramsay's face. It was so white that she looked as though she were about to faint. She was stariny at him with
wide eyes." (S.Maugham).
Цей опис кінем очей та обличчя сигналізує читачеві про сильне хвилювання, страх, який не може
приховати ця жінка.
У деяких випадках той самий виразний компонент може передавати різні емоційні стани. Так, наприклад, посмішка як одна з основних психофізичних реакцій людини, хоча і передає в більшості випадків
задоволення – радість, іноді може виступати сигналом презирства, відрази і навіть суму.
Лексика називання та опису емоцій є за своєю семантикою нейтральною. Лексичний фонд власне
емотивних засобів мови формують емотиви – спеціальні лексичні одиниці, що виражають емоції. У своїй
семантичній структурі вони обов'язково містять емоційний компонент. В залежності від типу емотивної
семантики, всі емотиви поділяються на афективи, в яких емотивна семантика складає єдиний зміст семантики слова (Ah! Gee! Why!), та конотативи, в яких емотивні семи супроводжують основне логікопредметне значення: (rascal, rogue, scamp). Ці обидві групи лексики є емотивними як у мові, так і у мовленні. Однак є група слів, які в мові є нейтральними, але мають емоційний потенціал, що реалізується в
процесі функціонування в мовленні. Наприклад:
" Oh, dear, dear, you do look a sight, Dad… I never saw such a sketch, though I expect I'm bad enough,
goodness knows! "
" I've dropped my eyeglasses, that's all what's wrong with me." (J.B. Priestley)
Нейтральне слово sketch в наведеному контексті означає "чудовисько".
Серед лексики, що виражає емоції, особливе місце займають вигуки. Деякі лінгвісти
(Р.А. Бурдакова, Є.Є. Корді, А.А. Реформатський) вважають, що вигуки взагалі не мають предметнологічного значення: не означають поняття. Проте ми поділяємо думку В.І. Шаховського, що емотивна
лексика, незалежно від питомої ваги емотивної семантики, має понятійний компонент. Емотиви виражають і емоцію, і поняття, пов'язане з цією емоцією. У реченні вигуки виконують комунікативну й емотивну функції, що свідчить про їх важливу роль у мовленнєвому акті.
Емоції – явище багатогранне. Вони характеризуються суб'єктивністю та плинністю, що ускладнює
процес їх опосередкування у мовленні. Аналіз емотивних мовних засобів і механізмів їх впливів на людину становить собою неабиякий інтерес для подальших досліджень у цій сфері.
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Мац И.И. Разновидности эмоций и способы их вербализации (на материале английского языка).
В статье анализируется вербальное выражение эмоций на разных уровнях языка.
Mats I.I. Various Emotions and Ways of Their Verbalization (on the Material of English).
The article contains the analysis of verbalization of emotions at different levels of the language.
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УДК 801. 5
Л.I. Павленко,
викладач
(Житомирський педуніверситет )
ВИРАЖЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІОНАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ЕКСПЛІКАЦІЙНИХ
СТРУКТУРАХ АНГЛІЙСЬКОГО КОЛОКВІАЛЬНОГО СИНТАКСИСУ
У статті аналізується можливість виникнення жартівливого або іронічного тону як засобу вираження
особистого ставлення учасників КА до теми розмови.
Тема розмови та спосіб її подання в процесі спілкування надають можливість різнобічного аналізу
учасників комунікативного акту (КА). Ми можемо робити певні висновки про їх обізнаність з цієї теми,
ступінь особистої зацікавленості та причетності до неї, характер їх взаємовідносин. Вербальна організація розумової діяльності комуніканта дає уявлення про його соціальну належність, його інтелектуальний
розвиток, досвід мовленнєвого спілкування. Поведінка мовця, що включає в себе вербальні/ невербальні
дії, відображає його емоційний статус у ході КА.
Слід зазначити ще один екстралінгвістичний фактор, який виявляється суттєвим у ході аналізу способу подання теми в діалозі. Мається на увазі ставлення учасників КА до теми розмови, тобто екзистенціональна модальність з притаманними їй різновидами "серйозно”, "жартома”, "іронічно” [1: 91]. Нас цікавить можливість виникнення жартівливого або іронічного тону, його взаємодія або несумісність з серйозним ставленням до предмету мовлення, а також структурно-синтаксичні особливості вербальної реалізації цієї підсистеми діалогічної модальності.
Існує ряд умов та правил, яких потрібно дотримуватись у процесі мовленнєвої взаємодії, якщо комуніканти зацікавлені в уведенні та підтримуванні жартівливо-іронічного тону в діалозі [2: 75-78]. Серед
них необхідно виділити в першу чергу обмеження соціального характеру, що значно впливає на саму
можливість виникнення модальності "жартома”, "іронічно”. Якщо комунікативний і соціальний статус
співрозмовників допускає використання іронічних висловлювань, то вони надають процесу спілкування
додаткового підтексту та значення. Вони допомагають зрозуміти істинне ставлення суб’єкта мовлення до
теми, що обговорюється:
- Bert is sensitive about his public position. In publics. A regular bachelor (J. Cary: 356).
Ланцюжок сегментованих постпозитивних компонентів, які пов’язані з головним реченням структурно (In publics) і семантично (A regular bachelor), по-новому розставляють смислові акценти і розкривають
особисте сприйняття мовцем ідеї публічного іміджу в межах його соціальної групи.
Позитивний або негативний досвід спільної попередньої діяльності та характер відносин комунікантів, що склався, багато в чому детермінує різновид екзістенціональної модальності. Близькі дружні стосунки, наявність спільних знань даної аперцепційної бази забезпечують різноаспектний підхід і до предмету мовлення, що може включати і жартівливо-іронічне ставлення до нього:
- She could have eaten you at one bite, even without her front teeth. I mean her false ones. For you know her
teeth were a weak point with poor Rozzie (J. Cary: 326).
У наведеному далі прикладі спільне подружнє життя в минулому поєднує автора репліки і предмет
мовлення (Сара). Розчленування потенційного синтаксичного цілого (Only way to touch Sara’s feelings is
to hit her with something harder. On the nose.) – перший крок в іронічних роздумах адресанта з приводу
істинної суті її вдачі:
- Only way to touch Sara’s feelings is to hit her with something harder. On the nose. Toko on the Boko.
That’s her only tender spot (J. Cary: 32).
Успішне функціонування жартівливо-іронічних висловлювань залежить не тільки від "іронічного досвіду” комунікантів, але й від того, наскільки тісно процес породження, передачі й сприйняття іронічного смислу пов’язаний із контекстуальними і фоновими знаннями учасників КА [2: 77]:
- What does he reckon he is, your uncle? Some kinda big Gatsby geeser? Maybe this just isn’t my world.
You’re right (H. Kureishi: 98).
- How did it go in Paris?
- Calamity. Absolute Waterloo. Nobody wants to listen to piano players in Paris /…/ (I. Shaw: 91).
Однаковий інтелектуальний рівень дозволяє посилання на певні поняття (у прикладах підкреслено)
для більш виразної характеристики і для вираження індивідуального бачення предмету мовлення.
У ході КА один із комунікантів може не враховувати конситуацію спілкування. Його партнер, навпаки, будує свої репліки, спираючись саме на компоненти візуально-чуттєвої ситуації. Якщо така мовленнєва взаємодія характеризується ще й різним ставленням адресанта і адресата до теми розмови ("серйозно” : : "жартома”), то в більшості випадків ми можемо говорити про комунікативну невдачу:
"You were hitting eighty-five, you know.”
"I didn’t know, really, – Michael said. – I guess I wasn’t looking. Wagner was pushing me on.”
"What do you mean, Wagner? Where is he?”
© Павленко Л.І., 2003
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Michael pointed to the radio. "The music. Richard. He races the blood.”
"Turn the goddamn thing off.” (I. Shaw: 121)
Таким чином, адекватна актуалізація жартівливо-іронічних висловлювань зумовлюється тим, що всі
учасники КА дотримуються однієї модальності у розкритті конкретної теми.
Але в такому випадку не можна стверджувати, що різне ставлення співрозмовників до предмету мовлення завжди спричиняє конфлікт і негативно впливає на їх наступну спільну вербальну/ невербальну
діяльність. Привнесення іронічного тону у процес спілкування може лише відображати суб’єктивну оцінку або вказувати на те, що один з партнерів не бажає обговорювати дане питання:
- He just told me he was demented about you.
- Demented. He’s just trying out his English vocabulary (I. Shaw: 223).
(Людина, про яку йде мова, – француз).
- Where is it exactly, just in case any of your old friends wanted to know.
- Nowhere, just in case some of my old friends wanted to know (J. Cary: 42).
У ході діалогу можуть змінюватися не тільки теми, але й модальності "серйозно”, "жартома”, "іронічно” [1: 92]. Всі учасники діалогу, який пропонується далі, давно знайомі між собою і добре знають людську сутність один одного. Це дозволяє їм не тільки коректувати мовленнєві/ немовленнєві дії своїх партнерів, але й змінювати різновид загальної екзистенціональної модальності у напрямку від "серйозно” до
"іронічно”. Така якісна зміна фону також надає можливість ініціатору іронічної модальності торкнутися
іншої теми, а саме теми його взаємовідносин з дружиною, які вже давно перестали бути щирими:
"It was lovely in the old days when I used to write one letter sometimes and go out and put it in the box; just
one letter. And then – ”.
"Oh, stop posing,” – Billy said. She was standing on the carpet, one hand on a side-table, gazing back into
her youth, as if playing a middle-aged part.
"I’m not posing, – she said, and flopped into a chair: I used to love to post a letter, that’s all.”
He /Frederick/ said: "She thinks I’m her letter-box, a solid bright red pillar-box to post her letters in. That’s
what she wants a husband for.” (M. Spark: 29)
Однією з умов успішного функціонування іронічних висловлювань є адекватне сприйняття адресатом
іронічного змісту у мові адресанта [2: 76]. Ми повністю погоджуємося з цим твердженням, але вважаємо
доцільним дещо його доповнити. Нами визначено ряд випадків, коли один зі співрозмовників свідомо
ініціює і поступово актуалізує модальність "іронічно”. Його партнер не розпізнає цього смислу, закладеного у висловлюваннях мовця. Проте це не призводить до конфліктної ситуації. Більше того, успішна
реалізація комунікативних намірів мовця повністю залежить від нерозуміння слухача, тому що потрібний
ефект досягається шляхом протиставлення серйозного та іронічного ставлення до теми розмови. У більшості випадків такий спосіб організації мовленнєвої діяльності використовується комунікантом, коли він
розраховує справити враження на третіх осіб у КА, тобто це своєрідна "робота на публіку”.
Проаналізуємо наступний діалог:
George: I wouldn’t have known it was you.
(Linus swells with pleasure, unaware of the satirical looks behind him.)
Linus: The funny thing is – you know who helped me?
George: No.
Linus: I got a good tip from the Queen.
George: Really?
Linus: Yes.
George: From the Queen, eh?
Linus: She said to me, ‘In my job the secret is: never eat pudding.’ George: Never eat pudding? Ah. Good
tip. Interesting. (He turns to his group who are watching with varying degrees of amusement and disbelief.) Andrew? You should hear this.
Linus: And it’s completely transformed me…
(He pivots a moment, to show his still considerable girth.)
George: Well certainly… it works for her.
Linus: Yes.
George: She’s looking good.
Linus: She is. God bless her (D. Hare: 64).
Джордж, партійний лідер, недолюблює Лінуса, ведучого телешоу. Він не може прямо цього виразити,
тому що вимушений рахуватися з впливом цієї передачі на суспільну думку. Знаючи, що Лінус дотримується дієти і ревно ставиться до зауважень щодо своєї ваги, Джордж вирішує використати цей факт. Його
вихідна репліка – це комплімент. Але він набуває абсолютно іншого контекстуального звучання, через
те, що результати дієти насправді зовсім незначні. Адресат не відчуває глузування і починає захоплено
розповідати про новий спосіб схуднути. Він також не помічає, що Джордж занадто підкреслено виявляє
інтерес до цієї проблеми, постійно дублюючи його фрази (From the Queen, eh?; Never eat pudding? Ah.
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Good tip. Interesting). Особиста зацікавленість Лінуса позбавляє його можливості об’єктивно оцінити суть
зауваження "Well certainly… it works for her.” та "She’s looking good”. Погоджуючись з Джорджем, він
посилює іронічно-насмішкуватий фон КА і сприяє реалізації прагматичних цілей свого партнера.
Однією з причин, чому люди відчувають потребу мовленнєвої взаємодії, є необхідність обміну певними повідомленнями на конкретну тематику. Отже, різностороннє вивчення теми мовлення як одного з
компонентів процесу спілкування підтверджує її здатність впливати на хід КА, зумовлюючи ступінь успішної реалізації прагматичних інтенцій співрозмовників.
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КОМПРЕСІЯ В МОВІ РЕКЛАМИ
(на матеріалі німецьких масмедія)
Аналізуючи німецькі засоби інформації, автори встановлюють різні функціональні типи компресивів як
найефективнішого засобу мовної економії.
Незважаючи на те, що рекламі останнім часом приділяється все більше уваги, це лінгво-соціальне
явище потребує додаткового вивчення. Особливо гостро проблема рекламної продукції постає перед
Україною, яка робить перші кроки до ринкової економіки, що значною мірою базується на рекламі, передусім власного виробництва.
Явище мовно-мовленнєвоі економії давно цікавить лінгвістів (останнім часом не лише їх) [1-3]. Так,
чеський філософ та математик Б. Бользано (1781 – 1848) звернув увагу на той факт, що теза про взаємність змісту та обсягу висловлювання не завжди відповідає дійсності. Дуже часто розширення змісту
взагалі не змінює об’єму вираження (пор.: die Kugel – die runde Kugel) [4:226]. При розширенні форми
зміст, на наш погляд, може значно звужуватися, бо експлікація однієї ознаки предмета пригнічує решту
імпліцитних.
Проте дослідження цього феномена носять розрізнений, часто фрагментарний характер. Останнім часом у лінгвістичній літературі з’являється термін "компресія” мовних засобів та одиниць, який досліджується на різних типах текстів і функціональних стилів. Тим часом компресія як основний засіб лінгвістичної економії набуває небачених раніше темпів та розмірів.
Рекламні оголошення в газеті та на теле- й радіопросторі – сьогодні не розкіш, тому невиправданими
слід вважати довгі та об’ємні анонси, оскільки ціни на рекламну площу з кожним днем зростають. Саме з
цих міркувань постає необхідність у скороченні рекламного тексту до мінімуму. Разом із тим рекламодавець змушений вирішувати проблему, як уникнути можливої втрати інформації в процесі згортання
тексту.
Проведені дослідження показали, що домінуючою функцією реклами є ілокутивна [5, 6]. Абсурдним є
оголошення: "Kaufen Sie unsere frischen Brötchen nicht, denn sie sind gesundheitsschädigend", адже автор
рекламного тексту переслідує мету показати продукт у найкращому світлі, згадуючи при цьому лише
його позитивні, особливо приваблюючі властивості. Щоб досягти цієї мети та бути переконливим,
творець реклами має правильно обрати тактику та стратегію висловлювання з урахуванням людського
фактора [7:45-46]. Застереження типу "Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit" частково втратило свою ілокутивність через надмірну частоту вживання й уже майже не сприймається як застереження.
Реклама, як і кожне мовне явище, має свою історію. Вона розпочиналась ad ovo. Спочатку використовувалися повні речення, домінували надлишкові елементи. Проте розвиток науки і техніки, підвищення
загальноосвітнього рівня населення призвели до необхідності вдосконалення рекламної продукції. Рекламні тексти формуються під впливом суспільних звичок, які, в свою чергу, також залежать від певного
стану розвитку мови.
Фактичний матеріал, на якому базується стаття, відібрано з періодичних видань Німеччини: "Deine
Gesundheit",1974; "Freundin", 2000; "Handelsblatt", März 2000; "Neue Werbung", 1981-1998; "Sächsischer
Bote", Dezember 1999; "Süddeutsche Zeitung", März 2000.
У 1960-1980-х роках для реклами було характерним вживання найменувань продукції, запозичених
переважно з латині або давньогрецької мови з метою переконати реципієнта в "науковості” та "освіченості” рекламодавця. Клієнт залишається при цьому ніби осторонь: "Gestatten, Polyamid mein Name,
Tischdecken schmücken und beleben".
Речення будуються, як правило, без скорочень. Еліпсиси зустрічаються досить рідко. До слів
іншомовного походження додаються букви, значення та смисл яких пересічному споживачеві мало
зрозумілі: Mutox P, Solo A. Продукція репрезентується за допомогою прикметників, як-от: insekzitit,
gediegen, variantenreich.
Цікаво, що до об’єднання Німеччини реклама ніби й не ставила собі за мету зангажувати клієнта:
"Wenn Sie auch dieser Meinung sind…" (= das wünschen wir aber).
Таким чином, можна зробити висновок, що рекламні тексти 60-80-х років ХХ ст. були більш діловими, монотонними, іноді нав’язливими, на задньому плані відчувалася функція алібі (ми ж вам не
нав’язували!).
Після об’єднання Німеччини стиль та структура рекламних текстів різко змінюється: з метою привернути увагу покупця реклама все більш орієнтується на конкретного споживача, стає більш оригінальною
© Прищепа В.Є., Макарчук Л.І., 2003
187

