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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

УДК 371.035.3

А.В. Іванченко
А.С. МАКАРЕНКО ПРО МЕТУ Й ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ
Проблема мети й засобів виховання у педагогічній спадщині А.С. Макаренка розглядається автором як
співзвучна вимогам Концепції виховання дітей та молоді в системі освіти сучасної Української
незалежної держави.
Визначаючи мету й стратегію виховання в сучасній незалежній Українській державі, педагоги,
звичайно, звертаються й до її історичних джерел, до поглядів на цю проблему класиків української
педагогіки. Вникнемо в педагогічну спадщину А.С. Макаренка, творче життя й педагогічна діяльність
якого пройшли в період сталінської тоталітарної системи, що майже за вісімдесят років радянського
виховання залишила нам дефіцит самовідповідальності, пасивність, безпечність, апатію, аморальність.
На жаль, у Радянському Союзі в основі більшовицької стратегії виховання була закладена
антихристиянська ідеалістична теорія, основу якої становила віра у привид “вічного щастя” – комунізму,
яка поєднувалася з тотальним наглядом за життям і діяльністю людини й цим самим спричиняла в неї
почуття вічного страху, переживань за сьогодення і майбутню власну долю, долю своєї сім’ї. Так
формувалася людина закомплексована, безініціативна, байдужа до навколишнього життя, людина,
позбавлена національно-духовних орієнтацій і відчуття смаку творчої діяльності ...
Можна тільки дивуватися, що деякі сучасні педагоги-“теоретики”, громадські й державні діячі чи не
найпершим винуватцем такого становища в суспільстві взагалі й у сучасній українській педагогіці
зокрема вважають Антона Семеновича Макаренка, який, як заявляють вони (хотів цього чи ні), служив
комуністичній системі цінностей, творив себе в атмосфері терору та войовничої антихристиянської й
антиукраїнської ідеології.
В сучасних засобах масової інформації часто можна зустріти заяви, що А.С. Макаренко –
“кишеньковий педагог”, “представник револьверної педагогіки”, “вихователь сталінських гвинтиків” і
т.п.
Насправді ж усе навпаки. Антон Семенович Макаренко як видатний український педагог, класик
української та світової педагогіки робив усе можливе, щоб виховати справжнього громадянина своєї
Вітчизни - людину морально стійку, працьовиту, творчу, колективістську, всебічно розвинену. Його
погляди на мету й основні завдання виховання співзвучні з вимогами сучасного Закону України “Про
освіту”, Державної національної програми “Освіта”, Концепції національного виховання, в яких
наголошується, що метою виховання в сучасній українській школі є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Певна річ,
на перше місце у всіх державних документах, присвячених проблемам освіти, навчання й виховання в
загальноосвітній і вищій школі ставиться виховання громадянина незалежної Української держави,
формування у нього самоусвідомлення в необхідності оволодіння українською мовою як найкращим
виразником духовної культури народу [1,2].
Нині одне з важливих завдань виховної діяльності нашої держави полягає в тому, щоб сформувати у
кожного пересічного громадянина України розуміння, що “мова – найважливіший, найбагатший і
найміцніший зв’язок, що зв’язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне
живе ціле ... Коли зникає народна мова – народу немає більше! Поки живе мова народна в устах народу,
до того часу живий і народ ... Відберіть у народу все, і він усе може повернути; але відберіть мову, і він
більше вже не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови – ніколи; вимерла
мова в устах народу – вимер і народ” [3:289].
Надзвичайно важливим у меті виховання будь-якого суспільства є цілісне самовизначення
особистості, бо саме система вартостей, прийнятих у суспільстві, служить орієнтиром діяльності
виховних інститутів. Так, у комуністичній системі вартостей цим орієнтиром був фантом “світлого
майбутнього” – комунізму. У фашистській системі виховання ним стала сильна нація, яка прагнула до
панування над іншими народами. У свідомості значної частини, наприклад, сучасного американського
суспільства нікому не підзвітна Людина, яка прагне насамперед задовольнити свої матеріальнобіологічні потреби.
Конкретизація вибору мети і стратегії виховання в сучасній незалежній Українській державі –
першочергове завдання усіх виховних інститутів. Як стверджував ще К.Д. Ушинський, виховання
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повинно просвітити свідомість людини, щоб перед очима лежав ясний шлях добра. Тому на одне з
перших місць у цій роботі видатний педагог поряд з категоріями духовності й національності ставив
виховання характеру. На подібних позиціях стояв і Антон Семенович Макаренко.
Питання виховання волі й характеру були центральними у всій його теоретичній і практичній
діяльності. Великий педагог, як ніхто інший, категорично поставив питання про моральне обличчя
особистості як рушійної сили її поведінки та вчинків. Він констатував, що лише висока ідейність,
гуманістичні принципи моральності, громадянська цілеспрямованість здатні викликати в людини до
життя нові, громадянські риси волі й характеру.
Воля й характер, підкреслює А.С. Макаренко, не спадкові якості, не біологічно зумовлені, а
виховуються в конкретних суспільно-історичних умовах. Воля – це готовність діяти, спрямована
усвідомленістю почуття обов’язку перед колективом, перед Батьківщиною. Риси характеру розвиваються
під впливом суспільних особливостей життя, на основі переконань і моральних якостей людини, під
виховним впливом педагога. Тільки правильно організована діяльність вихованця дає можливість
виховати в нього найкращі якості волі й характеру. Думка А.С. Макаренка про роль дії у вихованні волі
аналогічна думкам К.Д. Ушинського, який вказував, що воля, як і мускули, стає сильнішою в процесі
поступово ускладнюваної діяльності. Він розумів, що в діяльності людина навчається долати можливі
труднощі як зовнішні, так і внутрішні. До речі, як відомо, питанням виховання волі й характеру дуже
багато уваги приділяли і видатні українські педагоги Г.Г. Ващенко і В.О. Сухомлинський.
Визначаючи мету виховання, Антон Семенович Макаренко запитував: звідки випливає мета
виховання, виховної роботи? Й відповідав: мета виховання випливає з наших соціальних потреб, з
нашого суспільного життя. “Я під метою виховання розумію програму людської особистості, програму
людського характеру, при цьому в поняття “характер” я вкладаю весь зміст особистості, тобто і характер
зовнішніх проявів і внутрішньої переконливості, і політичне виховання, і знання – абсолютно всю
картину людської особистості; я вважаю, що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської
особистості, до якої повинні прагнути” [4:45].
Особливу увагу звертав Антон Семенович на питання мети виховання в сім’ї. В багатьох сім’ях,
стверджував він, можна спостерігати цілковиту безтурботність у цьому питанні: просто живуть поруч
батьки й діти. І батьки сподіваються, що все само собою вийде. У батьків немає ні чіткої мети, ні певної
програми. Звичайно, в такому разі й результати будуть завжди випадкові, і часто такі батьки потім
дивуються, чому це в них виросли погані діти. Ніякої справи не можна добре зробити, коли не відомо,
чого хочемо досягти.
Кожен батько, кожна мати повинні добре знати, що вони хочуть виховати в своїй дитині. Й при цьому
слід завжди пам’ятати: ви народили і виховуєте сина чи дочку не тільки для вашої батьківської радості. У
вашій сім’ї і під вашим керівництвом росте майбутній громадянин. І якщо ви виховаєте погану людину,
біда від цього буде не тільки вам, а й багатьом іншим людям, усьому суспільству.
Оскільки складовими мети виховання є насамперед та сукупність якостей особистості, необхідність
яких визначається потребами суспільства, до таких якостей А.С. Макаренко відносив почуття
приналежності до колективу, в якому даний індивід перебуває (навчається, працює), поваги до
встановлених у цьому колективі норм життєдіяльності, поведінки; здатність дотримуватись правил і
норм колективістського життя; відчуття рівності між членами колективу, ввічливість і взаємодовіра між
його членами; прагнення бути корисним членом колективу; прагнення бути господарником, тобто вміти
організувати свою роботу, роботу інших членів колективу, а також керувати цією роботою, вміти
оцінювати її результати, бути охайним, життєрадісним і постійно дбати про свій фізичний, фізіологічний
і нервовий стан, дбати про оволодіння достатньою сумою знань і навичок з мови, графіки, математики,
природознавства й історії. При цьому видатний педагог наголошував, що рівень досягнутості виховання
в кожному із вище перерахованих станів може бути як завгодно високим у залежності від індивідуальних
талантів і нахилів виховання [5:137-138].
Отже, як бачимо, серцевиною системи виховання особистості в педагогічній діяльності А.С.
Макаренка було його вчення про колектив. Саме в зв’язку з виховуючим впливом колективу на
особистість вихованця великий педагог і вводить в обіг поняття середовища й характеру його впливу на
вихованця. Він бачив, що кожна конкретна особистість завжди безпосередньо залежить як від самого
середовища, в якому перебуває, так і від тих відносин, які складаються в даної особистості з оточуючими
її умовами життя, в межах яких діють не тільки позитивні, а й негативні фактори. Тому завдання
вихователя, стверджував А.С. Макаренко, насамперед полягає в такій організації процесу виховання,
щоб вихованець був включений у систему основних відносин особистості й природи та навколишнього
суспільного життя. Це досягається за допомогою участі вихованців у різних видах діяльності
(навчальній, трудовій, суспільній, ігровій, організації побуту, споживання тощо). В цьому сенсі все
життя вихованця (як і людини взагалі) становить собою не що інше, як складну систему різносторонніх
відносин з навколишньою дійсністю. Певна річ, ефективність нашої виховної роботи прямо залежить від
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широти й багатства тієї системи взаємин у процесі виховання, яку проектує школа, вчитель, педагогічний
та учнівський колектив.
Історична заслуга А.С. Макаренка полягає, зокрема, в тому, що він теоретично і практично визначив
шляхи побудови такого виховуючого колективу, який створює найбільш сприятливі умови для
всебічного розвитку особистості, підготовки її до життя, здійснення комплексного підходу до виховання.
Виховуючий колектив, як його розумів Антон Семенович, ніби об’єднує силу різних впливів природи,
суспільства, продуктивної праці на особистість, коли виховання досягається не словесними повчаннями,
а тільки через життя, роботу, прагнення самого колективу.
До основних принципів виховання А.С. Макаренко відносив повагу і вимогливість, щиросердечність і
відкритість, принциповість, турботливість і уважність, знання, вправи, загартування, працю, колектив,
сім’ю, перше дитинство, кількість любові та міру суворості, дитячі радощі, гру, покарання й винагороду.
Одним із ефективних засобів успішного вирішення цих завдань у діяльності А.С. Макаренка була,
наприклад, гурткова робота в трудовій колонії ім. М. Горького. Саме з метою забезпечення всебічного
розвитку особистості кожного вихованця Антон Семенович рекомендував розподіл вихованців на
добровільних началах в гуртки з правом вільного їхнього виходу з будь-якого з них. Такими гуртками, на
його думку, могли бути: хоровий, драматичний, літературний, музичний духовий, музичний струнний,
музичний шумовий, художній, вільної майстерні, танцювальний, фото, природничий, радіо, фізикохімічний, іноземних мов, спортивний, казок, шаховий і шашковий [6:100-162]. Більше того, всю
різноманітну гурткову роботу з вихованцями Антон Семенович прагнув спрямувати на підвищення
ефективності суспільного виховання взагалі.
Особливо хочеться коротко зупинитися в зв’язку з цим на роботі гуртка організаторів. У його
програму насамперед включалися питання вивчення особливостей управління виробництвом (вивчення
схем організації виробництва на заводах, законів поділу підприємства на цехи й бригади, організація
окремих сфер виробництва); порівняльне вивчення питань організації виробництва в нашій країні та в
зарубіжних країнах; проведення екскурсій з окремих питань організації управління виробництвом тощо.
В роботі гуртка вихованці навчалися також написанню літературних творів (нарисів, оповідань, віршів).
Науково-теоретична спадщина А.С. Макаренка, як і вся його педагогічна діяльність, пронизані
глибокою вірою у великі можливості вихованців. Він завжди виходив з того, що педагогіка повинна
орієнтуватися не на негативні, а на позитивні риси особистості. Великий педагог вважав, що людина не
може бути вихованою тільки шляхом безпосереднього впливу на неї іншої людини, якими б
властивостями ця людина не володіла. Виховання – це соціальний процес у самому широкому розумінні
слова. На жаль, проголошуючи, що виховання – суспільне явище, радянська педагогіка насправді
підмінювала урахування суспільних закономірностей ідеологічними установками, й природно, що за
таких умов її найменше цікавили події, які відбувалися в світі, в суспільстві, в державі. Певна річ, долати
ці негативи Антону Семеновичу Макаренку не вдавалося. Тому сьогоднішні провали у вихованні – це
багато в чому й розплата за небажання знати те, що відбувається в суспільстві.
Один із головних “секретів” успіху А.С. Макаренка полягає в тому, що він здійснив конкретний
синтез педагогіки з рядом інших суміжних наук, застосував по-новому й творчо конкретизував у повній
відповідності з новими історичними умовами ряд філософських, соціально-політичних, педагогічних,
психологічних, етичних, естетичних, економічних ідей, принципів, понять, категорій і сам увів ряд
принципово нових педагогічних принципів і понять. Причому всі ці принципи й поняття аж ніяк не
ізольовані один від одного, а утворюють складні, цілісні, розгорнуті системи й групи, системи систем.
Так одержали історико-педагогічну конкретизацію, нове творче осмислення, розширили свої рамки й
збагатили зміст філософські діалектико-матеріалістичні категорії: рух, розвиток, процес, середовище,
якість, міра, властивість, зв’язок, взаємовплив, теорія, практика, свідомість, поведінка, ціле, частина,
засіб, мета, виховання, діяльність, суспільство, особистість, колектив та ряд інших.
Були виведені вперше або істотно вдосконалені (перетворені) поняття системи “логіка” (наприклад,
логіка дисципліни, логіка підпорядкування та логіка подолання і т.п.), системи “колектив” (первинний і
загальний, цілісний і дифузний, керований і керуючий, організація і роздріблення – структура колективу,
центри колективу), системи “лінія” (лінія дії, перспективні лінії, лінії паралельної дії), системи понять
(“гра”, “ризик”, “стиль”, “інструментовка”, “тон”, “характер”), зблизилися поняття “педагогічний
розрахунок” і “госпрозрахунок” та ін. На жаль, цей надзвичайно багатий категоріально-концептуальний
апарат (за кожною категорією – своя проблема), незважаючи на велику кількість дисертацій на
макаренківську тему, ще надзвичайно мало досліджений по суті й особливо в своїй сутності, внутрішній
єдності, - як органічна система, що становить одну з найважливіших особливостей всього вчення
видатного українського педагога, джерело життєвої невмирущої сили спадщини А.С. Макаренка.
Таким чином, як бачимо, великий український педагог А.С. Макаренко у своїй науково-педагогічній і
практичній діяльності не просто “ліпив із своїх вихованців що завгодно” (як стверджують деякі сучасні
заперечувачі його наукових і практичних здобутків), а саме формував усебічно розвинену особистість,
справжнього громадянина-трудівника, борця за свій народ, Батьківщину. Й це підтвердили своєю
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майбутньою трудовою діяльністю та бойовими звершеннями в роки Великої Вітчизняної війни і в
повоєнний період його вихованці.
Ми розуміємо, що педагогічні експерименти А.С. Макаренка були обмежені рамками історичних
можливостей соціалістичного суспільства тих років, він дещо недооцінював можливості сімейного
виховання в однодітних сім’ях, дещо перебільшував роль інтернатної (закритої) форми суспільного
виховання. Але він усе своє життя перебував у пошуку, й цей пошук нерідко приводив до педагогічних
відкриттів.
Із 1991 року в нашій країні функціонує міжнародна Макаренківська Асоціація, яка об’єднує вчених з
17 країн світу. Саме завдяки вченим – членам цієї Асоціації ( в першу чергу пошуковій роботі вчених
України, Росії, Німеччини, Польщі, Чехії та деяких інших дослідників), накопичено чимало матеріалу
про життя й творчість А.С. Макаренка, що значно розширило наші уявлення про своєрідність його
особистості, його концепцію виховання. Чималий вклад зробили сучасні дослідники й у питання
деідеологізації педагогічного доробку А.С. Макаренка, що помітно впливає на ставлення в світі до його
спадщини. Свідченням цього є хоча б і те, що за кількістю публікацій, присвячених його педагогічній
спадщині, жоден педагог світу не може з ним порівнятися. Недаремно німецький професор В. Зюнкель
зауважив, що оригінальність вкладу А.С. Макаренка у світову педагогіку можна порівняти з теорією
відносності Ейнштейна. Стаття про Макаренка включена у Всесвітню теорію виховання (Париж, 1981), у
Міжнародну педагогічну енциклопедію.
Нині на перше місце у вивченні педагогічної спадщини А.С. Макаренка все більше і більше
виноситься осмислення і розкриття сутності макаренківського гуманізму, з’ясування результативності
його діяльності через аналіз гуманістичної сутності всіх складових його системи. Гадаємо, що й у наші
дні будуть повністю зняті звинувачення на адресу видатного педагога щодо ролі колективу в становленні
особистості, бо саме колектив завжди розглядався і розглядається і як середовище соціалізації
особистості, і як сфера її самореалізації.
Педагогічна спадщина А.С. Макаренка, його погляди на визначення суті й характеру виховання, на
визначення мети й засобів виховання є актуальними і для сьогодення. У міжнародному обширі великий
педагог розглядається як педагог-новатор ХХ століття, діяльність і педагогічні погляди якого справили
значний вплив на становлення і розвиток виховних систем у різних країнах світу. Значущість його
досвіду й створення системи виховання підростаючого покоління, що грунтується на принципах
справжнього гуманізму, соціальної рівності та свободи особистості, виходять за межі 20-30-х років
нашого століття. Антон Семенович Макаренко створив нову філософію виховання, орієнтовану на
олюднення як власне процесу виховання, його середовища, так і суб’єктів виховання – вихованців і
вихователів.
Педагогічна спадщина класика української педагогіки А.С. Макаренка – невмируща.
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Є.М. Мисечко, О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
У статті висвітлюються питання формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати
задачі з фізики. Детально розглянуто розв’язання конкретної фізичної задачі, подано граф-схему
логічного розв'язку.
Формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності потребує пошуку технологій
навчання, оволодіння якими забезпечує органічну єдність засвоєння теоретичного матеріалу з його
практичним застосуванням. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить фізичним задачам.
Для розкриття методичної технології роботи із задачею розглянемо спільну діяльність учителя й
учнів під час розв'язування такої конкретної задачі з фізики.
Задача. У латунному калориметрі масою 100 г міститься 5 г льоду при температурі -10 ОС. У
калориметр вливають 30 г розплавленого свинцю при температурі плавлення. Якою буде
маса компонентів у калориметрі після теплообміну і яка в ньому встановиться температура?
Втратами теплоти на випаровування знехтувати.

q=? m=?
mл = 5 г
tл = –10 ОС
mк = 100 г
mс = 30 г
tс = 327 ОС
tо = 0 О С
Дж
сл = 2100
кг × К
Дж
ск = 380
кг × К
Дж
lс = 2,5×104
кг
Дж
сс = 130
кг × К
Дж
lл = 3,35×105
кг

СІ
5×10-3 кг
263 К
0,1 кг
3×10-2 кг
600 К
273 К

Граф-схема
логічного розв'язку

Основні формули
Т = t + 273,
Q = cm( T2 - T1 ) ,

mв
1

Q = lm .

l

DQ
-lc

a

mл

b

g
mс

mк

(

Мал. 1

)

(

)

a = c л Т 0 - Т л , b = ск Т 0 - Т к ,

(

g = сс Т 0 - Т с

)

Розв'язування фізичної задачі, як правило, розпочинається з ретельного вивчення і засвоєння її умови.
За словами А. Ейнштейна, формулювання задачі часто важливіше за її розв'язання, яке найчастіше
здійснюється математичним чи дослідним шляхом. Розв'язання задачі дає учневі мало користі, якщо воно
здійснюється без його активної участі, без належного вивчення q осмислення самої умови задачі, а, між
тим, саме ця участь відіграє вирішальну роль у навчанні.
Загальні методичні поради щодо реалізації основних етапів розв'язування задачі даються авторами в
статті "Формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати задачі з фізики" (Вісник
Житомирського державного педагогічного інституту. – 1998, вип. 1. - С.-31.).
У практиці роботи шкіл уже стало традицією коротко записувати дані умови задачі у стовпчик з
лівого боку дошки або зошита прийнятими буквеними позначеннями у вигляді рівностей з
найменуваннями одиниць, у яких вони виміряні. Якщо в умові задачі є кілька значень однієї й тієї ж
фізичної величини, їх буквене позначення доповнюють числовими індексами або малими буквами.
Наступний етап – дані задачі виражають у прийнятій для розв'язування системі фізичних одиниць. За
таку в основному приймають СІ – систему інтернаціональну. Для цього стовпчик з коротким записом
умови задачі відокремлюють справа вертикальною лінією, а за нею в тому самому порядку повторюють
запис умови задачі, але всі величини в ній виражають уже в одиницях СІ.
Щоб цей етап роботи над задачею був продуктивним, треба подбати вчителю про його реалізацію не
на рівні констатації фактів, а на рівні оволодіння учнями методом. Нерідко, дбаючи про зовнішнє
благополуччя, вчитель викликає до дошки грамотного учня і той без особливих пояснень записує на
дошці всі величини в одиницях прийнятої для розв'язування системи. При цьому багатьом у класі не
зрозуміло, як дані в умові здачі переводяться в одиниці потрібної системи. Наприклад найпростіше: як в
умові запропонованої задачі масу 100 г виразити в кг.
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Для багатьох майбутніх учителів предмет професійної розмови тут відсутній: треба просто записати,
що 100 г = 0,1 кг. Методично компетентний учитель розуміє, що такий підхід не має нічого спільного з
навчанням учнів, їх учінням. Це всього-на-всього репродуктивне інформування. Тому-то він подбає про
організацію відповідної навчальної діяльності учнів, спрямованої на вироблення конкретних навичок і
вмінь, на оволодіння методом, що базується, наприклад, на використанні властивостей пропорції.
Корисним є прийом, що грунтується на засвоєнні учнями логічного ланцюжка
1 кг = 1000 г,
міркувань, а саме: 1 кг = 1000 г, отже, 1 г – це одна тисячна частина кілограма,
1
1
що можна записати так: 1 г =
кг. Зрозуміло, що 100 г становитимуть у сто
1 г = 1000 кг,
1000
100
100
1
раз більшу долю кілограма: 100 г =
кг, або
кг, що у вигляді десяткового
100 г = 1000 кг =
1000
10
1
дробу запишеться 0,1 кг.
10
Ці допоміжні операції доцільно записати, якщо це потрібно, з правого боку
=
кг = 0,1 кг.
зошита, паралельно з обчисленнями за формулами, відокремивши їх від
основних обчислень вертикальною рискою. Такий запис заслуговує на увагу і
при виконанні дій з великими числами, добуванні коренів тощо. Він дає змогу виявити рівень
математичної культури учнів, виховує охайність і уважність. Однак оскільки основне в задачі - її
фізичний зміст, а не математичний бік справи, в усіх випадках не потрібно захоплюватись "фізичною
арифметикою" і забувати про основну мету розв'язування фізичних задач – розвиток фізичного мислення
учнів і формування вмінь застосовувати знання на практиці. Тому суворий підбір задач, зміст яких був
би методично цілком виправданий відповідно до їх цільового призначення, реалізація системного
підходу до розв'язування задач – вимога обов'язкова.
Одним з найважливіших етапів розв'язування задачі є фізичний аналіз умови задачі, з'ясування її
фізичного змісту. Цей етап розв'язування задачі є обов'язковим, оскільки допомагає встановити, які
закономірності можна використати під час розв'язання задачі і які дані треба взяти з таблиць. Він
виражається ланцюгом зв'язаних між собою логічних умовиводів, основаних на відомих учням фізичних
закономірностях. Обсяг аналізу виражається складністю задачі, багатством її фізичного змісту.
Докладність, грунтовність аналізу або, навпаки, стислість, лаконічність його визначаються тим,
уперше чи вдруге аналізуються задачі даного типу, а також тим, якою мірою оволоділи учні технікою
аналізу задачі. Однак поки фізичний зміст задачі не буде проаналізовано з необхідною повнотою, вона як
правило ще не пізнана учнями.
Питання про те, які способи керування пізнавальною діяльністю учнів найефективніші при
проведенні аналізу фізичної суті задачі, є важливим і одночасно складним. Можна самому вчителеві
зробити аналіз, піддавши умову задачі логічній обробці, вичленувати її логічну структуру, намітивши
систему і послідовність дій. Частина спеціалістів вважає, що такий алгоритмований підхід є найбільш
економним і ефективним. Його опоненти висувають ряд заперечень: стримування творчих сил учнів,
приниження ролі вчителя, додаткове навантаження. Вони вважають, що слід створювати умови для
самостійного пошуку. Дослідження переконливо доводять право на існування обох підходів. Мова може
йти лише про раціональне співвідношення між ними залежно від змісту задач, віку учнів, рівня їх
готовності до самостійних пошуків. Так, на початковій стадії, коли учні ще не володіють прийомами
розв'язування задач, доцільно використовувати алгоритмічний підхід. При цьому алгоритм не
обов'язково давати в готовому вигляді, а можна виробити спільними зусиллями, а це вже творчий процес.
Крім того, коли в розумову діяльність учнів уноситься певний порядок і система, розв'язування задачі не
матиме характеру хаотичних пошуків і спроб, а буде осмисленим і цілеспрямованим. Таким чином,
системний підхід до процесу розв'язування задач передбачає поєднування репродуктивної та творчої
діяльності учнів.
Проектування пізнавальної діяльності учнів на уроці під час розв'язування задач вимагає, з одного
боку, аналізу їх готовності до цієї діяльності, а з другого – конструктивної розробки способів розв'язання
поставлених завдань. Реалізація наміченого плану потребує як конструктивної взаємодії з учнями, так і
ефективного контролю виконуваних учнями дій.
Приступаючи до аналізу фізичного змісту задачі, необхідно виходити з того, що в кожній задачі
відображене те чи інше фізичне явище або їх сукупність. Тому-то насамперед потрібно з'ясувати і якісно
пояснити ці, а потім уже з'ясовувати необхідні фізичні закони для кількісного їх опису.
У запропонованій задачі очевидним є явище теплообміну, і саме з аналізу його треба почати пошук
відповідей на запитання задачі з метою вироблення основної стратегії і тактики її розв'язання. Учні
знають, що коли дотикаються кілька тіл, які мають різні температури, то більш нагріте тіло віддає
частину внутрішньої енергії, охолоджуючись, а менш нагріте одержує частину внутрішньої енергії,
нагріваючись. Отже, калориметр і лід нагріватимуться, а свинець охолоджуватиметься.
Якби був відомий кінцевий результат теплообміну, розв'язування задачі звелося б до складання
конкретного рівняння теплового балансу. Особливістю цієї задачі є невизначеність кінцевого стану
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суміші в калориметрі. Можливі чотири випадки: 1) в калориметрі лише вода і температура суміші q>0oC;
2) в калориметрі лише лід і температура суміші q<0oC; 3) частина льоду розтанула, і температура суміші
q=0oC; 4) частина води замерзла, і температура суміші q=0oC. Склавши рівняння теплового балансу для
кожного з цих випадків і розв'язавши їх, потрібно вибрати той з розв'язків, який не суперечить фізичному
змісту і відповідає умові задачі.
Проте задачу можна розв'язати простіше, з'ясувавши поступово, в якому агрегатному стані
перебуватиме лід після теплообміну. Для цього спочатку визначимо і порівняємо зміни внутрішньої
енергії тіл при нагріванні й охолодженні їх до температури плавлення льоду. Порівняння цих змін дасть
змогу уточнити напрям теплообміну.
Після виділення й осмислення основної ідеї розв'язування задачі робота вчителя з учнями
спрямовується на з'ясування таких питань: Як обчислити кількість теплоти, потрібної для нагрівання тіла
або виділеної під час його охолодження? Чи відомі всі величини, необхідні для обчислення кількості
теплоти? Якими фізичними константами слід доповнити умову задачі?
Намітивши план розв'язування задачі, переходять до розрахунку кількості теплоти, потрібної для
нагрівання льоду і калориметра та виділеної під час охолодження свинцю до температури плавлення
льоду.
Кількість теплоти, потрібної для нагрівання льоду до температури його плавлення, обчислюють за
формулою :
(1)
Qл = сл mл ( Т 0 - Т л ) .
Значення питомої теплоємності льоду сл визначають за допомогою таблиці та включають у короткий
запис умови задачі саме на цьому етапі розв'язування. Аналогічно поступають і з іншими довідковими
даними.
Зміну внутрішньої енергії латунного калориметра при нагріванні його до температури плавлення
льоду визначають за формулою:
(2)
Qк = ск mк Т 0 - Т к , де Т к = Т л .