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

і – що дуже важливо – коротшою. Тексти стають більш дифузними, поняття невизначеними, що спонукає навіть незацікавленого реципієнта до розшифрування "загадкового” тексту, перетворюючи його таким чином на активного учасника ринкових процесів, тобто реклама стає дієвим інструментом пожвавлення економіки.
Починаючи з 1990 року, рекламні тексти привертають до себе особливу увагу. У мові реклами
з’являється поняття "компресія”, яке є частково результатом розвитку сучасної рекламної продукції.
Отже, аналіз рекламних текстів на "післяоб’єднаному” мовному просторі Німеччини дає змогу зробити такі узагальнення:
1.Стиль та структура рекламних текстів постійно змінюються. Реклама стає більш індивідуалізованою, жвавішою, оригінальнішою саме за рахунок скорочення. На передній план ставиться завдання пробудити та зафіксувати увагу споживача на продукції, що рекламується. Тому нерідко анонси починаються із запитальних конструкцій, невизначеності, що спонукає читача прочитувати їх до кінця. Речення
все більш компресуються, у них відсутні головні члени: Demnächst am Neuen Markt (man kann demnächst
am Neuen Markt erwerben); Deutsche Angestellten Krankenkasse Infos+Service (Deutsche Krankenkasse für
Angestellte bieten sowohl Informationen als auch Service an).
2. Часто речення складаються лише з другорядних членів (додатків та обставин): Nettes Nest zum
kleinen Preis (Zu einem kleinen Preis können Sie ein nettes Haus erwerben); Krisen erkennen, Insolvenzen
vermeiden (Mit Hilfe dieses Buches lernen Sie Krisen erkennen und Insolvenzen vermeiden); Zweimal in
Dresden. Riesenauswahl (Es gibt zwei Geschäfte in Dresden. Hier finden Sie eine Riesenauswahl von Waren).
3. Знаходять розповсюдження так звані еротеми – "ненав’язливо-нав’язливі” запитання, за допомогою
яких досягається бажаний результат: Stress – Depressionen – Kopfschmerzen? Jade bringt Ruhe+Energie.
4. Словотворчі конструкції ускладнюються та подовжуються внаслідок інтеграції в них цілих речень,
стиль висловлювання тяжіє до номінального: Unser Schlüsseldienst; Dienstag ist DITtag (Am Dienstag
können Sie Steuer-Tіpp von DIT erhalten).
Словотвірні процеси зазнають небачених раніше змін. Означення типу biologisch, ökologisch скорочуються у складі композитів і перетворюються на так звані "конфікси”: Biosocken, Ökowurst, а живі гуси
стають freilaufende Biogänse, bratfertig zu verkaufen. Причому конфікси можуть з’являтися як у пре-, так і
в постпозиції: Euroflasche, Robotron, Litamin.
Словотвірні правила порушуються, крім того, вторгненням у німецькі словотворчі засоби
іншомовних елементів: Backaria (Bäckerei), alles plaketti, lighte -Margarine.
Словотвір для реклами – це "дешевий", але ефективний "будівельний матеріал" для досягнення мети,
суть якої полягає в інкорпорації сприятливих для реалізації товару властивостей у його назву (пор.:
frisches Obst – Frischobst, natürliches Produkt – Naturprodukt). Досить поширеним у словотворі є так звані
фантастичні (штучно утворені) слова: Wer imholtzt, hat mehr vom Leben (реклама туристичної фірми
"Imholz"); гра слів: Getränke sind unser Bier; Nordsee – da ist meer los (mehr – meer Ü das Meer).
До оказіональних компресивів необхідно віднести , нарешті, чисельні контамінації: Sportugal (Sport in
Portugal), Kurlaub (Urlaub mit Kur), wanderbares Österreich.
5. Свідомо порушуються граматичні закони: 1,5-літрова пляшка рекламується як
unkaputtbar,
gutgreifig; у якості означення кредитної картки найвищий ступінь порівняння призводить до порушення
семантичної сполучуваності, у порівняльному ступені вживаються прислівники, яким ця граматична категорія, як правило, не властива: sofortiger geht nicht (пор. укр.: Борщ стає ще борщішим).
6. Варто наголосити на прогресуючій тенденції до вживання мовно-технічних зособів компресії:
написання словосполучень та складних слів разом із позначенням меж слів або морфем за допомогою
великої літери: InrterCityExpres, RegionalSchnellBahn, TelefonLaden. Свідомо відходячи від орфографічних норм, у назву продукту впроваджують його позитивні властивості та приховані форми звертання,
спонукання, рекомендації: Sanella, Palmolive, Wollana, Nimm zwei! (льодяники), Du darfst! (продукти
харчування), Nur die (панчохи), Das da (еротичний журнал) тощо.
У зв’язку з цим цікавими є так звані нонвербальні засоби (Kreol -Texte) [5:109], тому що іконічні знаки здатні нести певну семантичну та експресивну інформацію, чим привертають увагу реципієнта: sehr
be – 8 – lich (читай: beachtlich – реклама повітряних ліній).
Отже, результати аналізу кокретних рекламних текстів дозволяють зробити певні висновки:
1. Форму реклами певним чином визначає її предмет.
2. Вдалий вибір мовних та паралінгвістичних засобів гарантує рекламній продукціїї максимальну
сугестивність та переконливість.
3. Основна прагматична функція мови реклами – досягти максимального за допомогою мінімальних
мовних затрат, тобто компресії.
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РІВНЕВА ТА МІЖРІВНЕВА КОМПРЕСІЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Розглядаються компресивні утворення та структури на різних мовних рівнях, аналізуються причини їх
виникнення та особливості функціонування в тексті.
Однією з причин змін у мові є закон лінгвістичної економії. Більшість учених розуміють економію як
прагнення звести до мінімуму розумову та фізичну діяльність мовця. Тобто, економія – це не лише відмова від невиправданих повторень, але й навмисне скорочення малоінформативних сегментів, які не змінюють загальний зміст вислову.
Проблема мовної економії хвилювала вчених ще в 17-18 століттях (Герберт Спенсер, Поль Пассі).
Але в наш час, коли потік інформації особливо великий, ця проблема набуває ще більшої актуальності.
Виключно важливим є процес мовної економії для засобів масової інформації та науково-технічної літератури [1]. Компресиви поширені також і в рекламних оголошеннях, де їх мета – привернути увагу покупця [2]. Аналіз сучасної художньої літератури засвідчує, що мовна економія знаходить своє подальше
поширення в сучасній німецькій мові.
Деякі дослідники розрізняють кількісну та якісну економію [3:211, 1:25]. Тенденція до передачі більшої кількості інформації здійснюється двома способами: за допомогою компресії та суперсегментації.
У цій статті ми розглянемо лише одне явище, пов’язане з мовно-мовленнєвою економією, а саме –
компресію, хоча потрібно відзначити, що для мови характерна також протилежна тенденція – тенденція
до надмірності, розчленування та інших синкретичних (дифузних) явищ [4:39]. Надмірність пов’язана, в
першу чергу, з непідготовленістю, спонтанністю розмовної мови. До надмірних елементів належать слова, які не мають семантичної навантаженості, експресивні або емоційні елементи. Ці дві тенденції взаємопов’язані, тому що інтереси адресата й адресанта часто не співпадають. Адресат зацікавлений у надмірності повідомлення, яке він отримує, а адресант прагне економії зусиль. Мова страхує себе від спотворень механізмом надмірності (редундантності). Тобто, те, що здається надмірним, не таке вже й зайве.
Компресія – це ущільнення одиниць різних рівнів, злиття двох і більше частин конструкції в одну
при збереженні значення цілого [5:118]. До компресії призводять, перш за все, часова обмеженість того,
хто говорить (слухає), та надмірність інформації, яку потрібно повідомити й обробити. Основними причинами компресії є:
Економія. Вона пов’язана насамперед із заощадженням часу та розумових зусиль того, хто говорить.
Якщо час розмови обмежений, то темп пришвидшується, вибирається лише найважливіше, всі дрібниці
пропускаються.
Експресія. Експресивність та емоційність є невід’ємними складовими розмовного стилю. Різноманітні синтаксичні структури, які виражають почуття та їх відтінки, можуть також підлягати компресії. Це
еліпсиси, прийом апозіопезису, односкладні, неповні речення.
Об’єктивні та суб’єктивні обставини процесу мовлення. Зовнішні обставини дуже впливають на
оформлення розмови. Це, наприклад, ступінь офіційності, середовище, місце, час, присутність сторонніх
осіб. Суб’єктивні фактори в певній життєвій ситуації стають надзвичайно важливими.
До змінних факторів належать, на нашу думку, фізичний та психічний стан особи, її інтерес до предмета розмови, обізнаність у питаннях, навколо яких точиться розмова. Хвора, втомлена, ослаблена людина не буде багатослівною й обмежиться необхідним мінімумом слів, не буде згадувати довге словосполучення, а висловить свою думку складним або й простим словом. Таким чином, можна зробити висновок, що явище компресії має місце на всіх рівнях мови, причому в багатьох випадках воно наявне
відразу на кількох із них (так звана міжрівнева компресія). Оскільки існує тенденція до передачі складного змісту одиницею нижчого рангу [6:104-105, 7:57, 8:89], то зміст речення вміщується в словосполученні, зміст словосполучення передається словом, складне слово замінюється похідним, похідне – простим, просте – морфемою, морфема – складом, склад – звуком.
Хоча компресія широко використовується на всіх рівнях сучасної німецької мови, вона має певні обмеження. Компресія обмежується в тих випадках, коли вона призводить до порушення граматичних норм
та словотворчих законів. Так, не вживається композит Sauergurke, а лише атрибутивне словосполучення
saure Gurke (хоча Sauerkraut). Під час побудови композитів слід враховувати тенденцію до ідіоматизації:
Waldblume ¹ Blume im Walde, Wandzeitung ¹ die Zeitung an der Wand (багатотиражку, що висить на
стіні, не можна позначити терміном "стінгазета"). Для груп типу Schützling des Lehrers, Mitarbeiter des
Vaters, Reisegefährte der Schwester не вживаються композити Lehrerschützling, Vatermitarbeiter. Дуже обмеженими також є поєднання прикметника з іменником, що називає особу: Gutmann, Schlechtkerl,
Altkollege. Подібні морфемні конструкції вважають, як правило, авторськими новоутвореннями.
© Прищепа В.Є., Новак Л.М., 2003
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Особливою проблемою є зв’язки прикметників з назвами частин тіла особи. Це екзоцентричні складні
слова (бахуврихи). Blauauge, Blondkopf, Langbein, Kurzhals, Dickbauch відносяться до всієї особи, тоді як
прикметникова група – blaues Auge, langes Bein – вживається тоді, коли мають на увазі лише частини
тіла (соматизми).
Оскільки компресія має місце в усіх мовах і на всіх рівнях, то вона відзначається досить різноманітними засобами вираження. Розглянемо це явище на всіх мовних рівнях.
Фонетичний рівень. На фонетичному рівні досить поширеними є явища апокопи та синкопи: Am
Felsrand sollte ein beladener Handwagen stehn [9:11]; "Weißte, Louis,”sagte er zu seinem Freund, als sie
allein waren [10:213]. Дуже часто при фонетичній компресії втрачаються особові закінчення: Gut, dann
komm’ du morgen in die Probe… [10:96]. У розмовному стилі часто зустрічаються форми: ’raus (heraus),
nich (nicht), ’nen (einen), ’ne (eine), gen (gegen), wes (wessen), des (dessen), hie (hier), eh (ehe), andermal
(anderes Mal). Спостерігаються випадки нетрадиційного злиття прийменника з артиклем: Unterm
Krummstab ist immer noch gut wohnen! [10:22]. Er strich mit der Hand durchs Haar und ließ die Augen über
den Ort schweifen [11:35].
Морфологічний рівень. До засобів компресії на морфологічному рівні передусім належать:
1. Семемно – синтезовані дієслова. Це дієслова зі складною компонентною структурою, в якій присутні дві семеми. Одна з них виражає дію, а друга – її характер. Велика кількість дієслів цієї групи синтезує рух і звук, що його супроводжує [12:126 – 131]: "Ich will heim!" und wankte nach der Tür [11:29]; Der
Vater war morgens betrunken nach Hause gekommen und schlief seinen Rausch aus [10:230]; Leicht und
graziös perlte eine Variation nach der anderen über die Tasten [10:241]. При семемно-синтезованих дієсловах відбувається зруйнування обов’язкового граматичного плеоназму, який, за Ш. Баллі, "вимагає, щоб
одне і те саме поняття виражалось у тій самій синтагмі два або кілька разів” [13:169]: Draußen peitschte
der Wind ihm Schnee und Eis ins Gesicht [10:250] ® Draußen knallte der Wind wie die Peitsche ihm Schnee
und eis ins Gesicht.
2. Partizip 1, Partizip 2. Die Alten standen in der Speisekammer und betrachteten den gezehntelten Kuchen
[9:21] ® …den Kuchen, der in 10 Stücke geteilt war; …er sagte bemüht ruhig [14:199] ® er sagte, indem er
versuchte, ruhig zu sein.
3. Konjunktiv Präteritum замість würde – Form. Цей прийом використовується і як естетичний засіб,
бо перевага з точки зору естетики надається саме формі Konjunktiv Präteritum. Wenn dich einer hier träfe!
Und wenn es schlimmer ginge, ging’ es auch nach Verdienst [11:27]; Wenn dir ein Unglück begegnete, ich
stürbe vor Entsetzen [11:254].
4. Passiv замість Aktiv. Ihrem Klopfen wurde nicht geöffnet [11:23] ® Obwohl sie klopfte, öffnete man
ihr nicht.® Wenn sie auch klopfte, hat man ihr doch nicht geöffnet.
5. Дієслова lassen, wissen у модальному значенні. Er ging immer mit weit ausholenden Schritten und
winkte lächelnd zu dem Fenster hin, hinter dem er mich sitzen und warten wußte [14:58] ® …wo, wie er wußte,
ich sitzen und auf ihn warten mußte. У даному випадку дієслово wissen, як і дієслова сприйняття, утворює
конструкцію Infinitiv + Akkusativ: …der ließ sich das nicht zweimal sagen [10:58].
Словотворчий рівень. Словотвір розглядається в кількох аспектах: 1. Компресивний – як скорочення слів і словосполучень. 2. Конструктивний – як передача багатослівної синтаксичної конструкції за
допомогою одного слова [4:85] Обидва функціональні типи можуть мати як узуальний, так і оказіональний характер. Зупинимося більш детально на оказіональному словотворенні. У мові постійно формуються нові слова – оказіоналізми. Оскільки утворення нових слів досить легко відбувається за певними моделями, то незвичність таких слів мало помітна. Словотворенню властива "синтаксичність”. Композити
виникають дуже просто й вільно. Різні синтагма-інтерні відносини між кількома членами речення замінюються композитним комплексом. Багато складних слів концентрують у собі непростий зміст, для експлікації якого потрібна була б досить поширена синтаксична структура: Patengeldsuche [9:23] ® Suchen
nach dem Geld, das die Paten spendieren würden. Blaubeermund [9:19] ® Mund, der mit Blaubeeren verschmutzt ist; …Blindenhand [15:112] ® die Hand eines Blinden; ...Hungerkind [15:67] ® ein Kind, das vor
Hunger stirbt.
Утворення оказіональних складних слів супроводжується спрощенням синтаксичних зв’язків між частинами речення при ускладненні самих його частин. Деякі складні слова залишаються в більшій чи в
меншій мірі індивідуальними й пов’язаними з одним автором або навіть з одним певним текстом:
Kolonialwarenhändlerinsünden, Familienvatersorgenfalten (Grass. Die Blechtrommel).
Розглянемо деякі скорочення. Скорочені слова – це особливі лексичні одиниці, які зустрічаються як в
усному, так і в писемному мовленні. Вони утворюються в результаті спеціальної редукції ряду фонем із
відповідної одиниці Akku(mulator), Omni(bus),
Bock(bier), Ober(kellner), Kondi(torei), Abi(tur),
Stip(endium), Korn(schnaps), Violon(cello), Org(anisations)leitung, Mot(orhot)el, Auto(omni)bus,
Inform(ations)büro;
S-Bahn,
V-Mann
(Verbindungsmann),
E-Zug,
R-Gespräch.
Абревіатури
використовуються в розмовному стилі насамперед з метою економії, в офіційному ж – переважають
повні назви.
Прикладом компресивного словотвору можуть слугувати також:
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1. Багаточленні прикметники. За допомогою одного слова передається конструкція зі складними
семантичними зв’язками: Hartverkrustet [15:31], tuchverhüllt [15:42], krankenhausreif, mutterseelenallein
[15:47], …als Johann den schlaftrunkenen Ludwig hereinschleppte [10:61].
2. Субстантивація групи слів. Можливість перетворити майже будь-який відрізок контексту в
слово широко використовується як у художній літературі, так і в повсякденному житті. Особливо легко
номіналізуються словосполучення з опорним інфінітивом: Vom vielen In-die -Kirche-Rennen bin ich kein
Freund… [10:90].
3. Контамінація – особливий вид словотворення; це злиття частин кількох слів ( в основному,
двох ) у нове слово, причому йдеться не про скорочення змісту (в багатьох випадках зміст може набувати об’ємнішого характеру), а лише про редукцію форми. Утворення Erdtoffel, яке складається з першої
частини Erdapfel і другої частини Kartoffel, вживається, в основному, в діалектній розмовній мові. У
цих випадках можна говорити про компромісні форми: Promillionär (Promille + Millionär), Stagflation
(Stagnation + Inflation), Ostalgie (Nostalgie nach Osten).
4. Відіменникові дієслова:
а) орнативні дієслова. До цієї групи належать слова, що виражають "оснащення, забезпечення
чим-небудь”: ”Der bestirnte Himmel [10:194] ® Himmel, der mit den Sternen geschmückt ist; … die
Symphonie beklatschen [ 10:41]; …die Hand behandschuhen [10:19];
б) привативні дієслова, які означають "видалення, усунення”: … dem Schrank entnehmen
[11:92];
в) дієслова стану: Der Star spaziert über die angegrünten Wiesen [9:19] ® über die Wiesen, die
eben anfangen, grün zu werden. Вживши перфективне дієслово angrünen, Е.Штріттматтер замінив ним
досить поширену синтаксичну конструкцію. Es herbstelte [9:21]: дієслово herbsteln семантично насичене, воно включає в себе всі ознаки, що характеризують початок осені.
5. Словотворення з елементами порівняння. Порівняльна конструкція згортається у складніший за
змістом, але простіший за формою композитний комплекс: Onkelgesicht [14:198] ® Gesicht, welches man
hat, wenn man jemandem eine Ppedigt hält, Schotennase [9:21] ® Nase, die einer Schote ähnlich ist,
Pflaumenlippen [15:112] ® Lippen, die mit dem Lippenschtift geschminkt sind, der die Farbe einer reifen
Pflaume hat.
Синтаксичний рівень. Синтаксис також має багато можливостей для утворення компресивних
форм. Редукція (усічення) синтаксичної структури пов’язана з елімінацією одного або кількох необхідних членів речення. Розрізняють кілька типів усічень:
1. Апозіопезис – раптовий обрив думки в середині репліки, недоговорювання її до кінця. Причиною
цього може бути схвильованість, невпевненість, обережність у висловлюванні того, хто говорить, натяк:
"…und Ihnen mit wirren Worten erzählte … Sie wiederholen sich!" [16:83]; "Bist du etwa..?" begann sie [17:6].
2. Еліпсис. В еліпсисі випускаються значущі члени речення, які можна легко відновити. Характерною ознакою речень-еліпсисів є те, що на кожен експліцитно виражений елемент припадає більше
семантико-стилістичного навантаження. Інформація перерозподіляється на ті елементи, які збереглись:
Eine unabhängige Frau. Selbstständig. Weitab von der bürgerlichen Ehe. Kommt nicht in Frage. Eine moderne
Frau [15:43].
3. Дієприслівниковий зворот замість підрядного речення: Die amerikanischen Damen trippelten
kreischend, mit der linken Hand ihre Hüte schützend, die paar Meter …bis zum Bus [14:43].
4. Кореляти
синтаксичних
одиниць: Nicht jeder Soldat hat einfach ein Griechenkind
…niedergeschossen. Ich weiß das [15:68] ® Ich weiß, daß nicht jeder Soldat … У цьому фрагменті службове
слово das замінює весь перший вираз, a все попереднє речення осмислюється як об’єкт.
5. Конструкція Accusativo cum Infinitivo: Ich hörte ihn die Gartentür aufklinken [14:59].
6. Пропуск допоміжного дієслова в аналітичних граматичних формах: Der Signore, der mit Ihnen
gekommen, aß nicht [12:345].
7. Пропуск Partizip I, II (aбсолютний акузатив): Hände in den Hosentaschen, bis der Wagen
abgeschleppt wurde [15:27]; …und sie beobachtete, zwei strenge Falten auf der breiten, kindlich gerundeten
Stirn, argwohnisch den zappelnden Sekundenzeiger [14:199].
8. Поширені означення. Вони характеризуються компактністю, дають можливість чітко виділити
більш чи менш важливе та дозволяють концентрувати увагу на самому понятті, а не на ознаці. У художній літературі частота вживання поширених означень залежить від автора: чим ближчим є автор у своєму
стилі до розмовної мови, тим менше в нього поширених означень. У науковому ж стилі поширені означення зустрічаються значно частіше, ніж у художній літературі: Der Mensch gestaltet bewußt seine Umwelt
und versucht, sie seinen sich weiterentwickelnden Ansprüchen…anzupassen [18:109].
9. Утворення блоків. Існує тенденція (в основному, в науковому стилі) до згортання підрядних
речень у групи іменників. Ядром цих блоків є іменники на – ung. Такі конструкції більш
"концентровані” в порівнянні з вербальними: Später wurden alle Arbeitsfähigen zusammengeholt und bei
der Entrümmerung eingesetzt [14:203].
Міжрівнева компресія:
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1. Заміна прийменникового зв’язку безприйменниковим. Allem Polnischen fühlte ich mich
verbunden, seitdem ich Renata kannte [14:43] ® Ich fühlte mich mit allem Polnischen verbunden.
2. Використання вигуків. Вигуки – це найкоротший шлях для вираження емоцій і почуттів: Pst!
Darüber spricht man nicht! [10:97].
3. Конструкції geben + Verb, fühlen + Verb, wissen + Verb. Frau Magdalene gab sich zufrieden
[10:52] ® machte so, als ob sie zufrieden sei; Allem Polnischen fühlte ich mich verbunden… [14:43]; Wenn
mich jetzt einer schlagen oder küssen will, so weiß ich mich zu wehren [11:16] ® so weiß ich, wie ich mich zu
wehren habe.
4. Інкорпоруючі дієслова: auftischen [10:17] ® zum Essen auf den Tisch bringen; "…was hab ich mir
mit dem Jungen aufgeladen" [10:48] ® eine Last auf den Rücken packen.
5. Субстантивація службових частин мови (префіксів, займенників): ...offensichtlich erfreut, den
Nachbarn zu haben, der das Ein und Aus ihrer Herren nie gesehen haben konnte... [15:36]; Denn das Ihre lag
ausgebreitet vor mir, ich hatte sogar alles getan ... breitet man das Seine gern vor einem ganz Fremden aus
[14:145]. У цьому фрагменті маємо не лише субстантивований займенник, але й тісний зв’язок із попереднім контекстом. Das Ihre і das Seine в дуже стислій формі виражають зміст кількох попередніх абзаців,
у яких описувались історії двох людей.
Розглянувши деякі аспекти компресії, ми дійшли висновку, що цей феномен досить розповсюджений
у сучасній німецькій мові. Про це свідчать численні приклади з німецької художньої літератури. Компресія є одним із проявів лінгвістичної економії на всіх мовних рівнях. Ця проблема, з нашої точки зору,
має багато аспектів, які потребують подальшого, більш ґрунтовного вивчення.
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Прищепа В.Е., Новак Л.Н. Уровневая и межуровневая компрессия в современном немецком языке.
Рассматриваются компрессивные образования и структуры на различных языковых уровнях,
анализируются причины их возникновения и особенности функционирования в тексте.
Pishchepa V.Ye., Novak L.M. About the problem of the Level and Interlevel Compression in the Modern
German Language.
Compression formations and structures at different linguistic levels are considered, reasons of their appearance
and peculiarities of their functioning in the text are analyzed
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ДІАЛОГ-КОНФЛІКТ: СТРАТЕГІЇ РОЗГОРТАННЯ Й ЗАХИСТУ
Стаття присвячена розгляду особливостей вербальної взаємодії конфліктного характеру, виявленню
основних лексичних рис діалогу-конфлікту і тактик конфліктної взаємодії. Розглянуто стратегії взаємодії комунікантів у ситуації 'звинувачення — виправдання' під час судових процесів й у повсякденному
спілкуванні.
За допомогою мови людина реалізує найрізноманітніші дії: виражає емоції, віддає накази, проказує
молитви, повідомляє про нещасний випадок, тощо. Мова містить у собі невичерпні ресурси, застосування яких залежить від конкретної ситуації спілкування, від мотивів комунікантів, від їх особистих якостей. "Уявити мову — значить уявити форму життя", — справедливо вважає Людвиг Віттгенштейн [1:10],
маючи на увазі те, що користування мовою й виконання певних дій нероздільні. Сучасні лінгвісти називають це явище спорідненістю семантичного і прагматичного аспектів значення мовних одиниць. Як зазначає І.П. Сусов, ці аспекти існують не просто як окремі рівні, вони є різними сторонами одного й того
ж явища, яке вивчається з різних точок зору [2:12].
Ряд вчених (де Соссюр; Харріс; Макаров; Аристов) користуються шаховою термінологією для опису
мовних явищ [3]. Подібно до гравців у шахи, співрозмовники використовують певні тактики для досягнення своїх стратегічних цілей (задовільнити прохання чи запитання, переконати партнера і т.ін.). Перемога над партнером у шахах відповідає досягненню комунікативної цілі, поразка — комунікативній невдачі, нічия — частковому досягненню комунікативної цілі при взаємному компромісі. Крім того, деякі
позначення одиниць і категорій аналізу дискурсу відображають шахову термінологію: дебют і ендшпиль;
ініціативна й фінальна фази спілкування; шахова ініціатива; комунікативна ініціатива; атака й захист;
ініціативний і реактивний ходи і т.д. Подібна аналогія свідчить про певну тенденцію у розвитку мовознавства – від структурної лінгвістики до лінгвістики діяльнісної, у центрі уваги якої знаходиться людина, її потреби, мотиви, цілі, наміри, сподівання, її практичні й комунікативні дії, комунікативні ситуації,
у яких мовець займає позицію або ініціатора й лідера, або виконавця ролей "другого" плану.
В залежності від цілей комунікантів, їх зацікавленості у темі, що дискутується, їхня вербальна взаємодія може носити дружній або конфліктний характер. Які ж ознаки сигналізують про переростання діалогу у конфліктний, і які риси притаманні діалогу-конфлікту?
Репліки у діалозі, як відомо, є взаємозумовленими за принципом "стимул – реакція". Метою реплікистимулу є отримання не просто будь-якої реакції, а певної, очікуваної реакції. Очікувана репліка-реакція,
яка дотримується ‘сценарію’, запропонованого у стимульній репліці, є бажаною, реакція протилежного
характеру є небажаною (preferred and dispreferred next actions, за А. Померанц, [4:63]). Учасники діалогуспівпраці (або дружньої взаємодії) надають перевагу бажаним реплікам. Діалог-конфлікт характеризується орієнтацією комунікантів на небажані репліки.
Зазначимо, що бажаність певної реакції формує контекст. Так, репліка згоди не завжди є бажаною: у
випадку, коли мовець наговорює на себе, бажаною реакцією буде непогодження.
Небажане непогодження з реплікою-стимулом, як правило, призводить до наполегливих спроб досягти згоди і, таким чином, запускає механізм конфліктності. Непогодження набуває дедалі більш ексліцитного вираження. Комуніканти позбавляють один одного підстав сподіватися на досягнення консенсусу.
(1)"Cheryl, dammit, can’t you keep those kids quiet?"
–
"They may be twins, but they are
separate people, Hank. They wake up at different times, they get hungry at different times, they get wet — "
"You don’t have to tell me, for God’s sake. How the hell am I supposed to study with this infernal racket?"
"And you don’t have to shout, Hank." – "Oh, wonderful," he replied sardonically, "you can tell me
to shut up, but you can’t quiet two lousy little babies." – "Is that a way to refer to your children?" – "Oh,
get off my back, willya?" He stood up, clapped his book shut, picked up his notes, and grabbed his coat.
"Where are you going?" – Cheryl pleaded.
"Someplace quiet – the library. I’ve gotta learn every tiny
detail of Physical Examination by tomorrow."
–
"Try examining your head while you’re at it," –
she called after him. But her words were drowned out by the slamming of the door (E.Segal).
Наведений уривок є типовим прикладом діалогу-конфлікту: реакція Шеріл на першу стимульну репліку розглядається Хенком як небажана, він (Хенк) намагається примусити дружину погодитися з ним,
але досягає протилежного результату. Жодна зі сторін вже не бажає згоди, навпаки, незгода акцентується, і на неї орієнтуються обидва опоненти. Крім того, кожен з комунікантів починає розвивати власну
тему і нав’язувати її іншій стороні (в той час, як у щоденному спілкуванні комуніканти звичайно узгоджено розвивають теми розмови).
Даний приклад ілюструє також основні лексичні особливості діалогу-конфлікту:
·
присутність незакінчених, перерваних реплік (...they get wet — );
·
вживання оцінної лексики (lousy, infernal racket, wonderful);
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·
вживання прагматично транспонованих типів речень: квеситив®директив (...can’t you keep those
kids quiet?), квеситив®констатив (How... am I supposed to study in this infernal racket?), констатив®директив (You don’t have to shout...).
До того ж взаємодії конфліктного характеру притаманне прагнення домінування. Домінування у діалозі відображається у кількості часу, протягом якого сильніша сторона утримує мовленнєву ініціативу:
(2)"Please, Suzie?" – "You made a fool of me." – "What?" – "I know when I got to your room you
had someone there already. That wasn’t very gallant of you, Barney. You should at least take a break – like a
fighter between rounds." – "But you don’t understand, it was only Laura." – What do you mean ‘only’?
You had a beautiful girl in your room when you were supposed to be waiting for me." –
"Please, Suzie, how many times do I have to tell you she’s just a friend?" (E.Segal)
Розглянувши риси, притаманні діалогу конфліктного характеру, перейдемо до аналізу виявлених тактик ведення суперечки у діалозі-конфлікті.
Так, у діалозі, спрямованому на конфлікт, може реалізуватися такий вид незгоди на звинувачення, як
застосування опозиційних структур (opposition formats, термін Х. Коттгоф [5:201]. Зазначений прийом
полягає у використанні ресурсів репліки співрозмовника для побудови власного висловлювання, метою
якого є спростування попереднього мовленнєвого утворення. Так, у наведеній нижче діалогічній єдності
суперечного характеру спостерігаємо значну формальну спорідненість реплік:
"What are they planning to do with Sam?" – "Execute him." – "Execute, gas, exterminate, kill, call it
what you want. But it’s murder, Carmen. Legal murder. It’s wrong, and I’m trying to stop it. It’s a dirty
business, and if I have to bend a few ethics, I don’t care." –
"It stinks." –
"So does the gas chamber." (J.Grisham)
Як бачимо, організатор передостанньої репліки "It stinks", Кармен, різко засуджує позицію іншого
співрозмовника, Адама. Останній коректує висловлювання Кармен, виражаючи згоду часткою so, але
застосовуючи власний інформаційний блок, що не збігається зі спрямованістю висловлювання Кармен.
Комунікант Адам, вживаючи граматичну структуру So does ..., імпліцитно погоджується з думкою співрозмовника (It (bending ethics) stinks), але змінює предмет, з яким пов’язаний присудок. Саме така специфічна форма незгоди — перетворення мовленнєвого внеску співрозмовника на його абсолютну за змістом протилежність — і є опозиційною структурою. У такій структурі підсилюється значення заперечення; для неї характерний високий ступінь емоційності та особистої зацікавленості. Очевидно, що у наведеному вище прикладі обидва співрозмовники знаходяться на антагоністичних позиціях; але, будуючи
власне висловлювання, кожен з них використовує висловлювання іншого. Використання парадигми попереднього висловлювання для того, щоб сфокусувати увагу на пункті непогодження з ним, є типовим
для опозиційних структур. Опозиційні структури завжди прикріплюються до стимульного мовленнєвого
утворення, перетворюючи його провідну ідею на повну протилежність тому, що мав на увазі мовець. Формулювання опонентів застосовуються, але інтерпретуються як протилежні за значенням. Опозиційні
структури демонструють, що діалогічні стратегії починаються з оптимальної інтерпретації слухачем попередньої репліки і включають його (слухача) усвідомлення стратегічного потенціалу цієї репліки. Під
час розгортання аргументативного діалогу його учасники демонструють "стратегічне слухання".
Іншим видом емфатичного заперечення у суперечці є завищена згода як крок до подальшої незгоди
(upgraded agreement — термін Х. Коттгоф [5:203]:
LIZA: ...So glad to see you again, Colonel Pickering. [He rises hastily; and they shake hands.] Quite chilly
this morning, isn’t it?... HIGGINS: Don’t you dare try this game on me. I taught it to you; and it doesn’t take
me in. Get up and come home; and don’t be a fool. ... Mrs HIGGINS: Very nicely put indeed, Henry. No woman
could resist such an invitation. (B.Shaw)
У наведеному контексті конфліктного характеру остання репліка very nicely put indeed, хоч лексично є
реплікою підтвердження, однак функціонує як складова заперечення, несхвалення. В аргументативних
єдностях чергуються згода та незгода; але для того, щоб розрізнити ці явища, потрібно дещо більше, ніж
просто знання лексики. Як відомо, конфліктуючі сторони іноді вживають завищену згоду (wonderful! або
oh, sure!), але ми не сприймаємо це як погодження з поглядами опонента — навпаки. У контексті конфліктного характеру, чим більш завищеною є згода, тим рішучіше вона інтерпретується як крок до опозиції. Щодо контексту підтримуючого характеру, то в його межах рішуча згода так і інтерпретується:
"Can we get it right away?" she asked, meaning the room. "Certainly," – cried Lola. They went to look at it.
...She paid half of the six dollars with her friend. (Th.Dreiser)
Явищем, спорідненим із завищеною згодою, є безсумнівна згода. Як свідчить аналіз ілюстративного
матеріалу, згода без вагань в аргументативному контексті є, як правило, кроком до незгоди. Чим більш
неохоче висловлюється згода підчас суперечки, тим ймовірніша її трансформація в поступку; і навпаки:
"I hope you’re not going to be difficult, Sam."...– "Difficult?" – Sam asked. – "Why would I be difficult? I
intend to cooperate fully with the state while it goes about its business of killing me. I’m a good patriot. I would
vote and pay taxes if I could. I’m proud to be an American ... and at this moment I’m still very much in love with
my precious state, even though it plans to gas me. I’m a model prisoner, George. No problems out of me."
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Packer was thoroughly enjoying this as he waited at the end of the tier. ... "I’ll be back," – Nugent shouted
angrily at Sam. (J.Grisham)
Відношення, в яких знаходяться комуніканти (Сем – в’язень, засуджений до смертної кари через газову камеру, та Джордж Наджент – його наглядач), зумовлюють протікання наведеного діалогу як орієнтованого на конфлікт. У такому контексті безсумнівна згода у репліці комуніканта С (Сема) реалізує значення ще сильнішої незгоди, ніж очікував комунікант Д (Джордж). Перевищення комунікантом С сподівань комуніканта Д доводить і реакція стороннього спостерігача Пакера ("was thoroughly enjoying this"), і
лють Наджента підчас виголошення ним заключної репліки ("shouted angrily"). Таким чином, безсумнівна та несподівана згода може вживатися в конфліктному середовищі для вираження значення посиленого, емфатичного заперечення; і такий висновок знаходиться в певній розбіжності з дослідженнями деяких вчених (напр., А. Померанц [4:57-102]).
Як зазначалося вище, бажаність певної реакції формує контекст. Що є бажаною реакцією у комунікативній ситуації ‘звинувачення — виправдання’? За метою діалог ‘звинувачення – виправдання’ носить
конфліктний характер, оскільки учасники діалогу переслідують протилежні цілі: звинувачувач намагається описати відомі йому події, які компрометують співрозмовника, і встановити істинність цих даних;
метою звинувачуваного є надати іншій стороні необхідну їй інформацію і при цьому не зашкодити власним інтересам.
Використання судових термінів для назви учасників діалогу і для назви самого діалогу наштовхує на
думку дослідити перебіг діалогу ‘звинувачення — виправдання’ у природньому для нього контексті судової взаємодії. У такому контексті очікуваною, а тому бажаною реакцією на звинувачення є непогодження, або виправдання (це доводять і дослідження М. Аткінсона й П. Дру, [5:195]). Якщо звинувачений не захищається, це означає, що він або вона визнає усі перелічені провини. Розглянемо уривок із записаного на плівку й розшифрованого фрагменту судового засідання, наведеного М. Комтер [6: 173]:
(3)Judge: Did you see blood?
Defendant: No. I can’t remember.
J: Hm. Others did see it. You didn’t.
D (quietly): No.
J: She fell to the ground, you saw that, did you hear her uh say something, groan that’s what someone said.
D: No.When when she as she fell, I hit her another time.
J: Again full in her face. And you know, it is said, and that is said by that boy on your backseat, that when
she was lying on the ground, you kicked her in the face.
D:I cannot remember that — that that at all.
У даній діалогічній єдності усе виглядає так, ніби звинувачений демонструє значне бажання співпрацювати. Він визнає, що ще раз вдарив жертву, коли вона впала, однак його пам’ять не дозволяє йому визнати нічого іншого. Саме тому у наведеному діалозі відсутні усі ознаки конфліктності: немає ні незакінчених реплік, ні прагматично транспонованих типів речень, ні надмірної кількості оцінної лексики.
Такі ж риси характеризують і наступний фрагмент судового слухання справи, у якій підсудний звинувачується у тому, що вихоплював сумки у жінок похилого віку [6: 177]:
(4) Judge: I actually want to know from you first what you think of that now. That you do such things.
Defendant: Yeehs uh yes uh yes I think it’s rather bad (actually) but uh I was let’s say so desperate, and and
yes I was addicted and had uh only one aim and that was uh I must (have) something to use uh in whatever way.
Неконфліктність — не єдина спільна риса діалогічних єдностей (3) і (4). Підсудні в обох фрагментах,
не маючи підстав і можливостей повністю спростувати звинувачення, намагаються виправдати свої незаконні дії і зняти з себе частину звинувачень. Законодавство визнає дві обставини, за яких неправомірні
дії особи не вважаються злочином:
·
стан несамовитості, коли особа не здатна відповідати за свої вчинки, дії, контролювати їх;
·
виняткові обставини, за яких скоєне порушення продиктоване необхідністю захистити власне або
чуже життя чи власність і вважається правомірною поведінкою.
Саме цих два положення використовуються і підсудними, і звинуваченими взагалі, щоб виконати подвійне завдання, яке виникає перед ними у ситуації ‘звинувачення — виправдання’: надати інформацію,
необхідну іншій стороні, й одночасно не зашкодити власним інтересам. Дослідження показують, що
умови, які виключають кримінальну відповідальність, породжують два види стратегій захисту з метою
зменшити власну провину або уникнути відповідальності за її скоєння. Такими ж стратегіями користуються звинувачені у ситуації ‘звинувачення — виправдання’ на побутовому рівні. Розглянемо деякі формули захисної реакції у такій комунікативній ситуації.
Альтернативні описи (термін М. Комтер [6:174]) є одним з основних проявів реакції непогодження
зі звинуваченням, який полягає у перефразуванні звинувачуваним слів звинувачувача:
The great man’s suspicion was soon confirmed. Burke was seeing Roberta West regularly ‘...with so many
detectives running around in the case, you could hardly keep your meetings with Roberta West a secret.’ ‘It’s no
secret, old chap! I just don’t like making a display of my personal life.’ (E.Queen)
Термін, використаний комунікантом 1 (‘to keep the meetings a secret’), містить деякий іронічнонегативний відтінок (можливо, у зв’язку з критикою поведінки адресата). Комунікант 2 (звинувачуваний)
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пропонує власну, дещо відмінну версію (‘I just don’t like making a display of my personal life’), яка висвітлює події під дещо іншим кутом зору. Таким чином, відповідач захищає себе від версії звинувачувача
(яка може виявитися більш шкідливою для відповідача), уникаючи її прямого заперечення. Характерною
рисою альтернативних описів є використання термінів just або simply, функцією яких є трактування подій
як дечого нормального чи звичайного. Так, у фомулюванні комуніканта, 1 дії адресата можуть розглядатися як навмисне приховування від співрозмовника певної особистої інформації. Комунікант 2 перефразовує репліку мовця та описує свою діяльність як природний хід подій. Альтернативні описи, і особливо
ті з них, які вживаються з just та only, пропонують власну, менш негативну інтерпретацію потенційно
небезпечних імплікацій репліки звинувачувача.
Ще однією захисною стратегією, притаманною комунікативній ситуації звинувачення — виправдання, є зникнення агентивності (the dissapearance of agency, за М. Комтер; [6:174-175]), яка полягає у заниженні звинувачуваним власної активної участі в подіях, що обговорюються:
‘Our information is that you and Armando were having an affair behind Mrs Armando’s back.’ ... ‘I ... I
don’t know, really, how I got into it. It just seemed to happen.’ (E.Queen)
Наведений приклад ілюструє засіб, використовуючи який, звинувачуваний намагається уникнути відповідальності за свої дії, одночасно погоджуючись зі звинуваченням. У власній інтерпретації подій, що
сталися, звинувачуваний відводить собі роль лише стороннього спостерігача; реальність подій при цьому
не заперечується, але активна участь звинувачуваного старанно маскується.
Отже, контексту, орієнтованому на конфлікт (суперечці, звинуваченню і т. д.), притаманні власні
стратегії комунікативного захисту: опозиційні структури, завищена згода, безсумнівна згода, альтернативні описи, стратегія "зникнення агентивності". В основі таких стратегій лежить, по-перше, активне
використання комунікативного внеску співрозмовника; а по-друге, намагання нейтралізувати найнебезпечніші елементи стимульного висловлювання на фоні експліцитного погодження з реплікою співрозмовника в цілому.
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Рудик И.Н. Диалог-конфликт: стратегии развития и защиты.
В статье рассмотрены особенности вербального взаимодействия конфликтного характера, выявлены
его основные лексические свойства и тактики кофликтного взаимодействия. Выделены стратегии
взаимодействия коммуникантов в ситуации ‘обвинение — оправдание‘ во время судебных процессов и в
ежедневном общении.
Rudyk I.М. Disputes: the Strategies of Contradiction and Defence.
The paper examines the management of argumentative sequences, their basic lexical characteristics and tactics
of contradiction. Strategies of interlocutors’ interaction in both courtroom and everyday situations ‘accusation — defence’ are distinguished.

197

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

УДК 801.5
А.В. Сингаївська,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський педуніверситет)
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ПРИКМЕТНИКІВ – ППВ З ПРОСПЕКТИВНИМИ
ТЕМПОРАЛЬНИМИ СЕМАМИ
У статті розглядаються прикметники сучасної англійської мови – предикати про позиційного відношення, які прогнозують проспективну темпоральну перспективу в залежній пропозиції.
Прикметник – частина мови, що має найбільшу схожість із дієсловом. Близькість значень дієслова і
прикметника доповнюється тим, що прикметники, як і дієслова, можуть виконувати функцію предикатів
пропозиційного відношення (ППВ). Вказана здатність цього класу одиниць стала критерієм відбору одиниць із корпусу прикметників, які семантично співвідносяться з дієсловами з проспективними і контемпоральними часовими семами.
Аналіз словникового і фактичного матеріалу поряд із застосуванням методу синонімічного опису дав
можливість виявити темпоральні проспективні семи в одиниць, об’єднаних понятійним змістом "той, що
прагне", "той, що жадає" виконати дію, яку називає пропозиційний предикат (ПП). Вказаний компонент
значення мають прикметники eager, anxious, keen, (un)willing, desirous, impatient, avid, curious, тобто ті
лексичні одиниці, які традиційно належать до емотивних прикметників, оскільки їх семантична структура включає сему "емоція"/"почуття". Наприклад: Flora seems to have loved Chaney, and was eager to be
married to him (I. Stone).
I proceeded rather cautiously. I was not anxious to meet anyone (A. Christie).
… he was unwilling to forgo the important alliance (S. Maugham).
Still I was curious to see whether this man would climb to the top after all (J. Conrad).
Why are you so keen to come back anyway (A. Hailey).
Група прикметників, яку ми досліджуємо, є семантично близькою лексико-семантичній групі дієслівних ППВ зі значенням "бажати", однак відрізняється від останньої наявністю семи "інтенсивність", що
підтверджується словниковими тлумаченнями цих прикметників:
anxious – having a strong wish to do smth (DCE: 36);
eager – feeling or showing keen desire, impatient or anxious to do or get (WDAL: 437).
Той факт, що дані прикметники тлумачаться через дієслова з проспективними семами, свідчить на
користь наявності в їх семантичній структурі проспективних темпоральних компонентів значення. Названа темпоральна сема також виявлена у прикметника ready, понятійна основа якого відповідає дієсловам із проспективними семами зі значенням "підготовляти" (дію, яку називає ПП), і у прикметника apprehensive, який семантично співвідноситься з лексико-семантичною групою дієслів із проспективною
семою зі значенням "передбачати", "провіщати" (дію, яку називає ПП). На наявність проспективної темпоральної семи у сематичній структурі таких прикметників вказують їх словникові дефініції:
apprehensive – fearful, esp. about the future; worried; anxious (DCE: 41);
ready – prepared or equipped to act to act or be used immediately (WDAL: 1182).
На часові відношення слідування, які характеризують предикацію, залежну від ППВ, що представлені
вищевказаними прикметниками, вказує також неперфектна форма залежного від них інфінітива чи герундія, яка є обов’язковою для ПП. Порівняй, наприклад:
She was eager to wed me (V. Sherwood).
* She was eager to have wedded me.
* She was eager she wedded/had wedded me.
He was apprehensive of being killed (M. Spillane).
*He was apprehensive of having being killed та інші.
З іншого боку, саме наявність проспективної темпоральної семи у семантичній структурі вказаних
прикметників задає неперфектній формі інфінітива проспективне прочитання. Очевидно, що корпус прикметників із проспективними темпоральними семами представляють в основному семантичні аналоги
дієслів із відповідними семами, які позначають той чи інший ступінь бажання здійснити дію, яку називає
залежний предикат. Ми виявили також поодинокі приклади прикметників із проспективними компонентами значення, які семантично співвідносяться із деякими іншими лексико – семантичними групами дієслів із проспективною темпоральною семою.
Таким чином, виділена група прикметників із проспективною семою включає одиниці, які позначають певні емоційно-психічні стани суб’єкта. Ця специфіка їх семантики (називають стан, а не якість) пояснює тенденцію до вживання таких одиниць у предикативних структурах. Прикметники eager, desirous,
avid and apprehensive сполучень "Adj.+ N." взагалі не утворюють. Атрибутивні словосполучення типу
anxious person, willing workers, impatient child та ін. широкого розповсюдження у мові не одержали, що в
словниках іноді фіксується приміткою "rare". Наприклад:
Mad had seized her wrist in an anxious grip (V. Sherwood).
She should take her pick of the eager swains (L. Waller).
© Сингаївська А.В., 2003
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Прикметники, які ми досліджуємо, характеризуються пресупозицією, назв істот, оскільки їх семантика обмежена тематичною областю "людина, її почуття".
Перераховані сукупності лексем не вичерпують, однак, корпусу прикметників із проспективними
темпоральними компонентами значення. До складу названої групи одиниць можна віднести різноманітні
предикатні слова, які позначають можливість, бажання, необхідність та інші співвіднесені з планом майбутнього параметри тієї чи іншої дії, вираженої ПП., і функціонують у ролі предикатів модусу: necessary,
advisable, reasonable, desirable, hopeless, aimless, indispensable, inevitable та ін. Проспективна темпоральна
сема одиниць, які ми аналізуємо, нерідко розкривається у словникових тлумаченнях шляхом використання дієслів із проспективними семами, наприклад:
advisable – that is advised or thought best to do (DCE: 14);
desirable – worth wanting or having (WDAL: 382).
На наявність проспективної темпоральної семи у семантичній структурі прикметника necessary, наприклад, вказує вживання модального дієслова must з неперфектною формою інфінітива: necessary – that
must be had or obtained; needed (DCE: 728).
Предикати даної групи (їх перелік можна продовжити) вживаються у реченнях зі специфічною структурою – вони починаються з безособового звороту "It is/was/seems". Наприклад: It was in any way necessary that he should continue to live (J. Joyce).
It would be advisable for someone to sit up all night with him (A. Christie).
It was hopeless to try to convince him that our journey had no political motive (G. Green).
It seems perfectly reasonable and proper to get ourselves well started (I. Murdock).
If Chaney said, it seems useless to deny it (I. Stone).
Темпоральне значення залежної предикації, яка, як правило, представлена неперфектною формою інфінітива або структурою should + неперфектна форма інфінітива, свідчить про відношення узгодження
між ППВ і ПП за темпоральною семою. Порівняй:
* It is necessary that he should have been informed.
* It was hopeless to have tried to convince him.
Прикметники – ППВ даної групи відрізняються від перерахованих вище прикметників із проспективними компонентами значення відірваністю від суб’єкта – об’єктивацією [1: 109], тобто нерелевантністю
семи "особистість". Висловлювання з прикметниками цієї групи – ППВ характеризуються зверненістю
(експліцитною чи імпліцитною) до певної особи/групи людей, і їх часто можна розглядати як непрямий
акт побажання. Останній, як відомо, характеризується віднесеністю до майбутнього. Наприклад:
… it would be necessary for him to proceed without delay ( A. Christie).
… it was advisable to prepare for all contingencies (A. Huxley).
Необхідно відзначити, що семантичні компоненти "бажаність", "можливість" у структурі прикметників цієї групи зближують їх з дієсловами – ППВ з проспективними компонентами значення.
Здатність/нездатність прикметника виступати в обох (атрибутивній і предикативній) синтаксичних
функціях, характерних для даної частини мови, традиційно вважають єдиним критерієм поділу прикметників на центральні та периферійні [2].
Вживаючись у функції предикатива, прикметники означають не якість, а іншу семантичну категорію – стан. Це твердження лежить в основі відокремлення деякими лінгвістами самостійної категорії
стану [ 3, 4, 5 ].
Навряд чи можна ставити під сумнів наявність певної залежності між функцією прикметника і деякими його темпоральними характеристиками. Так, прикметники в атрибутивній функції називають ознаку
або якість, які характеризують певну особу, предмет або явище поза часовим періодом, в той час як прикметники у функції предикатива описують "тимчасові стадії" існування особи або ознаку, яка є актуальною для певного часового періоду, тобто ознаку, обмежену в часі [6:33].
У зв’язку з цим варто відзначити, що темпоральна сема, яка входить до структури ППВ, аналізованих
нами, обумовлена не синтаксичною функцією прикметника, а його лексико-семантичним характером,
який обумовлює його включення у висловлювання. Синтаксична функція предикатива дає можливість
актуалізації ознаки темпоральної співвіднесеності – часової семи, притаманної таким прикметникам як
одиницям словника, а не одиницям мовлення.
Таким чином, ряд прикметників, які, подібно до дієслів, включаються у висловлювання як предикати
пропозиційного відношення, характеризуються наявністю проспективної темпоральної семи. Такі дієслівні та прикметникові ППВ із названим темпоральним компонентом значення мають схожі семантичні
характеристики.
Мовне осмислення понять "бажання", "прагнення", "намір" та ін. відображає конкретні, емоційнопсихічні та ментальні стани особи. Сфера об’єктивної дійсності, яка пов’язана з психічним і раціональним життям людини, відрізняється складністю, багатоаспектністю, неподільністю, що знаходить відображення в семантичній структурі одиниць, які є лінгвістичним засобом їх позначення.
Особливість семантики прикметників із названим темпоральним компонентом значення обумовлена
насамперед тим, що, окрім темпоральної семи проспективності, такі одиниці реалізують значення модальності, оцінки та ін., які тісно переплітаються в їхній семантичній структурі.
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На зв’язок категорії модальності зі значеннями лінгвістичних одиниць, які є об’єктом нашого дослідження, неодноразово вказували мовознавці [7:44-45; 8:157-258; 9, 10:30 та ін.].
У лінгвістичних роботах пропонується немало означень категорій модальності. Не викликає сумніву
правомірність виділення об’єктивної і суб’єктивної модальності, які відповідно вказують на характер
об’єктивних зв’язків, які відображаються у змісті речення, і на ступінь достовірності змісту того ж речення з точки зору того, хто говорить [11:106].
Предикати з проспективними темпоральними семами, які ми досліджуємо, представляють залежну
пропозицію як можливу, бажану предметну ситуацію, тобто в форму побажання, припущення, які характеризуються різним ступенем достовірності, втілюється суб’єктивне ставлення того, хто говорить, до
реальності висловлювання. Отже, названі модальні значення, які показують певне ставлення суб’єкта
модусу до події, яку виражає ПП, відносяться до сфери суб’єктивної модальності.
Поряд із прогнозуванням проспективного часового значення залежної від них пропозиції ППВ, які ми
вивчаємо, задають ПП і певне значення оцінки. Семантика предикатів зі значенням бажання, наміру
пов’язана з оцінкою [12:293]. Людина бажає, має намір, вважає за необхідне здійснити те, чому приписує
оціночний знак "+" ("добре"), тобто, перспектива здійснення предметної ситуації, яку описує ПП, залежний від ППВ, що виражаються прикметниками eager, anxious, advisable, desirable, necessary та ін., оцінюється суб’єктом модусу як позитивна. Той факт, що в корпусі ППВ із проспективними семами мають
перевагу одиниці з оціночним знаком "+", обумовлений прагненням людини до позитивних емоцій. Із
майбутнім, як правило, пов’язують приємні факти чи події [13:33].
Наявність семи оцінки в значенні названих прикметників не є невипадковою, вона обумовлюється
семантикою цих одиниць, які відображають сферу психічного сприйняття людини, її інтелектуальної
діяльності, що передбачає відбиття дійсності у свідомості людини та її певне ставлення, яке проявляється під час цього процесу [14:120].
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. События. Факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English. – Moscow: Vyssaya skola, 1982. –
391 p.
3. Бархударов Л.С. О так называемой категории состояния // Иностр. языки в школе. – 1958. – №5. – С.114-116.
4. Хаймович Б.С. Существует ли "категория состояния" в английском языке? // Труды кафедры иностр. языков
Днепропетр. хим.- технол. ин-та. – Вып.1. – Днепропетровск, 1961. – С.3-11.
5. Ильиш Б.А. О частях речи в английском языке // Вопросы теории частей речи. – Л.: Наука, 1968. – С. 141-145.
6. Семантические типы предикатов. – М.: Наука, 1982. – 365с.
7. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. – 416с.
8. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. – 368с.
9. Салье Т.Е. Роль инфинитива и инфинитивных конструкций в создании функциональной перспективы
предложения в современном английском языке: Дис. … канд. филол. наук. Л., 1983. – 205с.
10. Сердечный Ю.В. Семантика и функция модальных глаголов // Семантико-функциональный аспект изучения
языковых единиц разных уровней. – Сб. научн. тр. Днепропетровск. гос. ун-та. Днепропетровск, 1987. – С.30-37.
11. Медведева Л.М. Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального
взаимодействия (на материале английского языка): Дис. … д-ра филол. наук. – К., 1983. – 486с.
12. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М.: Наука, 1985. – 228с.
13. Бурлакова В.В. Влияние семантики глагола на значение зависимых // Сб. науч. тр. – Семантика и
функционирование английского глагола. – Горький: Изд-во Горьковск. гос. пед. ин-та, 1985. – С.30-35.
14. Елизарова Г.В. Влияние структурно-семантических особенностей главной части на коммуникативное значение
предложений типа It is hoped that he will come // Структура и семантика предложения и текста в германских языках. –
Л.: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1987. – С.116-121.