(

)

Таким чином, на нагрівання льоду і калориметра до температури плавлення льоду затрачено кількість
теплоти:
Qн = Qл + Qк ;

(

)

(

) (

)(

)

Qн = с л mл Т 0 - Т л + ск mк Т 0 - Т к = с л mл + ск mк Т 0 - Т л ;

(3)

Дж
Дж
æ
ö
Qн = ç 2 ,1 × 10 3
× 5 × 10 -3 кг + 38
× 0,1кг÷ × ( 273К - 263К ) » 480 Дж .
, × 10 2
è
ø
кг × К
кг × К
Обчислюючи результат, у кінцеву формулу замість букв треба підставити числові значення величин і
виконати зазначені в формулі дії. На записи найменувань у процесі дій при розв’язуванні задачі вчені
мають два різні погляди. Одні дотримуються думки, що під час розв’язування задач найменування
величин треба записувати лише в умові задачі та в результаті. Найменування кінцевого значення
величини записують у дужках, якщо найменування в процесі дій не записували. Інші вважають, що
числові значення величин необхідно підставляти в формули з найменуваннями і виконувати зазначені в
формулі дії як над числами, так і над найменуваннями. При цьому з найменуваннями треба діяти так
само, як із буквеними виразами в алгебрі, тобто ділити, множити, підносити до степеня, добувати корінь,
скорочувати і т.д.
Перші констатують, що наявність найменувань захаращує запис, а їх відсутність дає змогу уникнути
громіздкості обчислень, економить навчальний час. У зв’язку з цим потрібно пам’ятати, що уникнути
громіздкості обчислень при розв'язуванні задач можна, якщо на перший план висувати фізичний бік
питання й уміло добирати задачі для роботи у класі та вдома. Фізичний зміст задачі не повинен
затемнюватися математичними викладками. Легка задача з фізики не може зводитись до складної задачі
з математики.
Зовсім по-іншому підходять до цього питання прихильники дій з найменуваннями. На їх думку,
наявність найменувань полегшує розуміння змісту дій, дає змогу безпомилково одержати найменування
шуканої величини й економить навчальний час у перспективі: підготовка домашніх завдань, повторення
пройденого після закінчення теми, підготовка до контрольної роботи, передекзаменаційне повторення
тощо. Чіткі та повні записи в зошиті виступатимуть надійним помічником на цих етапах самопідготовки:
те корисне , що не слід було утримувати в пам'яті, утрималось на папері. Відтворити це корисне за
записами легше, ніж згадати, напружуючи пам'ять.
На користь точки зору прихильників дій з найменуваннями говорить не лише сучасна практика
навчання, а й аналіз проблеми з позиції ретроспективи і перспективи. Ще в 1952 році корифей
методичної науки І.І. Соколов у своїй фундаментальній методичній праці [1] чітко і однозначно писав:
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"Остаточною ідеєю розв'язування задачі буде підстановка в кінцеву буквену формулу замість букв
числових значень величин разом з найменуванням їх одиниць і виконання вказаних у формулі дій як над
числами, так і над найменуваннями" [1:185].
Сьогодні, коли йде відпрацювання основних положень державного стандарту фізичної освіти
України, не можуть залишитися поза увагою методичні вказівки Л.Р. Стоцького щодо правильного
застосування фізичних величин і їх одиниць у школі, розроблені на основі положень Міжнародної
організації по стандартизації: "Позначення одиниць треба ставити як після числового значення
результату остаточного розрахунку, так і після числових значень результатів проміжних розрахунків" [2:
70].
У посібнику [3:122] дається зразок підстановки в буквену формулу замість букв числових значень
величин разом з найменуваннями їх одиниць, що конкретизує сказане. Ці вказівки стосуються вчителів
усіх навчальних дисциплін, які мають справу з фізичними величинами.
Ще один аргумент на користь дій з найменуваннями: виконання розрахунків пов'язане також з
вихованням у школярів культури наукового мислення і вираження думки. Культурологічна функція
шкільної освіти в новій ситуації розвитку передбачає передусім її організацію на засадах гуманізації.
Висока культура в оформленні записів дає змогу швидко відновити в пам'яті спосіб розв'язування задачі,
допомагає учням самостійно виконувати домашнє завдання.
Отже, при вирішенні питання про дії з найменуваннями нормою має бути не право вчителя
розв'язувати його в кожному конкретному випадку на свій розсуд [4:84], а рекомендації стандартів.
Нормативно задане, про яке тут ідеться, аж ніяк не перешкода творчому. Навпаки, саме додержання
стандартів, які є результатом науково обгрунтованих норм, створює базу для творчості.
При визначенні кількості теплоти, виділеної під час охолодження розплавленого свинцю, треба
уникнути типової помилки: часто забувають, що свинець виділяє певну кількість теплоти і під час
кристалізації його при температурі плавлення. Цю кількість теплоти обчислюють за формулою:
(4)
Qс = lс mс .
1

Кількість теплоти Qc2 , виділеної під час охолодження твердого свинцю від температури його
плавлення до температури плавлення льоду, визначають за формулою:

(

)

(5)

Qс2 = сс mс Т с - Т 0 .

У цьому записі формули необхідно звернути увагу на останній співмножник. Досить поширеним є
такий запис формули, при якому цей співмножник являє собою зміну температури: від кінцевої
температури віднімається початкова. Тоді у випадку нагрівання тіла одержимо Q > 0, а при охолодженні
Q < 0. Крім того, треба брати з мінусом кількість теплоти, що виділяється при кристалізації речовини.
При такому підході рівняння теплового балансу запишеться у вигляді:
(6)
Q1 + Q2 + Q3 +K+ Qn = 0,
що створює певні труднощі для учнів при осмисленні фізичної сутності рівняння, оскільки знак кількості
теплоти природою не задається, вибір знаків - довільний результат домовленості. До того ж домовленості
авторів шкільних підручників фізики і хімії в цьому питанні – протилежні.
Тому-то у наведеній вище формулі кількості теплоти, яка виділяється під час охолодження свинцю,
обрано інший можливий підхід: питома теплоємність свинцю множиться на масу свинцю і на різницю
між вищою і нижчою його температурами. Значення кількості теплоти завжди буде позитивним, що не
створюватиме перед учнями додаткових загадкових труднощів.
Отже, загальна кількість теплоти, виділена свинцем під час кристалізації і охолодження, буде такою:

(

)

Qс = lс mc + сс mс Т с - Т 0 ,

(7)
Дж
Дж
-2
-2
Qc = 2 ,5 × 10
× 3 × 10 кг + 130
× 3 × 10 кг × 600 К - 273 К » 2 кДж .
кг
кг × К
Більш глибоке пізнання умови задачі потребує синтезу результатів аналізу на новій основі.
Порівнявши виділену свинцем і одержану льодом та калориметром кількості теплот, бачимо, що Qc > Qн.
Таким чином, виділеної свинцем кількості теплоти вистачить для нагрівання льоду і калориметра до
температури плавлення льоду, і частина її піде на плавлення льоду. Цей надлишок становитиме:
(8)
DQ = Qс - Qн = 2000 Дж - 480 Дж = 1520 Дж .