1.
2.

DCE – Longman Dictionary of Contemporary English. : Longman Group Ltd, 1998. – 1303p.
WDAL – Webster’s New World Dictionary of the American Language. – Cleveland, Ohio : Prentice Hall Press, 1996. –

1574c.
Матеріал надійшов до редакції 22.12.02 р.
Сингаевская А.В. Особенности семантики прилагательных – ППО с проспективными
темпоральными семами.
Рассматриваются прилагательные современного английского языка – предикаты пропозиционального
отношения, которые прогнозируют проспективную темпоральную перспективу зависимой пропозиции.
Syngayivska A.V. Semantic Peculiarities of the Adjectives with the Prospective Temporal Semes.
The group of Modern English adjectives – modus predicates which predict the prospective temporal perspective
of the dependent dictum predicate are analysed in the article.
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ПОЛІСЕМІЯ В ТЕКСТІ: ТИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ
У статті аналізуються основні типи реалізації полісемії у художньому тексті і пропонується їх класифікація.
Явище мовленнєвої полісемії пов’язане з основними проблемами лексичної семантики, контекстології, лінгвістики тексту. У вітчизняній лінгвістиці склалися контекстологічні концепції Н.Н. Амосової [1],
Г.В. Колшанського [2], сформульовано "закон комплементарності мови”, в якому відображено взаємозв’язок багатозначності й контексту [2:62]. Виходячи з тези про релятивну природу значення, Д.Н. Шмельов запропонував концепцію дифузних значень полісемантичних слів у мові й мовленні [3]. Але недостатньо дослідженими залишаються питання про комунікативно-функціональне навантаження лексичної
полісемії та видів лексико-семантичних варіантів у різних типах текстів, про системне спрямування типів
лексичних значень на виконання певних текстових функцій, про відношення між семантичними варіантами багатозначних слів, які реалізуються в межах мікро- й макротексту.
Як виявив Р. Якобсон [4], мовленнєва багатозначність (ambiguity) – одне з головних понять теорії поетичного (в широкому значенні) використання мови. У поезії слово має функціональну автономію, більшу самостійність, аніж в інших типах тексту.
У лінгвістиці обґрунтованим є теоретичне положення про семантику слова, що дає змогу пояснити
багатозначність слова в мовленні, виходячи з його мовних характеристик, з урахуванням специфіки мовленнєвого акту [5:5]. Ф.А. Литвин розрізняє дві можливості: "Мовленнєва багатозначність може бути
випадковою, ненавмисною... або навмисним, свідомим використанням багатозначності слова” [5:2].
Мовленнєва багатозначність безпосередньо пов’язана з поліфункціональністю контексту щодо актуалізованого слова. Взаємодіючи з полісемантичним словом, контекст виконує три основні функції: зняття,
нейтралізації полісемії ( контекст виступає при цьому як ідентифікатор і актуалізатор відповідного лексико-семантичного варіанту); збереження неоднозначності, багатозначності (відоме також як подвійна
актуалізація, амбівалентність, двохплановість висловлювання); розвитку полісемії (через введення цього
семантичного варіанту до нового, незвичного оточення, часто – до так званого стилістичного контексту).
Саме третя функція контексту є одним із визначальних факторів у механізмі семантичної деривації [6].
Для повної семантичної характеристики слова необхідно брати до уваги його синтагмо-полісемію та
парадигмо-полісемію [7:96]. Синтагмо-полісемія ґрунтується на сполученнях слова в тексті: чим більше
різних слів сполучаються із тим, яке розглядається, в заданому об’ємі виявлених у тексті сполучень, тим
більш широкою є багатозначність слова в синтагматичному плані мови. Парадигмо-полісемія встановлюється за даними словників про кількість значень слова [7:96].
Взаємодію слова й тексту (висловлювання як його мінімуму) можна вивчати, дотримуючись різних
підходів: семасіологічного (від форми слова до змісту тексту), ономасіологічного ( від задуму, розуміння
до способів його словесного вираження), семантико-категоріального (вихідна позиція – семантична категорія, в нашому випадку – полісемія та її реалізація в тексті).
Функціональний аналіз лексичної багатозначності передбачає дослідження парадигмо- й синтагмополісемії. Питання про умови й типи реалізації полісемії в тексті необхідно вирішувати, враховуючи закономірності й кореляції, які відображають взаємостосунки між значенням слова й семантичною структурою висловлювання (тексту).
Виділені за останній час типи інформації в тексті (змістово-фактична, змістово-концептуальна й змістово-підтекстова) являють собою ніби дзеркальне відображення трьох семантичних аспектів слова: денотативного, сигніфікативного й конотативно-прагматичного [8:27-28]. Тексти, звичайно, створюються на
основі різних лексичних і граматичних засобів, але домінують у кожному з трьох видів інформації відповідні типи лексичних значень.
Ще одна кореляція стосується структури висловлювання й лексико-семантичних мікросистем багатозначних слів. Між цими сутностями існують відношення паралелізму, ізоморфізму на логікосемантичному рівні, які проявляються в наявності загальних семантичних (ономасіологічних) категорій
діяча, дії, ознаки й т.п. Функціональний аналіз полісемії підтверджує цей своєрідний "ізосемантизм” синтагматики й парадигматики.
При виявленні типів внутрішньотекстових відношень між лексико-семантичними варіантами одного
й того самого полісеманта, ми спираємося на принципове положення, висловлене В.В. Виноградовим:
"Незалежно від його даного уживання слово присутнє в свідомості з усіма своїми значеннями, з прихованими й можливими, які готові з першого приводу випливти на поверхню”[9:17]. Одержані під час асоціативного експерименту дані психолінгвістів про те, що різні семеми одного й того самого полісеманта
зберігаються в різних "комірках” нашої мовної пам’яті, не відміняють вказане положення, оскільки між
© Соколовська С.Ф., 2003
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"комірками” існує постійний і міцний взаємозв’язок. Поза тим, при активному "метасеміотичному” використанні мови в художній творчості (наприклад, М. Цвєтаєва в російській поезії, І.Р. Бехер, Г. Кант,
Г. де Бройн у німецькій прозі) кожне слово оточене багатим ореолом зв’язків і асоціацій за значенням і
формою.
"Симультанну” присутність мікросистеми багатозначного слова в мовній свідомості доводять стилістичні дослідження, які виявляють, що при актуалізації одного зі значень слова в мовленні "решта значень
усуваються не повністю, а існують як певне стилістичне тло” [10:120]. Аналіз текстів художньої прози
доводить, що полісемія та омонімія, об’єднані широким поняттям багатозначності, відіграють при
сприйманні тексту більш важливу роль, ніж антонімія та синонімія.
Розглянемо типи міжсемемних відношень (в межах багатозначного слова) й міжлексемних взаємодій,
пов’язаних із полісемією, що реалізуються в текстах художньої літератури.
1. У тексті (частіше в одному висловлюванні й більш рідко – в надфразовій єдності) використовуються різні семантичні варіанти одного слова. Іменники реалізують метонімічні моделі, наприклад "діяч –
дія”, "твір (предмет) – заклад”, "загальне – спеціальне поняття”:
"Doch ehe Groth den weiteren Teil des Berichts gedanklich an sich ziehen konnte, übernahm die Leitung
wieder die Leitung” (J. Becher. Abschied).
"Die frühere Fassung der kleinen Oper Jean-Jacques "Der Dorfprophet” gefalle ihm besser als die neue, die
jetzt an der Pariser Oper spielten” (L. Feuchtwanger. Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis).
"Da schien mir für einen Augenblick meine Schwimmerei kein Ziel zu haben, trotzdem bei den Wettkämpfen
eine Tafel das Ziel anzeigte” (J. Becher. Abschied).
Класичним прикладом актуалізації різних значень слова-полісеманта в мікротексті є анекдоти, в яких
відбувається підміна одного семантичного варіанту іншим, із чого й виникає комічний ефект:
"Uhland war bekannt dafür, dass er sehr kurze Briefe schrieb. Einmal behauptete er bei Tisch, dass jedes
Ding zwei Seiten habe. Da lächelte seine Frau und meinte: "Deine Briefe, mein Lieber, die haben immer nur
eine Seite”” (A. Buscha, J. Buscha. Sprachscherze für den Ausländerunterricht).
2. У багатозначних дієслів і прикметників частіше, ніж у іменників, наявне зміщення різних семем в
одній і тій самій словоформі. Цей тип реалізації полісемії в тексті можна назвати функціональносемантичним синкретизмом. Таке явище виступає при однаковому керуванні дієслова в різних лексикосемантичних варіантах:
"Die Bedienten trugen schwarze Jabots und Trauermienen nach dem Tod von Rousseau” (L. Feuchtwanger.
Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis) (об’єкти: конкретне – абстрактне);
"Hans Miklas trainierte zäh, bekam kleine Rollen und unterhalb der Backenknochen immer schwärzere
Löcher” (K. Mann. Mephisto) (дія – фізичний стан);
"Ungewaschen, ungekämmt trat Irene in die Küche und in sein Leben” (G.de Bruyn. Preisverleihung) (конкретне – абстрактне).
Якщо семеми дієслова мають різне управління, дієслово повторюється:
"Ihre Mutter floh den Luxus nicht, sie floh in den Luxus” (G. de Bruyn. Preisverleihung) (уникати – знайти
порятунок у чомусь);
"Das paßte nicht zu David Groth, paßte ihm nicht” (H. Kant. Das Impressum. Rütten und Leuning) (пасувати – годитися, влаштовувати).
3. Розповсюдженим типом відношень між лексико-семантичними варіантами полісеманта в тексті є
взаємодія синтаксично вільного й фразеологічно зв’язаного уживання одного й того самого слова (зазвичай у різних значеннях). На такій кореляції будується гра слів. Наприклад:
"Mann, war der Hund dämlich! Mein Vater hat sich alle Mühe gegeben, ihn scharf zu machen, aber alles,
was er davon hatte, war ein toter Hund” (H. Kant. Die Aula. Rütten und Leuning).
"Komm, ich mach dir Licht. Und es war, als erfüllte die Mutter das Zimmer mit ihrem Licht”(J. Becher.
Abschied).
Ключовими словами можуть бути дієслова:
"Und manche kommen ins Schielen, wenn ein Minister kommt, und manche kommen in langwährendes
Stottern, wenn man ihnen mit einem Ministerposten kommt” (H. Kant. Das Impressum. R ütten und Leuning)
4. Переносні (вторинні) значення зближуються й протиставляються в тексті, що показує тісний взаємозв’язок полісемії й антонімії в мовленнєвій реалізації мовної системи. В одному мікротексті зустрічаються переносні значення, які підлягають або синонімічному зближенню, або протиставленню.
Можливі різні комбінації тематичної приналежності основного значення й співвідношення переносних значень у мікротексті:
- основні значення однієї тематичної групи виступають у вторинних значеннях як "контекстуальні антоніми”: Hand, Kopf (частини тіла) – "Unser Land braucht alle Hände. Aber braucht es nicht auch alle Köpfe?”
(H. Kant. Die Aula. Rütten und Leuning) (фізична – розумова праця та її представники); Lamm, Wolf (тварини) – "Als Mensch war der Büchsenmachermeister Treder ein Lamm, als Büchsenmachermeister war er ein
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reißender Wolf”(H. Kant. Das Impressum. Rütten und Leuning) (покірливість – агресивність, пор. вовки й
вівці);
- слова однієї тематичної групи у вторинних значеннях зближуються в мікротексті як синоніми (пор.
назви мінералів, гірських порід у значенні "гроші”: Bims, Flins, Gips, Kohlen і под.): Bühne, Haus (споруди, будівлі) – "Der alte Vorkämpfer einer geistigen Bühne mußte es gramvoll mit ansehen, dass in seinem
Hause Schwänke und Operetten das ernste Stück zu verdrängen begannen” (K. Mann. Mephisto) (Bühne, Haus =
Theater);
- первинні значення належать до різних тематичних груп, вторинні значення в мікротексті протиставляються: "Die Butter wird knapp, aber Kanonen sind wichtiger”(K. Mann. Mephisto) (про підготовку Германії
до війни, пор. Kanonen statt Butter війна – добробут, мир); "Wenn er Maharaja von Eschnapur ist, fährt er
Elefant und nicht mehr Wolga!” (H. Kant. Das Impressum. Rütten und Leuning) (екзотичний – "цивілізований” транспорт);
- первинні значення – різні тематичні групи, вторинні значення зближуються як синоніми:
"Hitlerdeutschland organisierte ein Netz von Spionen” (K. Mann. Mephisto);"Trotz der Überwachung durch eine
Armee von Spitzeln” (K. Mann. Mephisto) (сітка, армія шпигунів – велика кількість).
Цей тип реалізації полісемії демонструє, що гіпоніми в парадигматичному й синтагматичному контексті "перетворюються” на синоніми й антоніми (пор. словотвірні синоніми Erdapfel – Erdbirne,
Klatschschwester – Klatschtante). При актуалізації мови в мовленні ієрархічні відношення трансформуються у функціональні (у випадку синонімії – ізофункціональні).
5. Продуктивним типом реалізації полісемії є взаємодія в одному мікротексті лексичної багатозначності й словотвору. Семантичні відношення є такими, що в простому слові й другому елементі композиту
(кореневої частини деривату) реалізуються різні значення полісеманта. Постає дериваційно обумовлена
гра слів. Наприклад: "Bei Hettstedt hatte er Xaver mit einer Mauser geschossen und war mit einer Parabellum
ins Bein geschossen worden, in Neukölln hatte er mit einem Stuhlbein hantiert, und eines Stuhlbeines wegen war
seine Nase nicht mehr ganz gerade...” (J. Becher. Abschied) (нога – ніжка стільця); "Man war König beinahe,
wenn man Schützenkönig war...” (H.Kant. Das Impressum. Rütten und Leuning) (король – найкращий стрілець, "король стрільців”).
Типовим випадком мовленнєвої реалізації полісемії є скорочення складного слова компонента (зазвичай такого, якому можна дати визначення), що як самостійний елемент словника відзначається багатозначністю (Eisenbahn ® Bahn): "Was säufst du die ganze Leitung aus! Kerl!” (J. Becher. Abschied)
(Wasserleitung).
6. У сучасному слововживанні формуються нові поняття, нові значення слів або відтінки значень.
Контекст виконує в таких випадках функцію розвитку полісемії. У художніх текстах процес неологізації
лексики (на рівні нових семем) відбувається не так активно й очевидно, як у науково-технічній прозі.
Наприклад: Papiere – рукописи: "Machen Sie die Papiere zu Geld, solange sie noch ihren Wert haben”
(L. Feuchtwanger. Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau) (тут: рукописи
Руссо); Messer – лезо: "Weil der Vater es fertigbrachte, mit dem scharfen Messer sich nicht zu schneiden. Er
bleckte, das Messer ansetzend, andachtsvoll in den Spiegel” (J. Becher. Abschied).
Нові значення слів (відтінки значення) формуються на основі стійких словесних комплексів шляхом
автономізації їх компонентів: Galle – перен. "жовч”; "лють, злість”: "Galle regt sich bei ihm, ihm kocht die
Galle” (H. Kant. Die Aula. Rütten und Leuning) (його охопила лють).
7. Відповідно до комунікативної інтенції автора, слова в звичному або новому контексті можуть набувати індивідуальних авторських асоціацій: "Ringelnatz erzählte aus seinem Leben. Da staunte eine
Zuhörerin: "Sie haben wirklich ein wechselvolles Leben hinter sich!” – "Stimmt”, sagte er” (A. Buscha,
J. Buscha. Sprachscherze für den Ausländerunterricht) (бурхливе, наповнене подіями і "наповнене векселями” життя).
8. Особливим типом реалізації багатозначності в тексті є обігравання власних імен. У німецькій мові
часто можна зустріти формальний збіг власних імен і загальних (пор. прізвища Berg, Hirt, Koch, Müller,
Sorge, Wagner). На цьому збігові будується комічний ефект багатьох історій і анекдотів. Висловлювання
Бетховена про Баха: "J.S. Bach – kein Bach, sondern ein Meer!” Епізод із життя Г. Гауптмана: "Vor einer
Premiere hörte der große Dramatiker in der Halle des Hotels zwei Damen sprechen. Da sagte eine zur anderen:
"Hier sitzt er ja, wie Goethe sieht er aus. Er müßte nur anders heißen. Meine Waschfrau ist auch eine geborene
Hauptmann”. Da trat er an ihren Tisch, verbeugte sich und sagte: "Gn ädige Frau, wenn mein Stück Erfolg
haben sollte, werde ich die Regierung bitten, daß ich mich Oberst nennen darf” (A. Buscha, J. Buscha.
Sprachscherze für den Ausländerunterricht).
9. У макротексті зустрічається такий тип реалізації полісемії, коли в тканині художнього твору використовується лейтмотивне (ключове) слово в різних значеннях або ж на тлі інших домінує одне значення,
найбільш актуальне для заданої тематики.
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У романі І. Бехера "Прощання” одним із ключових слів є Klasse, що спочатку виступає у значеннях
"клас (учні)”, "класна кімната”, а наприкінці книги в міру прозріння головного героя все більше актуалізується значення "клас суспільний”.
У романі Т. Манна "Будденброки" Ганно і його друг Кай називають прусську гімназію Anstalt (слово
має значення "навчальний заклад”, "психлікарня”, "в’язниця”). Така характеристика школи ніби підготовлена попередніми подіями в романі: зять Тоні – Вайншенк потрапляє до в'язниці (Strafanstalt), її брат
Кристіан опиняється в божевільні (Irrenanstalt). Полісемія ключового слова та її реалізація в тексті –
один із засобів лексичної когезії.
10. Порівняно рідко можна зустріти такий тип реалізації полісемії, як потенційна (латентна) двозначність, двохплановість слова (словоформи), яка, можливо, не "запрограмована” автором, але цілком може
сприйматися читачем: "Alle erhoben sich und standen schweigend, als Professor Vogel die Klasse verließ”
(J. Becher. Abschied) (вийшов із класу й залишив клас учнів); "Der Vertreter vom Betrieb Hohes Ziel, dem
Suhler Jagdwaffenbetrieb, war leicht zu finden” (H. Kant. Das Impressum. Rütten und Leuning) ("висока ціль”
– задача; інше значення, що "випливає” у зв’язку з полюванням і мисливськими рушницями – "ціль, мішень”).
Підсумовуючи, відзначимо, що полісемія, яка реалізується в тексті за одночасного вживання різних
семем однієї лексеми та у взаємодії з синонімією, антонімією, фразеологією й словотвором, виконує цілий комплекс комунікативно-прагматичних функцій. Дослідники виділяють такі функції, як підвищення
експресивності висловлення, створення комічного ефекту, відтворення забутих зв’язків між значеннями,
оформлення мовленнєвої характеристики персонажів і авторського мовлення. До них додамо наступні
функції: здійснення лексичної когезії у фразі, між абзацами й у макротексті (ключові слова); ефект обдуреного сподівання; відновлення внутрішньої форми власних імен; метамовна функція.
Вкажемо й на більш загальні, семіотичні функції полісемії. Це збільшення глибини тексту шляхом
розширення асоціативно-метафоричного поля слів і їх значень; підвищення рівня знаковості й інформативності тексту за рахунок актуалізації мовної форми, внаслідок чого форма мовних одиниць стає змістовно значимою; посилення асиметрії між планом зображення й змістовим планом тексту, що призводить до зростання концептуального й емоційного потенціалу тексту, до можливості його нового прочитання й "реінтерпретації”.
У сучасній німецькій мові (в художній і діловій прозі) реалізуються різні моделі полісемії, що призводить до розширення синтагматичних зв’язків слів і зміни їх значень. Модель "теорія – практика” демонструє перехід від абстрактних до конкретних понять: назви наукових дисциплін означають прилади,
пристрої, прийоми, певним чином характеризують конкретні дії й предмети: "Man müßte eine Maschine
haben, ein Tyrometer, so einen Apparat mit Kybernetik, mit Mikrophon und einer Skala” (H. Kant. Die Aula.
Rütten und Leuning).
Важливим комунікативним фактором полісемії є тенденція до "номіналізації” художньої прози. Протиставлення художніх і наукових текстів за ознакою "конкретність – абстрактність” дещо згладжується
за рахунок зростання ролі іменників у белетристиці. Посилення позицій іменників і субстантивних утворень – одна з тенденцій розвитку сучасної німецької мови [11:152]. Особливо часто вживаними в художній прозі є словосполучення, що об’єднують конкретні й абстрактні назви: das Licht der Vernunft, die
Flamme des Wahnsinns, die Stimme des Herzens, ein Schleier von Traurigkeit. Такі словосполучення становлять собою трансформації висловлень: er war in Zorn entbrannt – die Flammen des Zornes, sein Entsetzen
brach mehrmals aus – Ausbrüche des Entsetzens.
Сполучення типу die Stimme der Angst, ein Funken von Begabung є показовими з тієї точки зору, що вони зближують два полюси – конкретність і абстрактність – через образно-переносне значення іменника,
який своїм прямим значенням вказує на конкретний, чуттєво сприйманий предмет або явище (Licht,
Flamme, Funken, Stimme). Більш рідко можна спостерігати зворотну послідовність – абстрактна ознака +
конкретний предмет: die Fülle des Haares, der Zauber dieser Situation.
У мікротексті спостерігаємо перенесення ознаки з одного об’єкту на інший. У реченні "Er schlug die
Augen auf und blickte in einen fragenden Kreis von Gesichtern”(S. Lenz. Der Mann im Strom) ознака fragend
відірвалася від свого носія Gesicht (й наступного Mensch) і приєдналася до іншої ознаки того самого носія – Kreis (von Gesichtern), разом із ним слову Kreis приписується сема істоти.
Інші процеси впливають на виникнення словосполучень типу die Qual der Fragen (die Fragen quälen
ihn ® quälende Fragen ® Qual der Fragen). Тут відбувається "субстантивація” ознаки, перетворення її на
активну субстанцію.
Таким чином, у мовній системі наявні семантичні ознаки (семи) різного ступеня активності й рухомості. Найбільш мобільними семемами (в складі іменників) можна вважати семи конкретності – абстрактності й істоти (особистості).
Особливий вплив на рух сем у тексті й семантичні перенесення, на формування відтінків і нових семем (полісемії) мають сильні функціонально-семантичні позиції в мікро- й макротексті. Найважливіші з
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характеристика, ідентифікація + оцінка (з вказівним займенником), звернення, емфаза, вигук (Klasse!
Чудово! Блискуче!), заперечення при іменнику (kein Aas, keine Idee, kein Funken Begabung ).
Комунікативний характер полісемії підтверджується (поруч із відображенням структури ситуації в
мікросистемі полісеманта) таким фактором мови, як порядок слів у реченні. Порівняння німецького й
українського порядку слів у простому реченні (укр. підмет – присудок + доповнення, обставини; нім.
"рамка”: підмет – змінювана частина присудка + доповнення, обставини – незмінна частина присудка)
виявляє, що в українській мові думка розгортається від загального (S + V) до конкретного, а в німецькій
– від частин до цілого (присудок завершує висловлювання). Таким чином, відображається співвідношення між мовою та мовленням (мова, парадигматика – рух від конкретного до загального, мовлення, синтагматика – перехід від загального (задуму) до конкретного, до його втілення). Порівняльні дослідження й
раніше виявляли високу "синтагматичність” української мови й високу "парадигматичність” німецької.
Звідси висновок, підтверджений рядом інших факторів і залежностей, – німецька лексика, в тому числі й
полісемія, має більш "парадигматичний”, регулюючий характер, аніж українська. Однією з найважливіших причин цього є надзвичайна продуктивність німецького словотворення.
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Соколовская С.Ф. Полисемия в тексте: типы реализации и функции.
В статье анализируются основные типы реализации полисемии в художественном тексте и
предлагается их классификация.
Sokolovska S.F. Polysemy in the Text: Types of Realization and Its Functions.
The article deals with the analysis of the main types of realization of polysemy in a literary text and contains
their classification.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ
СЛОВОТВІРНИМ ГЕНЕЗИСОМ
У статті розглядаються структурно-семантичні особливості типів складних слів, що виникли в результаті двох процесів – лексикалізації та інтеграції словосполучень
Той факт, що складні слова (композити) походять від змінних та сталих словосполучень, є загальновизнаним, хоч і потребує деяких уточнень. Е. Бенвеніст вважав, що складні слова необхідно розглядати
не як морфологічні типи, а як синтаксичні структури. "Іменне словоскладення – це мікросинтаксис. Кожний тип складних імен слід вивчати як трансформацію якого-небудь типу змінного словосполучення"
[1:241].
Але мовні факти свідчать про те, що далеко не кожний тип складного слова є результатом структурної трансформації словосполучення. Серед складних слів легко розрізнюються, з одного боку, лексичні одиниці, утворені шляхом деформації і морфологічних модифікацій словосполучення (порушення
лінійного порядку компонентів, додавання суфіксів і т. ін.), наприклад, lily-white, long-noted, green-eyed,
nice-looking, blame-worthy, sun-lit і т. ін., з другого боку, – складні слова, утворені від словосполучення
без зміни його форми, наприклад: stay-at-home, blackboard, small-talk, go-between, also-ran і т. ін.
Лише перший процес приводить до лексикалізації словосполучення (структурної трансформації за
Е. Бенвенізом), тоді як другий – являє собою інтеграцію словосполучення у складне слово. "Інтеграція
словосполучення – один із виявів процесу метаморфізму, що полягає в трансформації словосполучення
у складне слово зі збереженням лінійного порядку компонентів і призводить до міжрівневої рівнойменності" [2:8].
Різниця у словотвірному генезисі складних слів відбивається на їх структурно-семантичних особливостях.
Ознаки, притаманні складному слову, що виникло в результаті лексикалізації словосполучення,
оформлюють його як єдине ціле. Компоненти слова – морфеми – не мають самостійного оформлення,
одержуючи його лише в складі слова. Компоненти словосполучення – слова – мають самостійне
оформлення. Цілісна оформленість композити відрізняє її від словосполучення.
Так, у складному слові book-filled, на відміну від словосполучення filled with books, відсутній словозмінний суфікс –s. Порівняймо також відсутність суфіксу множини у відіменникових компонентах таких слів, як five-room flat, tree-lined (house), ten-item list і т. ін. Зрозуміло, що такий компонент, якщо б
він був словом, мав би форму множини. Наприклад, з аналізу book-filled room ясно, що коли б перший
компонент був словом, він мав би форму books (кімнату можна заповнити книгами, а не однією книгою).
Показниками цілісної оформленості великої групи слів – лексикалізованих словосполучень – є словотвірні суфікси –ed, -er, -ecal, -ish, які належать до всієї композити в цілому: grey-eyed, long-legged, redfaced; bull-necked; free-thougher, Wall-streeter, old-timer, top-ranker; commonsensical; stand-offish та ін.
Композити такого типу слід відрізняти від композит, у яких суфікс належить не до складного слова в
цілому, а до одного з компонентів, наприклад, trouble-maker, war-maker, opera-goer, cinema-goer і т. ін.
Ще однією ознакою цілісної оформленості слова, утвореного в результаті лексикалізації словосполучення, є порушення синтаксичних зв’язків. Так, у складних прикметниках типу уеllow-green, lily-white
перший компонент пояснює, уточнює другий. Однак за нормами сучасної англійської мови при даному
порядку компонентів ані іменник, ані прикметник не може бути означенням прикметника.
Ознаки цілісного оформлення композит-лексикалізованих словосполучень можуть виступати у комбінації. Так, у прикметнику starlit показниками цілісного оформлення виступають об’єднуючий наголос, відсутність словозмінного суфіксу, порушення норм синтаксису.
Щодо семантичних особливостей композит-лексикалізованих словосполучень, слід зазначити, що більшість з них неідіоматична. Це стосується насамперед прикметників: ice-cold, mud-covered, fourroomed, profit-seeking. Ідіоматичні прикметники зустрічаються значно рідше: cold-footed, two-faced, loudmouthed.
Композити-лексикалізовані словосполучення головним чином є однозначними. Зафіксовано лише
окремі випадки полісемії прикметників, наприклад, left-handed – 1) той, що робить все лівою рукою;
2) незграбний; 3) сумнівний; one-eyed – 1) одноокий, кривий на око; 2) нечесний, недобросовісний.
Моделі утворення композит шляхом інтеграції словосполучення дуже різноманітні. Фактично, всі
структурні моделі змінних словосполучень можуть підлягати інтеграції у складне слово.
Ознаками цілісного оформлення складного слова в даному процесі виступає лише об’єднуючий наголос (у більшості випадків) та синтаксична функція в реченні. Синтаксичних структурних трансформацій,
як було зазначено вище, словосполучення не зазнає.
© Соловйова Л.Ф., 2003
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Серед синтаксичних особливостей композит-інтегрованих словосполучень слід зазначити:
1) високий ступінь їх ідіоматичності. Особливо багато композит з ідіоматичним значенням моделі
А+N: blackcap, bluejacket, long-horn, shorthand, whitewash, low-brow та ін;
2) багатозначність:
framework а) зруб; б) каркас; в) рама; г) крокви;
3) здатність до конверсії. Д.І. Квеселевич, зазначаючи цю особливість композит, запропонував розрізняти безпосередньо-інкорпоровані та конверсивно-інкорпоровані складні слова. Перші зберігають співвіднесеність з певною частиною мови словосполучення-прототипу, наприклад:
black board (субстантивне словосполучення) – blackboard (n.); free for all (ад’єктивне словосполучення) – free-for-all (adj.); down town (адвербіальне словосполучення) – downtown (adv.) і т. ін.
Другі не зберігають такої співвіднесеності через конверсію, наприклад:
stand-in (дієслівне словосполучення) – stand-in (n.).; after noon (адвербіальне словосполучення) – afternoon (n.).; herring bone (субстантивне словосполучення) – herring bone (adj.) та ін. [2:55].
Слід зазначити, що конверсивність композит-інтегрованих словосполучень дуже часто має оказіональний характер, наприклад: a big-city accent; the staircase corkscrewed up; a little get-together; give smb. a
run-through; a pig-in-the-poke proposal і т. ін.
Композити, утворені шляхом інтеграції словосполучення, мають двоїстий характер інформативної
структури. З одного боку, вони відрізняються цілісною ідіоматичною номінацією, а з другого – ця цілісність може розчленовуватись у свідомості носіїв мови завдяки роздільній номінації словосполученняпрототипу [2:60]. Двоїстість часто слугує цілям стилістичної модифікації, а також створенню потенційних слів, наприклад:
Its better to be a has been than a never was (A.J. Cronin);
4) наявність процесу розпаду полісемії. Окремі значення багатозначних слів, утворених шляхом інтеграції словосполучення часом розходяться так далеко, що це дає підстави говорити про розпад полісемії,
в результаті якого виникають омоніми, наприклад:
set-off (n.): а) контраст; б) прикраса; в) компенсація; г) зустрічна вимога; ґ) костюм; д) стіл, накритий
для фуршету; е) прийом гостей.
Залежність структурно-семантичних особливостей англійських композит від словотвірного генезису
останніх ще недостатньо вивчена і може скласти тему окремого актуального дослідження.
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Соловьёва Л.Ф. Структурно-семантические особенности английских композит, связанные с их
словообразовательным генезисом.
В статье рассматриваются структурно-семантические особенности типов сложных слов, возникших
в результате двух процессов – лексикализации и интеграции словосочетания.
Solovyova L.F. Structural and Semantic Peculiarities of English Compounds Caused by Their
Word-forming Genesis.
The article focuses on structural and semantic peculiarities of compounds formed through two processes – those
of lexicalization and integration of phrases.
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УДК 811.111’38
І.Е. Сніховська,
старший викладач
(Житомирський педуніверситет)
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНОЇ ГРИ В УМОВНО-РЕАЛЬНОМУ АСОЦІАТИВНОМУ ПОЛІ
У статті розглядається мовна гра як різновид людської діяльності, передумови її функціонування в умовно-реальному ігровому полі.
Однією з провідних характеристик сучасного лінгвістичного мислення є антропоцентризм, який зумовлює стабільний інтерес до мовленнєвих явищ, які відображують прояв людського фактора. Антропоцентричний підхід у лінгвістиці обумовив посилення уваги дослідників до ролі комунікативної функції
мовних засобів, суб'єктивного фактора в мовленні. В центрі дослідження антропоцентричної лінгвістики
знаходиться прагматичний підхід до мови як до інструмента і об'єкта мовленнєвої діяльності, проблема
активності учасників комунікативного акту в реалізації заданих системою правил мовленнєвої поведінки.. Комунікативний смисл слова при такому підході розглядається як "функція відповідності інтерпретаційних можливостей слухача і мовця" [1].
В рамках антропологічного подходу до опису мови слово як одиниця мовленнєвої діяльності розглядається з урахуванням того, що "значення є не більш як потенціал для реалізації в живому мовленні"
[2:305].
Оскільки і мовлення, і гра є різновидами людської діяльності, актуалізація мови в мовленні може бути
підданою різного роду обіграванням. Але до ХIХ сторіччя зв'язок мови й гри не розглядався в наукових
дослідженнях, хоча у філософії й лінгвістиці порівняння мови з грою було досить розповсюдженим. Так,
Ф. де Сосюр кількаразово удається до проведення аналогії між основними властивостями мови й гри [3].
Близькою до гри в мові структурою він вважав шахи, аргументуючи своє припущення тим, що як для
шахів, так і для мови актуальними є такі поняття, як "системність", "значимість", "правило", а також протиставлення зовнішнього і внутрішнього, диахронії й синхронії.
Л. Вітгенштейн також звертається до гри у шахи, порівнюючи різні типи вживання мови з типами
партій, в результаті чого в його лінгвістично-філософській концепції поняття гри набуває ґрунтовного
значення для інтерпретації мови і трактується досить широко. До того ж він ставить під сумнів ствердження про те, що будь-яка гра є цілком підпорядкованою і звідусіль обмеженою правилами [4:84], адже,
на його думку, питання про саме поняття правильності слідування правилам визначається однаковістю їх
виконання іншими членами суспільства: так звана логічна необхідність є особливим випадком психологічної необхідності [4:143-242]. Не стільки підпорядкованість правилам, а саме різноманітність, варіативні якості ігор в цілому є підставою для проведення аналогій з лінгвістичними феноменами.
У багатьох інших наукових працях, присвячених дослідженню гри, зазначається, що ігрову інтерпретацію можуть отримати різноманітні явища, в тому числі й мовні. Так, М.А. Кронгауз звужує поняття
мови й гри до диалогу й розглядає поняття гри в рамках метафори "Гра – це диалог". Можливість представити будь-яку гру у вигляді діалогу на особливій ігровій мові дозволила йому диференціювати основні риси таких ігор-диалогів. На думку вченого [5:56], при моделюванні дискретних ігор можна вичленовувати три типа правил, релевантних як для дискретних ігор, так і для реальних диалогів: (1) правила
побудови одиниць ігрової мови; (2) правила комунікації, в тому числі прагматичні постулати П. Грайса й
(3) ігрові стратегії, що дозволяють участникам диалогу-гри наближатися до здійснення поставленої мети.
У розумінні гри як різновиду людської діяльності немає одностайності. У філософській концепції гри
І. Кант звертає на себе увагу аналіз даного феномена в аспекті дихотомії "реальне – умовне". Гра
визначається як "видимість", "істина у явищі", але усвідомлення цієї "граючої видимості" за умови
розуміння істинного стану речей "…утримує душу в приємному коливанні між границями омани й
істини і надзвичайно тішить душу, яка свідома своєї проникливості" (Кант). У даній трактовці міститься
один із найважливіших основних постулатів визначення гри як різновиду умовно-реальної діяльності.
Подібна думка звучить також у Й. Хейзінга про те, що будь-яка гра проходить всередині свого ігрового
простору, в якому діють свої непорушні правила, свій власний безперечний порядок [6:21]. Дотримання
правил гри вимагає від її учасників двоплановості поведінки: виконання діяльності, що імітується, і
розуміння умовності ситуації.
Психологічною домінантою гри є сам процес, а не її продукт: гра вважається діяльністю, що здійснюється заради задоволення, прояву і розвитку здібностей гравця [7:89]. Однією з провідних характеристик ігрової діяльності є тренинг розвитку креативних здібностей особистості. Свобода поведінки особистості в умовно-реальному просторі визначається тим, що підпорядкування правилам гри є свідомою інтенцією і допускає альтернативні можливості їх виконання.
Гра в мовленні є проявом мовотворчого мислення, що реалізує потенціал, закладений в мовному знакові, можливості словесної гри. За своєю природою мовна гра спрямована на активізацію мовного і мовленнєвого досвіду особистості. Основний принцип мовної гри полягає у тому, що рівень лінгвістичної
© Сніховська І.Е., 2003
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компетенції, а також креативності мовної особистості залежить від здатності до асоціативного різноманіття прийомів конструювання, сприйняття й використання мовного знака.
Ефект мовної гри визначається комунікативною стратегією, в даному випадку інтенцією продуцента у
використанні ігрового лінгвістичного коду. Наявність установки комунікантів на гру виражається в нестереотипному способі мовленнєвої діяльності, який досягається за допомогою відхилення від усталеного, стереотипного вживання знаку.
Розвиток комунікативної стратегії мовної гри, пов’язаної з актуалізацією і переключенням асоціативного стереотипу мовних знаків при використанні лінгвістичних прийомів в ігровому полі, визначається
факторами креативності мовленнєвої й розумової діяльності. "Ігрове поле" являє собою незвичний, нестандартний асоціативний контекст інтерпретації знаку, але "рух в цьому полі відбувається так само, як і
в реальному" [8], тобто з опорою на реальні закономірності функціонування знаку в системі мови та мовлення.
В найбільш загальному розумінні гра є добровільною діяльністю, обмеженою у часі та просторі, яка
відрізняється відсутністю серйозних цілей, за виключенням тих, які виникають у межах її умовно визначеного простору [9:4203]. Основними характеристиками гри є: проходження в умовному ігровому просторі, маніпуляція предметами, рухами, серія правил (стратегій гри) і значна роль творчості. Основна мета, яку реалізують ці параметри, полягає в отриманні автором, тобто продуцентом, задоволення від ігрової діяльності.
Творчий характер гри визначається такими її характеристиками:
1) ігрове начало, яке дозволяє за допомогою свідомого або випадкового вибору створювати дещо нове, не представлене в наборі елементів: "гра є поведінкою в полі можливостей". Гра вимагає від учасників евристичності розумової і мовленнєвої діяльності, здатності до переключення з одного коду на інший
[10:2];
2) можливість моделювати ігрове поле як "серію кодів, яка містить пастку" (Е. Берн). Пор. загадки,
які ґрунтуются на невідповідності екстралінгвістичного і лінгвістичного кодів (a) і омофонічних асоціаціях, які створюють ігровий парадокс (б):
(а) "Why is a carpenter like a swindler?" – "Because he chisels a deal".
If you ate pasta and antipasta, would you still be hungry?
Which takes less time to get ready for a trip, an elephant or a rooster? – A rooster – he only takes his comb.
What did the hotel manager say to the elephant who couldn’t pay his bill? – Pack your trunk and clear out!
(б) You have heard about the nuclear scientist who swallowed some uranium and got atomic ache, haven't
you? – пор. словосполучення 'atomic ache' і 'a stomach ache', що виявляють подібність звукової
оболонки;
"My wife leaves for the West Indies next week" – "Jamaica?" – "Of course not! I never make her do
anything. She does everything of her own accord" – пор. Jamaica – Did you make her?, де ігровий ефект
створюється омофонічним переключенням предметного змісту розмови, що має ситуативну прив'язку. Пор. також ‘Abyssinia!’ – "I'll be seeing you!"; ‘Alaska’ – "I’ll ask her"; ‘Jubilleeve it?’ – "Do you
believe it?!" і т.п.;
3) нерозривно пов'язані мотиваційне начало і операційно-технічна сторона ігрової діяльності
(Л.С. Виготський). Так, при установці на мовну гру досягнення прагматичного, переважно комічного
ефекту сприйняття ігрем визначається нестандартним уживанням знаку, а нестандартність проведеного
над ним експерименту обумовлює ступінь впливу на адресата;
4) руйнація шаблону як основа фактів творчого використання мовних ресурсів, реалізація ігрового
потенціалу котрих знімає догматичну визначеність мислення [11].
Соціологічний підхід до визначення ігрової діяльності в главу кута ставить проблему комунікативної
взаємодії індивідуумів у процесі гри і вимагає від учасників паритетності у використанні можливих ходів
в умовно-реальній ситуації. Гра виступає як компонент комунікації, закріплений в соціокультурній традиції, модель відносин, що мають місце в реальній дійсності. З точки зору реалізації принципів, регулюючих мовленнєву комунікацію – принципу ввічливості, спрямованого на захист і збереження "обличчя", який був сформульований в теорії Браун і Левінсона [12], і принципу кооперації Грайса [13], основною метою якого є максимально ефективна передача інформації, комунікантам притаманна раціональність, яка дозволяє їм для досягнення мети обирати найбільш придатні засоби. Так, зокрема, явище "ввічливості" являє складні моделі побудови повідомлення, які виникають в результаті свідомого раціонального застосування певних комунікативних дій і включає стратегії позитивної та негативної ввічливості. У
випадку мовної гри, на нашу думку, відбувається реалізація декількох стратегій позитивної ввічливості:
"підкреслюй те, що ти і адресат належите до однієї соціальної групи; використовуй групові пізнавальні
знаки", "пожартуй", "дай зрозуміти, що ти і адресат співпрацюєте для досягнення спільної мети" тощо.
Так, в англійському мовленні вживання традиційних розмовних реплік (сatch-phrases) нерідко супроводжується елементами мовної гри з метою впливу на емоційну сферу співрозмовника грою з соціокуль-
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турною традицією: "The best of British luck to you!", "May your rabbits flourish!", "Au revoir but not goodbye!" etc.
Дійсно творчий характер використання знаку реалізують прийоми мовної гри, що ґрунтуються на лінгвістичних механізмах варіювання і комбінаторики засобів різних рівнів системної ієрархії при включенні слова в умовно-реальне (ігрове) поле його функціонування.
Отже, можна зазначити, що в ігровому язикові моделювання його одиниць (ігрем) відбувається з опорою на реальні закономірності функціонування знаку в системі мови і мовлення. Інакше кажучи, ігрові
поля створюються за регулярними мовними моделями, і створення ігрем як одиниць мовної гри обумовлене новою незвичайною мотивацією мовної одиниці, коли вона співвідноситься з узуальним стереотипом за формальними і семантичними параметрами. Таким чином, мовне умовно-реальне (ігрове) поле
становить незвичайний контекст інтерпретації мовного знаку, що спирається на закони функціонування
знаку в системі мови та мовлення.
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Сниховская И.Э. Функционирование языковой игры в условно-реальном ассоциативном поле.
В статье игра и язык рассматривается как виды человеческой деятельности, выделяются предпосылки
их функционирования в условно-реальном (игровом) ассоциативном поле.
Snikhovska I.E. Speech Play Functioning in a Real-Conventional Frame.
The article considers philosophic concepts of speech play functioning in a real-conventional association
frame. Since both language and play are panhuman activities, language as manifested in speech presents the
object of play in most societies.
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КЛАСИ ІННОВАЦІЙ У СЛОВОТВОРІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В статті розглядаються загальні питання новоутворень у мові, причини їх появи та рушійні сили, які
зумовлюють цей природний рух.
Питання про мовну мінливість становить постійну якість мови, бо, перебуваючи у постійному русі,
мова безперервно розвивається, вдосконалюється, маючи своє минуле, сьогоднішнє і майбутнє.
Найбільш яскравим свідченням динамічного характеру мови є її властивість збагачувати свій
словниковий склад новими одиницями.
Які ж причини появи нових слів і які сили зумовлюють цей природний рух у мові? Всім добре відома
екстралінгвістична зумовленість лексичних змін, тобто вплив зовнішніх факторів. Отже, будучи одним із
проявів життя мови, поповнення словника, еволюція мови в цілому реалізується факторами не лише зовнішнього, але і внутрішнього порядку. Уже саме функціонування мови як знаряддя комунікації здатне
породити імпульси таких змін, які самі по собі не є залежними від історії народу.
Мова повинна розглядатися як невід`ємна й органічна складова людського розуму. Все в мові створено людиною, та і сама мова існує для людини. Однак у функціонуванні мови існують сфери, які мало
піддаються впливу людини. Воля і бажання людини не повністю вільні від норм, встановлених у системі
мови, і тих правил, дотримання яких з тих чи інших причин вважається обов`язковим. Різний і ступінь
свободи людини при використанні засобів різних рівнів і різної протяжності. Дія людського фактору не є
чимось раз і назавжди заданим, одноманітним, конвенціональним.
С.Д. Кацнельсон писав: "Мова вливається в мовлення не як цілісна структура, а фрагментарно, певними будівельними елементами, які відбираються відповідно до вимог повідомлення і одержують у мовленні свою особливу, специфічну для даного тексту побудову" [1:97].
Звідки саме "відбирає" той, хто говорить, необхідні йому будівельні елементи і в якому вигляді представлені вони в його свідомості? Глобальний образ того, що слід висловити в мові, повинен бути розчленований і структурований відповідно до способів і стереотипів мовного вираження. Зміст, що народжується, треба співвіднести з мовними структурами і мовними одиницями, їх спільна сукупність підведена
під визначений зразок чи схему.
Когнітивна структура мови корелюється з мовленнєвою. Вважається, що в акті створення мовленнєвого висловлювання людина подумки підводить повідомлюване під відомий стереотип, осмислюючи
його як прохання чи запит інформації, як розповідь чи інструкцію і тому подібне. Думка, яка формується,
розбивається на її окремі складові, препарується відповідно до структури майбутнього висловлювання.
Але навіть виконання уже написаного музичного твору, тобто гра по нотах, за готовим планом, виявляється процесом варіативним, нерідко оригінально творчим, який вимагає осмислення твору, що виконується, його інтерпретації. Незмірно складним виявляється "виконання" визначеного наміру мовця: для
нього часто немає готового рецепту і план створюється ним самим. І хоч варіативність творчого начала в
мовленні широка, воно, як правило, не одягає готову думку в готовий одяг: рухоме і те і інше. Намір, що
народжується, вимагає вербалізації в оптимальній формі, але цю форму належить інколи не тільки "вибрати", але і створити. Існування кліше, готових уривків тексту, ритуальних зворотів, зразків у нашій
пам`яті не викликає ніякого сумніву, але так само безсумнівно і те, що із сукупності, яка є, ми повинні
вибрати одне, й уже в цьому виявляється відома свобода мовних вчинків людини, тобто в принципі, для
правильного опису мовленнєвої діяльності не можна перебільшувати ні долі творчого, ні, навпаки, долі
стереотипів. Все залежить од типу мовлення, від умов спілкування, від мовної особистості. Але і для
найталановитішої особистості є закономірності, яких вона дотримується.
Як пише Н.Д. Арутюнова, "…при створенні висловлювання приходять у дію декілька функціональних механізмів мови: один із них забезпечує створення мовленнєвої номінації події (якщо вона не може
позначатися одним словом), другий має на меті визначення (номінацією) теми повідомлення і повідомлюваного, третій спрямований на актуалізацію найменування – його співвіднесення із ситуацією мовлення – подією, що позначається, моментом мовлення і учасниками мовленнєвого акту, четвертий виявляє
мету комунікації" [2:270].
Отже, перед нами два головних механізми, які забезпечують вибір (створення) структури висловлювання і вибір (створення) одиниць номінації, що заповнюють цю структуру.
Висунувши положення про те, що "вибір структур висловлювання передує вибору слова", Арутюнова
робить все-таки тут примітку, пояснюючи, що в реальному процесі мовотворення "обидва вибори взаємозумовлені: вибір слова неможливий безвідносно до конструкції, яка створює його синтаксичні характеристики, але і вибір конструкції нездійсненний без попередньої фіксації лексичних елементів"[2:94].
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Мовленнєва одиниця повинна бути достатньо визначеною і стійкою, щоб забезпечити взаєморозуміння, і в той же час – достатньо гнучкою і рухливою, щоб забезпечити передачу нових змістів. Для кожної
одиниці визначений через це своєрідний діапазон інваріантного і, навпаки, варіантного, рамки мінливості в заданих кордонах тотожності самій собі. Ізоморфні всі мовні одиниці двостороннього характеру саме
тому, що кожен тип одиниць проявляє свій власний спосіб співвіднесення її форми з її змістом. Кожен
знак існує як особлива єдність "тіла" знаку і його змісту, форми і значення, бо, будучи нерозривним за
суттю, воно має властивість рухатись в той чи інший бік, причому рамки цієї рухомості звичайно хоч і не
строго, не жорстко, але все-таки фіксовані.
Так, О.С. Кубрякова розвиває "концепцію внутрішнього лексикону, яка будується на визначенні його
основною оперативною одиницею слова"[3:58]. Вона допускає, таким чином, "реальне існування у свідомості людини тих будівельних одиниць, із яких в міру необхідності вона може створити нові тексти і
їх частини – нові одиниці номінації (тобто слова – назви) – слідів, або енграм слова з його складовими
(морфемами – коренями й афіксами). Люди знають перш за все слова своєї мови, володіють визначеним
запасом слів своєї пам`яті, а таке знання означає, що люди знайомі з: а) семантикою і референтними особливостями слова (особливо з його найближчим значенням); б) синтаксисом, тобто способами вживання
слова, його використанням у різних синтаксичних конструкціях, в тому числі змішаного типу, і нарешті,
з в) прагматикою, під якою ми розуміємо не лише "інформацію, що фіксує відношення мовця чи адресата
повідомлення до ситуації, про яку йде мова"[4:56], але й відомості про доцільність (недоцільність) використання даного слова в певній ситуації, його конотаціях і належності до певного стилю мови"[3:60].
Слово виступає як тіло знаку для концепту чи групи концептів, як носій певного кванта інформації,
закріпленого за його змістом в акті назви відповідного об`єкта, водночас воно виступає як оператор, який
при активізації свідомості викликає до життя ланцюжок – скільки потрібно протягнений – складних асоціацій. Оперативна роль слова полягає також і в тому, щоб здійснити "стикування" того, хто говорить, із
знанням його партнера.
Поява і вживання нових слів закономірні передусім із практичної точки зору. Вони є продуктом тривалого розвитку.
Словникові видання, що відображають нову лексику і фразеологію, мають велику кількість похідних
слів. Аналіз лексикографічного матеріалу засвідчує, що основною одиницею словотворення є похідне.
Нові слова стереотипні. Вони вільно створюються за продуктивною моделлю. Теоретично їх число безмежне, і вони практично стовідсотково можуть прогнозуватися на основі системних типів. Нові слова
характеризуються всіма ознаками: словністю – категоріальною номінативною функцією, згущенням сенсу в одне поняття, цільнооформленістю, синтаксичними можливостями. Всі вони непозачасові, історично
й соціально зумовлені. Багато "визнаних" нових слів можуть не братися готовими із певного інвентаря, а
створюватися мовцем на основі системи.
Мовленнєві новоутворення можуть аналізуватися в різних аспектах: лексикологічному, функціонально-стилістичному, словотвірному й ономасіологічному. Найбільш важливим із них, без сумніву, є словотворчий аспект, оскільки мовні новоутворення нерідко демонструють величезні резервні можливості
словотвірної системи. Про ступінь продуктивності тих чи інших словотвірних типів можна з упевненістю
судити лише за тим, наскільки активно створюються у відповідності з ними мовні новоутворення. Такі
автори, як Ханпіра [5:153-167], Гімпелевич [6:79-84], Камніазов [7:118-125], Сироткіна [8:184-200],
Царьов [9:20-26], Шеляховська, Богданов [10:82-92], Малєєв [11:38-44], вважають, що в мові на будьякому етапі її розвитку функціонують три класи іновацій. Мовленнєві новоутворення поділяються на такі
великі групи: потенційні слова, оказіональні і неологізми. Потенційні слова, подібно до оказіоналізмів,
мають мовленнєвий характер, тобто, не входять до системи даної мови. Але, на відміну від
оказіоналізмів, вони нормативні і не мають стилістичного маркірування. При створенні потенційних слів
реалізуються закони словотворення, при утворенні оказіоналізмів тим чи іншим чином порушуються ці
закони. Слова, які відносяться до групи потенційних, виникають спонтанно в процесі мовленнєвого акту.
Вони сприймаються досить звично, адже при створенні їх автор не використовує те, що невідоме мовній
системі. Оказіональні слова, навпаки, створюються творчо, тому супроводжуються авторськими
поясненнями. Виникнення оказіональних слів – це майже завжди акт свідомого мовленнєвого
новаторства.
Неологізми визначаються як нові слова, що відбивають зміни навколишньої дійсності, чи слова, які
відповідають потребам комунікації. Неологізми – це "загальномовні" (мовні, узуальні) новотвори.
Будь-які новотвори в момент виникнення становлять собою факти мовлення і стають фактами мови
тільки після багатократного відтворення, поширення і закріплення в узусі. Творчий потенціал мовлення
надзвичайно високий: інновації виникають постійно в усіх його різновидах. Та все ж подальша їх доля
різна. Одні новотвори, повторюючись багатократно в типових ситуаціях спілкування, поступово
втілюються в мовну систему спілкування і на певний час поповнюють клас неологізмів. Неологізми
займають у мові своєрідне нестійке становище: вони всім відомі і в той же час сприймаються як дещо
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нове. Із часом відчуття новизни зникає і неологізм стає узуальною одиницею. Деякі неологізми досить
швидко виходять із вживання, переходячи в клас застарілих слів.
Оказіональні інновації не виходять за рамки окремих ситуацій спілкування і залишаються на рівні
мовленнєвого вживання. Прийняття чи неприйняття нового мовленнєвого факту узусом залежить від
ряду причин: суспільного статусу автора інновації, їх значущості. Так, якість нового слова була
сформульована В.І. Заботкіною: "Ідеальним для швидкого прийняття в суспільстві є той неологізм, в
якому поєднується максимум простоти з максимумом інформативності" [12:18].
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972. – 333 с.
Арутюнова Н.Д. Общее языкознание. – М.: Наука, 1972. – 517 с.
Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. М.: Наука, 1986. – 156 с.
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974. – 367 с.
Ханпира Эр. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании // Развитие словообразования
современного русского языка: Сб. статей. – Москва: Наука, 1966. – С. 153-167.
6. Гимпелевич В.С. Заметки об окказиональном и потенциальном словообразовании // Актуальные проблемы
русского словообразования: Сб. статей. – Ташкент, 1975. – С. 79-84.
7. Калниязов М.У. Членимость окказиональных и потенциальных слов // Актуальные проблемы русского
словообразования: Сб. статей. – Ташкент, 1975. – С. 118-125.
8. Сироткина П.Е. Структурные типы потенциальных и окказиональных слов // Вопросы грамматического строя
языка: Сб. науч. тр. МГПИИЯ. – 1976. – Вып. 100. – С. 184-200.
9. Царев П.В. Потенциальная лексика в современном английском языке // Иностранные языки в школе. – 1978. –
№1. – С. 20-26.
10. Шеляховская Л.А., Богданов Н.А. Словообразовательный аспект изучения некоторых групп окказионализмов //
Новые слова и словари новых слов: Сб. статей. – Л.: Наука, 1983. – 223 с.
11. Малеева М.С. Словообразовательный контекст как критерий разграничения потенциальных и окказиональных
слов // Языковые и речевые единицы в лексике и фразеологии русского языка: Сб. науч. тр. – Курск: Курский ГПИ,
1986. – С. 38-44.
12. Заботкина В.И. Семантика и прагматика нового слова: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1991. – 51 с.