(

4

)

З'ясуємо, чи вистачить його для того, щоб розплавити весь лід, скориставшись формулою кількості
теплоти, яка потрібна для плавлення кристалічного тіла масою m:
(9)
Q = lm.
Згідно з формулою (9) для плавлення всього льоду, маса якого mл = 5 г, потрібна кількість теплоти:
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Qл¢ = lл mл ,

(10)
Дж
× 5 × 10 - 3 кг » 1670 Дж .
кг
Порівнюючи значення Qл¢ і DQ, бачимо, що надлишок теплоти DQ менший, ніж кількість теплоти Qл¢ ,
необхідної для плавлення всього льоду. Отже, весь лід розплавитися не може, і температура суміші буде
q = 0 oC.
Масу льоду mв, що розплавиться і перетвориться у воду при q = 0 oC, визначимо за формулою:
DQ
mв =
,
Qл¢ = 3,35 × 105

lл

(11)
1520 Дж
mв =
» 4 ,5г .
Дж
3,35 × 10 5
кг
Маса нерозплавленого льоду, що залишився в калориметрі:
(12)
m = mл - mв = 5г - 4 ,5г = 0,5г .
Відповідь: Після теплообміну в калориметрі знаходиться 0,5 г льоду, 4,5 г води і 30 г твердого свинцю.
Температура суміші, що встановилася в калориметрі, 0 oC.
Розглянутий вище механізм мислення при розв'язуванні задачі називають аналізом через синтез. Нові
знання, одержані в результаті синтезу, стають відправним пунктом більш глибокого аналізу, який
завершується новим, вищим синтезом. На думку С.Л. Рубінштейна, у факті аналізу через синтез
проявляється розкриття аналізом нових властивостей об'єкта, нового об'єктивного змісту. Стосовно
процесу розв'язування задачі він являє собою аналітико-синтетичну діяльність відтворення умови задачі
в реконструйованому вигляді.
Цікавим і цінним у здійсненні аналізу через синтез на заключному етапі розв'язування задачі є
графічний аналітико-синтетичний метод, що грунтується на використанні елементів теорії графів. Граф
як геометричне зображення на площині функціональних залежностей між фізичними величинами
складається з точок і дуг, які з'єднують ці точки. Точкам (вузлам) і дугам (віткам) графа ставлять у
відповідність конкретні фізичні величини, що задовольняють умову: величина, приписана вузлу(сигнал),
може бути подана як добуток передачі вітки (фізичної величини, приписаної вітці), яка входить у даний
вузол, і сигналу вузла, з якого вийшла вітка. Якщо у вузол входить кілька віток, то величину, що
приписується цьому вузлу, подають як суму добутків передач віток, що входять у даний вузол, і
відповідних сигналів вузлів, з яких вони виходять.
Користуючись викладеними вище міркуваннями, представимо процес розв'язання задачі у вигляді
граф-схеми логічного зв'язку, цим самим систематизувавши й узагальнивши його.
Зважаючи на те, що в умові задачі йдеться про три речовини, приймемо за сигнали вузлів-джерел
графа такі величини: mл (масу льоду), mк(масу калориметра), mс (масу свинцю). Передачами відповідних
віток будуть сл(Т0 – Тл), ск(Т0 – Тк), сс(Т0 – Тс), –lc. Сигналом каскадного вузла буде DQ (кількість
теплоти, що пішла на плавлення льоду). Вхідному вузлу графа припишемо mв (масу води, що утворилася
з льоду), а вітці, що з'єднує останній і передостанній вузли графа, – величину, обернену питомій теплоті
1
плавлення льоду, тобто
. Об'єднавши наведені вище міркування, одержимо граф, який відображує

lл

весь процес розв'язування задачі (мал. 1).
Подаючи залежність між фізичними величинами за допомогою граф-схеми логічного зв'язку,
фактично моделюють логіку мислення, унаочнюють хід міркувань у процесі аналізу фізичної задачі,
ілюструють зміст задачі та функціональні зв'язки, подані в задачі у словесній формі.
Розв'язавши задачу, потрібно виконати ретельний аналіз не лише одержаного результату, а й усього
розв'язку. На важливість цього напряму методичної діяльності вчителя вказував американський
математик Н. Вінер. Він писав, що в науці часто недостатньо розв'язати яку-небудь задачу або групу
задач. Після цього необхідно придивитись до цих задач і заново осмислити, які ж задачі ви розв'язали.
Часто розв'язуючи одну задачу, ми автоматично знаходимо відповідь і на інше питання, про яке раніше
зовсім не думали.
Дійсно, під час розв'язування запропонованої вище задачі виникла потреба уточнити і поглибити
знання про математичний запис формули кількості теплоти, розглянути питання про знак кількості
теплоти, про абсолютне значення різниці температур.
Розв'язування більшості задач на теплові явища зводиться до складання рівняння теплового балансу.
У запропонованій задачі кінцевий стан суміші не очевидний, і тому-то скласти зразу рівняння теплового
балансу не можна. Однак частина студентів схильна до механічного розв'язування задачі, без аналізу
процесів, що відбуваються в калориметрі. Вони міркують так. Свинець охолоджується до якоїсь
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температури q, а у льоду й калориметра температура підвищується до значення q. Знайдемо усталену
температуру суміші q, склавши рівняння теплового балансу. Доцільно розв'язати запропоноване рівняння
і розкрити недоречність запропонованого підходу. Порівняння різних способів розв'язання задачі
розвиває фізичне мислення учнів.
Узагальненню і систематизації знань та вмінь на заключному етапі розв'язування задачі сприяє
обговорення таких питань: Яка основна ідея розв'язування здачі? Які висновки можна зробити з
розв'язання задачі? Про що нове довідались, розв'язуючи задачу? Чи можна узагальнити реалізований
метод розв'язання задачі у вигляді алгоритму? Якими будуть результати, якщо в умові задачі змінити
значення відомих величин?
Звичайно, в роботі з учнями досвідчений вчитель не стане пропонувати їм цю задачу без відповідної
підготовки, а подбає про систематичне застосування фізичних задач із додержанням дидактичних
принципів наступності та доступності. Дібравши ланцюжок навчальних фізичних задач, він розмістить
їх за принципом від простих до складних. До того ж кожна наступна включатиме елементи попередньої.
Спершу учні мають оволодіти технологією розв'язування задач на розрахунок кількості теплоти,
потрібної для зміни температури тіла. Наступним кроком має бути набуття елементів знань і вмінь у
розв'язанні задач на складання рівняння теплового балансу. Через те, що учні в розрахунках часто не
враховують кількість теплоти, котра виділяється чи поглинається при переході речовини з одного
агрегатного стану в інший, доцільно проаналізувати кілька фізичних явищ, у яких відбувається процес
плавлення або тверднення. Закінчується формування цих елементів знань розв'язуванням
обчислювальних задач. Спочатку простих, наприклад:
Задача 1. Скільки енергії треба затратити, щоб розплавити лід масою 5 кг при температурі 0 oC?
А потім розв'язують складніші задачі, наприклад, таку:
Задача 2. У 5 л води при температурі 40 oC опустили кусок льоду масою 3 кг при температурі 0 oC.
Визначити масу льоду, що розплавився.
Перед розв'язуванням розглянутої вище нестандартної задачі доцільно розв'язати простішу задачу, в
якій кінцевий стан суміші не очевидний.
Задача 3. У калориметр з 200 г води, температура якої 8 oC, опускають 100 г льоду, температура якого
-20 oC. Яка температура встановиться в калориметрі? Яким буде вміст калориметра після
встановлення в ньому теплової рівноваги?
Питання про те, які задачі, в якій кількості та в якій послідовності потрібно розв'язувати при вивченні
того чи іншого розділу шкільного курсу фізики, вирішується кожним учителем самостійно. Адже в
кожному конкретному випадку їх добір залежить від рівня підготовленості учнів, їх фізичного мислення,
від особистих рис учителя та багатьох інших факторів. Кожний учитель повинен мати свою систему
навчальних фізичних задач, які утворюють технологічний ланцюжок.
Система застосування навчальних фізичних задач дає можливість планомірно розвивати навички
учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність, уникати випадкових задач, що підвищуватиме
ефективність навчально-виховного процесу з фізики.
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УДК 15.07