1.
2.
3.
4.
5.

Матеріал надійшов до редакції 10.12.02 р.
Чумак Л.Н. Классы инноваций в словообразовании современного английского языка.
В статье рассматриваются речевые новообразования, причины их возникновения и движущие силы,
которые обусловливают это естественное движение.
Chumak L.M. The Classes of Innovations in Modern English Word-building.
The article considers the formation of new words, the reasons of their appearance and motive forces that cause
this natural development.

213

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Філологічні науки

УДК 82.091
М.В. Шевчук,
кандидат філолічних наук, ст. викладач
(Житомирський педуніверситет)
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ МОТИВУ ДОН ЖУАНА В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРАХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто особливості авторської інтерпретації традиційного мотиву Дон Жуана в компаративному аспекті.
Мотив Дон Жуана є, безперечно, одним з найпопулярніших традиційних мотивів світової літератури.
Він переходить від епохи до епохи, модифікуючись і наповнюючись новим сенсом та розумінням.
У художній літературі ХХ столітті процеси трансмутації мотиву Дон Жуана особливо активні. Традиційний сюжетний матеріал, в основі якого життя і смерть невтомного спокусника і нонконформіста, звільняється від стереотипів сприйняття і рецепційних нашарувань, поглиблюються його семантичні характеристики, відбувається структурна переорієнтація активних колись інтегральних характеристик [1 : 86].
Це пов’язано, по-перше, із загальною інтелектуалізацією літератури, а по-друге, з модерністичністю авторських підходів у багатьох інтерпретаціях традиційного сюжету. Процеси рецепції й обробки мотиву
Дон Жуана в межах естетики модернізму відбувалися і в російській, і в українській літературах початку
XX cтоліття...
Характерним для засвоєння мотиву Дон Жуана російською літературою цього періоду є його ліризація. Виняток складає одноактна п’єса в віршах М. Гумільова "Дон Жуан в Єгипті", яка однак за жанровою атрибуцією ближча не до драми, а до ліро-драми. Традиційно драматургічна сюжетна структура відходить на другий план, перестає бути цікавим зовнішній конфлікт, подієвість. Тільки центральні образи
– Дон Жуан, Анна, Командор – вичленовуються зі складної структури сюжету і вводяться авторами в
нові тексти, поетичні, зі збереженням інтегральних характеристик або руйнацією їх.
Прикладом такого вичленовування, "виймання" є "Дон Жуан. Уривки з ненаписаної поеми" (1898 р.)
К. Бальмонта. Сюжет переплавляється, змінює форму й обриси, рветься його структурна єдність (уривки
поеми). Він існує на двох рівнях – власне подієвому та автобіографічному ("тем же сладко-чувственным
обманом \ Я взоры русских женщин зажигал" [2 : 142]). Ці рівні міцно переплетені, з відсторонених думок спокусника ("Но мрачен взор упорный Дон Жуана" [2 : 140]) народжується "Я" ліричного героя. Його грайливі епатуючі зізнання – це не виправдання. Власне, він і не прагне очиститись, бо відчуває свою
силу в змаганні з долею. Пошук чуттєвих насолод та вічної краси життя у багатоманітній грі його форм є
головним для героя К. Бальмонта [3 : 262].
Пристрасний монолог героя поезії "Дон Жуан" (1900 р.) В. Брюсова – це вже частково виправдання,
хоча швидше пояснення собі самому сенсу власного існування. Для Дон Жуана його головна місія – звільнення жіночої душі в коханні, і в цьому таємниця успіху спокусника. Одночасно герой прагне пояснити свій стан вічних шукань намаганнями знайти глибини чуттєвості та непізнані таємниці буття. Стихійність його вчинків у першому ж рядку означена стихією моря ("Да, я – моряк! Искатель островов." [4 :
84]). Однак у поезії звучать нотки виправдання, і це руйнує ілюзію самодостатності Дон Жуана в поезії
В. Брюсова. Навіть його прославлення святої глибини кохання – це лише її пошуки, і саме марні пошуки
є сумною долею Дон Жуана – дитини хворобливого fin de siecle.
Подібне трактування образу Дон Жуана бачимо й у поезії М. Гумільова "Дон Жуан" (1907 р.). Невтомний спокусник бачить сенс свого життя у постійних пошуках кохання, але це лише самоомана – "Обмануть медлительное время" [5 : 105]. Він спустошений та самотній, "надменная мечта" та зухвалість (надія
на спасіння душі: "А в старості принять завет Христа" [5 : 105]) не рятують героя від жаху смерті й забуття. В іншому творі М. Гумільова – у "маленькій комедії" "Дон Жуан в Єгипті" (1912 р.) – Дон Жуан
перемагає. Перемагає саме пекло, бо щасливо звільняється від прокляття Командора і знову перемагає
суперника, спокусивши на його очах його ж наречену. Він натхненно служить переможному коханню,
яке "нас коронует без короны / И превращает в пламя кровь" [6 : 49]. У ситуації тріумфу (нарешті знайдено ідеал вічної жіночності) відчути це піднесення заважає прихований, а часто видимий іронізм (самоіронізм) автора стосовно свого героя. У п’єсі "по-трагичному зримо представлена повсякчасна залежність-ворожнеча нерозривних начал, які співіснують поруч: порив одного героя до чогось нового і
твереза розсудливість іншого" [7 : 16]. Невтомного романтика Дон Жуана автор переносить до
прагматичного ХХ століття, його нова кохана знає про нього з опери Моцарта, а Мадрид вивчала за
шкільною географічною картою. Перемога його ілюзорна, як і все, чого він чекає від життя.
Мотив Дон Жуана в О. Блока – "Кроки Командора" (1910-1912 рр.) – це той випадок, коли автор (як і
М. Гумільов) переносить традиційний сюжетно-образний матеріал до іншої, синхронної йому епохи, явно осучаснюючи й націоналізуючи його. Риси такого осучаснення існують у поезії на двох тісно переплетених рівнях – прихованому та зовнішньому. До зовнішнього рівня відноситься натяки та вкраплення,
які підтверджують перенесення ситуації до сучасної О. Блоку дійсності (Командор приїздить на вечерю
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на таксі) та до його країни ("Слышно пенье петуха... ", "В снежной мгле поет рожок... " [8 : 172-173]).
Подібне перенесення, до того ж із включенням традиційних персонажів до нових подієво-ситуаційних
зв’язків, є характерною рисою модерністської інтерпретації мотиву Дон Жуана. Існує також іманентний
прояв осучаснення теми Дон Жуана в О. Блока. Образ сповнений трагізму та відчуженості: герой самотній, він зляканий, він втратив усі традиційні риси спокусника та зухвальця. Традиційний сюжет перекодовується, пафос свободи як універсальної категорії, що закладено так чи інакше у більшість його версій,
зникає, поступаючись місцем втіленню трагічного парадоксу життя. Дон Жуан не тільки знищує інших, а
й знищує самого себе. Це найбільша драма XX століття – розділення особистості на "внутрішню" людину і "зовнішню" – того, хто ще прагне гармонії, цілісності та досконалості і того, що в діях знищує себе
[9 : 213]. Відбувається руйнування стереотипів рецепції традиційного сюжетно-образного матеріалу,
розмивання його ціннісних берегів, що досягається також використаним у О. Блока прийомом прихованої контамінації образів Дон Жуана і Фауста з дещо нівелюючим їх трактуванням (поема "Відплата",
образ батька).
М. Цвєтаєва теж переносить свого героя до Росії. Її цикл поезій "Дон-Жуан" (1917 р.) – це сповнений
емоційності і чуттєвості монолог ліричної героїні, спрямований до Дон-Жуана. Цикловість, що одночасно розмикає єдність тексту та скріплює її, дозволила поетесі створити амбівалентний образ Дон-Жуана.
Герой – лише уламок своєї старої слави (недоречний та смішний у холодній Росії), трагічна особистість,
що втратила себе і сенс свого існування ("– Не было у Дон-Жуана – Донны Анны!" [10 : 101]). Дослідники відзначають також характерну рису жіночої інтерпретації сюжету у М. Цвєтаєвої – це образ Кармен,
символ "сильного та вільного жіночого характеру. (...) Це ситуація рівноваги сил чи можливого приборкання невразливого колись героя, спокусника долі." [9 : 213]. Традиційний герой М. Цвєтаєвої втрачає
характерні риси через зниженість його сприйняття авторкою, однак відбувається перенесення образу Дон
Жуана на інший рівень сприйняття – власне, не лише як традиційного образу, а як трагічної особистості,
що програла змагання з долею. Цікавими є візії смерті у циклі, вони творять мотив минущості почуттів,
насолоди, життя і самої долі.
В українській літературі названого періоду традиційний мотив Дон Жуана зберігає свою класичну
форму – драматичну – у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (1912 р.) (хоч він перенесений на інший жанровий рівень). Однак таке збереження не заважало наповненню його новим змістом.
Є. Ненадкевич зазначає, "що дон Жуан Лесі Українки має бути з родини модерних д. Жуанів. Піднесений
високо над свого еспанського предка, якимись засобами радикальної реабилітації очищений і просвітлений..." (збережена орфографія автора – М.Ш.) [11 : 26].
Леся Українка використовує у драмі прийом повного перенесення традиційного сюжетно-образного
матеріалу до нового тексту, за небагатьма, але суттєвими винятками, що є визначальними для модерністського прочитання теми. Так, за рамки дії винесено численні любовні пригоди Дон Жуана, змінено бачення сутності образу – він не губитель жінок, а "лицар волі". Авторка здійснила перегрупування та переакцентування ролей у драмі, кульмінаційний пік твору значно втратив у Лесі Українки традиційні потойбічні, фантастичні риси – статуя Командора не приходить, а з’являється у свічаді як "іманентна кара"
[11 : 33]. Трагічна провина Дон Жуана, "лицаря волі", не в зухвалому нехтуванні законами суспільства й
почуттями (не у грі з долею і коханням), а в зраді себе самого, своєї сутності, своєї індивідуальності та
волі. Модерновість української версії теми Дон Жуана визначається також причетністю її до "жіночої
концепції" донжуанства [12 : 34]. Ця концепція означена найперше в образі сильної донни Анни. Це ж
бачимо в образі Кармен М. Цвєтаєвої, а також у її жіночому монологічному погляді на тему та на героя.
Подібний погляд спостерігаємо і в драмі Лесі Українки. Додамо, що Т. Гундорова бачить специфіку модерністського підходу до теми Дон Жуана не лише в її "жіночому" перевертанні, а насамперед у тому,
що Леся Українка робить героєм драми дискурс, ставлячи у її центр гру слів і сенсів (варіацію думки "що
значить "бути вільним") [12 : 245-246].
Зміна класичного жанрового втілення (часткова чи повна), модифікація сюжетної структури (увага до
його внутрішньої, а не зовнішньої історії), процеси перепрочитання (перекодування) та заміна головних
онтологічних та аксіологічних характеристик мотиву (переакцентування ролей та трансформація характерів) – це ті загальні риси модерністської інтерпретації традиційного мотиву Дон Жуана, які характерні
для української та російської літератур початку XX століття. Завдяки цьому відбулася руйнація стереотипів рецепції традиційного матеріалу, характерна для модернізму, що забезпечило органічне входження
старих форм осягнення буття, якими є традиційні сюжетно-образні матеріали, у новітні культурні пласти.
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In the article the peculiarities of the reception of the traditional theme of Don Juan are considered in the comparative aspect.
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ВЛАСТИВОСТІ ОДНОГО КЛАСУ ФУНКЦІОНАЛІВ
Встановлено специфічні особливості одного класу функціоналів. Поширено теореми Вейєрштраса, Больцано-Коші на досліджуваний клас функціоналів.
1. Попередні відомості та основні означення.
Означення 1. Функціонал f будемо називати функціоналом класу К, якщо він визначений на компакті Е метричного простору F і задовольняє умови:
1) якщо в точці x 0 Î E f ( x 0 ) > 0 , то "e > 0 $U ( x 0 ) = x x - x 0 < d (e ) "x Î U ( x 0 ) :
- e < f (x ) < f ( x 0 ) + e ;

{

}

{

}

2) якщо в точці x 0 Î E

f ( x 0 ) < 0 , то "e > 0 $U ( x 0 ) = x x - x 0 < d (e )

3) якщо в точці x 0 Î E

f ( x 0 ) = 0 , то f – неперервний функціонал в точці x 0 , тобто

- e + f ( x 0 ) < f (x ) < e ;

{

}

"e > 0 $U ( x0 ) = x x - x0 < d (e )

"x Î U ( x 0 ) :

"x Î U ( x0 ) : - e < f ( x ) < e .

Розглянемо властивості та особливості функціоналів даного класу.
Теорема 1. Клас С неперервних функціоналів f , визначених на компакті Е метричного простору F,
належить класу К.
Доведення.
Візьмемо
довільний
неперервний
функціонал
тоді
f ÎC ,

{

}

"e > 0 $U ( x0 ) = x x - x0 < d (e )

"x Î U ( x0 ) : f (x ) - f ( x0 ) < e ,

що

f ( x 0 ) - e < f (x ) < f ( x 0 ) + e , і перевіримо виконання умов 1) – 3) означення 1.