С.М.Дмитрієва
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ВИКЛАДАЧАМИ І СТУДЕНТАМИ ПРОБЛЕМИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІВТВОРЧОСТІ
У статті аналізуються особливості розуміння викладачами і студентами різних аспектів їх
педагогічної співтворчості у навчальному процесі: психологічного змісту спільної творчості, основних
умов її організації, "бар’єрів", які перешкоджають її успішному здійсненню.
На сучасному етапі перебудови народної освіти одним із основних шляхів підготовки творчих
спеціалістів є організація педагогічної співтворчості викладача і студентів у вузівському навчальному
процесі. Для успішного здійснення спільної творчої діяльності партнерами по спілкуванню необхідна
наявність у них мотиваційного і процесуального компонентів психологічної готовності до співтворчості.
Для виявлення ступеня психологічної готовності викладачів і студентів до взаємотворчості
досліджувався рівень розуміння ними різних аспектів їх педагогічної спільної творчості у навчанні. З
цією метою ми провели анкетування студентів II-V курсів різних факультетів та викладачів, поділених на
дві групи: схильних до співтворчості (1-а група) і не схильних до неї (2-а група). Проаналізуємо
результати анкетування респондентів.
Нас цікавило, в яких сферах діяльності респонденти передусім бачать можливості для здійснення
взаємотворчості викладача і студентів. Питання анкети "Як Ви розумієте педагогічну співтворчість
викладача і студентів у навчальному процесі?" було спрямоване на виявлення розуміння респондентами
суті спільної творчості. Опитані розуміють педагогічну співтворчість таким чином: сумісний пошук
вирішення наукових проблем, співавторство при написанні доповідей, спільна організація та проведення
наукових конференцій, олімпіад, гурткової роботи (88% викладачів 1-ої групи, 24% викладачів 2-ої
групи, 44,6% студентів); співробітництво викладача і студентів при постановці та вирішенні проблемних
ситуацій у навчанні (відповідно 76%, 16% і 43,3%); організація вузівського навчання на основі діалогу
(викладачі 1-ої групи - 52%; викладачі 2-ої групи - відповідей не було (0%), студенти - 25,9%); спільний
пошук нових, оригінальних ідей при організації та проведенні педагогічної практики (відповідно 40%,
0% і 14,9%); творче виконання студентами деяких функцій викладача при непрямому управлінні з боку
останнього (студент як співлектор викладача, ведучий дискусії тощо (відповідно 40%, 0% і 17,2%);
спільний пошук і впровадження ефективних методів і прийомів організації навчальних занять
(відповідно 32%, 0% і 20,7%); спільний пошук і підготовка цікавих, неординарних шляхів організації
позааудиторної роботи - зустрічей, концертів, конкурсів, диспутів, об'єднань за інтересами: технічних
гуртків, художніх студій тощо (24%, 8% і 29,5%); спільний пошук засобів для розвитку творчих
здібностей у навчанні (16%, 0% і 20,7%).
Як свідчить аналіз відповідей респондентів на дане питання, викладачі 1-ої групи бачать можливості
реалізації педагогічної співтворчості у різних сферах вузівського навчально-виховного процесу: в
науково-дослідній діяльності, у навчальному процесі, при проведенні педагогічної практики та
організації позааудиторної роботи. Такі відповіді свідчать про розуміння цими викладачами складності
та багатогранності проблеми спільної творчості. Особливо підкреслюється ними значущість
проблемного і діалогового навчання для успішної співтворчості. Студенти ж більшу увагу приділяють
проблемному навчанню і недооцінюють можливості діалогу в творчому співробітництві з викладачами.
Викладачі 2-ої групи при відповіді на дане питання анкети виявили недостатнє розуміння суті
педагогічної співтворчості. Про це свідчить, зокрема, те, що більше половини цих викладачів (52%) не
дали ніякої відповіді на це питання. Лише 16% опитаних розуміють співтворчість як спільне вирішення у
навчанні проблемних ситуацій. Про діалогове навчання ніхто з них навіть не згадав. Недооцінка
викладачами 2-ої групи важливості діалогового навчання для успішної співтворчості підтверджується і
результатами анкетування цих респондентів щодо проблеми діалогу.
Для виявлення рівня усвідомлення респондентами суті педагогічної співтворчості доцільно
розглянути особливості розуміння ними проблеми "бар'єрів" спільної творчої діяльності. При відповіді
на питання "Що обмежує можливості здійснення педагогічної співтворчості викладача і студентів у
вузівському навчанні?" респонденти виділили такі "бар'єри" спільної творчості: відсутність
психологічної готовності викладачів і студентів до співтворчості (96% викладачів 1-ої групи, 24%
викладачів 2-ої групи, 88,7% студентів); догматичний стиль навчання (відповідно 80%, 16% і 74,2%);
авторитарний стиль педагогічного керівництва (72%, 8% і 66,9%); низький рівень розвитку творчих
здібностей у партнерів по спілкуванню (64%, 20% і 48,7%); байдужість викладача до успіхів і досягнень
студентів в учбово-творчій діяльності (викладачі 1-ої групи - 60%, викладачі 2-ої групи - відповідей не
було (0%), студенти - 55,2%); відсутність взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодовіри (відповідно 60%,
24% і 51,9%); відсутність у педагога почуття гумору (40%, 0% і 35,2%); невміння викладача
організовувати творче співробітництво (40%, 8% і 44%); неадекватність вимог викладача до студентів
(36%, 0% і 28,3%); інерція мислення партнерів по співтворчості (28%, 0% і 15,6%); відсутність
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педагогічного покликання (28%, 0% і 37,2%); низький рівень теоретичної підготовки студентів (28%,
88% і 21,6%); недостатня психолого-педагогічна компетентність викладача (24%, 0% і 16,6%);
необ'єктивність викладача в оцінках знань студентів (20%, 0% і 15,6%); догматизм, шаблонність
мислення партнерів по творчості (20%, 0% і 14,5%); вузький кругозір учасників творчого процесу (20%,
0% і 9,8%); невпевненість у собі, тривожність викладача і студентів (16%, 0% і 7,9%); пасивність
студентів (16%, 76% і 7,4%); лінощі студентів (12%, 28% і 7,9%); нетворчий мікроклімат у студентській
групі (12%, 0% і 7,1%); дефіцит часу (12%, 92% і 5,9%); надмірне навчальне навантаження викладача і
студентів (12%, 76% і 14,7%); недостатня матеріальна база навчального процесу (8%, 48% і 5,4%);
однобічність мислення партнерів по спільній творчості (8%, 0% і 0%); недостатній розвиток уяви
учасників творчого процесу (8%, 8% і 3,4%); обмеженість інтересів партнерів по сумісній творчій
діяльності (8%, 0% і 2,7%).
Порівняльний аналіз відповідей трьох груп респондентів свідчить, що викладачі 1-ої групи і студенти
виділяють передусім внутрішні для процесу співтворчості "бар'єри", тоді як викладачі 2-ої групи
зосереджують свою увагу на зовнішніх "бар'єрах" (дефіцит часу, надмірне навчальне навантаження,
недостатність матеріальної бази навчального процесу тощо). До того ж, викладачі 1-ої групи назвали
значно більше "бар'єрів" педагогічної співтворчості, ніж викладачі 2-ої групи. Це пояснюється передусім
тим, що викладачі 1-ої групи мають значний досвід організації співтворчості зі студентами у навчанні. У
викладачів же 2-ої групи цей досвід обмежений їх стереотипним підходом до організації навчального
процесу, що значно ускладнює розуміння ними внутрішніх "бар'єрів" педагогічної співтворчості.
Для поглибленого розкриття рівня розуміння викладачами і студентами суті педагогічної
співтворчості та шляхів її організації у вузівському навчальному процесі ми виявили, як усвідомлюють
респонденти умови спільної творчої діяльності. Викладачі і студенти виділили такі умови: психологічну
готовність викладача і студентів до педагогічної співтворчості, яка включає в себе мотиваційний
компонент - прагнення і бажання партнерів здійснювати спільну творчість (96% викладачів 1-ої групи,
44% викладачів 2-ої групи і 67,6% студентів); процесуальний компонент - наявність у викладача і
студентів умінь організовувати творче співробітництво (відповідно 80%, 12% і 47,5%); демократизація
взаємин викладача і студентів у навчальному процесі, яка передбачає психологічну рівноправність,
взаєморозуміння, взаємоповагу, взаємну довіру (76%, 28% і 64,4%); творчий підхід викладача і студентів
до організації навчання (викладачі 1-ої групи - 72%, викладачі 2-ої групи - не дали відповідей (0%),
студенти - 35%); збільшення обсягу часу на вивчення профілюючих предметів з майбутньої
спеціальності (68%, 48% і 58%); органічний зв'язок теоретичного навчання з педагогічною практикою у
базових школах під керівництвом творчо працюючих учителів (68%, 40% і 38,4%); постановка і
вирішення проблемних ситуацій у навчанні (64%, 20% і 32,3%); запровадження діалогового навчання
(60%, 0% і 23,7%); використання засобів, що зацікавлюють студентів процесом учбово-творчої
діяльності (56%, 0% і 24%); підвищення педагогічної майстерності викладачів (56%, 0% і 20,4%);
створення творчої атмосфери на заняттях (52%, 0% і 18,3%); індивідуалізація навчання (48%, 12% і
13,9%); урізноманітнення методик організації учбово-творчої діяльності студентів - дискусій, ділових
ігор, методу "мозкової атаки" (цю умову назвали лише 44% викладачів 1-ої групи); любов викладача до
своєї професії та наявність педагогічного покликання у студентів (відповідно 44%, 0% і 22,5%); творча
активність викладача і студентів (40%, 0% і 20,6%); високий рівень розвитку професійно-творчих
здібностей викладача (40%, 0% і 14,5%); спільне управління викладачем і студентами навчальним
процесом (40%, 0% і 13,8%); самоосвіта і самовиховання викладача і студентів (32%, 0% і 13,1%);
підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів (24%, 0% і 10,8%); підвищення
психолого-педагогічної культури викладачів і студентів (20%, 0% і 7,3%); зменшення навчального
навантаження (12%, 88% і 9,8%); наявність матеріальної бази навчального процесу (8%, 80% і 7,9%).
Як бачимо, всі три групи респондентів солідарні в тому, що однією з найважливіших умов організації
співтворчості викладачів і студентів у навчанні є їх обопільне прагнення до неї. Потрібно підкреслити,
що викладачі 1-ої групи глибше усвідомлюють необхідність як мотиваційного, так і процесуального
компонентів психологічної готовності до співтворчості партнерів по спілкуванню.
Однією з важливих умов організації педагогічної співтворчості у навчанні є, на думку більшості
викладачів 1-ої групи і студентів, демократизація стосунків між ними. Ці респонденти справедливо
вважають, що спільна творча діяльність неможлива без психологічної атмосфери взаємоповаги,
взаєморозуміння, взаємодовіри і моральної рівності. Лише 28% викладачів 2-ої групи назвали цю умову,
більшість же викладачів через їх авторитарну позицію у навчанні не усвідомлюють значущість даної
умови.
Важливими умовами організації педагогічної співтворчості, на думку викладачів 1-ої групи, є
проблематизація змісту навчання і побудова вузівського навчального процесу в діалогічному режимі. У
цьому з ними солідарні й студенти. Викладачі ж 2-ої групи недооцінюють ці умови, лише 20% з них
назвали як умову співтворчості проблематизацію змісту навчання, а запровадження діалогового навчання
не виділив жоден з опитаних.
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Одним із аспектів багатогранної проблеми педагогічної співтворчості є організація діалогового
навчання. У зв'язку з цим ми виявляли шляхом анкетування ставлення викладачів і студентів до діалогу
як вирішальної умови успішної співтворчості.
На питання анкети "Як Ви розумієте поняття "діалог" у навчанні?" були одержані такі відповіді
студентів: діалог - це спілкування викладача і студентів у навчальному процесі (33,8%); діалог - це бесіда
партнерів на конкретну тему (21,8%); діалог - це творча взаємодія викладача і студентів у навчанні
(18,4%); діалог - це обмін інформацією, думками, поглядами між викладачем і студентами (15%); діалог це будь-яка взаємодія у формі запитань і відповідей (19,2%); діалог - це спілкування викладача і
студентів, яке передбачає наявність незбіжних смислових позицій учасників обговорення (11,5%).
Відповіді студентів свідчать, що майбутні вчителі не досить глибоко і чітко розуміють поняття
"діалог" у навчанні. Так, відповіді студентів про те, що діалог - це будь-яка взаємодія у формі запитань і
відповідей, не розкривають суті даного поняття. Адже діалог характеризується насамперед наявністю
незбіжних смислових позицій партнерів по спілкуванню. Це підкреслили лише 11,5% опитаних.
Аналіз відповідей викладачів 2-ої групи з цього питання свідчить, що значна частина викладачів цієї
групи також вважає діалогом усяку взаємодію "запитання-відповідь" (40%). 24% викладачів цієї групи
назвали діалогом метод перевірки надійності набутих знань, а 16% респондентів - конкретний
дидактичний прийом, що сприяє досягненню певних навчальних цілей. Лише 12% опитаних зазначили,
що діалог - це спілкування партнерів при незбіжності їх смислових позицій. Звідси висновок: більшість
викладачів 2-ої групи недостатньо чітко розуміють суть діалогу.
Результати анкетування викладачів 1-ої групи показали, що вони набагато глибше, ніж попередні дві
групи респондентів, розуміють зміст і особливості діалогу. 52% викладачів цієї групи назвали діалогом
взаємодію викладача і студентів як психологічно рівноправних партнерів, необхідною умовою якої є
наявність різних підходів до обговорюваної проблеми, тобто діалогічних відносин учасників
обговорення. 24% опитаних підкреслили, що діалог - це творче спілкування викладача і студентів як
неповторних, унікальних особистостей, необхідною умовою якого є наявність взаєморозуміння,
взаємоповаги, взаємодовіри між партнерами. 32% викладачів 1-ої групи називають діалогом спосіб
реалізації співробітництва, співтворчості викладача і студентів у навчанні.
Певний інтерес становлять результати аналізу відповідей трьох указаних груп респондентів на
питання анкети про форми діалогового навчання. Найбільш відомою для всіх трьох груп респондентів
формою діалогового навчання є бесіда (її назвали 100% викладачів 1-ої групи, 84% викладачів 2-ої
групи, 69,4% студентів). Диспут назвали 92% викладачів 1-ої групи, 56% викладачів 2-ої групи і 35,5%
студентів. В системі форм організації діалогового навчання колективну дискусію виділили 80%
викладачів 1-ої групи, 44% викладачів 2-ої групи і 22,2% студентів, а ігри (ділові, рольові) - 52%
викладачів 1-ої групи, 16% викладачів 2-ої групи і 10,5% студентів. Наведені дані свідчать, що найбільш
глибоко розуміють форми діалогового навчання викладачі 1-ої групи. Це можна пояснити, на нашу
думку, наявністю у них досвіду ведення діалогу зі студентами у вузівському навчальному процесі.
Анкетування виявило значні розбіжності у розумінні респондентами значущості діалогу у
вузівському навчанні. Студенти і викладачі 1-ої групи набагато вище оцінюють можливості діалогового
навчання, проявляють інтерес до нього, пов'язують необхідність різних форм обговорення з
пізнавальною мотивацією, розвитком творчого мислення. Так, на питання анкети "Чи потрібний діалог у
педвузі і чому?" 100% цих респондентів відповіли позитивно, а 60% викладачів 1-ої групи і 17,7%
студентів ще й підкреслили, що діалог не лише потрібний, але й необхідний у вузівському навчанні.
Викладачі 1-ої групи і студенти вважають, що організація діалогового навчання сприяє розвитку
творчого потенціалу особистості (92% викладачів 1-ої групи, 40,6% студентів); більш грунтовному,
усвідомленому, поглибленому засвоєнню наукових знань студентами (відповідно 88% і 39,1%);
демократизації відносин між викладачем і студентами, досягненню психологічної рівноправності,
взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодовіри між ними (64% і 34,7%); інтелектуальному розвитку
студентів (64% і 33,4%); підвищенню творчої активності партнерів по спілкуванню (60% і 22,2%);
розвитку пізнавальних інтересів студентів (48% і 19,8%); формуванню комунікативних eмінь студентів
(32% і 16,7%); підвищенню педагогічної майстерності та комунікативної компетентності викладачів
(24% і 15,1%). Важливо зазначити, що 40% викладачів 1-ої групи підкреслюють значущість організації
діалогового навчання як зразка майбутньої педагогічної діяльності студентів для формування у них
психологічної готовності до діалогічної взаємодії з майбутніми учнями.
Викладачі 2-ої групи, на відміну від викладачів 1-ої групи та студентів, більш песимістично
ставляться до діалогу у вузівському навчанні. 56% викладачів цієї групи висловлюють сумніви у
необхідності діалогу в навчанні, 76% - досить скептично оцінюють можливості його використання у
навчальному процесі. Таке ставлення до діалогу вони пояснюють значними труднощами в організації
діалогового навчання на І-ІІ курсах. До того ж, на їх думку, діалогове навчання не сприяє достатньою
мірою формуванню у студентів міцних знань. Лише незначна кількість викладачів 2-ої групи позитивно
оцінює можливості діалогового навчання. Так, вони вважають, що діалог сприяє розвитку самостійності і
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критичності мислення студентів (20%); виявленню рівня засвоєння знань студентами (20%); розвитку
пізнавальних інтересів студентів (16%); формуванню їх комунікативних умінь (16%); розвитку мовлення
студентів (16%); підвищенню якості засвоєння ними знань (8%). Отже, анкетування виявило, що
більшості викладачів 2-ої групи притаманні досить низькі рівні розвитку не лише процесуального, але й
мотиваційного компоненту психологічної готовності до діалогу, низька психолого-педагогічна культура,
застарілі педагогічні орієнтири.
Ми вивчали також особливості розуміння трьома групами респондентів “бар’єрів”і умов організації
діалогового навчання. При відповіді на питання анкети “Чому, на Ваш погляд, використання діалогу у
вузівському навчанні обмежене?” респонденти назвали такі “бар’єри” діалогічної взаємодії:
стереотипний, стандартний підхід викладачів до організації вузівського навчання (92% викладачів 1-ої
групи, 8% викладачів 2-ої групи і 31,2% студентів); авторитарна позиція викладача у навчанні
(відповідно 88%, 8% і 27,4%); слабка підготовленість викладачів до діалогу зі студентами у навчанні - їх
недостатня комунікативна компетентність (76%, 20% і 62%); відсутність прагнення викладачів вести
учбовий діалог зі студентами (72%, 28% і 32,5%); комунікативна непідготовленість студентів до діалогу
(недостатній розвиток передусім їх комунікативних умінь) (64%, 48% і 12,8%); слабка теоретична
підготовка студентів (48%, 100% і 15,8%); дефіцит часу (32%, 88% і 35%); пасивність студентів (28%,
72% і 8,8%); небажання студентів вступати в учбовий діалог (24%, 32% і 10,5%); значне навчальне
навантаження (12%, 28% і 9,8%); ряд особистісних якостей партнерів по спілкуванню: відсутність
почуття гумору, замкнутість, недовіра, упередженість, самовдоволеність (викладачі 1-ої групи - 32%,
викладачі 2-ої групи і студенти - не дали відповіді (0%)).
Отже, анкетування засвідчило солідарність викладачів 1-ої групи і студентів у тому, що ними
передусім виділяються “бар’єри”, зумовлені особливостями особистості та діяльності викладача як
ініціатора діалогу. Ці респонденти справедливо вважають, що авторитарний викладач з догматичним
мисленням, який характеризується насамперед відсутністю психологічної готовності до діалогу і
низькою комунікативною компетентністю, неспроможний ефективно організовувати діалогове навчання
у педвузі. На відміну від викладачів 1-ої групи і студентів викладачі 2-ої групи основними “бар’єрами”
діалогічної взаємодії вважають дефіцит часу, низьку теоретичну підготовку студентів та їх пасивність.
Треба зазначити, що власну слабку підготовленість до такої форми педагогічного спілкування відмітили
лише 20% викладачів цієї групи.
Поряд із вивченням особливостей розуміння респондентами “бар’єрів” діалогічної взаємодії ми
виявляли шляхом анкетування, як вони розуміють умови організації діалогового навчання. Найбільш
глибокими і грунтовними виявились відповіді на це питання викладачів 1-ої групи.
Таким чином, анкетування показало, що викладачі 1-ої групи значно глибше розуміють різні аспекти
проблеми педагогічної співтворчості у навчанні, ніж студенти і викладачі 2-ої групи. Це можна
пояснити, на нашу думку, наявністю у викладачів 1-ої групи більшого досвіду організації співтворчості
зі студентами.
Дмитрієва Світлана Михайлівна - кандидат психологічних наук, в.о. доцента кафедри психології
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
психологія творчості, педагогічної творчості, співтворчості;
психологія обдарованої особистості.
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УДК 152.22

О.Л. Музика, Н.О. Никончук
МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
Виявлено деякі особливості психологічного захисту в усній народній творчості й намічено шляхи
подальших досліджень цього феномена.
Гностична й акумулююча функція культури найбільш виразно виявляється в таких формах народної
творчості, як легенди, казки, прислів’я та приказки, пісні. Характер народу виражається у його звичаях,
міфах, забобонах. Фольклорна творчість кожного народу - це справжня скарбниця знань про його минуле
й сьогодення.
Українська усна народна творчість є об’єктом дослідження впродовж кількох століть. За цей час
етнографи і фольклористи зібрали величезну кількість цікавого матеріалу, і природно, що його
інтерпретація відображає переважно фольклорно-філологічний аспект. Таке спрямування досліджень
залишилось основним і на сьогодні, однак останнім часом усна народна творчість та звичаєвість дедалі
більше розглядається в різних ракурсах, під різним кутом зору. Надзвичайно евристичними фольклор і
звичаєвість є для етнопсихології – науки, що виникла на межі психології та етнології. Слід, однак,
визнати, що сучасних психологічних досліджень цієї проблеми не просто обмаль, - їх майже немає.
Заповнення цієї прогалини – одне із завдань цієї статті. Основне ж завдання полягає в тому, щоб
показати, що психологічні феномени існують не лише в експериментальних ситуаціях та насиченій
науковою термінологією спеціальній літературі. Психологія – це, як відомо, наука про душу, в тому
числі й про душу народу. Фольклор і звичаєвість мають бути її предметом хоча б тому, що вони є
усталеними проявами культури народу. Неможливість застосування у даному випадку прийнятих у
традиційній психології експериментальних процедур для підвищення надійності й вірогідності
результатів дослідження з надлишком компенсується селективною роботою часу, протягом якого народ
із різноманіття проявів своєї творчості відбирав усе головне, характерне, типове і властиве йому. Сказане
є підставою вважати, що описовий і пояснювальний характер даного дослідження цілком відповідає його
предметові.
Відшукування особливостей психологічного захисту в усній народній творчості – це не традиційна
постановка проблеми. Психологічний захист з одного боку, відноситься до категорій “глибинної”
психології і видається правомірним застосувати це поняття для аналізу усної народної творчості як також
глибинного утворення. З іншого боку, психологічний захист – це категорія з термінологічного апарату
психології особистості, а тому, на перший погляд, не може бути застосована для аналізу соціокультурних
явищ. Але навіть побіжне знайомство з усною народною творчістю показує, що в ній закріплено
стандарти “правильної” і “неправильної” поведінки людей у різних сферах діяльності, нормовані способи
вияву емоційних станів, відображено усталені форми спілкування. Отже, можна припустити, що народна
творчість є нормотворчою для особистості. Це означає, що у піснях, казках, легендах, забобонах мають
бути відображені не лише норми поведінки, а й психологічні якості та особливості суб'єкта цієї
поведінки. Якщо це так, то цілком прийнятною видається гіпотеза про те, що механізми психологічного
захисту мають бути відображені в усній народній творчості. Більше того, можна припустити, що
своєрідність структури психологічного захисту відображає особливості національного характеру того чи
іншого етносу. У цій статті ми ставили за мету довести, що психологічний захист дійсно знайшов
відображення в усній народній творчості.
Що ж становить собою психологічний захист? Що людині загрожує? Від кого й від чого вона має
захищатися? Психологічний захист - це самозахист в середині себе, це система захисних механізмів, яка
допомагає людині жити у злагоді з собою. Адже кожна людина має уявлення про себе та оточуючий світ,
але як тільки з’являється інформація, що руйнує ці уявлення, виникає душевний дискомфорт. Це
негативно впливає на особистість. На допомогу приходять засоби психологічного захисту, які
знешкоджують травмуючий гностичний матеріал, всю ту інформацію, що призводить до моральних
суперечностей. “Захисні механізми - специфічні “маневри”, до яких звертається людина, щоб
позбавитися хворобливого емоційного матеріалу, зберегти самооцінку, не втратити почуття раціональної
поведінки” [1:5].
Впродовж тривалого часу ці засоби закріпилися в усній народній творчості. Психологічний захист
можна простежити у прикметах і повір’ях, які акумулювалися у приказках і прислів’ях. Бономагічний
(доброзичливий) мотив особливо відчутний у вітаннях та побажаннях. Своєрідним виявом
психологічного захисту в українців стали такі злозичливі форми народної творчості, як прокльони.
Механізми психологічного захисту ми знаходимо і в забобонах.
Основними захисними механізмами, які відбиті в усній народній творчості, є заперечення,
приглушення, раціоналізація, витіснення, ідентифікація, проекція, відчуження, заміщення, сновидіння.
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Заперечення – це намагання уникнути травмуючої інформації, яке проявляється в неуважності до тих
сфер життя, які загрожують людині неприємностями: “Захист виявляється в ігноруванні потенційно
тривожної інформації, відхиленні від неї” [2:73].
Не кожний видить, хто очі має [3:266].
І чути не чув, і бачить не бачив [3:269].
Густо дивиться, та рідко бачить [3:267].
Лісом ішов, а дров не бачив [4:442].
За деревами й лісу не бачить [4:442].
По морю плавав, а води не бачив [4:446].
Чують, як пісні співаємо, а не чують, як вовками виємо [3:269].
З табуїстичних мотивів наші предки уникали говорити про те, що може призвести до чогось
поганого,- про важкі, сумні речі. Якщо в господі хтось тяжко хворів, то ніхто не згадував про хворобу, не
називав її, а якщо називав, то образно або за допомогою евфемізмів, табуїзмів чи перифраз.
Наприклад, слово гостья в значенні “тиф” є табуїстичною назвою хвороби [5] або гостець -“ковтун” похідне від гость як табуїстична назва хворобливого волосяного клока [6].
Яскравими прикладами табуїстичної стилістики є народні назви - перифрази для нечистої сили : той,
би щез ; той, що в кущах (в болоті ) сидить тощо.
Заборонялося говорити про людей, які вчинили самогубство. Якщо ж комусь конче потрібно було
говорити про подібні речі, то обов’язково спочатку казали :
Не при хаті згадуючи.
А слухач мав відповісти :
Хай воно на їх окошиться.
Або:
Хай воно летить на сухий ліс.
Приглушення – це “блокування неприємної інформації чи при її надходженні в пам’ять із
сприймаючої системи, чи при виведенні з пам’яті при пригадуванні. Воно здійснюється шляхом такого
маркування інформації, яке утруднює наступне довільне її пригадування”[2:102].
Забули воли, як телятами були [4:514].
Забула стара, як малою була [3:165].
Борги пам’ятає не той, хто бере, а той, що дає [7:33].
Забув, що й на боргу [3:415].
Людині, яка позичила комусь гроші, їх повернення назад - річ важлива і хвилююча, все ж не
настільки болюча й неприємна, як для боржника. Це явище було тонко підмічено і закріпилося у
прислів’ях.
Інформація, як зазначалось, блокується не тільки при надходженні в пам’ять, а й при її виведенні, що
ускладнює пригадування :
На умі вертиться, та згадаєш не хутко.
Інколи приглушення поєднується з витісненням, в результаті якого, “людина не усвідомлює власних
тривожних імпульсів або не пам’ятає хворобливих подій минулого” [1:5].
Очі не бачать - душа не болить.
Зійде з очей, зійде з думки [3:238].
Як очі не бачать, то й серце не плаче [3:252].
Що з очей, те і з плечей (те і з гадки) [3:240].
Як з очей, так і з думки.
Щоб краще “відбулося” витіснення, користуються правилом - “те, що минуло, - не згадувати”:
Що минулося - те забулося.
Було, та з водою сплило [8:72].
Було, та мохом поросло [8:72].
Дуже поширений механізм психологічного захисту - раціоналізація. Він спрямований на
виправдовуюче “пояснення” людиною своїх поглядів, вчинків, дій. При раціоналізації “...травмуюча,
несприятлива частина ситуації видаляється із свідомості, особливим чином перетворюється і після цього
усвідомлюється в перетвореному вигляді. Захист здійснюється за допомогою побудови переконливих
доведень для виправдання своїх соціально неприйнятних бажань і дій” [2:77].
У всякої Федори свої одговори [3:222].
Лисиця од дощу під борону сховалась: не всяка, казала, капля капле [8:210].
Попалася лисиця в пастку та й каже: “Хоч і рано ще, а доведеться
заночувати” [8:210].
Прикладом раціоналізації є приказки і прислів’я, які виправдовують порушення моральних норм:
Від сорома пожитку нема [3:369].
Совісті менше - грошей більше [7:113].
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Що по тій честі, як нічого їсти [4:331].
Людина дуже часто в тій чи іншій скрутній ситуації шукає позитивні сторони:
Лихо не без добра [4:35].
Ліпше мало , як нічого [7:132].
Як є, то розійдеться, а нема, то обійдеться [9:437].
Лінивий каже: хоч не в’їжно, зате вліжно [3:454].
А ось своєрідна раціоналізація простежується у таких приказках:
Дарма, що дурна, лиш би чорноброва [3:39].
Дарма верба, що груш нема, - аби зеленіла [8:123].
Людині властиво перекривати невдачі, слабкі місця в одній галузі досягненнями, успіхами в іншій
(своєрідна компенсація).
Раціоналізація - це ще й спосіб пояснення життєвих істин на простішому рівні, пояснення без
глибокого втручання для більш доступного розуміння:
Не плюй в криницю - прийдеться напитись [10:78].
Не їж над колодязем, бо жаби заведуться [10:78].
Ці гігієнічні правила оформлені у вигляді повір’їв і пояснені більш доступно.
Існували повір’я, що розсипана сіль, сидіння на столі, стукання ложками по столу призводять до
сварки. Про це, зокрема, зазначає О.В.Ковальчук [10:78]. Тут ми спостерігаємо раціоналізацію у побуті:
зрозуміло і яскраво зображуються шкідливі вчинки.
Нерідко такі заборонні імперативи мають виразну саркастичну стилістику:
Не їж у шапці,бо в твоєї жінки буде дурний чоловік.
Глибоку життєву мудрість передають табуїстичні прикмети етологічної ситуації.
Не можна віддавати гроші ввечері,бо посваритесь [10:78].
Чому? Відомо, що ввечері, коли людина стомлена, пізнавальні процеси сповільнюються. Людина
починає пригадувати події, які відбувалися давно, пригадування проходить “важко”, може виникнути
питання кількості позичених грошей. А це може послужити приводом до сварки.
Найцікавішими є прикмети і повір’я, які називають забобонами. Вони найбільш живучі і
найпоширеніші. Вважається, що забобони виникли на основі причинно-наслідкових асоціацій. При
цьому психологічний захист нерідко має футуристичну спрямованість:
Якщо кіт вмивається лапкою - прийдуть гості [10:79].
Скільки разів прокує зозуля, стільки років відпущено тобі жити [10:79].
Але в деяких забобонах простежується зовсім інший психологічний захист:
Не руйнуй гнізд ластівок, бо з’явиться ластовиння.
Відомо, що зруйноване гніздо ластівки ніколи ще не призводило до появи ластовиння, тобто даний
забобон аж ніяк не відповідає дійсності. Можливо, тут “закодований” один з екологічних законів: не
знищувати те, що безпосередньо не йде на задоволення життєвих потреб (потреба в їжі,
самозбереження). На Землі лише людина порушує це правило натурної етології.
Проекція – це вид психологічного захисту, пов’язаний з несвідомим перенесенням неприйнятних
особистих почуттів, бажань і прагнень на іншу людину.
Кожний по собі судить [3:387].
Не міряй всіх на свій аршин [4:521].
Інших не суди, на себе погляди [3:387].
Люди давно знають про існування даного захисного механізму. Ці знання закріпилися в приказках та
прислів’ях:
Чужі гріхи перед очима, а свої – за плечима [4:521].
Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом [3:266].
В чужім оці порошину бачиш, а в своїм і поліна не примічаєш [4:522].
Дорікає горщик чавунові, що чорний, аж гульк - і сам у сажі [8:346].
Лукавому і сонце світить лукаво [3:388].
Злий зле й думає [3:360].
Люди набрехали, а нам віри не ймуть [3:382].
Брехлива свекруха невістці не вірить [3:379].
Пам’ятає свекруха свою молодість, через те й невістці не вірить [3:138].
Свекрусі невістка не вгодила, бо свекруха невістку не злюбила [3:138].
Коли всі злі, то й ти не ліпший [3:361].
Якби сам був білий, то б не чорнив другого [3:386].
Одним із видів проекції є ідентифікація. Це перенесення на себе недоступних властивостей іншої
людини, своєрідне ототожнення. “...Ідентифікація - це процес, в якому людина запозичує думки, почуття
чи дії іншої людини, яка виступає як модель, вона може відчувати стан співчуття, співучасті, емпатії,
тобто зрозуміти, відчути іншу людину через себе” [2:87].
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Калина хвалилась, що з медом солодка [3:395].
У дитини заболить пальчик, а в матері серце [3:120].
Діти плачуть, а в матері серце болить [3:116].
Хто сам у злиднях плаче, той і других недолю бачить [4:29].
Ідентифікація має дуже важливе значення в житті людини, яка черпає з соціального оточення і
переносить на себе як позитивне, так і негативне:
З ким поведешся, від того й наберешся [4:704].
Хто до кого пристає, таким і сам стає [4:705].
Погане товариство і доброго чоловіка зіпсує [7:25].
В хорошій компанії розуму наберешся, а в поганій і свій згубиш [7:24].
Ідентифікація допомагає людині удосконалюватись, набувати бажаних рис:
То не козак, що отаманом не думає бути [7:265].
Ідентифікація простежується не тільки в прислів’ях та приказках, а й у повір’ях-заборонах, які є
залишками язичницьких вірувань. “Земля в уявленні народу була живою, її називали годувальницею,
святою, нею клялись, її ім’ям проклинали” [10:77]; “...неповага до землі була таким же тяжким гріхом,
як неповага до батьків, сама земля лишалась для людини істотою, яка має саме такі людські якості, що й
вона сама” [11:206].
Слов’яни вірили, що земля відчуває біль, а тому і ставлення до неї має бути шанобливим:
Не бий по землі, бо їй болить.
Не плюй на землю, бо не буде родить [10:78].
Відчуження - психологічний захист, за допомогою якого людина відмежовується від своєї негативної
частини і не турбується з приводу її, ніби не несе відповідальності за неї. “Якщо людина не має сили весь
час терпіти саму себе, вона може відмежуватися від чого-небудь у собі” [2:89].
Я не я, і рука не моя.
Права рука не знає, що робить ліва [3:262].
Буває, що за скоєне людину мучить совість. Виникає почуття дискомфорту. Що робити? У народі
кажуть:
Коли гріх, то сховай у міх.
Гріх у міх, зав’язавши да об землю.
Хто на гріх уважає, той нічого не має [7:314].
Заміщення – це “психологічний захист, який здійснює перенесення дії, спрямованої на недосяжний
об’єкт, на об’єкт досяжний; таким чином розряджується напруга, створена незадоволеною потребою”
[2:90]. У кожної людини бувають моменти, коли вона надто напружена, і тоді вона починає шукати
розрядку:
Хто схоче собаку вдарить, той кия найде [4:348].
Про того, хто дає волю рукам, говорять:
Кулаками душу гріє.
А якщо розрядитися на даному об’єкті не можна? Тоді проводяться пошуки досяжного об’єкта:
З дурної голови та на здорову [4:528].
Як не невістка, то, певно, її плахта.
На того вина, кого вдома нема [4:528].
Хома не винуват, та не можна його минувать [4:528].
І привід для розрядки:
Чоловік за лучинку знайде причинку [3:102].
Або змінюється характер розрядки:
Не києм, то палицею [4:221].
Прикладом заміщення є використання лайки замість бійки. Помічено, що одночасно бійку і лайку
люди майже не використовують:
Лаятимуть - то не битимуть, а як битимуть, то не лаятимуть.
Заміщення в деяких випадках оцінювалося в народі позитивно:
Хай би ганьбили, аби не били.
Лайка не бійка - в боку не болить [4:722].
Лайка не нагайка - на плечах не лежить [4:722].
Язиком що хоч кажи, а руки при собі держи [4:722].
Ще один вид психологічного захисту - сновидіння. Сновидіння - “вид заміщення, де (як і у заміщенні)
відбувається переорієнтація - перенесення недосяжної дії в інший план - із реального світу в світ
сновидінь” [2:93].
Сновидіння належать до тих таємничих явищ, яким люди не могли дати пояснення. Вони були
загадками і пов’язувалися з чимось містичним і віщим. Взагалі люди вірили, що сни не виникають самі
по собі, а даються вищими силами. Але разом з тим у приказках і прислів’ях ми бачимо й інше:

21

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2. Психолого-педагогічні науки

Спиться, то й сниться [4:590].
Що думаєш, те й сниться [4:591].
Не думай, то й не снитиметься [4:591].
У снах людина переживає те, що було з нею у житті реально, тільки в інших образах або у
фантастичних поєднаннях об’єктивних вражень:
Що наяву бредеться, те і вві сні верзеться [4:590].
Яке життя, такі і сни [3:462].
Як є горе на душі - то зі сну жахаєшся [4:36].
Сяка-така напасть, а спати не дасть.
Борг не реве, а спати не дає [4:311].
В останніх прикладах мається на увазі не безсоння людини, а її тривожний сон, те, що їй сняться
важкі сни, жахи.
Що стосується символів, то вони також безпосередньо пов’язані з життям людей:
Як уродить метлиця, буде хліб сниться.
Голодній курці просо сниться [4:59].
Що курці сниться?-Просо! - А дівці що? -Парубок! [4:612].
Злодієві завше в’язниця сниться [3:374].
Механізми психологічного захисту, закріплені в усній народній творчості українців, - це дуже цікавий
матеріал, який заслуговує на глибші дослідження, зокрема в руслі етнопсихологічного аналізу.
Дана стаття є лише першою спробою досліджувати механізми психологічного захисту в усній
народній творчості. І хоча як ілюстративний матеріал було взято майже виключно прислів’я та приказки,
можна з упевненістю стверджувати, що відкриті З.Фрейдом механізми психологічного захисту є
реальністю, яка існувала за тисячі років до нього. Більше того, психологічний захист у народній
творчості не вкладається в класичну фрейдівську класифікацію. Він більш різносторонній, глибокий і,
очевидно, питання про структуру психологічного захисту в народній творчості прийдеться ще поставити.
Разом з тим спостерігається і конденсація різних видів психологічного захисту в одному прислів’ї чи
приказці, що робить їх у цьому плані надзвичайно інформативними. Перспективними є також
дослідницькі моделі вивчення проявів психологічного захисту в окремих жанрах народної творчості або
ж аналізу окремих видів психологічного захисту в усній народній творчості.
Один із найважливіших висновків, підстави для якого дає проаналізований матеріал, це висновок про
те, що в усній народній творчості відображено не лише захисні механізми, а й механізми антизахисту.
Нагадаємо, що психологічний захист завжди призводить до спотворення суб’єктивної картини світу
внаслідок деформації особистістю психотравмуючих ситуацій. І якщо в короткочасні періоди життєвих
криз його роль безумовно позитивна, то у відносно безпроблемні періоди психологічний захист стає
деструктивним. Спотворена картина світу веде до неадекватної поведінки і, як наслідок, до конфліктів,
які в свою чергу включають додаткові захисні механізми. Поведінка людини стає паталогічною.
Класичний психоаналіз вбачає вихід у поступовому звільненні від надлишкового психологічного захисту
шляхом переводу його у план свідомої регуляції.
Аналізуючи народну творчість, ми бачимо, що у багатьох описах поведінки, пов’язаної з
психологічним захистом, міститься й іронічний, а іноді й саркастичний контекст. Він спрямований на те,
щоб людина не лише адекватно оцінювала життєві ситуації, а й власну оцінку цих ситуацій (її глибину,
упередженість тощо). Тут уже можна говорити про народну медицину але не в узвичаєному вузькому
розумінні як про науку, що лікує тілесні захворювання, а в широкому розумінні, у відповідності з яким
лікується не хвороба, а людина. Отже, вивчення особливостей психологічного захисту в народній
творчості має й прикладні аспекти. Результати більш детальних і вузькоспрямованих досліджень можуть
дати цікавий матеріал для етнотерапії – перспективної галузі психологічної допомоги людям.
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УДК 154.3