рівносильне

{

}

"x Î U 1 ( x 0 ) :

{

}

"x Î U 1 ( x 0 ) :

нерівності

1) Якщо в точці x 0 Î E

f ( x 0 ) > 0 , то "e > 0 $U 1 ( x 0 ) = x x - x 0 < d (e )

2) Якщо в точці x 0 Î E

f ( x 0 ) < 0 , то "e > 0 $U 1 ( x 0 ) = x x - x 0 < d (e )

3) Якщо в точці x 0 Î E

f ( x 0 ) = 0 , то функціонал f Î C – неперервний в кожній точці компакта Е і

f ( x 0 ) - e < f (x ) < f ( x 0 ) + e Þ - e < f ( x ) < f ( x 0 ) + e (так як - e < f ( x 0 ) - e );

f ( x 0 ) - e < f (x ) < f ( x 0 ) + e Þ f ( x 0 ) - e < f (x ) < e (так як f ( x 0 ) + e < e );

в точці x 0 також.
Умови 1) – 3) виконуються, тому будь-який неперервний функціонал належить класу К.
2. Теореми Вейєрштраса.
Теорема 2. Якщо функціонал f визначений на компакті Е метричного простору F і є функціоналом класу К, то f – обмежений на Е.

Доведення. Зафіксуємо довільне e 0 > 0 і покриємо кожну точку множини Е околом U ( x E ) , визначеним за означенням 1. Множина Е – компакт, тому з утвореного покриття цієї множини можна вибрати
скінченне. В кожному околі функціонал f – обмежений. Розглянемо скінченну множину точок

{- e 0 ,e 0 , f (x j )- e , f (x i ) + e } (i = 1, 2,K , n; j = n + 1, n + 2,K , m) , що відповідають скінченній кількості виб-

раних околів. Позначимо через М найбільше з цих чисел, а через m – найменше, тоді
"x Î E m £ f (x ) £ M . Отже, f – обмежений функціонал на Е.
Теорема доведена.
Зауваження 1. Умови 1) f (x ) > -e та 2) f (x ) < e визначення функціоналів класу К є істотними.
© Таргонський Л.П., ІльчукО.І., 2003
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Теорема 3. Якщо функціонал f визначений на компакті Е метричного простору F і належить
класу К, при цьому

sup { f ( x)} > 0 ,
xÎE

f (x1 ) = sup { f ( x )} та f (x 2 ) = inf { f ( x )} .
xÎE

inf { f (x )} < 0 , то існують точки
xÎE

x1 , x 2 Î E

такі, що

xÎE

Доведення. За теоремою 2, $M = sup { f (x )} та $m = inf { f (x )} .
xÎE

xÎE

Доведемо першу частину теореми, тобто $x1 Î E така, що f (x1 ) = sup { f ( x )}. За умовою теореми 3,
xÎE

M > 0 . Зафіксуємо довільне e > 0 та розглянемо нерівність M - e < M . Так як М – точна верхня межа,
то $x Î E : M - e < f (x ) £ M . Якщо f (x ) = М , то теорема доведена. В протилежному випадку, розгля-

{e n }¥n =1

немо

{ }

x n ¥n =1

– спадну додатню послідовність, причому lim e n = 0 . Їй відповідає послідовність
n ®¥

Ì E така, що M - e n < f ( x n ) £ M . А це означає, що lim f ( x n ) = M . Так як Е – компакт, то з
n ®¥

{ } можна вибрати збіжну підпослідовність { x n }¥к =1 таку, що lim x n = x1 , де x1 Î E .
к ®¥
Нехай f ( x1 ) > 0 . Якщо f ( x1 ) = М , то теорема доведена. У випадку, коли f ( x1 ) < М , покладемо
M - f ( x1 )
0<e <
, тоді за означенням функціоналів класу К $U ( x1 ) "x Î U ( x1 ) : - e < f ( x ) < f ( x1 ) + e .
2
f ( x1 ) + M
< M , то для достатньо великих номерів n k виконується нерівність
Оскільки f ( x1 ) + e <
2
f ( x1 ) + M
f (xn ) >
> f ( x1 ) + e , що суперечить умові 1 означення функціоналів класу К. Отже, в даному
2
випадку f ( x1 ) = M .
Нехай f ( x1 ) = 0 . За означенням 1, функціонал f — неперервний в точці x1 , тому
lim f (xn ) = f (x1 ) = M . Тоді М дорівнює нулю, що суперечить умові теореми, тому випадок f ( x1 ) = 0
послідовності

x n ¥n =1

к

k

k

k ®¥

k

неможливий.
M
, за означенням функціоналів класу К $U ( x1 ) "x Î U ( x1 ) :
2
M
M
. Тому для достатньо великих номерів n k виконується нерівність f x nk <
f (x ) < e <
, а це супе2
2
речить умові lim f x nk = M . Таким чином, випадок f ( x1 ) < 0 неможливий.
Нехай f ( x1 ) < 0 . Покладемо 0 < e <

к ®¥

( )

( )

Доведемо другу частину теореми, коли m < 0 . Розглянемо функціонал g ( x ) = - f ( x ) . Очевидно, що

функціонал g (x ) належить до функціоналів класу К. Так як sup {- f ( x )}= - m > 0 , то, за доведеною перxÎE

шою частиною, $x 2 Î E така, що f ( x 2 ) = m .
Теорема доведена.
Зауваження 2. Для випадків: 1) sup { f ( x )}< 0 та 2) inf { f (x )}> 0 твердження теореми 2 хибне.
xÎE

xÎE

Досить
легко показати це на прикладах.
У випадку 1) візьмемо
функцію
ìï- (x - 2 )2 - 1 , якщо x ¹ 2 ,
f (x ) = í
визначену на сегменті [1,3] . Дана функція належить класу
ïî
-2
, якщо x = 2
К, sup{ f (x )} = -1 < 0 , проте " x Î [1,3] f (x ) ¹ -1 .
[1,3]
Аналогічно можна перевірити другий випадок. Для цього досить розглянути функцію
2
ïì(x - 2 ) + 1 , якщо x ¹ 2 ,
g (x ) = í
визначену на сегменті [1,3] .
ïî
2
, якщо x = 2
3. Теорема Больцано-Коші.
Теорема 4. Нехай Е – зв’язний компакт метричного простору F, на якому визначено функціонал f,
що належить класу К і для якого виконуються умови:
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1) Для "x Î E виконується одна з умов, або lim f (t ) > 0 , або lim f (t ) < 0 .
t®x,
t®x,
f (t )< 0
f (t )> 0
2)

$x1 , x 2 такі, що f (x1 ) × f ( x 2 ) < 0 .

Тоді існує така точка с, що належить компакту Е, що f (c ) = 0 .
Доведення. Припустимо супротивне: "x Î E

f (x ) ¹ 0 . Утворимо розбиття множини Е на дві під-

множини E1 = {xÎ E f (x ) > 0} та E 2 = {xÎ E f ( x ) < 0}. Очевидно, що E = E1 È E 2 , E1 Ç E 2 = Æ . Оскільки Е — зв’язна множина, то в одному з класів E1 чи E 2 знаходиться точка скупчення іншої множини.

Позначимо цю точку через x 0 . Нехай x 0 Î E1 . Тоді, за умовою теореми, f ( x 0 ) > 0 . Зафіксуємо довільне

{

}

e 0 > 0 . Так як f Î K , то для e 0 > 0 $U ( x0 ) = x x - x0 < d ( e 0 )

"x Î U ( x0 ) : f (x ) > -e 0 .

Оскільки в довільному околі точки х0 міститься безліч точок множини E 2 , то нехай {x n }¥n =1 – послідовність точок множини E 2 така, що lim x n = x 0 . Тоді при n ³ n0 xn Î U (x0 ) : -e 0 < f ( x n ) < 0 . Таn ®¥

ким чином, послідовність

( )

{ f (xn )}

¥
n =1

обмежена, з неї можна вибрати збіжну підпослідовність

lim f xnk = a , де -e 0 < a < 0 .

k ®¥

За умовою теореми, a < 0 , тоді покладемо 0 < e < К та f ( x 0 ) > 0 випливає, що $U 1 (x 0 ) " x Î U 1 (x 0 ) :

( )

x n Î U 1 (x 0 ) , то й f x nk >
k

a
2

a
2

. З умови, що функціонал f належить класу

f (x ) > -e >

a
2

. Оскільки для досить великих n k

( )

, а це суперечить тому, що lim f x nk = a . Отже, припущення невірне,
k ®¥

тому $c Î E така, що f (c ) = 0 .

Теорема доведена.
Зауваження 3. Умова 1) теореми 3 істотна.
Покажемо це на прикладі функцій, визначених на сегменті [1, 3] :
2
ìï- ( x - 2 )2 , якщо x ¹ 2 ,
ïì(x - 2 ) , якщо x ¹ 2 ,
f (x ) = í
; g (x ) = í
ïî
ïî - 1
2
, якщо x = 2
, якщо x = 2.
Очевидно, що lim f (x ) = 0 та lim g (x ) = 0 , тобто дані функції не задовольняють умову 1) теореми 3. Усі
x®2

x®2

інші умови цієї теореми виконуються, а висновок – ні.
Зауваження 4. Нехай підмножина К1 класу К визначена умовами:
1) якщо в точці x 0 Î E f ( x 0 ) > 0 , то "e > 0 $U ( x0 ) = x x - x0 < d (e )
0 < f (x ) < f ( x 0 ) + e ;

2) якщо в точці x 0 Î E

- e + f ( x 0 ) < f (x ) < 0 ;

{

}

"x Î U ( x0 ) :

{

}

"x Î U ( x0 ) :

f ( x 0 ) < 0 , то "e > 0 $U ( x0 ) = x x - x0 < d (e )

3) якщо в точці x 0 Î E f ( x 0 ) = 0 , то f – неперервний функціонал в точці x 0 .
Тоді теорема Больцано-Коші для функціоналів класу К1 справедлива в класичному формулюванні, тобто
виконання умови 1) для цього випадку не потрібне.
4. Теорема про рівномірну збіжність функціоналів класу К.
Теорема 5. Нехай послідовність

{ f n (x )}¥n =1 Ì K , де

f n (x ) — функціонал визначений на компакті Е

метричного простору F, рівномірно збіжна до функціонала f (x ) на множині Е. Тоді f (x ) є функціоналом класу К.
Доведення. Нехай x 0 Î E та f (x 0 ) > 0 . Візьмемо " e > 0 , тоді:
$N

"n > N

" x Î E : f n (x ) - f (x ) <
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Зафіксуємо n 0 > N . Тоді f (x ) < f n0 ( x ) +
" x Î U n0 ( x 0 ) :

f n0 ( x ) < f n0 ( x 0 ) +

f n0 ( x 0 ) - f ( x 0 ) <

e

e
4

e
4

" x Î U n0 ( x 0 ) :

. Отже,

e

, то f n0 (x0 ) < f (x0 ) +

. Оскільки f n0 (x ) Î K , то існує окіл U n0 ( x 0 ) такий, що
f (x ) < f n0 ( x ) +

, а це означає, що f (x ) < f n0 (x0 ) +

4
4
Залишилось довести, що " x Î U n0 ( x 0 ) : f (x ) > -e .

При n 0 > N з нерівності

f n ( x ) - f (x ) <

e

e
2

e
4

< f n0 ( x 0 ) +

< f (x0 ) +

e
2

. Так як

3
e < f (x0 ) + e .
4

одержуємо, що " x Î E : f (x ) > f n ( x ) -

e

. Оскільки
4
f (x 0 ) > 0 , то для достатньо великих n та f n (x 0 ) > 0 , можна вважати, що f n0 ( x 0 ) > 0 . Звідси та з озна4

чення функціоналів класу К одержуємо, що $U n¢ 0 ( x 0 ) " x Î U n¢ 0 ( x 0 ) : f n0 ( x ) > f (x ) > f n ( x ) -

e

випливає,

4

" x Î U n¢ 0 ( x 0 ) :

що

f (x ) > -

e
2

4

. Отже, з нерівності

x Î U ( x 0 ) I U n¢ 0 ( x 0 ) ,

Якщо,

.

e

то

e

< f (x ) < f ( x0 ) + e , що й потрібно було довести.
2
Нехай f (x0 ) < 0 . В цьому випадку, розглянемо функціонал (- f (x )) , який також належить класу К.

-e < -

Оскільки - f (x0 ) > 0 , то, за доведеною першою частиною теореми " e > 0 $U ( x 0 ) " x Î U (x 0 ) :
- e < - f ( x ) < - f (x 0 ) + e , або f ( x0 ) - e < f (x ) < e , що й треба було довести.
Нехай

f ( x0 ) = 0 . За означенням рівномірної збіжності "e > 0 $N (e )

f n ( x ) - f (x ) <

e
4

e
4

< f ( x ) < f n0 ( x ) +

e

нкціоналів класу К " e > 0 $U n0 (x0 ) " x Î U n0 ( x 0 ) : -

e

" x Î U n0 ( x 0 ) : -

e

e
4

"xÎE :

.

Нехай n0 > N . Тоді " x Î E : f n0 (x ) -

f n0 ( x0 ) <

"n > N (e )

2

< f (x ) < f n0 (x ) +

e
2

. З нерівності

. З останньої нерівності та з -

e
2

4

e
4

. Якщо f n0 (x0 ) > 0 , то за означенням фу-

< f n0 (x ) < f n0 (x0 ) +

f n (x ) - f ( x ) <

< f ( x ) < f n0 ( x ) +

e
2

e
4

e
4

. А це означає, що

в даному випадку маємо

одержуємо, що " x Î U n0 ( x 0 ) :

< f (x ) <

3
e < e , а це доводить теорему для цього випадку.
2
4
Якщо f n0 (x0 ) < 0 , то, розглядаючи функціонал (- f (x )) , зводимо цей випадок до попереднього.

-e < -

Якщо f n0 (x0 ) = 0 , то f n0 (x ) за означенням класу К є неперервним функціоналом в точці x0 , тому

( )

" e > 0 $ U ( x 0 ) " x Î U x 0 : f n0 ( x ) <
Отже, остаточно " x Î U (x 0 ) : - e < -

e
2

.

3
3
e < f ( x ) < e < e , що й доводить теорему для цього випадку.
4
4

Теорема доведена.
Відомо, що образ компакта при неперервному відображенні є компакт. Виявляється, для
функціоналів класу К це твердження хибне, тобто, якщо Е — компакт і функціонал f належить класу К,

то f (E ) не буде компактом.

ìï1 - x 2
Розглянемо функцію f (x ) = í
ïî 2

, якщо

x=0.

{ } — послідовність, що задовольняє умови
E = [-1;1] , то f (E ) — не є компактом.
Нехай

де

, якщо 0 < x £ 1 ,

yn ¥n =1

0 < yn < 1 та lim yn = 1 . Оскільки 1 Ï f (E ) ,
n®¥
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ПРО ОДНЕ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ
У статті розглядається множина чисел, що містить множину дійсних чисел і уявну одиницю, квадрат
якої дорівнює одиниці. Вивчаються властивості цієї множини.
Нехай R-множина дійсних чисел. Розглянемо множину матриць виду:
æa bö
÷÷ ,
A = çç
(1)
èb aø
де, a , b Î R i позначимо її символом Rj. Легко перевірити, що сума і добуток елементів множини Rj
належить цій множині, дії додавання і множення володіють комутативним, асоціативним і
дистрибутивним законами. Отже, множина Rj є алгеброю.
Множина Rj
називається множиною дійсних j-чисел. Відомо, що матричне рівняння
A + C = B має розв’язок C = B - A . Якщо A,B Î Rj, то легко переконатись, що й B - A Î Rj. Отже, на
множині Rj виконується дія віднімання.
æа 0ö
÷÷ є підалгеброю алгебри матриць Rj.
Множина діагональних матриць çç
è0 аø
Ця підалгебра ізоморфна системі дійсних чисел R. Щоб довести це твердження, розглянемо
відображення j , що задається співвідношенням:
æ а 0ö
÷÷ ® а .
: çç
è 0 аø

j

Відображення j є взаємно-однозначним між множиною R і множиною діагональних матриць
æa 0ö
çç
÷÷ .
è0 aø
æb 0 ö
æa 0ö
÷÷ . Безпосередньою перевіркою встановлюємо, що:
÷÷ , B = çç
A = çç
è0 bø
è0 a ø
j (A+B)= j (A) + j (B), j (AB) = j (A) · j (B).
Твердження доведене.
З доведеного твердження випливає, що система дійсних чисел R і множина діагональних матриць
æa 0ö
÷÷
виду çç
з точки зору визначених на них операцій додавання і множення не відрізняється одна від
è0 aø
одної, і тому ці множини можна ототожнити.
æ0 1ö
÷÷ .
Введемо позначення J = çç
è1 0ø
Нехай

Тоді J = 1. Таким чином у множні Rj існує число, яке відмінне від чисел +1 і -1, квадрат якого
дорівнює 1.
Розглянемо дійсне j-число (1). За властивостями дій над матрицями маємо:
æ0 1ö
æa b ö æ a 0ö æ0 bö æ a 0ö
÷÷ = a + bj .
÷÷ + çç
÷÷ = çç
÷÷ + bçç
çç
÷÷ = çç
è1 0ø
è b a ø è 0 a ø èb 0ø è 0 a ø
2

Отже встановлено, що будь-яке дійсне j-число (1) можна подати у вигляді a + bj . Це подання
називається алгебраїчною формою дійсного j-числа.
Нехай
a 1 +b 1j = a 2 +b 2j.
Тоді
æ a1 b1 ö æ a 2 b2 ö
çç
÷÷ = çç
÷÷ ,
è b1 a1 ø è b 2 a 2 ø
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і тому a1 = a 2 , b1 = b2 .
2. Дії над дійсними j-числами в алгебраїчній формі.
Нехай a1 + b1 j , a 2 + b2 j -дійсні j-числа.Тоді:
æa
b1 j ) + (a 2 + b2 j ) = çç 1
è b1

(a1 +
Аналогічно:

b2 ö æ a1 + a 2
÷=ç
a 2 ÷ø çè b1 + b2

b1 ö æ a 2
÷+ç
a1 ÷ø çè b2

b1 + b 2 ö
÷ = (a1 + a 2 ) + (b1 + b 2 ) j
a1 + a 2 ÷ø

(a1 + b1 j )(a 2 + b2 j ) = (a1 a 2 + b1b2 ) + (a1b2 + b1 a 2 ) j .

Отже, дії додавання і множення над дійсними j -числами в алгебраїчній формі виконуються за правилами відповідних дій над многочленами з урахуванням, що j 2 =1. Аналогічне правило справедливе і
для дії віднімання.
Виведемо правило ділення дійсних j -чисел в алгебраїчній формі.
Нехай
æ a a2 ö
æ b b2 ö
÷÷ = a1 + a 2 j , B = çç 1
÷÷ = b1 + b 2 j ,
A = çç 1
è a 2 a1 ø
è b2 b1 ø
причому A -неособлива матриця. Тоді рівняння AX = B має розв’язок X = A -1 B , де
A -1 =

1
a1 - a 2
2

2

- a 2 ö a1 - a 2 j
÷=
.
a1 ÷ø a1 2 - a 2 2

æ a1
çç
è - a2

Таким чином ,
X = A -1 B =

a1 - a 2 j
a1 - a 2
2

2

(b1 + b2 j ) =

a1b1 - a 2 b2
a1 - a 2
2

2

+

a1b2 - a 2 b1
a1 2 - a 2 2

j.

Є дійсне j -число x1 + x 2 j , що
(a1 + a 2 j )(x1 + x 2 j ) = b1 + b2 j .
У матричній формі (3) представлена рівністю:
AX = B ,
де X визначається рівністю (2). Отже,
x1 + x 2 j =
Означення. Дійсне

a1b1 - a 2 b2

+

(3)

a1b2 - a 2 b1

.
a1 2 - a 2 2
3. Дільники нуля.
j -число a + bj ¹ 0 називається дільником нуля, якщо існує дійсне
a1 - a 2
2

2

(2)

j -число

c + dj ¹ 0 таке , що

(a + bj )(c + dj ) = 0.

Приклад.Число 1 + j є дільником нуля, бо (1 + j )(1 - j ) = 0.

Теорема1. Множина всіх дільників нуля алгебри R j є множиною виду {a + bj}, де a = b .

Доведення. Нехай a + bj ¹ 0 -дільник нуля. Тоді існує c + dj ¹ 0 таке, що (a + bj )(c + dj ) = 0. Звідси одержуємо систему
ìac + bd = 0
(4)
í
îad + bc = 0.
Припустимо, що c ¹ d . Тоді із системи (4) одержуємо, що a = b = 0. Це є протиріччям з тим, що
a + bj ¹ 0. Аналогічно доводиться,що a = b .
Наслідок. Ділення дійсного j -числа на дільник нуля неможливе.
Цей наслідок є частинним випадком загальновідомого алгеброїчного твердження про неможливість
ділення на дільники нуля.
4. Цілі j -числа.
Означення. Цілим j -числом називається дійсне j -число a + bj , де a і b -цілі числа.
Очевидно,що будь-яке непарне ціле число p > 2 розкладається на множники у множині R j .
Дійсно,
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æ p + 1 p - 1 öæ p + 1 p - 1 ö
p=ç
+
j ÷ç
j ÷.
2
2
è 2
øè 2
ø
Теорема2. Якщо цілі числа a і c не рівні нулю, то неможливий розклад:
(5)
2 = (a + bj )(c + dj ) ,
за винятком тривіального випадку 2 = 2 ×1.
Доведення. Припустимо, що існують цілі j -числа a + bj , c + dj , які задовільняють умові теореми і для
яких справедлива рівність (5). З рівності (5) одержуємо систему:

ìac + bd = 2
í
îad + bc = 0
з якої знову одержуємо систему:

ì(a + b )(c + d ) = 2
í
î(a - b )(c - d ) = 2

(6)

Розв’язання системи (6) зводиться до розв’язку системи

ì a + b = t1
ïc + d = t
ï
2
í
ïa - b = t 3
ïîc - d = t 4,

(7)

(t1 , t 2 ), (t 3 , t 4 ) пробігають
E = {(2 ,1), (1,2 ), (- 1,-2 ), (- 2 ,-1)}.
де,

пари

незалежно

одна

від

другої

множину

( )

Завершується доведення теореми розв’язуванням системи (7) після підстановки замість t1 , t 2 , (t 3 , t 4 )
їх значень з множини E .
5. Критерій рівності a + b = c .
Нехай a Î R(a ¹ 0 ), m + nj ÎR j . Згідно з [1:105] покладемо за означенням
p

p

p

(8)
a m + nj =

m

a
2

((a

n

) (

))

+ a -n + j a n - a -n .

Теорема3: Нехай

p > 2 непарне натуральне число, a , b , c Î R - {0}.

Для того, щоб a + b p = c p або a + b = c , необхідно і досить, щоб вираз
p

a m + nj + b m + nj - c m + nj
p +1
p -1
,n =
.
був дільником нуля при m =
2
2
Доведення.

a m + nj =
b m + nj =

c m + nj =

(

(

am n
a + a -n + j a n - a - n
2

(

(

bm n
b + b -n + j b n - b -n
2

(

(

))

))

))

cm n
c + c -n + j c n - c -n .
2

Звідси і з того, що m + n = p , m - n = 1, одержуємо:
a m + nj + b m + nj - c m + nj =

(

(

a m + nj + b m + nj - c m + nj =

1
(a + b - c )(1 - j ) ,
2

1 p
a + a +b p +b-c p -c + j a p - a +b p -b -c p +c
2
Необхідність. Нехай a p + b p = c p . Тоді a + b - c ¹ 0 , бо p > 2. Маємо:
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що є дільником нуля.
Достатність. Нехай
a p + a + b p + b - c p - c + j a p - a + b p - b - cb + c
є дільником нуля. За теоремою 1,

(

)

a p + a +b p +b-c p -c = a p -a +b p -b-c p +c.
Якщо
a p + a + b p + b - c p - c = a p - a + b p - b - c p + c,
то
a + b = c.
Якщо

(

a p +a +b p +b-c p -c = - a p -a +b p -b-c p +c

),

то
ap +bp = cp.
Теорема доведена.
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Таргонский Л.Ф., Таргонская Т.Л. Об одном обобщении множества действительных чисел.
В статье рассматривается множество чисел, содержащее множество действительных чисел и
мнимую единицу, квадрат которой равен единице. Изучаются свойства этого множества.
Targonsky L.P.,Targonska T.L. About a Generalization of the Multitude of Real Numbers.
The multitude of numbers containing the multitude of real numbers and imaginary ones the square of
which is equal to one is considered in this article. The characteristics of this multitude are dealt with .
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РЕАКЦІЇ АЛКІЛІДЕНФОСФОРАНІВ З АЦИЛХЛОРИДАМИ ТА ЇХ СИНТЕТИЧНІ
МОЖЛИВОСТІ
Зроблено огляд реакцій алкілідентрифенілфосфоранів з ацилхлоридами, які протікають у різних напрямках
у залежності від природи як фосфорана, так і хлорангідрида. Продукти реакцій є цікавими синтетичними
сполуками як такі, або ж, частіше, можуть бути напівпродуктами для синтезу речовин інших класів.
Алкіліденфосфорани (інакше – фосфоріліди) [1,2] – сполуки з подвійним зв’язком Р=С утворюються
на основі третинних фосфінів. Практичне значення мають майже виключно похідні трифенілфосфіну
(трифенілфосфану), як метилентрифенілфосфоран 1 чи заміщені алкіліденфосфорани 2,3. Зв’язок Р=С
поляризований таким чином, що електронна густина зміщена на атом Карбону:
+ Ph3P CR1R2
Ph3P CH-R
Ph3P CH-R
3
2a
2
1
Наявність часткового негативного заряду на атомі С зумовлює високу реакційну здатність цих сполук, особливо для R = Alk або Ar. Алкіліден- і арилметиленфосфорани такого типу чутливі до дії вологи, кисню, їх не виділяють в чистому вигляді, а отримують у момент реакції в абсолютних розчинниках,
іноді в атмосфері інертного газу. Якщо ж замісники R містять електроноакцепторні групи (-COR, -COOR,
-CN), на які зміщується електронна густина з ілідного атома С, то це призводить до зниження реакційної
здатності цих сполук. Зате збільшується їх стабільність і такі іліди ( а ц е т и л м е т и л е н т р и ф е н і л фосфоран
Ph3P=CH-COCH3,
бензоїлметилен-трифенілфосфоран
P h 3 P = C H - C O - P h , етоксикарбонілметилентрифенілфосфоран Ph3P=CH-COOC2H5 та ін.) можна виділяти і зберігати в звичайних умовах. Деякі з них випускаються фірмами як реактиви.
Найвідомішою реакцією фосфорілідів є їх взаємодія з альдегідами з утворенням ненасичених сполук
(реакція Віттіга), що набула широкого практичного використання
(C6H5)3P CH2

1
Ph3P CH-R + R C

O

R1CH=CH R + Ph3PO

H

Реакція була відкрита, а точніше, "перевідкрита" Г. Віттігом [3], оскільки перші приклади такої взаємодії були описані Г. Штаудінгером [4,5]. Однак роботи Штаудінгера залишилися непоміченими. Тільки
після публікацій Віттіга реакція набрала широкої популярності, і саме йому була присуджена Нобелівська премія з хімії (1979 р.). Один з недавніх оглядів хімії фосфорілідів і реакції Віттіга присвячений 100річчю від дня народження автора [6].
Іншою важливою групою елекрофільних реагентів, з якими здатні взаємодіяти алкіліденфосфорани, є
хлорангідриди карбонових кислот. Як виявилося, реакції з ацилгалогенідами можуть іти в різних напрямках і давати різні продукти в залежності від природи як фосфорана, так і ацилгалогеніда [7]. Деякі з цих
реакцій призводять до утворення цікавих, практично важливих сполук і можуть стати препаративними
методами їх отримання.
В найпростішому випадку дизаміщені іліди 3 приєднують молекулу ацилхлориду з утворенням Сацильованих фосфонієвих солей 4 [8-10]. Лужне розщеплення останніх дає кетони.

Ph3P CR1R2
3
OH -

+
Ph3P CHR 1R2

O
+ Ph3P CHR1R2 + R3 C
Cl
3a
Ph3PO + R3-CO-CHR 1R2
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CO-R3
4
R1, R2

H

Cl

-
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Ацилювання естеровмісних фосфоранів 5 і наступне катодне відновлення ацильованих фосфонієвих
солей 6 було рекомендовано [9] як новий метод синтезу α-розгалужених естерів β-кетонокислот.
R1
+
катод
Ph3P C-COOC 2H5 Cl -

R1
R-COCl
Ph3P C-COOC2H5

R-CO-CH-COOC2H5
R1

CO-R

5
6

Інакше йде ацилювання фосфоранів типу 2, що містять атоми Н при ілідному атомі С. Тут помітну
роль відіграє той факт, що фосфонієві солі і відповідні їм алкіліденфосфорани є супряженими кислотами
й основами
+
- HX
Ph3P CH-R
Ph3P CH2-R Cl +
HX
2
7
При ацилюванні фосфоранів 2 реакція не зупиняється на утворенні фосфонієвої солі 8. Остання під
впливом ацильної групи є сильнішою кислотою, ніж сіль 7, і при дії другої молекули вихідного фосфорана 2 відщеплює HCl. Утворюється ацильований фосфоран 9 (що є слабкішою основою порівняно з 2).
+

Ph3P CH-R + R1-COCl

Ph3P CH-R Cl

+
- + (2) Ph3P C-R + Ph P CH -R Cl3
2

CO-R 1

2

CO-R1

- HCl
9

8

7

Відбувається реакція "переілідування" [11-14].
В реакцію слід брати фосфоран і ацилхлорид у співвідношенні 2:1, причому половина взятого іліда
повертається у вигляді фосфонієвої солі. Цього недоліку можна позбутись, якщо проводити реакцію у
присутності іншої основи для зв’язування HCl, наприклад, триетиламіну [15]. Продуктами є ацильовані
алкіліденфосфорани 9, і описана реакція є досить загальним методом їх синтезу [11,13,16-21].
Ацилфосфорани 9 можуть служити напівпродуктами для синтезу низки інших класів сполук. Так, лужним гідролізом [8, 11, 22, 23], відновним розщепленням цинком в етановій кислоті [11, 13, 24, 25] чи
іншими способами [11, 20, 26] з них можна отримувати кетони.
Ph3P C-R + H2O
CO-R1
9

OH -

Ph3PO + R1-CO-CH2-R

Використовуючи в ролі ацилюючих засобів алкілхлороформіати, можна ввести в молекулу фосфорана алкоксикарбонільну групу [27-29], а наступний гідроліз отриманих фосфоранів 10 дає карбонові
кислоти
H2O

Ph3P C-R
R-CH2-COOH
Ph3P CH-R + ClCOOR1
1 (OH )
2
10 COOR
Циклопропілетанова кислота була одержана цим методом з хорошим виходом [28]. Естери β – кетокислот (при їх обережному гідролізі) або самі кислоти були отримані через фосфорани 12.

Ph3P CH-COOCH 3
11

R-COCl

Ph3P C-COOCH 3 H2O
(OH - )

R-CO-CH 2-COOH

CO-R
12
Окиснення ацильованих фосфорілідів різними окисниками призводить до утворення дикетонів [3033], естерів чи амідів кетонокислот [34-37], заміщених кислот [38].
Окиснення озоном чи озонідами [33, 39, 40], пероксокислотами [41] або ж селенітною кислотою [42]
призводить до здвоєння карбаніонної частини молекули іліда з утворенням діароїлетенів чи інших
похідних ненасичених сполук, очевидно, через проміжне утворення відповідних альдегідів типу
фенілгліоксалю.
[O]
2 Ph3P CH-CO- Ar
Ar-CO-CH=CH-CO-Ar + 2 Ph3PO

Галогенангідриди галогенозаміщених кислот (хлорацетилхлорид, бромацетилбромід, трихлорацетилхлорид) діють на алкоксикарбоніл- і ціанметилентрифенілфосфорани як ацилюючі засоби [43].
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Ph3P C-R

Ph3P CH-R + XCH2-COX

+

+
Ph3P CH2-R X -

13 CO-CH 2X
X = Cl, Br
R = -COOCH 3, -COOC2H5, -CN
Фосфорани 13 є водночас галогенокетонами, атоми Хлору і Брому в яких здатні до реакцій нуклеофільного заміщення, хоч під впливом фосфінметиленової групи є помітно менш активними, ніж у звичайних галогенокетонах.
Все ж переважаючий напрям використання ацильованих фосфоранів – це термоліз, що є фактично
внутрішньомолекулярною реакцією Віттіга (взаємодія карбонільної і фосфінметиленової групи тієї самої
молекули). В результаті термолізу одержуються сполуки зі зв’язком C≡C: діарилетини і арилалкілетини
[15, 44-50], ацетиленкетони [15, 51], нітрили [45, 52] і естери [45, 53-58] ацетиленкарбонових кислот,
іноді з циклізацією [52, 59, 60] аж до похідних 1,3 – індандіонів [61].
to

Ph3P C-CO-R

Ph3PO + R-C

C-CO-R

O C-R

Ph3P C-COOR1

to

R-C

C-COOR

to

Ph3P C-CO-R

1

C-CN

R-C

CN

O C-R

Меркль [62] показав можливість одержання 2-алкінових кислот з ацил(алкоксикарбоніл)метилентрифенілфосфоранів дією на останні PCl5 в POCl3 або ж тіонілхлоридом в ДМФА з наступним гідролізом.
О-Ацилювання 2-оксоалкіліденфосфоранів
Дещо інакше відбувається реакція ацилювання фосфоранів, що містять кетонну групу, зв’язану з ілідним атомом Карбону. Реакційний центр в таких сполуках може зміститись з ілідного атому С на карбонільний атом О у відповідності зі структурою 13b:
+ Ph3P CH-C-R

Ph3P CH-C-R
O
13

13

13a

+
Ph3P CH=C-R

O
+
Ph3P CH=C-R

13b + R1-COCl

O-

13b

14

Cl -

OCOR1

Саме так іде взаємодія 2-оксоалкіліденфосфоранів з ацилхлоридами. В результаті утворюються Оацильовані фосфонієві солі 14.
Так реагують аліфатичні і ароматичні ацилхлориди [63, 64]. Однак з n-нітробензоїлхлоридом отримані С-ацильовані фосфорани при нагріванні реагентів у співвідношенні 2:1 [63]. Очевидно, що в усіх випадках початковими продуктами є О-ацильовані фосфонієві солі, однак самі вони можуть бути далі
ацилюючими агентами по відношенню до інших молекул фосфорана, особливо при дуже активних ацилах. Окремі випадки О-ацилювання наведені теж в роботах [45, 51, 65, 66]. Метод ЯМР показує можливість утворення лабільних О-ацильованих фосфонієвих солей навіть в алкоксикарбонільних ілідах [67].
Ацилювання фосфорілідів у двофазній системі
O

OCOR
+
Ph3P C=C
OC2H5
CH3

+ R-COCl

Ph3P C-C
CH3

OC2H5

Cl -

Як уже обговорювалося вище, алкіліденфосфорани типу 2 (R = Alk, Ar) вступають в реакцію ацилювання з переілідуванням. Зважаючи на чутливість речовин цієї групи до дії вологи й кисню повітря, умови проведення реакцій з ними досить складні: абсолютні розчинники, інертна атмосфера, а для одержання самих ілідів з фосфонієвих солей потрібні основи типу феніллітію, натрій аміду і т.п. Нами були розроблені умови проведення реакцій у двофазній системі NaOH/ CH2Cl2 [68-70].
+
Ph3P CH2-Ar
15

X

-

NaOH
( -HX)

NaOH
( -HX)

Ph3P CH-Ar
16

Ph3P C(Ar)-COAr1
17
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Ar1COCl
CH2Cl2

+
Ph3P CH-Ar
CO-Ar

Cl
1

-
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Це набагато спрощує умови проведення реакцій: вихідні фосфонієві солі 15 розчиняють в метиленхлориді і при перемішуванні з концентрованим водним розчином NaOH додають поступово ацилхлорид.
Особливо добрі результати отримані для арилметиленфосфоранів 16 і з ароматичними ацилхлоридами.
Внаслідок цього стають значно доступнішими фосфорани типу 17, що знаходять застосування як
напівпродукти для синтезу діарилацетиленів [46, 69, 70]. Останні, як відомо, становлять помітну групу
серед органічних люмінофорів [46, 50, 70, 71], хоч і не таку численну, як діарилетилени.
Ацилювання антрахінонілметиленфосфорана 20 (смарагдово-зеленого кольору), що утворюється в
умовах реакції з солі 19, дає продукти 21 [72]. Далі термолізом ожержані діарилетини 22, що містять
цикл антрахінону.
O

O

+

CH2-PPh3

Br-

CH=PPh3

NaOH
( -HBr)

R

R
O

O

20

19
COAr

O

O

C=PPh3

C C-Ar

o

200-220
- Ph3PO

R

R

O

21

ArCOCl

NaOH, CH2Cl2

22

O

Стабільні іліди, наприклад, ціанметилентрифенілфосфоран 18, теж ацилюються у двофазній системі,
в тому числі і хлороформіатами [69].
+
- OHPh3P CH2CN Cl

CH2Cl2

Ph3P CH2-CN

ClCOOC2H5

OH-, CH2Cl2

Ph3P C-CN

COOC2H5
23
Перевагою цього методу є також те, що попередньо не потрібно виділяти фосфоран в чистому вигляді. Беруть відповідну фосфонієву сіль, з якої фосфоран одержується під впливом лугу в умовах реакції
ацилювання. Ще одна перевага – ацилюється вся взята фосфонієва сіль (фосфоран), в той час як при ацилюванні традиційним способом половина вихідного фосфорану повертається у вигляді фосфонієвої солі
в результаті реакції переілідування.
Новий синтез енолестерів
При подальшому вивченні реакцій ацилювання у двофазній системі було виявлено, що при використанні надлишку ацилхлорида (до 2,5 – 3 моль-екв) продуктами реакції є естери енолів [73-75]. При
цьому, як і в описаних вище випадках, спочатку утворюються С-ацильовані фосфорани 17, які при дії
надлишку ацилхлорида піддаються повторному ацилюванню. Однак реакційний центр з ілідного атома
С при наявності кетонної групи переноситься на карбонільний атом О (структура 17b). Утворюються Оацильовані фосфонієві солі 24, які розщеплюються лугом в умовах двофазної системи на трифенілфосфіноксид і енолестери 25.
15

OH -

Ph3P CH-Ar
( -HX)
16

Cl

+
Ph3P C=C-R

17b Ar O

17a Ar O
OH -

- OH( -HX)

CO-R

+
Ph3P C=CR-OCOR Cl
Ar

+
Ph3P CH-Ar

+ Ph3P C-C-R

Ph3P C-C-R
Ar O
17
R-COCl

R-COCl

Ph3PO + Ar-CH=CR-OCOR

( -HX)
24

25

Хлороформіати і хлорокарбамати теж реагують з 2-оксоалкіліденфосфоранами по атому Оксигену, а
солі, що при цьому утворюються, піддаються лужному розщепленню з утворенням енолкарбонатів 27 та
енолкарбаматів 28 [76, 77].
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Ph3P CH-CO-R
13

(13)

ClCONMe2

ClCOOC2H5

+

OH

-

Ph3P CH=C-R
Cl -Ph3PO
OCOOC
H
2
5
26

+

Cl -

Ph3P CH=C-R
OCONMe2

OH

-

CH2Cl2

O
CH2 C-O-C
OC2H5
27 R

O
+ Ph3PO
CH2 C-O-C
NMe
2
28 R

Синтез аленових сполук
Бестманн зі співробітниками [9, 78, 79] описали цікавий варіант реакції деяких алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами. Іліди 29, які не містять α-атомів Н, реагують з ацилхлоридами, що якраз містять
такі атоми Н, з утворенням похідних алену 31. Автори вважають, що спочатку утворюються ацильовані
фосфонієві солі 30 (були виділені при пониженій температурі), які далі піддаються γ-елімінуванню. Під
впливом другої молекули фосфорана як основи йде відщеплення атома Н з γ-положення до атома Р. Разом з тим відбувається відщеплення Ph3PO і утворюються естери аленкарбонових кислот 31.
В таких же умовах отримані подібні естери [80]. Однак уже в наступних роботах [81-83] методика буR
+
Ph3P C-COOC2H5

Ph3P C-COOC2H5 + R1R2CH-COCl
R
29

30

Cl

-

CHR1R2

+ (29)
- HCl

Ph3PO + R1R2C=C=CR-COOC2H5
31

ла вдосконалена завдяки використанню триетиламіну, який відщеплює HCl від ацилхлориду, перетворюючи його в кетен. Далі кетен реагує з фосфораном, даючи аленові похідні. При цьому можна теж замість фосфорану брати фосфонієву сіль і 2 моль-екв триетиламіну, який у реакційному середовищі перетворить сіль у фосфоран.
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В.Н. Листван, В.В. Листван. Реакции алкилиденфосфоранов с ацилхлоридами и их синтетические
возможности.
Сделан обзор реакций алкилидентрифенилфосфоранов с ацилхлоридами, протекающих в различных
направлениях в зависимости от природы как фосфорана, так и хлорангидрида. Продукты реакций
интересны как таковые, либо могут служить полупродуктами для синтеза веществ других классов.
V.M. Listvan, V.V. Listvan. Reactions of Alkylidenephosphoranes with Acylchlorides and their Synthetic Potentialities.
A review of reactions of alkylidentriphenylphosphoranes with acyl chlorides going by different ways depending
on properties both of phosphorane and chloranhydride has been made. The products of these reactions are interesting as such or they can be used as semi-products for synthesis of other class compounds.
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КОНТАКТНІ ЛІНЗИ: БІОХІМІЧНИЙ, ГІСТОХІМІЧНИЙ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
ЗАСТОСУВАННЯ
У статті на підставі аналізу зарубіжної та вітчизняної офтальмологічної літератури розглядається
біохімічний, гістохімічний та мікробіологічний аспекти застосування контактних лінз.
Минуло вже більше ста років з часу появи першого наукового повідомлення про контактні лінзи [1].
В медичній практиці накопичено значний досвід їх застосування. Час дозволяє стверджувати, що у вирішенні проблеми корекції зору за допомогою контактних лінз досягнуті значні результати. Методи контактної корекції базуються на більш ніж 350 технічних рішеннях, які захищені патентами [2].
Водночас вчені та лікарі стурбовані через те, що захоплення перевагами контактної корекції зору
останнім часом супроводжується зростанням офтальмологічних ускладнень, що пов’язані з використанням контактних лінз. Серед них найбільш частим є виразковий кератит. Вже у 1966 році в медичній літературі зафіксовані перші повідомлення про такого роду захворювання [3]. Застосування контактних лінз
спричинило збільшення числа різних клінічних форм ураження очей [4].
У зв¢язку з цим надзвичайно цікавим і важливим є з¢ясування можливих причин патологічних змін
очей, що пов¢язані з використанням контактних лінз.
У наукових повідомленнях відмічається, що рогова оболонка ока пацієнта, що носить контактні лінзи,
піддається впливу цілого ряду шкідливих факторів. Серед них перш за все виділяється вплив матеріалу, з
якого виготовлені контактні лінзи, по-друге, це вплив мікрофлори, що забруднює контактні лінзи під час
маніпуляцій, по-третє, це негативний вплив засобів догляду за контактними лінзами. Вчені відмічають,
що до теперішнього часу ще не отримано ідеального полімерного матеріалу для виготовлення контактних лінз, хоча у цьому напрямку йде постійне удосконалення [5, 6].
Вчені стверджують, що контактні лінзи знаходяться у постійній безпосередній близькості з рогівкою
ока і впливають на клітини епітелію як стороннє тіло, тому вони суттєво змінюють фізіологію органу
зору [7, 8]. Ці зміни пов¢язані з тим, що через контактні лінзи гази проходять недостатньо, а це в свою
чергу викликає гіпоксію епітелію рогівки [9]. Через недостатнє надходження кисню в метаболізмі клітин
епітелію рогівки переважають анаеробні процеси, що призводять до надлишкового накопичення кислих
продуктів, при цьому змінюється склад і pH слізної рідини у бік кислоти [10, 11]. Особливо страждає
рогівка пацієнтів, що користуються контактними лінзами довгий час без перерв, не знімаючи їх під час
сну. Явище аноксії, що виникає при цьому призводить до змін морфології рогової оболонки, до загибелі
частини клітин епітелію та утворенню його малих дефектів [12, 13].
За звичай полімери, що використовуються для виготовлення контактних лінз, біологічно інертні. Однак слід брати до уваги токсичний вплив залишкових хімічних мономерів та продуктів гідролізу полімерів, що утворюються внаслідок взаємодії з мікрофлорою кон¢юнктивального мішка [14]. Хімічний вплив
викликає додаткове ушкодження епітелію, це утворювало сприятливі умови для розвитку запалення.
Вчені зазначають, що структура матеріалу, з якого виготовлені контактні лінзи, у процесі експлуатації іноді піддавалися змінами внаслідок взаємодії з ліпідами та протеїнами слізної рідини, косметичними
засобами, що потрапляли з повік і вій. Відомо, що через 30 хвилин після накладання контактних лінз половина їхньої поверхні вкривається нальотом, що містить детрит епітелію рогівки та кон¢юнктиви, а також лізоцим, фібриноген, лактоферин. За даними досліджень, протеїни, ліпіди та муцини, що складали
нашарування, потрапляли в пори матрикса контактної лінзи, знижували їх газопровідність, погіршували
оптичні властивості і являли собою сприятливий поживний субстрат для життєдіяльності мікроорганізмів [10, 15].
Серед мікроорганізмів, що частіше всього становлять собою причину захворювання у користувачів
контактних лінз, в першу чергу вчені називають представників роду Pseudomonas та Staphylococcus
[16, 17]. До того ж на кінець 80-х років в етіологічній структурі переважали стафілококові ураження, а
на кінець 90-х років першість міцно перейшла до псевдомонад, які зумовлювали до 75% усіх виразкових
кератитів, що пов¢язані з використанням контактних лінз [8, 10].
В науковій літературі є опис випадків захворювань, що пов¢язані з бактеріями роду Proteus, Serracia,
Streptococcus, Bacillus [8, 18], анаеробними мікроорганізмами Peptostreptococcus, Bacteroides, Fusobaste© Білоус В.Й., 2003
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rium [19]. В літературі є свідчення, що в останні роки збільшилося число випадків інфекційного кератиту, що пов¢язаний з контактними лінзами і викликається найпростішими Acanthamoeba, які поширені у
воді, у ротовій порожнині тощо. Вони інфікують контактні лінзи під час купання та у випадках змочування лінз слиною. Кератит, що спричиняється амебами, важко диференціювати з герпетичними ураженнями очей, він надзвичайно важко піддається лікуванню [20].
Найбільш поширеними джерелами інфікування контактних лінз є контейнери для їх зберігання та
розчини, що використовуються для догляду за лінзами в разі, коли вони інфіковані [5, 17, 21]. Значну
небезпеку становлять дистильована вода та ізотонічний розчин хлориду натрію, які не містять консервантів [22, 23, 24].
Численними експериментами доведено, що мікроорганізми, які містяться у розчинах, дуже швидко
адгезуються на поверхні контактних лінз та утворюють глікокалікс, що захищає їх від зовнішнього впливу [1, 25].
Зношуваність контактних лінз, їх так зване старіння, утворення на них органічних нашарувань в процесі експлуатації – все це надзвичайно сприятливі умови для адгезії бактерій [26, 27]. Для порівняння
наведемо цифри. Адгезія псевдомонад та дріжжоподібних грибків складає 300% на уживаних лінзах порівняно з невживаними [28].
Контактна лінза, на поверхні якої є колонії бактерій, при накладанні на поверхню рогової оболонки
ока стає джерелом інфікування очного яблука. Бактерії добре сорбуються до краю ураженого епітелію. У
процесі своєї вегитації вони утворюють ензими, їхня токсичність обумовлює ураження строми рогівки та
подальший розвиток патологічного процесу [29].
Зниження ризику інфікованих уражень очей у користувачів контактних лінз досягається ретельним
дотриманням правил догляду за лінзами, що передбачають їх систематичне очищення та стерилізацію.
На початку 70-х років як основний метод знезаражування контактних лінз використовували їх термічну обробку. Однак цей метод не забезпечував необхідної надійності стерилізації. До того ж термічна
стерилізація виявилась непридатною для очищення м¢яких контактних лінз, які пропускають гази, оскільки така стерилізація несприятливо впливає на оптичні та механічні властивості полімерів з високою
місткістю води [30]. А саме м¢які контактні лінзи набули широкого розповсюдження в медичній практиці. При систематичній термічній обробці м¢яких контактних лінз тривалість їх експлуатації скорочується
[24]. Термічна стерилізація погано очищених лінз здатна викликати денатурацію протеїнових нашарувань, які викликають також появу алергічних реакцій [6].
Все це зумовило активні пошуки інших методів стерилізації м¢яких контактних лінз, зокрема хімічних. На кінець 90-х років XX століття було створено більше 105 хімічних розчинів для очищення м¢яких
контактних лінз. Всі вони захищені патентами. Склад розчинів утворюється композицією дезинфікуючих
та очищаючих речовин. В таких розчинах найчастіше використовують біглюконат хлоргексидину, хлорид бензалконію, алкілтриетаноламонію хлорид, перекис водню, мертиолят, імідазолідинілсечовину,
триметоприм, хлорбутанол, борну, сорбинову та аскорбинову кислоти [31, 32].
У процесі створення засобів догляду за контактними лінзами дослідники враховують низьку чутливість мікрофлори до антисептиків та високу чутливість епітелію рогової оболонки ока до хімічних впливів. Тому підбір достатньо ефективних композицій становить собою надзвичайно складне завдання. Частіше всього дослідниками використовується синергізм антимікробної дії катіонних детергентів та солей
важких металів. З урахуванням цього механізму дії використовуються розчини Hydrosol, Hydroclean (Великобританія), Flexol, Flex – care (Німеччина), Hexidin (США) та інші. Ці розчини містять хлоргексидин
та мертиолят у нешкідливих для епітелію рогової оболонки концентраціях (0,001 – 0,005%). Експозиція
знезараження цими розчинами контактних лінз, що інфіковані стафілококами, псевдомонадами, чудовою
паличкою, не перевищує 4-6 годин [33, 34]. На превеликий жаль, за даними вчених, розчини неефективні
у випадках, коли контактні лінзи інфіковані спороутворюючими бактеріями, грибками та найпростішими
[18, 35].
Контактні лінзи, що уражені грибками, досить добре піддаються стерилізації розчинами, що містять
перекис водню [36, 37]. Водночас є відомості про те, що ці розчини хімічно агресивні, вони можуть вносити зміни у характер поверхні та оптичні властивості контактних лінз [6].
В медичній практиці використовується цілий ряд антисептичних розчинів для контактних лінз, що містять ферменти. Знезараження такими розчинами поєднується з очисткою лінз від органічних нашарувань. Найбільш ефективними серед таких розчинів є ті, що містять папаїн, панкреатин, протеази мікробного походження [22, 38]. Вчені відмічають як перспективний засіб введення до складу знезаражуючих
розчинів сіалової кислоти та нейрамінідази, які знижують адгезію бактерій на контактних лінзах та роговій оболонці ока [23, 38].
Важливо підкреслити, що використання хімічних методів стерилізації контактних лінз дозволило значно знизити ризик інфекційних офтальмологічних захворювань, проте висунуло ряд проблем, що
пов¢язані з негативним хімічним впливом на речовину контактної лінзи та оболонки ока. В клінічній
практиці до 10-15% офтальмологічних хворих погано реагують на хімічні системи догляду за контакт235
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ними лінзами. У цієї категорії осіб використання лінз, що пройшли хімічне очищення, супроводжується
відчуттям дискомфорту, сльозовиділенням, фотофобією [39]. Численними клінічними спостереженнями
доведена токсична дія на епітелій рогівки катіонних детергентів бензалкониума хлорида та біглюконата
хлоргексидину, що використовуються в хімічних системах дезинфекції контактних лінз [21, 40]. Вплив
цих препаратів викликає фізіологічне та анатомічне зниження бар¢єрної функції епітелію рогової оболонки, уповільнює в них синтез протеїнів та знижує швидкість загоювання мікроушкоджень [41, 38].
Можливо, токсичний ефект, що спостерігається, зумовлений здатністю полімерних матеріалів, з яких
зроблені контактні лінзи, збирати катіонні дефекти у кількості, яка значно перевищує концентрацію розчину, в який занурені контактні лінзи [11].
Мертиолят, що використовується в розчинах у концентрації 0,001-0,040% спричиняє менш виражений токсичний ефект, проте викликає значну кількість алергічних реакцій [42, 43]. Кон¢юнктивальними
та нашкірними алергічними пробами доведено розвиток сенсибілізації організму у користувачів контактних лінз до мертиоляту [41]. Вченими встановлено, що 8-10% населення має підвищену чутливість до
мертиоляту, що, можливо, зумовлено широким використанням цієї сполуки як консерванта в косметичних засобах та препаратах вакцин [4, 42]. В науковій медичній літературі є повідомлення про алергічні
реакції на засоби догляду за контактними лінзами, які містять ензими [14].
Наведені дані дають підстави стверджувати, що проблема безпечного використання контактних лінз
залишається актуальною, хоча асортимент засобів для знезараження та догляду за лінзами досить широкий.
Таким чином, численні клінічні та мікробіологічні дослідження практики використання контактних
лінз в офтальмології свідчать про появу нових серйозних проблем. Досвід індустріально розвинених країн переконує в доцільності і нагальній необхідності розвитку двох напрямків досліджень. По-перше, це
удосконалення методів контактної корекції зору, а по-друге, – подальша розробка знезаражуючих засобів
і розчинів для профілактики ускладнень, що пов¢язані з використанням лінз.
В Україні кількість користувачів контактних лінз неухильно зростає. Однак належної уваги заходам
безпеки очей в процесі використання контактних лінз не приділяється. Медичною та фармацевтичною
промисловістю ще не освоєний випуск засобів догляду за контактними лінзами. За таких умов можливо
передбачити різке зростання офтальмологічних захворювань, що пов¢язані з порушенням правил експлуатації контактних лінз. Офтальмологам країни слід глибоко усвідомити цю проблему і бути готовим до
роботи в умовах поширення засобів контактної корекції зору.
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Белоус В.И. Контактные линзы: биохимический, гистохимический и микробиологический аспекты
применения.
В статье на основании анализа зарубежной и отечественной офтальмологической литературы
рассматривается биохимический, гистохимический и микробиологический аспекты применения
контактных линз.
Bilous V.Y. Contact Lenses: Biochemical, Histological and Microbiological aspects of applying.
Based on the analysis of ophthalmologic literature, the paper focuses on biochemical, histological and microbiological aspects of applying contact lenses.
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНХОЛОГІЧНИХ ОЗНАК МОЛЮСКІВ РОДУ PLANORBARIUS
(BULINIDAE, GASTROPODA, PULMONATA)
Проведений аналіз свідчить про недостатність лінійних конхологічних параметрів для коректного розмежування видів роду Planorbarius. Доцільним, на нашу думку, є проведення додаткових досліджень із
залученням сучасних методів комплексного аналізу з метою уточнення таксономічного статусу розглянутих форм.
На етапі зародження малакологічної науки дослідники були схильні надавати видового статусу всім
більш-менш відмінним формам. У зв’язку з цим в роді Coretus (=Planorbarius) було виділено декілька видів
[1]. На початку 20 століття всі ці форми було об’єднано в один вид – P.corneus (Linné, 1758) [2]. Пізніше, у
зв’язку зі значною мінливістю черепашки останнього, було висунуто припущення, що P.corneus є збірним
видом, який можна розділити на 5 таксонів видового рангу [3]. Вищезгаданими авторами було виявлено
ряд відмінностей між цими таксонами за пластичними ознаками: індексами черепашок (при однаковій кількості обертів), кількості обертів (при однаковому співвідношенні висоти і ширини черепашки або при
однаковому значенні однієї з цих пластичних ознак) та ін. Слід зазначити, що ця система багато в чому
співпадає з поглядами на таксономію роду Planorbarius малакологів 18-19 століть.
Ця робота має на меті з’ясувати діапазон мінливості конхологічних ознак та уточнити діагностичне
значення лінійних параметрів черепашки в межах роду Planorbarius.
Матеріал та методика. Матеріалом для роботи послужили збори студентів природничого факультету ЖДПУ (2000 р.) з 4 місцезнаходжень у Житомирській області (Житомир (р.Тетерів та ставок на території біостанції ЖДПУ)), с.Рея Житомирської обл. (2 ставки).
Попередню ідентифікацію видів здійснювали за таблицями для визначення [4]. У зборах виявлено 4
види молюсків: Planorbarius corneus (44 екз.), P.banaticus (51 екз.), P.grandis (8 екз.) та P.purpura (23
екз.). Невизначеними залишились 34 екз. через нечітко виражені діагностичні ознаки.
Черепашки досліджуваних форм вимірювали за наступними параметрами: висота (SH) і ширина (SW)
черепашки, ширина останнього (WL, WL3) (з двох боків), передостаннього (WL1) та третього (WL2) обертів, висота (HA) і ширина (WA) устя, радіус черепашки (R), ширина внутрішніх обертів (Di). Ширину черепашки вимірювали по перпендикуляру до її осі. Виміри проводили за допомогою кронциркуля з точністю
до 0,1 мм. Лінійні параметри черепашок оброблено методами варіаційної статистики (SPSS 5.0).
Результати та обговорення. Розподіл досліджених параметрів наближається до нормального. Між
ними спостерігається досить високий рівень кореляції. Це дозволило розрахувати на їх основі конхологічні індекси (всьго 45 ), які використано для подальшого аналізу.
Із метою редукції кількості змінних та максимізації відмінностей проведено факторний аналіз, наслідки якого представлено у табл. 1. Виділено 5 факторів, що пояснюють близько 80% мінливості в досліджуваній вибірці. Фактор 1 складають індекси, що характеризують співвідношення ширини останнього
оберту та діаметру завитка з іншими параметрами; фактор 2 характеризує мінливість 3-го оберту; фактор
3 складають індекси, побудовані на основі ширини 2 –го оберту; фактор 4 характеризує співвідношення
висоти та ширини черепашки, і фактор 5 характеризує поперечний переріз трубки черепашки. Загалом
всі екстраговані фактори описують швидкість наростання обертів у досліджуваних екземплярів.
Власні значення факторів використано як залежні змінні в дискримінантному аналізі. Як групуючу
змінну використано наші попередні визначення видів (табл. 1). Аналіз показав дуже низьку точність класифікації P.corneus та P.banaticus (58,8 та 47,7 відповідно). Дещо краще ідентифікується P.grandis (75%
випадків коректно класифіковано). Найкраще відмежованим виявився P.purpura, точність класифікації
якого становить 82,6%. У результаті аналізу класифіковано попередньо не визначені екземпляри. На основі отриманої класифікації побудовано діаграму розсіяння (рис.1), з якої видно, що в досліджуваній
вибірці чіткий розподіл на групи відсутній. Відносно добре відмежовані від інших лише екземпляри, визначені як P.purpura. Це свідчить про нестабільність діагностичних ознак, які традиційно використовуються для розмежування цих видів, та наявність між ними перехідних форм.
Отже, конхологічні параметри не дозволяють достатньо коректно ідентифікувати досліджувані форми.
Враховуючи те, що розглянуті види були виділені переважно на основі ознак черепашки, та зважаючи на
значну однорідність останніх, можна припустити, що вони є конхологічно відмінними формами двох досить мінливих таксонів видового рівня. У таких сумнівних випадках доцільним є застосування кластерного
аналізу К-середніх, який показує реальну кількість груп у вибірці та приналежність кожного з випадків до
тієї чи іншої групи. Наслідки кластерного аналізу представлено в таблиці 2. Переважна більшість випадків
утворюють два кластери: 1-й – 109 екз. та 2-й – 48 екз. Випадки, що утворюють 3 –й та 4-й кластери, найімовірніше, не відповідають реально існуючим групам і є викидами.
Для перевірки ступеня розмежованості встановлених груп проведено повторний дискримінантний
аналіз. При цьому як групуючу змінну використано приналежність випадків до кластерів у попередньому
© Гарбар Д.А., 2003
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аналізі. Результати свідчать про високу точність класифікації виявлених кластерів: кластер 1 – 98,2%,
кластер 2 – 95,8% (табл. 3). Діаграма розсіяння в полі перших двох дискримінантних функцій (рис. 2)
підтверджує досить добру розмежованість цих груп, хоча чіткого розриву між ними і не спостерігається.
При порівнянні двох наведених діаграм розсіяння виявлено, що кластер 1 складають форми, ідентифіковані нами як P. corneus, P.banaticus та P.grandis. Кластер 2 включає в себе переважно екземпляри, ідентифіковані нами як P.purpura.
Таблиця 1.
Результати класифікації
Початкова група

Передбачена група
P.corneus
P.grandis
13
6
21
6
2
6
3
0
4
8
25,5%
11,8%
13,6%
47,7%
25,0%
75,0%
13,0%
,0%
11,8%
23,5%

P.banaticus
30
15
0
1
9
58,8%
34,1%
,0%
4,3%
26,5%

P.banaticus
P.corneus
P.grandis
P.purpura
Не груповані випадки
P.banaticus
P.corneus
P.grandis
P.purpura
Не груповані випадки

P.purpura
2
2
0
19
13
3,9%
4,5%
,0%
82,6%
38,2%

Сума
51
44
8
23
34
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4

2
banaticus
0

grandis

purpura
corneus

-2

Predicted Group for
-4

Gr oup Centroids

Function 2

P.purpura
-6

P.gr andis
P.corneus

-8

P.banaticus
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Function 1

Рис.1. Діаграма розсіяння досліджених екземплярів у полі перших двох дискримінантних функцій
(передбачена класифікація)
Таблиця 2.
Число випадків у кожному кластері

Кластер

1
2
3
4

109
48
1
2
160
0

Валідні значення
Відсутні значення

Висновки. Проведений аналіз свідчить про недостатність лінійних конхологічних параметрів для коректного визначення видів роду Planorbarius (згідно системи Я.І. Старобогатова та Л.В. Кривошеїної ). P.
сorneus та P.banaticus виявляють значну гомогенність розглянутих ознак і утворюють досить однорідну
групу. Надійно ідентифікується лише P.purpura. Робити висновки про ступінь відмежованості P.grandis
поки що передчасно, оскільки досліджений матеріал є досить обмеженим. У зв’язку з тим, що розділення
видів вищезгадані автори здійснювали переважно на основі ознак черепашки, які є досить мінливими навіть у межах однієї популяції, доцільним, на нашу думку, є проведення додаткових досліджень із залученням сучасних методів комплексного аналізу з метою уточнення таксономічного статусу розглянутих форм.
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Таблиця 3.
Результати класифікації за наслідками кластерного аналізу
№ кластера

Передбачена група
2
3
1
1
46
1
0
1
0
0
,9%
,9%
2,1%
95,8%
,0%
100,0%
,0%
,0%

1
107
1
0
0
98,2%
2,1%
,0%
,0%

1
2
3
4
1
2
3
4

4
0
0
0
2
,0%
,0%
,0%
100,0%

Cума
109
48
1
2
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4

2
1

2

0

-2

3

-4

Cluster Number of Ca
Group Centroids

4

-6

Function 2

4
3

-8

2
1

-10
-4

-2

0

2

4

6

8

Function 1

Рис.2. Діаграма розсіяння досліджених екземплярів у полі перших двох дискримінантних функцій
(за наслідками кластеризації)
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Гарбар Д.А. Диагностическое значение конхологических признаков моллюсков рода Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata).
Проведенный анализ свидетельствует о недостаточности конхологических параметров для
корректного разграничения видов рода Planorbarius. Целесообразным, по нашему мнению, является
проведение дополнительных исследований с применением современных методов комплексного анализа с
целью уточнения таксономического статуса рассмотренных форм.
Garbar D.A. Diagnostic Importance of Conchologycal Features of the Molluscs of the Genus Planorbarius
(Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata).
The analysis carried out testifies to insufficiency of conchologycal parameters for correct differentiation of species of the genus Planorbarius. Expedient, in our opinion, is a realization of additional researches with application of modern methods of the complex analysis with the purpose of specification of the taxonomical status of the
forms considered.
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АНАТОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКОВИХ (GASTROPODA, PULMONATA,
LYMNAEIDAE) ФАУНИ УКРАЇНИ
Проведено аналіз основних анатомічних характеристик 16 видів ставковиків. Показано, що анатомічні
особливості ставковиків мають обмежене діагностичне значення на видовому рівні, хоча й дозволяють
ідентифікувати ряд видів, які не мають достовірних конхологічних відмінностей.
З усіх систем органів ставковикових лише статева система характеризується помітною різноманітністю ознак, які у дорослих особин достатньо стабільні. Для таксономічного аналізу найчастіше використовують характеристики копулятивного апарату, простати, матки, провагіни й сперматеки [1]. З лінійних
параметрів статевої системи найбільш широко застосовується в систематиці індекс копулятивного апарату (співвідношення довжини препуціума й пеніального рукава). Інші лінійні параметри статевої системи
[2] є малоінформативними внаслідок їх значної однорідності на підродовому рівні. Тому звичайно дослідники обмежуються їх візуальним описом.
Матеріалом для даної роботи послужили власні збори автора (1997-2000 рр.). Місця збору молюсків
вказано у таблиці 1. Для анатомічного дослідження молюсків фіксували 70 % – ним етанолом. Розтин
проводили під МБС-1 в 70%-ному етанолі. Вимірювали довжину пеніального рукава і препуціума та визначали індекс копулятивного апарату (ІКА=ДПП/ДПР). Звертали увагу на форму проксимального та
дистального відділів простати, форму матки і провагіни, довжину протоки сперматеки та форму її дистальної частини. На тотальних препаратах визначали характер складчастості дистального відділу простати.
За період досліджень нами розітнуто близько 600 екз. молюсків, що належать до 16 видів. Для статистичного аналізу даних використано програму STATISTICA.
Проведений аналіз показав, що представники підроду Corvusiana достовірно відрізняються між собою
за індексом копулятивного апарату. В межах підроду Stagnicola достовірні відмінності за цим індексом
виявлено лише між L.palustris, L.turricula та L.vulnerata. Індекс копулятивного апарату дозволяє надійно
диференціювати два вищезгадані підроди. У межах підроду Peregriana не виявлено відмінностей
L.peregra від L.patula; L.monnardi від L.fontinalis; L.ovata від L.balthica, L.lagotis та L.patula; L.balthica від
L.lagotis та L.fontinalis. Представник підроду Radix – L.auricularia за індексом копулятивного апарату
подібний до L.ovata, L.balthica, L.lagotis і L.fontinalis (підрід Peregriana).
Отже, індекс копулятивного апарату дозволяє ідентифікувати ряд видів, які часто не мають достовірних відмінностей за конхіологічними характеристиками (L.corvus – L.palustris та деякі інші). У той же час
є група видів, які достовірно не відрізняються за даним індексом і мають дуже подібні конхіологічні характеристики (L.palustris – L.atra, L.turricula – L.atra, L.ovata – L.balthica та деякі інші). Як і у випадку з
індексами черепашки, у багатьох видів спостерігається значна міжпопуляційна мінливість, яка часто перевищує міжвидову.
Дискримінантний аналіз значень індексу копулятивного апарату показав значну однорідність даного
параметра в межах одного підроду. Представники підроду Corvusiana досить добре ідентифікуються за
цією ознакою, хоча деякі екземпляри одного виду віднесено до іншого.
Міжпопуляційні відмінності видів підроду Stagnicola за цим параметром незначні (точність класифікації < 80%). На видовому рівні досліджені екземпляри класифікуються досить добре (точність класифікації > 80%). Однак лише для L.palustris повністю підтверджена видова приналежність усіх досліджених
екземплярів.
Міжпопуляційні відмінності видів підроду Peregriana за індексом копулятивного апарату незначні. В
усіх випадках середня точність класифікації менша 80%. На видовому рівні за цим параметром із високим ступенем достовірності ідентифікуються L.peregra, L.patula, L.monnardi та L.ovata. Точність класифікації інших видів не перевищує 50%, що свідчить про непридатність цієї ознаки для їх визначення.
Середні значення індексу копулятивного апарату оброблено методом ієрархічного кластерного аналізу (Евклідова дистанція, Group Average, Standard Deviation). З отриманої схеми (рис. 1) видно, що дана
ознака не дозволяє надійно ідентифікувати види. Чіткий розподіл на підроди також відсутній.
Для кластерного аналізу всієї сукупності анатомічних ознак проведено їх кодування:
1 -проксимальна частини простати (1-вузька (рівномірна по всій довжині); 2- рівномірна по всій
довжині, розширена поблизу квадривія; 3-розширена в напрямку дистальної частини простати);
2 -дистальна частини простати (1-звужена; 2-розширена);
3 -складка в проксимальній частині простати (1-присутня; 2-відсутня);число і характер складок у
дистальному відділі простати (1-одна мала; 2-одна велика; 3-декілька нерозгалужених; 4-декілька
розгалужених);
4 -фіксаторне потовщення пеніса (1- наявне; 0-відсутнє);
© Гарбар О.В., 2003
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-велюм і саркобелюм (1-добре розмежовані; 2-зливаються в єдиний утвір);
-матка (1-видовжена; 2-овальна; 3-овальна з поперечною перетяжкою);
-провагіна (1-коротша матки; 2-довша матки);
-протока сперматеки (1- коротша діаметра резервуара сперматеки; 2-довша діаметра резервуара
сперматеки);
9 -лійковидне розширення дистального кінця протоки сперматеки (1-наявне; 2-відсутнє).
У таблиці 2 представлено анатомічні характеристики 16 досліджених видів, закодованих цифрами
відповідно до вищенаведеного списку. В результаті обробки цих даних отримано схему (рис. 2), яка показує дистанцію між видами та ступінь їх подібності за даною групою ознак. Отриманий розподіл в основному співпадає з поділом роду Lymnaea на види і підроди. Однак L.auricularia потрапив до одного
кластера з видами підроду Stagnicola. L.patula за анатомічними характеристиками виявився ближчим не
до інших представників секції Bouchardiana, куди його включають, а до L.peregra. Звертає на себе увагу
велика дистанція між L.vulnerata та іншими видами підроду Stagnicola. Вона навіть перевищує дистанцію
між видами різних підродів. Дистанція між рядом видів підродів Peregriana та Stagnicola не перевищує
дистанції між окремими популяціями цих видів. Тому анатомічний критерій не придатний для їх розмежування.
Таблиця 1.
Лінійні параметри та індекс копулятивного апарату ставковиків (на основі вимірів 15 екз. із кожної
популяції)
5
6
7
8

L.corvus
L.gueretiniana
L.stagnalis

Дзержинськ (Ж.)
Житомир
Житомир

ДПР
х±mx
1,74±0,24
1,89±0,16
2,59±0,43

1.1.

L.subangulata

Дзержинськ (Ж.)

0,29±0,05

0,82±0,12

2,87±0,07

1.2.

L.palustris 1

Полтава

4,19±0,67

2,99±0,36

0,72±0,06

L.palustris 2
L.atra 1
L.atra 2
L.turricula 1
L.turricula 2
L.vulnerata

Перлявка (Ж.)
Лучки (П.)
Олевськ (Ж.)
Кам'янка-Бузька (Л.)
Дзержинськ (Ж.)
Дзержинськ (Ж.)

4,91±0,84
2,95±0,38
5,15±0,86
2,16±0,21
2,03±0,29
3,44±0,20

3,82±0,79
2,82±0,41
4,71±0,89
2,15±0,19
2,03±0,30
3,49±0,18

0,77±0,05
0,95±0,05
0,91±0,04
0,99±0,03
1,00±0,02
1,01±0,02

L.auricularia
L.peregra 1
L.peregra 2
L.monnardi 1
L.monnardi 2
L.ovata 1
L.ovata 2
L.balthica 1
L.balthica 2
L.lagotis 1
L.lagotis 2
L.fontinalis 1
L.fontinalis 2
L.patula 1
L.patula 2

Житомир

4,43±1,02

4,82±1,18

1,09±0,05

Житомир
Ворохта (І.-Ф.)
Житомир
Нов.-Вол. (Ж.)
Олевськ (Ж.)
Житомир
Олевськ (Ж.)
Житомир
Дзержинськ (Ж.)
Житомир
Дзержинськ (Ж.)
Полтава
Житомир
Озерне (Ж.)

4,13±0,43
4,57±0,72
2,94±0,39
2,84±0,36
3,48±0,91
5,48±0,32
3,36±0,52
5,32±0,54
2,68±0,39
2,43±0,26
4,98±0,76
4,78±1,14
4,79±1,15
8,08±0,88

2,74±0,27
3,21±0,61
4,18±0,49
4,31±0,54
3,39±0,79
5,39±0,37
3,87±0,68
6,26±0,54
3,16±0,41
2,90±0,33
6,07±0,74
5,78±1,28
3,70±0,72
6,21±0,60

0,66±0,02
0,70±0,04
1,43±0,07
1,52±0,10
0,98±0,08
0,98±0,02
1,15±0,08
1,18±0,03
1,18±0,06
1,19±0,06
1,24±0,20
1,21±0,03
0,78±0,05
0,77±0,02

Вид

Популяція

ДПП
х±mx
5,51±0,54
5,18±0,55
8,19±1,09

ІКА
х±mx
3,19±0,29
2,74±0,19
3,20±0,50

Примітка. ДПР – довжина геніального рукава; ДПП – довжина препуціума; ІКА – індекс копулятивного
апарату; І.-Ф. – Івано-Франківська обл.; Ж. – Житомирська обл.; Л – Львівська обл.
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C1_species
L.(P.)monnardi 2
L.(P.)monnardi 1
L.(P.)fontinalis 1
L.(P.)fontinalis 2
L.(P.)lagotis 2
L.(P.)lagotis 1
L.(P.)balthica 2
L.(P.)balthica 1
L.(R.)auricularia
L.(S.)vulnerata
L.(S.)turricula2
L.(P.)ovata 2
L.(P.)ovata 1
L.(S.)turricula
L.(S.)atra2
L.(S.)atra
L.(P.)patula 1
L.(P.)patula 2
L (S.)palustris2
L.(P.)peregra 1
L.(P.)peregra 2
L.(S.)palustris
L.(G.)subangulata
L.(C.)gueretiniana
L.(L.)stagnalis
L.(C.)corvus

3,00

2,25

1,50

0,75

0,00

Рис. 1. Дендрограма подібності ставковиків за середніми значеннями індексу копулятивного апарату
(лінійка показує дистанцію між кластерами)
Таблиця 2.
Характеристики статевої системи, використані для кластерного аналізу (пояснення в тексті)
Ознаки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L.corvus

2

2

1

3

1

1

2

1

2

1

L.gueretiniana

2

2

1

3

1

1

2

2

2

1

L.stagnalis

2

2

1

4

1

1

3

2

2

1

L.subangulata

1

2

0

1

0

2

2

1

2

0

L.palustris

1

2

0

2

0

1

2

2

2

0

L.atra

1

2

0

2

0

1

2

2

2

0

L.turricula

1

2

0

2

0

1

2

2

2

0

L.vulnerata

1

1

0

2

0

1

1

1

2

1

L.auricularia

1

1

0

2

0

1

2

2

2

0

L.peregra

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.monnardi

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.ovata

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.balthica

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.lagotis

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.fontinalis

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

L.patula

3

2

0

2

0

1

2

1

1

0

Вид
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C1
L.(S.)vulnerata
L.(P.)fontinalis 1
L.(P.)fontinalis 2
L.(P.)lagotis 2
L.(P.)lagotis 1
L.(P.)balthica2
L.(P.)balthica 1
L.(P.)ovata 2
L.(P.)ovata 1
L.(P.)monnardi 2
L.(P.)monnardi 1
L.(P.)patula 2
L.(P.)patula 1
L.(P.)peregra 2
L.(P.)peregra 1
L.(R.)auricularia
L.(S.)turricula 2
L.(S.)turricula 1
L.(S.)atra2
L.(S.)atra 1
L.(S.)palustris 2
L.(S.)palustris 1
L.(G.)subangulata
L.(L.)stagnalis
L.(C.)gueretiniana
L.(C.)corvus

1,20

0,90

0,60

0,30

0,00

Рис. 2. Дендрограма подібності ставковиків за анатомічними характеристиками (лінійка показує
дистанцію між кластерами)
Отже, анатомічні особливості ставковиків дозволяють ідентифікувати ряд видів, які часто не мають
достовірних відмінностей за конхологічними характеристиками (L.corvus Gmelin, 1791 – L.palustris та
деякі інші). У той же час є група видів, які достовірно не відрізняються за даною групою ознак і мають
дуже подібні конхологічні характеристики (L.palustris – L.atra Schranck, 1803, L.turricula – L.atra, L.ovata
– L.balthica та деякі інші). Крім цього, у багатьох видів спостерігається значна міжпопуляційна мінливість, яка часто перевищує міжвидову. Тому анатомічні характеристики мають обмежене діагностичне
значення на видовому рівні. Однак вони можуть успішно використовуватися для розмежування ряду таксонів підродового рівня.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.

Jaskiewicz M. European species of the family Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Basommatophora) // Genus. –
1998. – Vol.9. – №1. – 93 p.
2. Круглов Н.Д. Моллюски семейства Lymnaeidae CCCP, особенности их экологии и паразитологическое значение
(Gastropoda, Pulmonata): Автореф. дис. ... д-ра биол. Наук: 03.00.08 Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1985. – 41 с.
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Гарбар А.В. Анатомические характеристики прудовиков (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауны Украины.
Проведен анализ основных анатомических характеристик 16 видов прудовиков. Показано, что
анатомические особенности прудовиков имеют ограниченное диагностическое значение на видовом
уровне, хотя и позволяют идентифицировать ряд видов, которые не имеют достоверных
конхологических различий.
Garbar O.V. The Anatomic Characteristics of Lymnaeid Snails (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) of the
Fauna of Ukraine.
The analysis of the basic anatomical characteristics of 16 species of Lymnaeid snails is carried out. It is shown
that the anatomic features of Lymnaeid snails have the limited diagnostic importance on the species level,
though allow to identify a number of species, which have no authentic conchological distinctions.
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ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ
В статті наведено деякі показники здоров’я школярів, указано шляхи його збереження і зміцнення.
Здоров’я – найцінніший скарб. Цей вислів знайомий усім з дитинства. Проте зміст його ми усвідомлюємо тоді, коли з’являються перші недуги. Залишатися здоровою людиною все життя – це велика й наполеглива праця. Пігулки, краплі, мікстури, складні операції не позбавляють організм від хвороб, а є
тільки тимчасовим бар’єром на їх шляху.
Бути здоровою людиною – це не означає мати тільки фізичне здоров’я. Під здоров’ям розуміють стан
повного фізичного, соціального, психічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб і вад розвитку
[1].
Чи можна вважати здоровою людину, в якої відсутні скарги на фізичне здоров’я, але є проблеми з
працевлаштуванням? Чи можна вважати здоровими дітей, які виховуються в неповних сім’ях?
Важливим критерієм оцінки здоров’я населення є показник захворюваності підлітків. За даними
Українського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук
республіки, кількісна і якісна оцінка здоров’я дітей свідчать про стійке погіршення їх фізичного, психічного та інтелектуального розвитку, що ставить під загрозу існування нації. Загальна захворюваність дітей
раннього віку збільшилась удвоє. Серед школярів перша група здоров’я відзначається у 25-30% дітей.
Серед юнаків призовного віку 3 диспансерна група (важкі захворювання) склала 50,3%, друга – 24,4%.
Хвороби ендокринної, нервової системи, психічні розлади у школярів викликають занепокоєння лікарів
[2] .
Важливу роль у формуванні здоров’я відіграють учителі. Школа повинна підготувати не тільки освічену людину, а й здорову особистість. Перші знання стосовно здорового способу життя діти одержують
від батьків і вчителів. Власним прикладом, аргументованою інформацією треба заохочувати учнів до
занять фізкультурою і спортом. У школі повинна пропагуватися мода на здоров’я. В будь-якій діяльності
можна досягти найбільшої продуктивності, будучи здоровим.
Дітей якомога раніше треба привчати до правил гігієни, режиму праці й відпочинку. Повітряні і сонячні ванни, купання, обтирання, обливання водою, максимальне перебування на свіжому повітрі, повноцінний сон і харчування корисні в будь-якому віці, особливо в дитячому.
Негативними чинниками здоров’я є шкідливі звички, незбалансоване харчування, несприятливі умови
праці й навчання, погані матеріально-побутові умови, незгода в сім’ї, низький освітній і культурний рівень.
Є гарний вислів: "Наше здоров’я – в наших руках". І це насправді так. На 50% здоров’я залежить від
способу життя. За даними статистики, Японія – країна з найвищою в світі середньою тривалістю життя –
77 років. Самі японці вважають це результатом масовості спорту. Діти у віці 6-14 років щоденно займаються фізкультурою по 60 хвилин, доросле населення – по 25 хвилин.
Чи замислювалися вчителі, чому дітей привчають рівно сидіти? Тільки тому, що це гарно? Коли дитина рівно сидить, в легені потрапляє найбільший об’єм повітря, кожна клітина одержує максимальну
кількість кисню, а це поліпшує обмінні процеси в організмі. Проте погодитися з тим, що учні повинні 45
хвилин тільки сидіти, майже не рухаючись, лікарі не можуть. Статична поза швидко втомлює, навантаження має рівномірно розподілятися на всі групи м’язів. Тому доречно на уроках робити кількахвилинні
фізкультурні паузи.
ВООЗ чітко встановила три складові елементи здорового способу життя: фізичне виховання і заняття
спортом, раціональне харчування, відповідальність кожного за підтримання свого здоров’я [3].
Гіппократ був упевнений, що людина повинна жити 120-150 років. Він говорив: "Майже всі хвороби
приходять до нас через рот з продуктами... Наше тіло складається з того, що ми їмо, але хворіємо через
те, чого не їмо". Невипадково кажуть: "Захворів – зміни спосіб життя. Якщо не допомагає – зміни харчування. Якщо і це не допомагає, тоді треба звертатися до лікарів".
Останнім часом у багатьох публікаціях повідомлялося про переваги того чи іншого продукту харчування. Красномовно описувалися надзвичайні властивості мідій, морських водоростей тощо. Але слід
відзначити, що універсального продукту (крім материнського молока) немає.
Люди ніколи не сумнівалися: будуть у сім’ї здорові діти, будуть у ній гарні взаємини, добробут, щастя. І чим більше щасливих, здорових сімей, тим благополучніше і здоровіше суспільство. Паралельно з
налагодженням справ у економіці потрібно займатися вихованням здорової людини, інакше через кілька
десятиліть ми перетворимося на слабких, хворобливих людей, які не зможуть творити, не матимуть снаги до економічної, політичної, соціальної діяльності. Державна національна програма "Діти України"
© Косенко В.М., 2003
245

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 11. Природничі науки

(Указ Президента України від 18.01.96 р., №63/96) є законодавчим актом, до реалізації якого повинні
докласти зусиль як державні структури, так і сім’я та школа.
Здоров’я – неоціненне багатство. Бережімо ж його.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
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Косенко В.Н. Здоровье учеников и пути его сохранения и укрепления.
В статье изложены некоторые показатели здоровья учеников, указаны пути его сохранения и укрепления.
Kosenko V.M. The Pupils’ Health and the Ways of Its Preservation and Strengthening.
Тhе article deals with some indices of the pupils’ health and represents the ways of its preservation and
strengthening.
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ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАРВНИКІВ
У статті подані результати досліджень, які доводять, що барвник сульфотринафтиленофуран є малонебезпечною сполукою. Розглядаються також результати досліджень віддалених наслідків його біологічної активності.
Промислове текстильне виробництво сучасних тканин, із яких виготовляється наш одяг, потребує пошуку нових, більш оригінальних за кольоровою гамою та якістю, різноманітних синтетичних барвників. Як
правило, це досить складні хімічні сполуки. Часто відомості про їх біологічну активність досить обмежені
або відсутні. Однак доведена реальна можливість надходження цих сполук в організм людини як у виробничих умовах, так і в разі користування виготовленими з них виробами [1]. При цьому деякі барвники навіть у малих кількостях можуть викликати не тільки інтоксикації, а й злоякісні новоутворення.
У зв’язку з цим нами вперше в експериментальних умовах була проведена оцінка токсичності, небезпечності та віддалених наслідків дії одного з представників барвників – сульфотринафтиленофурану (СФ).
Відомості про біологічну активність і ступінь небезпечності СФ в доступній літературі відсутні. Відомо
лише про загальнотоксичну дію на організм вихідного продукту одержання цього барвника – 1,4 нафтохінону, який входить до групи біологічно активних речовин – хінонів [2].
Cульфотринафтиленофуран (C30H11O14C3Na3) належить до сульфопохідних антрахінонових барвників
і являє собою натрієву сіль 10,17 – диокситринафтиленофуран [2,3] – [5,6,b,c,d] – діон – 11-16 – трисульфокислоти. Його відносна молекулярна маса – 760 у.о., температура плавлення вища 3000С, летучість
0,001 мг/д, добре розчиняється у воді, в спирті й діетиловому етері практично нерозчинний. Синтез барвника має два етапи: 1,4 нафтохінон → триталоілбензол → сульфотринафтиленофуран. Зовнішньо хімічно
чистий і технічний продукт СФ має вигляд дрібнокристалічного порошку темно-зеленого кольору. Барвник планується використовувати в текстильній галузі для фарбування тканин.
Можливість вибіркового обґрунтування профілактичних заходів небезпечності СФ ми оцінювали за
його основними показниками – гострій токсичності на різних рівнях дії (смертельному та пороговому).
Основні параметри токсичності барвника визначали на безпородних здорових білих мишах і щурах при
введенні його розчинів визначених концентрацій різними шляхами: інгаляційно, підшкірно, внутрішньошлунково, внутрішньоочеревинно. Вивчали також місцеву та шкірно-резорбтивну дію. Необхідну
концентрацію розчинів СФ (від 0,01% – до 40%) у залежності від шляхів введення готували методом розведення. Спостереження за станом тварин продовжувалося десять діб. Головним критерієм оцінки дії
барвника був інтегральний показник – їх смерть.
Порогову дозу (мг/кг вн.очер.) барвника встановлювали в дослідах на білих мишах і щурах при одноразовому внутрішньоочеревинному введенні. Показником порогового ефекту було визначення споживання кисню та підсумування порогових імпульсів відразу після введення СФ.
Оцінку кумулятивних властивостей речовини проводили шляхом вивчення морфологічного складу
крові, напруги кисню в тканинах тощо. Усі досліди на статистичну обробку одержаних показників здійснювали за загальноприйнятими методиками проведення токсикологічних експериментів [3].
У залежності від шляхів надходження речовини в організм ЛД50, наприклад, складали: внутрішньоочеревинно – для білих мишей 46,5 ± 5,2 мг/кг і 105 ± 7,8 мг/кг для білих щурів; підшкірно – 220 ± 19,9
мг/кг для білих мишей і 551 ± 32,4 мг/кг для білих щурів; внутрішньо шлунково – 10200 ± 762 мг/кг для
білих мишей і 15633 ± 885 мг/кг маси тіла щурів.
Встановлені таким чином основні параметри токсикометрії та виведені на їх підставі константи [4]
дали можливість обґрунтувати ступінь небезпечності СФ для гострого смертельного отруєння й віднести
його до IV класу небезпечності [6].
Небезпека розвитку гострого несмертельного отруєння барвником, що визначалася величиною порогу
гострої дії, склала, за вивченими показниками, 1 мг/кг для тварин обох видів. Це також дозволило віднести СФ до IV класу небезпечності.
Коефіцієнт кумуляції СФ дорівнював 6,8 для білих мишей і 10 для щурів, що свідчило про слабко виражені кумулятивні властивості речовини.
У результаті розрахунків середній відносно небезпечний рівень дії барвника для робочої зони
(ВНРДр.з.) склав 11 мг/м3, що також дозволило віднести сполуку до IV класу токсичності й небезпечності.
Отже, експериментальна оцінка показала, що барвник СФ, фактично, з усіх основних параметрів належить до малотоксичних, малонебезпечних та малокумулюючих в організмі хімічних сполук [5; 6].
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Разом із тим під час експериментів на білих мишах і щурах було виявлено, що барвник, незалежно від
шляхів надходження, викликає достовірне зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну, збільшення
кількості лейкоцитів у крові, порушує процеси тканинного дихання, призводить до дистрофії паренхіматозних органів та пухлиноутворення в легенях. Внесення порошку барвника в очі тварин викликало прояви гострого кератокон’юнктивіту.
Одержані результати свідчать про те, що реальна небезпека хімічних сполук повинна встановлюватися не
тільки на підґрунті токсичних доз, але й на основі цілого ряду інших критеріїв, їх біологічної активності та
виробничих факторів, які, за існуючими кваліфікаціями небезпечності хімічних речовин, враховувати в повній мірі не вбачається можливим [6]. Тому це змусило нас проводити подальші дослідження для виявлення
віддалених наслідків впливу СФ на організм. Останнє здійснювалося за критерієм його канцерогенної дії [7].
У першу чергу, було вивчено вплив речовини на мікроорганізми широковідомих видів: культури мікробів
кишкової палички, шигелли Флекснера, бактерії синьо-зеленого гною, золотистого та епідермального стафілококів [3]. У результаті було встановлено, що СФ не здійснює стимулюючого впливу на ріст мікроорганізмів і не викликає утворення атипових форм цих бактерій, тобто не є канцерогеном.
Для підтвердження одержаних висновків проводилося також вивчення перещеплення асцитної пухлини й характеру її розвитку під впливом СФ. У дослідах використовувалась аллогенна (гомологічна)
трансплантація асцитної пухлини "саркома" – 37 на безпородних білих мишах.
В експериментах білим мишам піддослідних груп проводилося внутрішньоочеревинне введення асцитної рідини з наступним внутрішньоочеревинним введенням протягом 20 діб через різні проміжки часу й у різних варіантах розчинів СФ. Дози речовини в цих випадках складали 1/5 та 1/10 від ЛД50, тобто
10 мг/кг і 5 мг/кг маси кожної тварини. Основним критерієм оцінки була смертність, а також зміна маси
тіла й тривалість життя мишей. Зіставлення одержаних даних дало можливість зробити висновок про те,
що СФ суттєво не впливає на перещеплення та розвиток асцитної пухлини. Це підтверджує результати
попереднього досліду, що барвник не має вираженої бластомогенної активності.
Таким чином, із попередньої побічної оцінки бластомогенної дії СФ на організм можна зробити висновок, що СФ не повинен викликати загрозу віддаленими наслідками канцерогенного походження. Однак для
остаточного вирішення цього питання необхідно в прямому хронічному досліді на лабораторних тваринах
провести безпосереднє визначення бластомогенних і мутагенних властивостей хімічної сполуки, тобто всебічно вивчити біологічну активність СФ [8], що є метою наших подальших досліджень. Тільки після цього
барвник сульфотриналенофуран може використовуватися за призначенням.
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Павловский В.А., Иванова А.В. Особенности биологической активности красителей.
В статье поданы результаты исследований, которые доказывают, что краситель
сульфотринафтиленофуран является малоопасным соединением. Рассматриваются также
результаты исследования отдалённых последствий его биологической активности.
Pavlovsky V.A., Ivanova A.V. Peculiar Features of the Biological Activity of Paints.
In the article the results of the researches that prove that sulfotrinaphthylenfuran paint is considered to be a stuff
of a low danger are given. The results of future consequences of its biological activities are considered.
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ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Показано стан здоров’я потерпілого населення Житомирської області через 16 років після аварії на
Чорнобильській АЕС.
Нині неухильно зростає значення якісної підготовки педагогічних кадрів, підвищується рівень їх інтелектуальної діяльності та ерудиції, в тому числі з медико-біологічних проблем сьогодення. Це надзвичайно необхідно в наш час, коли загострюється екологічна ситуація, посилився негативний вплив науково-технічного прогресу на людину, зокрема на дітей.
Так склалося, що випускники нашого педагогічного університету в основному будуть працювати серед населення Житомирської області, що постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тому
вчитель повинен володіти знаннями з питань радіаційної безпеки і бути поінформованим про справжню
обстановку, що склалася внаслідок цієї катастрофи, як безпосередньо в місці свого перебування, так і в
регіоні в цілому. Також він повинен мати уявлення про стан здоров’я потерпілих, щоб певною мірою
сприяти охороні здоров’я учнів, формуванню здорового способу життя, збереженню репродуктивного
здоров’я молоді та в разі необхідності забезпечити надання долікарської медичної допомоги дітям і дорослим. Адже під час навчання в університеті майбутні педагоги здобули достатні знання з цивільного
захисту населення при надзвичайних ситуаціях, безпеки життєдіяльності та з основ медичних знань, які є
складовою частиною професійної орієнтованості дисциплін для напрямків вищої освіти за педагогічним
професійним спрямуванням [1].
До останнього часу вплив на здоров’я людини чинників, обумовлених наслідками Чорнобильської катастрофи, особливо у комплексі з дією інших факторів, ще залишається недостатньо вивченим. Метою
наших досліджень є аналіз стану здоров’я населення Житомирської області через 16 років після Чорнобильської катастрофи [2].
Складність проблеми, що виникла в результаті аварії, її комплексний та широкомасштабний характер
і певна новизна, до сприйняття якої не було готове суспільство, призвела до втрати населенням здоров’я
та погіршення екологічних і соціально-психологічних наслідків [3,4].
Житомирська область є найбільш потерпілою від наслідків Чорнобильської катастрофи. В Україні у
1986 році із 92 населених пунктів безумовного відселення на території області знаходилось 63, із 835
пунктів гарантованого добровільного відселення – 301, із 1290 пунктів посиленого радіологічного контролю – 363.
В зоні відчуження населення не проживає, в зоні безумовного відселення залишилось 46 населених
пунктів, у яких проживає 4,1 тис.осіб, що складає 44,6% населення України, яке проживає в зоні безумовного відселення.
Загальна чисельність населення області за останні 16 років зменшилась на 47577 осіб, або на 3,3%, із
них:
– дитячого населення – на 27572 особи, або на 9,8%;
– населення працездатного віку – на 17458 осіб, або на 2,8%;
– пенсійного віку – на 3674 особи, або на 1%.
Питома вага працездатного населення складає 53,4%, непрацездатного – 25,3%, молодь – 29,9%, дитячого населення – 21,2%, жителів села – 44%.
Зниження рівня народжуваності при збільшенні показника загальної смертності призвело до стабільно зростаючого від’ємного показника природного приросту населення. З 1992 року цей показник
від’ємний у всіх районах, а по області становить (– 8,3).
На території Житомирської області станом на 01.01.02 перебувало на обліку в лікувальних закладах
області 394181 особа, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 80,1% дорослих та підлітків і 19,9% дітей [5].
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З 1987 року збільшилась чисельність ліквідаторів (1 група первинного обліку) – у 4,2 рази та тих, що
проживають на територіях радіоекологічного контролю (3 група первинного обліку) – у 13,4 рази; зменшилась чисельність евакуйованих із зони дії радіації та тих, що самостійно залишили зону радіоактивного забруднення у період евакуації з 26.04.86р. (2 група первинного обліку) – на 1,6%; з моменту аварії
народилось 78251 дитина від потерпілих батьків (4 група первинного обліку).
Чисельність населення, що постраждало і перебуває на обліку у закладах охорони здоров’я
1 група первинного обліку
2 група первинного обліку
3 група первинного обліку
4 група первинного обліку
Всього (1,2,3,4)

1987рік
2400 – 9,0 %
1608 – 6,0 %
22689 – 84,7 %
82 – 0,3 %
26779

2002рік
10119 – 2,6 %
99 – 0,2 %
304819 – 77,3 %
78251 – 19,9 %
394181

Чисельність такого населення усіх груп первинного обліку зросла у порівнянні з 1987 роком на 6,8%
за рахунок дітей, народжених від осіб 1,2,3 груп первинного обліку. В структурі контингентів, що постраждали, найбільша питома вага осіб 3 групи первинного обліку 77,3% (у 1987 році 84,7%), дітей (4 група первинного обліку) 19,9% (у 1987 році 0,3%), 1 група первинного обліку 2,6% (1 1987 році 9,0%). Осіб
2 групи первинного обліку 0,2% (у 1987 році 6,0%).
Серед оглянутих в 2001 році виявлено 78,2% хворих дорослих та підлітків і 68,5% хворих дітей.
Виявлено хворих (за даними щорічних медичних оглядів)
1 група первинного обліку
2 група первинного обліку
3 група первинного обліку
4 група первинного обліку
Всього:

1987рік
469 – 19,5%
709 – 44,1%
8252 – 36,4%
26779 – 35,2 %

2002рік
8444 – 83,3%
840 – 84,7%
215866 – 70,8%
33026 – 67,8%
278176 – 70,6 %

У структурі виявлених хворих найбільша питома вага хворих другої групи первинного обліку,
(84,7%), 83,4% – першої групи первинного обліку (ліквідатори), 70,8% – третьої групи первинного обліку
і 67,8% дітей. За період з 1987 року по 2001 рік на 4% збільшилась кількість хворих дітей, на 3,2% –
дорослих та підлітків.
Аналізуючи статистичні дані, що характеризують стан здоров’я потерпілого населення, можна відзначити поступове погіршення його здоров’я за роки після аварії, що характеризується тенденцією до
щорічного зростання числа захворювань серед потерпілих.
Поширеність захворювань за період 1987 – 2002 рр. в цілому зросла в 4,8 рази, причому серед евакуйованих – у 2,5 рази, серед ліквідаторів – у 2,3 рази, а серед проживаючих – у 1,5 рази.
Захворюваність дорослих та підлітків, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи в 2001 році,
перевищувала захворюваність населення, що не потерпіло внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
13,1%.
Серед груп первинного обліку поширеність захворювань відзначалась серед потерпілих 2-ої групи
первинного обліку, на другому місці – потерпілі 1-ої групи і на третьому місці – ті, що проживають. У
той же час найвища загальна захворюваність була серед осіб 3-ої групи первинного обліку, на другому
місці – серед евакуйованих і найменша – у ліквідаторів.
У структурі захворюваності потерпілих дорослих та підлітків на кінець 2001 року перші місця займають 5 класів хвороб:
– хвороби органів дихання: 27,3% серед усіх хвороб, або 1342,3 на 10000 потерпілих;
– хвороби сечостатевої системи: 11,3%, або 555,9 на 10000 потерпілих;
– хвороби нервової системи та органів чуття: 10,9%, або 537,2 на 10000 потерпілих;
– хвороби системи кровообігу: 9,8%, або 482,8 на 10000 потерпілих;
– травми та отруєння: 9,7%, або 477,6 на 10000 потерпілих.
Рівень захворюваності осіб 1 групи первинного обліку за період з 1992 року зріс на 4,4%, евакуйованих – на 45,9%, тих, що проживають – на 19,8%. Найвищі темпи росту серед осіб 2 групи первинного
обліку.
Захворюваність усіх контингентів осіб, що постраждали з 1992 року зросла на 27,6% і становить в
межах 4852,2 – 4870,2 на 10000 осіб.

250

В.А. Павловський, А.І. Мірошниченко, А.В. Іванова, Г.О. Корбут. Віддалені наслідки Чорнобильської катастрофи

Рівень поширеності захворювання серед дітей зріс в 1,6 рази за рахунок контингентів дітей 3 і 4 груп
первинного обліку.
Також звертає увагу зростання захворюваності з певних причин, зокрема з таких, як:
– новоутворення – в 1,3 рази;
– хвороби крові та кровотворних органів – на 12,7%;
– хвороби кістково-м’язової системи – на 34,1%.
Треба відмітити, що серед класу новоутворень злоякісні новоутворення складають майже половину:
41,7%.
За 16 років захворюваність злоякісними новоутвореннями зросла в 7 разів і дорівнює 37,0 на 10000
потерпілих у 2001 році на противагу 5,7 у 1987 році.
Привертає увагу зростання рівня первинної інвалідності серед потерпілих. Найвища питома вага визнаних інвалідами серед осіб третьої групи первинного обліку.
В структурі інвалідності осіб першої групи первинного обліку на першому місці перебувають хвороби системи кровообігу – 41%, на другому – злоякісні новоутворення – 24%, на третьому – хвороби нервової системи та органів дихання – 7%. Серед населення третьої групи первинного обліку в структурі
причин інвалідності злоякісні новоутворення – 69%, хвороби системи кровообігу – 7%. Протягом останніх років зростає питома вага причин інвалідності, зокрема таких, як злоякісні новоутворення, хвороби
системи кровообігу та ендокринної системи. Питома вага постраждалих, яким встановлено зв’язок з наслідками Чорнобильської катастрофи, складає 11-14% від загальної інвалідності. Найбільш вразливий вік
40-60 років, до 40 років – 17%, від 40 до 60 років – 47%. На долю першої та другої груп первинного обліку 73% – 74% інваліди 1 та II груп. Інвалідність дітей (2,3,4 груп первинного обліку), хвороби яких
пов’язані з наслідками аварії, також має тенденцію росту. В структурі захворювань, які призвели до інвалідності, наявні вроджені аномалії – 43%, хвороби органів дихання – 18%, пухлини – 16%.
З 1986 року рівень смертності у контрольованих районах зріс майже на 29%, а найвищі показники
смертності спостерігаються з 1993 року. Структура смертності залишається в останні роки стабільною:
на першому місці – хвороби системи кровообігу (67%), на другому – злоякісні новоутворення (12%), на
третьому – травми, нещасні випадки (7%), четверте – хвороби органів дихання (5%). У структурі смертності осіб працездатного віку на першому місці – травми, нещасні випадки (29%), на другому – хвороби
системи кровообігу (27%), на третьому – злоякісні новоутворення (16%), на четвертому – хвороби органів дихання (5%). Зростає кількість випадків смерті від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, хвороб системи органів травлення.
В структурі смертності дітей (2,3,4 груп) на першому місці знаходяться травми, отруєння (28%), на
другому – вроджені вади (24%), на третьому – хвороби нервової системи (14%), на четвертому – інфекційні хвороби (8%), на п’ятому – новоутворення, хвороби ендокринної системи (4%).
Аналіз стану здоров’я населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, вказує на
те, що:
– стан населення з кожним роком погіршується;
– стан здоров’я потерпілих, що проживають в районах радіоекологічного контролю, значно гірший,
ніж на решті територій;
– стан здоров’я та добробут населення в цих районах перебувають у поганому стані, основною причиною якого є бідність, незадовільне харчування та умови життя, а також нездоровий спосіб життя, зокрема зловживання алкоголем, тютюнокуріння, прояви наркоманії тощо;
– зменшення природного приросту на фоні низьких показників відтворення населення, зменшення
питомої ваги дітей та молоді, негативні показники демографічного навантаження на сьогодні можна
пов’язати з негативним впливом чинників довкілля, в т.ч. наслідків Чорнобильської катастрофи;
– система надання послуг у сфері охорони здоров’я в уражених районах характеризується проблемами, які суттєво не відрізняються від тих, що не постраждали.
Таким чином, зменшення населення за рахунок міграційних процесів, природного приросту на фоні
низьких показників відтворення населення, негативного показника демографічного навантаження, інші
чинники призвели не тільки до сучасної демографічної кризи, погіршення стану здоров’я населення, але
й унеможливлюють поліпшення ситуації в найближчі роки без впровадження термінових соціальних і
економічних заходів з боку держави, уряду та органів виконавчої влади на місцях [6,7]. Основні зусилля
медичних працівників, освітян, працівників всіх інших галузей повинні бути спрямовані на підтримку
задовільного стану здоров’я дітей і дорослих України.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
Програма і методичні вказівки до курсу "Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей" для педагогічних
інститутів та університетів / Укл. В.М. Бенюмов та ін. – К.: УДПУ, 1996. – 144с.
2. Наказ Держкомстату України та МОЗ України 31.07.2000 №256/184. Ф №15,16. Звіти про захворювання,
причини інвалідності і смертності та медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний
реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
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3. Стан здоров’я населення України, потерпілого від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ресурси охорони
здоров’я у 1999-2000 роках. Статистично-аналітичний довідник. – К.: Видавництво "Техмедкол", 2001. – 557 с.
4. Медико-демографічні паспорти територій України, контрольованих у зв’язку з Чорнобильською катастрофою
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підпорядкування. – К., "Чорнобильінтерінформ", 1998. – 369 с.
5. Статистичний довідник. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я (1999 – 2000
роки). Житомирська обласна держадміністрація. Управління охорони здоров’я. – Житомир, 2001. – 299 с.
6. Виконання програми по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС за 1997 рік // Державний комітет
статистики України. – К., 1998. – 30 с.
7. Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської
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Павловський В.А., Мирошниченко А.Н., Иванова А.В., Корбут Г.А. Отдалённые последствия Чернобыльской катастрофы.
Показано состояние здоровья потерпевшего населения Житомирской области через 16 лет после
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Подчеркивается роль учителя в охране здоровья
школьников региона катастрофы.
Pavlovsky V.A., Myroshnichenko A.I., Ivanova A.V., Korbut H.A. After–effects of Chernobyl Catastrophe.
The article focuses on the state of health of Chernobyl victims in the Zhytomyr Obllast 16 years after the disaster. The authors emphasize the role of teachers in health protection of schoolchildren in the disaster region.
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ЙОРЖ ЗВИЧАЙНИЙ (GYMNOCEPHALUS CERNUUS (L.)) ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ
ЕКОСИСТЕМ МАЛИХ РІЧОК
У статті обґрунтовуються характеристики, що надають йоржу статус індикатора екологічного
стану різних водойм, на прикладі р. Стугна.
На початку 60-х років учені вважали, що малі річки всебічно вивчені, стабільні за режимом і можуть
бути поставлені на одне з перших місць за рибопродуктивністю. Але з побудовою на них цілого ряду
ставів, екологічна ситуація у них різко змінилася. Значної негативної регресії на теперішній період
зазнала біота, про що свідчать нові наукові розробки, у тому числі й дані наших досліджень [1].
У представленій праці, із метою попередження шкідливого впливу людської діяльності на біоту
р.Стугна, вперше пропонується визначення стану її в умовах різного ступеня антропогенного пресу.
Постійна зростаюча антропогенна деформація біосфери вимагає уточнення даних інвентаризації та
узагальнення накопичених до теперішнього часу зведень про стан природного середовища. Мета нашої
роботи полягає не тільки у висвітленні індикаційного виду ( йоржа ), а і у виявленні небажаних видів,
що потрапили в р. Стугна з невідомих причин, здатних завдати значних збитків місцевій іхтіофауні.
Між тим стратегія господарського освоєння р. Стугна має тенденцію до розширення, зокрема, за
рахунок прогресуючого розвитку промисловості, рекреаційної індустрії ( баз відпочинку, дачних
котетжів, що розташовуються на березі річки ) тощо.
На основі цього, згідно із загальними принципами, покладеними в основу охорони рідкісних і
зникаючих видів рослин і тварин, серед відповідних таксонів, для обґрунтування нами пропонується
оптимізація існуючої іхтіофауни, яка б сприяла підтриманню екологічної рівноваги у регіоні,
забезпечувала б охорону генофонду та ценофонду, цілісність трофічної піраміди від найнижчих до
найвищих її складових, підтримувала б видову різноманітність біоти даного регіону в цілому, становила
б базу для проведення подальших наукових досліджень та екологічного виховання населення.
Головною причиною скорочення чисельності й зникнення видів є збільшення антропогенної дії. Це
збільшення у значній мірі залежить від природних еволюційних причин, різко прискорило темпи
перетворення фауни риб (особливо протягом останнього століття) і спрощення структури рибного
населення водойм. Антропогенна дія стає все більш багатофакторною, виникає все більше синергічних
ефектів, які дуже слабо вивчені. Умовно антропогенну дію по головному спрямленню її стресів можна
поділити на фізичну, хімічну і біологічну.
Фізична дія пов’язана із прямим знищенням риб та місця їх знаходження. Це відбувається шляхом
зарегулювання стоку, спрямлення русел, теплового забруднення, вирубки лісів по берегах річок,
знищення малих річок, впливу електромагнітних полів, будівництва мостів і розташування садових
будинків по самому берегу річки, недотримання екологічних і природоохоронних зон.
Хімічна дія різка та дуже небезпечна для всього живого. Це пов’язано з високою токсичною,
канцерогенною і мутагенною активністю. Основні групи – це токсиканти ( метали та їх солі,
нафтопродукти, феноли, пестициди та інші ), радіонукліди, кислотні дощі.
Біологічна дія відбувається шляхом скиду у водойму органічних речовин (здатних до бродіння),
надмірного промислу, акліматизації, створення умов для саморозселення, пасовищного рибництва
(пригнічення місцевих видів), проникнення у водойми небажаної іхтіофауни (таких як амурський
чебачок, ротан та інші). Слід відмітити, що в річках багато видів зимують всього у декількох
зимувальних ямах і забруднення цих ділянок призводить до їх повної елімінації. Такою ж невеликою по
площі бувають і нерестові ділянки водойм для окремих видів риб.
Таким чином, не тільки абсолютна чисельність виду й розмір його ареалу, але й багато інших
особливостей біології потребують аналізу при віднесенні виду до такого, що знаходиться під загрозою
зникнення. Тому при визначенні статусу збереження видів обов’язковим є їх комплексна й порівняльна оцінка.
Переходячи до розгляду загальних методологічних підходів, необхідно відмітити, що, на наш погляд,
охорона живої природи повинна розглядатися як одна зі сторін управління біологічними ресурсами.
Враховуючи все вище викладене, слід відмітити, що для охорони живих організмів можна виділити
два напрямки: це видовий і екосистемний.
Видовий напрямок виходить із того, що кожен вид є найменшою генетично замкненою системою,
яка має неповторний генофонд та реальну або потенційну цінність. Усе це розмаїття видів та їх форм
підлягає обов’язковій охороні. Що ж стосується екосистемного напрямку, то він виходить з того, що
охорона різноманіття окремих видів неможлива без збереження середовища їх мешкання і включає в
© Сабодаш В.М., Циба А.О., 2003
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себе абіотичні й біотичні явища. Забезпечення охорони такої системи збільшується по мірі збільшення
розмірів форм підлягає обов’язковій охороні. Що ж стосується екосистемного напрямку, то він виходить
з того, що охорона різноманіття окремих видів неможлива без збереження середовища їх мешкання і
включає в себе абіотичні й біотичні явища. Забезпечення охорони такої системи збільшується по мірі
збільшення розмірів цієї екосистеми, від ставка, малої річки до великої ріки. Тому потрібна вона для
цього генофонду й збереження конкретних популяцій. Особливо це стосується популяцій, що за деякими
ознаками значно відрізняються від інших популяцій цього виду і утворюють його екологічні форми.
Роль таких заходів стає тим більшою, чим більше порушено процес природного відтворення популяції. При цьому мова може йти як про малочисельні популяції і непромислові види, так і про багаточисельні промислові популяції.
Тут необхідно відмітити, що промисел зараз є настільки великим, що можливо за один-два сезони
знищити майже повністю ту чи іншу популяцію риб або сукупною дією із техногенними чинниками перетворити її у зовсім малочисельну.
Таким чином, збереження видів риб на довгий час потребує охорони середовища їх помешкання.
Тому на зміну популяційній стратегії охорони повинна прийти біотопична, це викликано тим, що у
більшості випадків деградація біотопів стає причиною загибелі риб на тих чи інших етапах життєвого
циклу.
Нині дуже напружена екологічна обстановка склалася у місті Васильків, що стоїть на берегах річки
Стугна. Очисна станція, побудована Васильківським шкірзаводом у 1969 році, не може упоратися із
сучасним об’єктом стоків комунальної служби та інших підприємств, що до неї підключені. Нижче
Василькова річка стає, практично, мертвою від аміаку, нікелю, заліза, фенолу та інших небезпечних
елементів [2]. Це підтвердили і наші дослідження іхтіофауни р. Стугна проведені у 1999-2000 роках. Біля
2-х км нижче Василькова не виявлено жодної риби, а 25 км нижче за течією біля с. Нові Безрадичі
виловлені верховодки й гірчаки, що зазнали зовнішніх тератогенних змін. Це свідчить про певну
токсичність води на середній течії. Токсичність різко зменшується шляхом розбавлення у великій масі
води на нижній течії – нижче с. Таценки, яка фактично є затокою Канівського водосховища [1]. Тут
з’явилися нові в порівнянні з відомими [3] види риб.
Риби, як кінцеві ланки Трофічного ланцюга водойми, концентрують у собі органічні й неорганічні
речовини, що потрапляють у воду і тому виявляються особливо вразливими (рис. 1). Це надає іхтіофауні
особливе значення як індикатора стану гідробіоценозу.

Рис. 1. Отруєна риба на березі р. Стугна
Йорж – (Gymnocephalus cernuus (Linaeus)) – поширений в чистих руслах частинах водойм вид. Тримається зграями у озерах, річках на уповільнених ділянках із піщаним чи замуленим дном у придонних
шарах води. Виходить на нагул на відкриті місця. Чисельність у Канівському водоймищі дуже низька,
визначається підвищеною чутливістю виду до чистоти води, а також інтенсивністю промислу.
В р. Стугні йоржа помітно менше, ніж в інших річках. В даний час у р. Стугна розподілення йоржа
нерівномірне по течії внаслідок сильного навантаження на місцях зимівлі в районах населених пунктів.
Від відсутній на ділянці від м. Васильків до с. Таценки. Але й вище Василькова популяції йоржа
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відчувають помітний антропогенний вплив. Тут нами була виловлена особина без черевних плавців і з
помітною деформацією спинного плавця ( рис. 2).

Рис. 2. Аномальний екземпляр йоржа з р. Стугна
Отже, назріла необхідність різнобічного дослідження популяцій йоржа у р. Стугна як індикатора, а
також у деяких інших водоймах із метою порівняння морфологічних та деяких біологічних ознпк різних
водойм. Для цього провели порівняння наших даних, отриманих із проток Канівського водосховища:
Десенки та Чорторою, ставка с. Чорнорудка, з озера Супій, з верхів’я та пониззя річки Стугна, з даними,
отриманими іншими авторами, що вивчали морфоекологічні ознаки йоржа до заповнення Канівського
водосховища.
Матеріал і методика. Матеріал збирали з різних водойм басейну середнього Дніпра взимку, навесні
й восени 2000-2002 року. Наукові матеріали, отримані нами, стосуються в першу чергу морфометричної
і, в меньшій мірі, біологічної характеристики йоржа з водойм басейну Середнього Дніпра. Про міри та
обробку даних проводили за І.Ф. Правдіним [4] і Фауною України [5] Окунеподібні.
Результати досліджень та їх обговорення. Як показали наші дослідження, йорж в різних водоймах
басейну Середнього Дніпра сягає довжини 6,6-12,2 см, маси 5,00-41,52 г, віку 2+-4 років. Найбільшу вгодованість (табл.1 ) мали йоржі із Середнього Дніпра [6], а найменш вгодовані, з озера Супій. Помітно,
що, окрім вибірки із села Чорнорудка, вгодованість йоржа у притоках менша, ніж у Дніпрі.
Таблиця 1.
Вгодованість йоржа з басейну Середнього Дніпра
Коефіцієнт
вгодованості
За Фультоном
За Кларк

Село Чорнорудка
(2001)
2,09

Пониззя
Стугни
(2000)
1,98

Верхів’я
Стугни
(2002)
1,89

Супій
(2002)

2,18

Русанівська
протока
(2001)
2,03

-

-

-

-

1,58

1,59

Середній Дніпро
(Алексондрова,
1974)
2,16

Десенка
(2000)

1,78

1,82

Середня абсолютна плодючисть йоржа у р.Стугна становить 7703 шт. Максимальну кількість ікринок
( 17031 шт. ) мала самка розміром 11,84 см і віком 3+, мінімальну ( 4330 шт.) – самка розміром 9,6 см. в
одному грамі ікри налічується 1981 ікринка. З таблиці ( таб. 2 ) видно, що середня кількість ікринок в
йоржа з р. Стугна найбільша, але абсолютна плодючість йоржа ( 10150 шт. ) більша була у Середньому
Дніпрі. Це може свідчити про менший розмір ікринок у йоржа з р. Стугна.
Таблиця 2.
Плодючість йоржа з басейну середнього Дніпра
Водойма
Середній Дніпро (Носаль,1947)
Стугна (2002),наші дані
Супій (2002),наші дані

1 гр. навішення
ікри, шт
1230
1981
1804

Абсолютна плодючість
М
10150
6441 – 15029
7703
3745 – 17031
5582
3087 – 8077

У порівнянні наших даних із даними А.І. Александрової [6], популяції йоржа з різних водойм басейну
Середнього Дніпра за меристичними та пластичними ознаками відрізняються за різною кількістю ознак,
що пояснюється умовами життя риб у кожній з водойм (табл. 3,4). Це сприяло утворенню в них локаль255
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них популяцій цього виду. Як за меристичними, так і за пластичними ознаками, найменше відрізняється
між собою група риб з проток Десенки та Русановської. Найбільше відрізняється між собою група риб з
Середнього Дніпра та пониззя Стугни за 16 меристичними і пластичними ознаками. Середня арифметична величина Мdiff по всіх ознаках, що порівнюються (крім довжини тіла), – ∑ Мdiff:N вказує на те, що
морфологічна розбіжність груп із середнього Дніпра та Супою становила максимально – 3,93. За цими
ознаками виявлено реальні статистичні значення Мdiff від 3,11 до 14,7. Крім того, групи риб з Середнього
Дніпра достовірно відрізняються від усіх інших груп меншими пектро-вентральною відстанню та висотою задньої частини спинного плавця, а групи риб з пониззя Стугни достовірно відрізняються від усіх
інших груп більшими висотою анального плавця та (за виключенням групи з верхів’я Стугни) постдорсальною відстанню. Із меристичних ознак упадає у вічі відокремленість вибірки з пониззя Стугни, яка
від вибірки з Середнього Дніпра відрізняється за трьома з п’яти ознак (меншою кількістю розгалужених
променів у спинному і більшою у анальному плавцях та більшою кількістю лусок у бічній лінії), а за кількістю променів в анальному плавці від чотирьох з шести груп.
Таблиця 3.
Морфометричні ознаки йоржа з різних водойм басейну Середнього Дніпра
Ознаки

Середній

Десенка

Русанівська

Чорнорудка

Пониззя

Верхів’я

Супій

Дніпро

(2000)

протока

(2001)

Стугни

Стугни

(2002)

(2002)

(2002)

(Александрова,

(2001)

1974)
Меристичні

D an ram
D ram
A an ram
A ram
l.l.
Пластичні
l, см
У% l:
Н
h
iH
aD
pD
aA
aV
PV
VA
pl
ID
hDram
hDanram
IA
hA
IP
IV
Cal
Ca2
C
У% С :
hc
lr
O
pO
IO

М±m
14,12±0,04
12,6±0,1
2,02±0,02
5,47±0,1
36,02±0,12

М±m
13,50±0,42
12,25±0,25
2,00±0,00
5,50±0,19
36,88±0,81

М±m
14,14±0,14
12,57±0,43
1,86±0,14
6,00±0,38
37,29±0,47

М±m
13,55±0,16
12,36±0,15
2,00±0,00
5,36±0,15
37,09±0,46

М±m
14,07±0,07
12,07±0,12
2,00±0,00
5,93±0,15
37,20±0,24

М±m
14,17±0,09
12,56±0,22
2,00±0,00
5,33±0,11
36,28±0,30

М±m
13,96±0,07
12,50±0,12
2,00±0,00
5,42±0,10
37,13±0,21

10,38±0,13

7,64±0,23

7,76±0,26

11,03±0,24

8,89±0,25

9,86±

10,98±0,18

25,25±0,13
7,73±0,06
15,89±0,13
35,23±0,15
16,73±0,17
33,85±0,14
67,15±0,26
4,32±0,08
34,55±0,23
20,11±0,17
53,48±0,24
19,22±0,2
13,13±0,12
12,3±0,1
14,72±0,14
20,38±0,15
21,27±0,16
20,75±0,17
20,13±0,18
30,87±0,15

26,90±0,43
8,09±0,06
17,59±0,31
35,19±0,37
18,08±0,38
34,73±0,5
67,38±0,66
5,78±0,39
34,00±0,67
21,27±0,87
53,46±0,51
20,41±0,51
14,56±0,46
12,35±0,51
17,24±0,3
19,71±0,39
20,72±0,49
18,27±0,32
17,23±0,43
30,28±0,29

28,22±0,38
8,36±0,1
16,91±0,45
37,23±0,92
17,81±0,58
33,42±1,52
67,19±0,81
6,09±0,24
32,42±0,43
22,83±0,28
52,61±1,18
22,00±0,56
15,19±0,2
12,12±0,5
17,55±0,19
21,93±0,76
22,91±0,45
20,01±0,59
19,74±0,51
30,88±0,56

27,00±0,22
8,22±0,16
18,12±0,32
35,88±0,28
16,70±0,21
33,34±0,34
69,10±0,31
6,08±0,17
36,70±0,38
21,84±0,34
55,44±0,46
19,02±0,39
14,52±0,25
11,24±0,26
15,62±0,35
21,80±0,45
22,02±0,32
18,93±0,26
18,17±0,23
29,87±0,36

25,52±0,24
8,36±0,14
14,70±0,17
34,57±0,36
19,85±0,36
33,85±0,41
65,66±0,72
5,67±0,19
31,14±0,47
23,66±0,37
52,53±0,44
23,14±0,51
14,38±0,26
11,96±0,20
18,6±0,34
20,98±0,31
21,74±0,30
18,57±0,29
18,16±0,26
29,59±0,35

27,65±0,44
8,34±0,12
15,26±0,46
34,80±0,33
18,43±0,18
34,25±0,38
68,98±0,61
6,56±0,18
36,57±0,74
23,59±0,44
56,41±0,48
19,70±0,32
15,17±0,15
12,02±0,15
16,12±0,16
22,28±0,34
23,37±0,28
18,46±0,27
18,40±0,27
29,59±0,37

26,92±0,37
8,06±0,1
14,91±0,19
35,1±0,23
18,54±0,23
34,33±0,33
67,85±0,46
5,67±0,12
35,83±0,5
24,80±0,27
54,45±0,31
20,55±0,23
14,18±0,2
12,23±0,16
16,01±0,21
21,62±0,37
22,03±0,31
19,08±0,25
18,85±0,27
29,03±0,15

66,6±0,37
34,02±0,26
27,62±0,21
39,85±0,27
17,83±0,17

69,54±0,62
33,38±0,55
31,09±1,6
27,89±0,56
18,16±0,41

70,62±1,26
33,46±0,38
34,12±0,27
36,57±0,43
18,24±0,47

74,60±1,65
35,27±1,08
30,04±0,43
38,60±0,61
18,05±0,41

68,13±0,56
35,68±043
30,53±0,56
40,72±0,72
17,26±0,22

72,84±1,36
33,25±0,55
31,77±0,48
40,65±0,69
18,59±0,26

71,70±0,66
34,77±1,51
32,29±0,37
38,45±0,42
18,30±0,16
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Висновок. Є підстави вважати, що йорж акумулює сукупну енергетику біоценозів і по трофічним ланцюгам: як планктонофаг і як бентофаг виступає в обох цих якостях. В останні десятиріччя внаслідок
інтенсивного антропогенного навантаження Васильківських підприємств чисельність цього виду різко
зменшилась.
Ми вважаємо, що йорж є достатньо показним індикатором стану екосистеми р. Стугна; моніторинг динаміки їх морфофункціонального статусу дозволяє отримувати оперативну інформацію щодо сучасних перетворень у даних екосистемах. Йорж нами розглядається в якості основного індикатора екологічного стану басейна р. Стугна, а характеристика репродуктивної системи може вважатися своєрідним показником
реакції виду на антропогенний тиск. Саме це можна розглядати як найбільш чутливу ланку у популяціях,
що стоять перед вибором онтогенетичної стратегії для реалізації видового потенціалу в мінливих умовах.
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Сабодаш В.М., Цыба А.О. Ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus (L.)) как индикатор состояния экосистем малых рек.
В статье обосновываются характеристики, придающие ершу статус индикатора экологического
состояния разных водоемов, на примере р. Стугна.
Sabodash V.M., Tsyba A.O. Ruff (Gymnocephalus Cernuus (L.)) as an Indicator of the Ecosystem condition
of small rivers.
In the present paper characteristics giving to a ruff the status of an indicator of the ecological condition of different reservoirs on an example of the river Stugna are proved.
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ВПЛИВ КАРБОФОСУ НА ВМІСТ ГЕМОГЛОБІНУ В ГЕМОЛІМФІ ВИТУШКИ (MOLLUSCA:
PULMONATA: BULINIDAE)
Вивчено вплив різних концентрацій (0,009; 0,9; 9 мг/дм3) карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі
Planorbarius purpura. При 0,009-0,9 мг/дм3 токсиканта вміст його прогресивно знижується, а при 9
мг/дм3 – підвищується.
Зростання антропічного забруднення водного середовища спонукає необхідність дослідження
особливостей впливу окремих його компонентів на гідробіонтів, у тому числі на прісноводних
черевоногих молюсків, багато представлених як в якісному, так і в кількісному відношеннях у багатьох
прісних водоймах і водотоках. До найбільш небезпечних забруднювачів водних басейнів належать
пестициди, оскільки вони здатні не тільки спричинювати розвиток тотально-катастрофічних сукцесій у
малакоценозах, але й можуть в окремих, що вижили (найбільш витривалих особин), викликати летальні
хромосомні і генні мутації, котрі супроводжуються скороченням популяційного генофонду.
В останні роки все частіше висловлюється думка про те, що пестициди не мають нижньої межі
токсичності. А це означає, що серед них відсутні речовини абсолютно нешкідливі для тварин, у тому
числі і для прісноводних молюсків.
Нами для експериментального дослідження був обраний пестицид із групи фосфорорганічних сполук
(ФОС) – карбофос (О,О-диметил-1,2-дикарбетоксиетил дитіофосфат). Це контактний інсектицид
широкого спектра дії. Механізм впливу його на тварин зумовлений загальною для всіх ФОС здатністю
інгібувати активність ацетилхолінестерази шляхом її фосфорилювання [1], що супроводжується
зрушеннями у проведенні нервового збудження через синапси. Деякі дослідники [2] вважають карбофос
малотоксичним для молюсків. Одначе ступінь шкідливості його для цих тварин не можна вважати
остаточно з’ясованою. Через це ми спробували встановити, чи впливає цей токсикант (якщо – так, то в
яких концентраціях) на вміст гемоглобіну (Hb) у гемолімфі прісноводних черевоногих молюсків, тобто,
кінець-кінцем, на їхнє енергозабезпечення.
Матеріал і методика. Тест-об’єктами було обрано витушку пурпурну Planorbarius purpura (O.F.
Müller, 1774) (373 екз.) із ріпалі р. Тетерів (басейн Середнього Дніпра), зібрані вручну у березні-квітні
1988 та в квітні 2002 рр. в околицях Житомира.1 Достовірність визначення матеріалу підтверджена
Я.І. Старобогатовим (Зоологічний інститут РАН, Санкт-Петербург).
Токсикологічний експеримент поставлено за методикою В.А. Алексєєва [3]. У дослідах використано
технічний препарат карбофосу. При температурі 200С він розчиняється у воді у кількості 145 мг/дм3 [1].
Усі розчини готували на дехлорованій шляхом відстоювання (доба) води з житомирської водогінної
мережі. При постановці орієнтовного досліду використано 8 розчинів із концентраціями 0,001; 0,01; 0,01;
1; 10; 100; 1000; 10 000 мг/дм3. В основному досліді виявлено вплив на молюсків трьох концентрацій
карбофосу (0,009; 0,9; 9 мг/дм3). Експозиція тривала 2 доби. Через добу від початку експерименту
токсичні середовища заміняли свіжоприготованими. Температуру розчинів підтримували на рівні 19210С. Дослід супроводжували контролем. Тварин контрольної групи утримували в дехлорованій воді (рН
7,2-7,5; вміст кисню – 8,6-8,9 мг/дм3) при такій же температурі.
Концентрацію Hb у плазмі гемолімфи котушки визначали гемометром Салі, беручи при цьому для
дослідження потрібний об’єм матеріалу і використовуючи по завершенні аналізу відповідний перерахунок.
Цифрові результати експерименту оброблено методами варіаційної статистики за Г.Ф. Лакіним [4].
Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено значення основних токсикологічних
показників для витушки, інкубованої у розчинах карбофосу: LC0(МПК) = 0,001, LC50(ЛК) = 0,55,
LC100(ЛК100) = 10 мг/дм3.
У дослідах використано тварин двох вікових (розмірних) груп, умовно названих "молодими" і
"старими". Діаметр черепашки "молодих" особин – 12,6±0,3 (lim 10-14), "старих" – 15,9±0,6 (lim 12-20)
мм. З’ясовано, що між особинами цих вікових груп є статистично вірогідна різниця (Р>99,9%) у вмісті
1

У збиранні матеріалу взяли також участь Л.М. Куркчі, М.М. Сластенко, В.В. Цвінарський, Т.В. Іщук.
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Hb у гемолімфі (табл. 1): концентрація його у "старих" тварин у 0,8 рази вища, ніж у "молодих". Це є
свідченням більш низького рівня загального обміну речовин у перших із них.
Таблиця 1.
Вікові відмінності вмісту Hb (г %) у гемолімфі P.purpura
Діаметр
черепашки, мм
7-14
15-22

lim
1,0-1,4
1,2-2,0

Статистичні показники
х±mx
Відхилення, %
1,26±0,03
26,2
1,59±0,31

Р, %
>99,9

У слабких розчинах карбофосу вміст Hb у гемолімфі витушки статистично вірогідно (Р>99,9%)
знижується у середньому в 1,2 рази. У тому числі у "молодих" – в 1,3 , у "старих" – в 1,15 рази (табл. 2).
Отже, навіть у вкрай малому розведенні карбофос зовсім не є байдужим для цих біонтів.
Концентрація його в розмірі 0,009 мг/дм3 відповідає початковій фазі впливу отруйних речовин на
організми, котру називають [5] фазою стимуляції, оскільки на ній у піддослідних тварин спостерігається
підвищення рівня загального обміну речовин. У досліджених нами молюсків про це свідчить зниження
концентрації Hb в їх гемолімфі, споводоване підвищенням інтенсивності поглинання ними кисню і
переходом 20-21% його кількості з Hb в окси-Hb.
Таблиця 2.
Вплив різних концентрацій карбофосу на вміст Hb (г %) у гемолімфі P.purpura
Діаметр
черепашки, мм

lim

7-14
15-22

0,95-1,90
1,00-2,15

7-14
15-22

0,85-1,10
1,10-1,40

7-14
15-22

0,56-0,75
0,50-0,85

7-14
15-22

1,11-2,01
1,63-2,17

Статистичні показники
х±mx
σ
Контроль
1,315±0,04
0,13
1,472±0,05
0,16
0,009 мг/дм3
1,001±0,01
0,12
1,280±0,01
0,12
0,9 мг/дм3
0,636±0,02
0,02
0,711±0,12
0,03
9 мг/дм3
1,54±0,04
0,12
1,79±0,05
0,09

СV
9,89
10,87
11,99
9,38
14,15
16,88
7,79
5,03

Більша на порядок концентрація карбофосу (0,9 мг/дм3) також "вписується" у фазу стимуляції. У
такому розчині, як і при 0,009 мг/дм3 карбофосу, реєструється підвищення інтенсивності загального
метаболізму, про що свідчить зниження рівня вмісту Hb в їх гемолімфі (табл. 2). Концентрація цього
дихального пігменту при 0,9 мг/дм3 карбофосу в 1,7 раза нижча, ніж при 0,09 мг/дм3 цього токсиканта і в
2 рази нижча у порівнянні з контролем (Р>99,9%). Причому у "молодих" особин значення цього
показника падає на 36, а у "старих" – на 44%. Це є свідченням того, що "молоді" особини відзначаються
більшими адаптивними можливостями порівняно зі "старими".
При концентрації токсиканта 9 мг/дм3 на момент завершення експерименту відзначається 97-99%-ова
смертність піддослідних тварин. У тих поодиноких особин, які вижили, спостерігається значне
пригнічення всіх життєвих відправлень, у тому числі і дихальної функції, на що вказує ступінь зростання
вмісту Hb в їх гемолімфі. Концентрація його в 2-2,5 рази перевищує таку в особин контрольної групи. Ці
дані співпадають з аналогічними, отриманими для риб [6], у яких під впливом ФОС гальмується ритм
серцевих скорочень і відповідно до цього – інтенсивність газообміну. Отже, діапазон концентрацій
карбофосу від 9 до 10 мг/дм3 відповідає сублетальній фазі отруєння витушок, а у межах концентрацій
0,9-9 мг/дм3 "вкладається" передуюча їй фаза депресії.
На основі наших досліджень з’ясовано, що корбофос навіть у дуже малих концентраціях є токсичним
для витушок (вірогідно і для інших легеневих молюсків). Слабкі розчини його токсичні і для низки
інших гідробіонтів, наприклад, для гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) і риб (Cypriacea) – на різних
стадіях розвитку останніх (ікра, личинки, однорічки) [7]. Через це вважаємо недоцільним використання
карбофосу для санітарної обробки ставків рибних господарств із метою знищення в них шкідливих
комах.
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Стадниченко А.П., Гирин В.К., Мокрицкая А.М., Мостипака О.А. Влияние карбофоса на содержание гемоглобина в гемолимфе катушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae)
Исследовано воздействие различных конценраций (0,009; 0,9; 9 мг/дм3) карбофоса на содержание
гемоглобина в гемолимфе Planorbarius purpura. При 0,009-0,9 мг/дм3 токсиканта содержание его
прогрессивно снижается, а при 9 мг/дм3- повышается.
Stadnychenko A.P., Hyryn V.K., Mokrytskaja A.M., Mostipaka O.A. Effect of Carbophos on the Volume of
Haemoglobin in Haemolymph of Planorbarius (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae)
Effect of various concentrations of carbophos on the volume of haemoglobin in haemolymph of Planorbarius
purpura has been investigated. It was noted that in case of 0.009-0.9 mg/dm 3 of carbophos the volume of haemoglobin in haemolymph decreased progressively but in case of 9 mg/dm 3 of this toxicant it increased.
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УДК 594. 38
О.І. Уваєва,
аспірантка
(Житомирський педуніверситет)
КОЛЕКЦІЯ ДРІБНИХ КОТУШКОВИХ (MOLLUSCA: PULMONATA: PLANORBINAE)
ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ (ЛЬВІВ)
Досліджено видовий склад колекцій дрібних котушкових Центрального науково-природничого музею
НАН України (Львів) в світлі нових уявлень про таксономічну структуру підродини Planorbinae. Виявлено 19 видів, які належать до 6 родів (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).
Колекція молюсків Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів) зібрана в основному Й. Бонковським. В подальшому вона була доповнена, доопрацьована і частково описана
А.М. Ломницьким. Й. Бонковський зібрав величезні колекційні матеріали, які представляють малакофауну Західної України, Передкарпаття, Карпат, Польщі кінця ХІХ ст. Дані про молюсків цієї колекції оформлені у вигляді відомої монографії [1], опублікованої в 1891 р., в якій поряд з іншими видами наведені
описи і дрібних котушкових. У ній наводяться дані стосовно 14 видів молюсків підродини Planorbinae:
детальна морфологічна характеристика кожного з них, вказуються місця знаходження, дається коротка
характеристика екологічних особливостей видів. Пізніше колекцію доповнив своїми зборами Ю. Полянський та А. Січ.
Визначення матеріалів колекції зроблено відповідно поглядів на класифікацію, прийнятих на той час
(кінцець ХІХ ст.), тобто переважно за конхіологічними особливостями черепашки. У своїх зборах за
1877-1890 рр. Й. Бонковський виділив 13 видів дрібних планорбід.
Список дрібних котушкових, зібраних Й. Бонковським на території України
Родина Limnaeidae
Підродина Planorbinae
Рід Planorbis
1. Tropоdiscus marginatus Draparnaud.
2. Gyrorbis vortex Linné.
3. Gyrorbis rotundatus Poiret.
4. Gyrorbis spirorbis Linné.
5. Gyrorbis septemgyratus Ziegler.
6. Bathyomphalus contortus Linné.
7. Gyraulus albus O. F. Müller.
8. Gyraulus glaber Jeffreys.
9. Gyraulus Rossmaessleri Auerswald.
10. Gyraulus crista Linné.
11. Hippeutis complanatus Linné.
12. Segmentina Clessini Westerlund.
13. Segmentina nitida O. F. Müller.
В останні роки у зв’язку з проведенням таксономічної ревізії прісноводних молюсків [2-5] з’явилися
нові дані щодо систематики дрібних котушкових, поскільки чимало видів, як з’ясувалося, виявилися збірними. Тому видову приналежність котушкових ми визначали, базуючись на нових уявленнях про таксономічну структуру підродини Planorbinae, використовуючи конхіологічні особливості об’єктів. Для
цього визначали 11 кількісних характеристик їх черепашки [5] та 8 індексів, а також якісні ознаки – форму, скульптурованість поверхні, колір, прозорість і т. д. Було обстежено 291 екз. планорбід. При дослідженні морфологічних особливостей черепашок приділялась увага вивченню їх пластичних ознак для
подальшого співставлення цифрового матеріалу і його обробки із застосуванням елементарних статистичних прийомів [6]. Адже черепашка планорбід – це певне геометричне тіло, в якому зміна однієї ознаки
завжди супроводжується змінами інших [7], через те що існує математичний взаємозв’язок ознак.
Ретельно дослідивши колекцію Planorbinae, ми виділили 19 видів дрібних котушкових, які належать
до двох триб : Planorbinі Rafinesque, 1815 – 14 та Segmentinini F. C. Baker, 1945 – 5. Це представники чотирьох родів (Planorbis – 2, Anisus – 10, Choanomphalus – 1, Armiger – 1) триби Planorbini і двох родів
(Segmentina – 3, Hippeutis – 2) триби Segmentinini.
Рід Planorbis Geoffrоy, 1767 представлений в музейних колекціях багаточисельними зборами з Тернопольської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської областей. Ми визначили 2 види – Р. рlanorbis
(Linné, 1758 ) та Р. carinatus (O. F. Müller, 1774).
Рід Anisus Studer, 1820 представлений трьома підродами – Anisus s. str., Torquis, Gyraulus. Із дев’яти
видів підроду Anisus s. str., відомих для України, в колекції було відмічено 7 – A. vortex (Linné, 1758),
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A. vorticulus (Troschel, 1834), A. contortus (Linné, 1758), A. spirorbis (Linné, 1758), A. leucostoma (Millet,
1813), A. septemgyratus (Rossmaessler, 1835), A. dazuri (Mörch, 1868). Останній вид Й. Бонковський [1]
визначав як різновидність A. spirorbis var. Dazuri. В сучасній систематиці Planorbinae A. dazuri розглядається як окремий вид. З підроду Gyraulus було виділено 2 види – A. albus (O. F. Müller, 1774), A.
аcronicus (Ferussac, 1807). Єдиний в Україні вид підроду Torquis – A. laevis (Alder, 1838) у колекції представлений лише зборами Й. Бонковського з Тернопольської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Рід Armiger Hartmann, 1840 представлений одним видом – A. сrista (Linné, 1758). З роду Choanomphalus Gerstfeldt, 1859 також наявний лише один вид – Ch. rossmaessleri (A. Schmidt, 1851).
Рід Segmentina Fleming, 1817 в колекції представлений багаточисельними зборами, в основному зборами Й. Бонковського. Дотримуючись нової таксономічної структури цього роду [5], ми визначили наступні види – S. nitida (O. F. Müller, 1774), S. clessini (Westerlund, 1873), S. montgazoniana (Bourguignat in
Servain, 1881).
У роді Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837 Й. Бонковський виділив лише один вид, характерний для
України, – Н. complanatus. Я.І. Старобогатов [3] вважає, що слід відмовитись від використання назви
Н. complanatus на користь Н. fontana, поскільки молюски, які звичайно згадуються як Н. complanatus, за
своїми конхіологічними особливостями цілком відповідають першоопису саме Н. fontana. Погоджуючись
із цією думкою, ми визначили 2 види – Н.fontana (Lighfoot, 1786) і Н. diaphanella (Bourguignat, 1864).
Матеріали малакологічної колекції Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів)
столітньої давності дають змогу порівнювати їх з видовим складом сучасної нам фауни. До колекції, як і
до монографії Й. Бонковського, що не втратила дотепер своєї актуальності, постійно звертаються малакологи (як вітчизняні, так і зарубіжні).
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Матеріал надійшов до редакції: 23.12.02 р.

Уваева Е.И. Коллекция мелких катушковых (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального научно-природоведческого музея НАН Украины (Львов).
Исследован видовой состав мелких катушковых Центрального научно-природоведческого музея (Львов)
в свете новых представлений о таксономической структуре подсемейства Planorbinae. Обнаружено 19
видов, которые относятся к 6 родам (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).
Uvayeva O.I. The сollection of Small Snails (Pulmonata: Planorbinae: Planorbinae) of the Central
Scientific- naturalists' museum of Ukraine (Lvіv).
The species composition of small snails of the Central scientific – naturalists' museum (Lviv) in the light of new
idea about taxonomic structure of the subfamily Planorbinae have been investigated. 19 species belonging to 6
genus have been discovered (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).
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Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису - українська.
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наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
1 T
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2l m
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з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.
f =

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8.

Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
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9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

хроніка - 0,2 др. арк.
Матеріали розташовуються у такій послідовності:
Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю).
Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).
Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).
Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до
складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.
Назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру).
Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру).
Текст статті.
Список використаної літератури.
Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 200_ р. (окремий абзац, вирівнювання по правому краю).
Анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається підзаголовком «Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О. М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25.
Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ...
канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. Київ, 1996. - С.29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском
языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual.
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні (з
усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ
університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
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ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України
є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної
колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від
22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із
результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в
яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до
них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовленняУкраїни.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.

Голова ВАК України

В.В.Скопенко

Вчений секретар
ВАК України
Л.М.Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.
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