О.О. Музика
КАТЕГОРІЇ АКТИВНОСТІ Й ДІЯЛЬНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННІ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОСТІ
Аналізуються особливості використання у психології категорій діяльності та активності.
Обгрунтовується доцільність застосування категорії активності для характеристики мотивації
творчих процесів.
Творча діяльність – один із найскладніших психологічних феноменів. Хоча історія дослідження цієї
проблеми лише в рамках психологічних концепцій уже вийшла за межі одного століття, в ній все ще
залишається немало білих плям. Можна виділити два основні підходи, що склалися у психології
творчості та обдарованості. Перший – це вивчення процесу та механізмів творчості через дослідження
матеріальних продуктів діяльності або ж самого процесу діяльності. Другий підхід концентрує увагу на
вивченні особистості суб’єкта творчої діяльності, процесів, що відбуваються в його свідомості. Саме цей,
другий, підхід започаткував дослідження творчості на зорі наукової психології, але поступово занепав у
зв’язку із методологічною кризою психології на рубежі століть. Позитивістські методи стали
домінуючими у психології, що викликало зміщення акцентів у визначенні її предмету. На перший план
вийшли не причини, а наслідки функціонування психіки, які нібито краще піддаються об’єктивному
вивченню, це, насамперед, поведінка та діяльність.
Але останнім часом чимало дослідників, котрі вивчали творчість та обдарованість з позицій
діяльнісного підходу, схиляються до думки, що в основі психологічної структури цих процесів лежать не
особливості діяльності, соціально-психологічні чи індивідуально-типологічні риси особистості, а
структурна організація її свідомості. Розглядаючи свідомість як “магістральний вхід” у загальну теорію
людської поведінки, В.О.Моляко разом з тим зазначає, що основою обдарованості є стратегіальна
організація свідомості, “яка дозволяє впорядковувати зміст потоку свідомості, конкретні системи, що
знаходяться в хаосі, проектувати їх і будувати, орієнтуючись також на об’єктивні показники, які
задаються всіма тими вимогами, що існують в реальності” [1 : 86].
Дослідження творчості через свідомість вимагає посиленої уваги до вивчення мотивації творчих
процесів. Термін мотивація розуміється у психології значно ширше, ніж проста сукупність мотивів. Він
розглядається і як система факторів, що детермінують поведінку (потреби, мотиви, цілі, інтереси,
цінності та ін.), і як характеристика процесів, які “енергетично” підтримують активність людини на
певному рівні [2-5]. Іншими словами, в понятті мотивація відображено змістовні й динамічні аспекти.
Сукупність перерахованих вище змістовних компонентів мотивації характеризує її більшою мірою з боку
потенційності. Ці компоненти складають, за термінологією В.П.Зінченка, буттєвий, онтологічний шар
свідомості. Вони можуть стати, а можуть і не стати актуальними мотивами.
Однією з кардинальних проблем у дослідженні мотивації є її поділ на зовнішню і внутрішню, що
робить невизначеним і розмитим саме поняття мотиву, перетворює його, за словами О.М.Леонтьєва, в
той мішок, куди напихають найрізноманітніший непотріб. Парадоксально, але й сам автор цього
відомого психологічного афоризму не уникнув подібної помилки. Не зупиняючись у деталях на аналізі
поглядів О.М.Леонтьєва на мотив, хочемо лише відзначити, що в основі його непослідовності у цьому
питанні лежав принцип зовнішньої детермінації поведінки (через предмет чи діяльність). За критерієм
зовнішньої чи внутрішньої детермінації більш вдалою є концепція мотивації Л.І.Божович, де
виділяються зовнішні та внутрішні мотиви, однак в основу даної класифікації теж покладена діяльність.
Внутрішні – це ті мотиви, які виникають у діяльності, зовнішні ж у діяльності не виникають, а
привносяться із предметного і соціального оточення.
Антиномія “зовнішнє – внутрішнє”, окрім власне мотивів, стосується і такого компоненту мотивації,
як потребова сфера. Так, відомий поділ потреб на екстресивні (зовнішні), які детермінуються
фізіологічно чи дією зовнішнього середовища, та інтрисивні (внутрішні), які не спрямовані на
досягнення певної мети і здійснюються заради себе самих. Безперечно, у другому випадку теж є певні
зовнішні мотиваційні чинники, але очевидно вони виходять за контекст аналізу. В рамках розробленої
Д.М.Узнадзе теорії установки виділяється поняття функціональної тенденції, котра полягає в потребі
активності, що безпосередньо не пов’язана із вимогами актуальної ситуації, активності задля активності.
Наявність такої тенденції показана на фізіологічному рівні М.О.Бернштейном та на рівні поведінки
тварин Хитроу. Подібна активність легко пояснюється з точки зору еволюційних підходів, оскільки
розширює діапазон індивідуального научіння й адаптивність живих істот.
У концепції К.Левіна також вимальовуються контури зовнішнього і внутрішнього у детермінації
поведінки людини. Зовнішні сили (соціальні норми, цінності) діють на людину за аналогією з силовим
полем як своєрідне мотиваційне поле. Разом з тим К.Левін визнає за людиною здатність “стати над
полем”, тобто здатність до самодетермінованої активності. Критерієм поділу на внутрішні та зовнішні
мотиви може бути також опозиція зовнішнім впливам (Л.І.Божович, Г.С.Костюк, С.Л.Рубінштейн).
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Таким чином, внутрішня мотивація людини не адаптивна, не реактивна, а більш далекосяжна і зв’язана з
випереджаючою функцією свідомості.
Піраміда потреб, запропонована А.Маслоу, відображає зростання внутрішньої мотивації в процесах
розвитку особистості. На вищих щаблях цього розвитку, коли задоволені основні потреби, людина діє у
відповідності зі своїм покликанням, уявленням про те, що має робити, а зовсім не під дією зовнішніх
чинників.
Найбільш продуктивною, на наш погляд, для дослідження мотивації є концепція С.Л.Рубінштейна,
згідно з якою зовнішнє впливає на поведінку людини, лише проходячи через її внутрішній світ,
“внутрішні умови”. “Мотивація – це опосередкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація
поведінки людини світом. Через свою мотивацію людина вплетена в контекст дійсності” [5 : 370].
Таким чином, мотивація – це наслідок складної оцінювальної діяльності, в якій зовнішнє
зіставляється з внутрішнім (життєвим досвідом, цінностями, потребами тощо). Це передусім внутрішнє
утворення. Одне і те ж “мотиваційне поле”, однакові впливи зовнішнього середовища викликають у
різних людей різні, іноді зовсім протилежні реакції. Тому мотив – це в першу чергу результат роботи
свідомості. Звичайно, він завжди має певну інтенційність, яка зовсім не обов’язково має бути скерована
на предмет чи на зовнішню поведінку. У психології вже утвердилися такі терміни, як мотив
самовдосконалення, мотив творчого саморозвитку, зміст яких відображає спрямованість особистості на
саму себе.
Співвідношення понять діяльності й активності у психології мотивації неможливо зрозуміти поза
контекстом категорії причинності. Адже по суті питання стоїть так: що є причиною діяльності - предмет,
зовнішні стимули, впливи соціального середовища чи власна активність суб’єкта? Стосовно поняття
“власна активність” теж виникає маса питань, найголовніше з яких таке: а чи не є ця “власна активність”
наслідком впливу зовнішнього середовища, предметного і соціального оточення? Саме це питання
можна, звичайно умовно, визначити як “основне питання” психології, оскільки воно завжди ділило і
ділить дотепер дослідників на дві великі групи, одна з яких відповідає на нього ствердно і відноситься до
діяльнісного (а раніше функціонального, біхевіорального) підходу. Інша ж група всіляко підкреслює
іманентність “власної активності” не лише людському індивіду, а й взагалі всьому живому
(К.А.Абульханова-Славська, В.І.Слободчиков, В.О.Татенко та ін.). Це прихильники суб’єктного підходу.
Теоретичні та експериментальні дослідження і практичні результати, отримані в рамках обох
підходів, довели їх наукову спроможність і право на існування. Отже, наведене нами методологічне
протиріччя не є нездоланним, воно має діалектичний характер. Йдеться насамперед про площину і
глибину аналізу психічних явищ. Так, якщо взяти, наприклад, проблему мотивації вчинків, то навряд чи
можна обійтись без соціально-психологічного аналізу, без урахування впливу попереднього досвіду
суб’єкта, соціальних очікувань і власної активності на його поведінку. Коли ж предметом дослідження є
“прості” явища, як от процес вирішення експериментальної задачі, то тут від впливу соціальнопсихологічних чинників, як правило, абстрагуються. Не проглядається тут і власна активність, тому що
ціль, яка стоїть перед людиною, досить проста і “задача на смисл”, як правило, не вирішується, оскільки
суб’єкту буває набагато легше справитися із експериментальним завданням, ніж битися в сумнівах,
навіщо це йому потрібно.
Наведені міркування розвіюють ще одне упередження, що має місце у психологічній науці: до
переваг досліджень, виконаних у рамках діяльнісного підходу, його апологети, як правило, відносять їх
експериментальний характер. І навпаки, те, що дослідження, які здійснені в рамках суб’єктного підходу
й орієнтовані на власну активність, носять описовий, “розуміючий”, феноменологічний характер,
подається як такий недолік, що знижує їх надійність і достовірність та зводить нанівець наукову цінність.
Навряд чи тут є нездоланне протиріччя, оскільки, знову ж таки, йдеться лише про різні рівні аналізу.
Експериментатори в рамках діяльнісного підходу, хочуть вони цього чи ні, редукують психічну
реальність до стану “простих” явищ, які можна змоделювати в експериментальній ситуації. У психології,
у тому числі й у психології мотивації, великою рідкістю є експерименти, де б досліджувані змінні хоч
трохи наближалися до рівня складності реальних життєвих подій та явищ, навіть коли йдеться про так
званий природний експеримент. Для ілюстрації можна навести загальновідому теорію поетапного
формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Вона є загальновизнаною, оскільки досить аргументовано
пояснює механізм виникнення розумових дій. Але знову ж таки лише простих, таких, наприклад, як
оволодіння арифметичними діями молодшими школярами. Що ж до пояснення, а тим більше
формування більш складних видів діяльності, таких, скажімо, як творчість, то дана теорія й інші
“діяльнісні” теорії виявляються неспроможними, оскільки через редукцію психічного повторюють стару
вундтівську концепцію “мозаїчної свідомості”. За окремими “простими” діями, явищами не видно
цілісної особистості з її безмірно складним внутрішнім світом і незвіданими джерелами власної
активності. Саме тому в психології, окрім діяльнісної, необхідна й інша, філософська площина аналізу,
яка розвивається психологічними школами С.Л.Рубінштейна та Г.С.Костюка, а за рубежем представлена
гуманістичною психологією.
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Повертаючись до проблеми причинності у психіці та поведінці, слід зазначити, що в контексті
сказаного продуктивним при дослідженні мотивації виглядає підхід К.Левіна, який виділяє історичну і
системну причинність. Історична причинність – це зумовленість поведінки людини подіями минулого,
які закріплені у життєвому досвіді. Системна причинність – це залежність поведінки від безлічі
чинників, які впливають на людину в даний момент часу. Зрозуміло, що при дослідженні “простих”
діяльностей реалізація принципу детермінізму можлива і при використанні одного з цих розуміннm
причинності, як правило, другого. Дослідження ж такого складного процесу, як мотивація творчої
активності, має враховувати як історичну, так і системну причинність, оскільки воно має на меті виявити
джерела творчої активності, умови її розвитку та методи стимулювання. Складність процесу творчості
вимагає також урахування особливостей психічного (і не лише психічного) детермінізму. Дослідження
останніх десятиліть показали, що і в фізико-хімічних процесах не буває жорсткого, однозначного
детермінізму, він почасти має “флуктуативно-біфуркаційний” (І.Пригожин, І.Стенгерс) характер. У
психології все більше дослідників поділяють погляди А.В. Брушлінського про недиз’юнктивність
психіки і В.В.Налімова про ймовірнісність психічних процесів.
Таким чином, категорія активності є більш релевантною принципу детермінізму, ніж категорія
діяльності, оскільки зосереджує в собі як історичну, так і системну причинність, як зовнішні впливи, так
і внутрішню, власну активність особистості. Активність – категорія ширша, ніж діяльність, насамперед,
предметна діяльність, особливо коли йдеться про технічну творчість. Адже невидима спостерігачеві,
надзвичайно складна, суперечлива внутрішня робота потребує набагато більше часу і зусиль, ніж
втілення задуму у матеріальну форму - продукт творчості. Виявлення найважливіших чинників, які
спонукають суб’єкта до творчості, як зовнішніх, так і внутрішніх, - ось найважливіше завдання
дослідження мотивації творчості.
Дослідження співвідношення таких важливих психологічних понять, як категорії діяльності й
активності, має не лише теоретичне, практичне, але й методологічне значення. Застосування до аналізу
психічних явищ однієї з цих категорій майже автоматично відносить дослідника в парадигму однієї з
двох основних течій у психології, які, послуговуючись сучасною термінологією, можна визначити як
суб’єктний і діяльнісний підходи. Побудова теоретичних моделей на основі однієї з цих двох категорій
веде і до вибору релевантних саме їй методів експериментального дослідження та методів аналізу й
інтерпретації отримуваних даних.
Важливість проблеми обумовлюється також тією обставиною, що в радянській психології категорія
діяльності, як ключова в так званому діяльнісному підходові, була абсолютизована і застосовувалася не
лише для аналізу психічних процесів, що цілком правомірно, але й для аналізу психічних станів і навіть
властивостей. Це має вигляд щонайменше парадоксальний і підкріплює неминучу підозру в ідеологічній
заангажованості даного терміну. Так, навіть на рівні здорового глузду, а не наукового аналізу досить
дивно виглядають такі терміни, як комунікативна діяльність чи емоційна діяльність, а коли
проаналізувати їх за критеріями самої теорії діяльності, такими, наприклад, як продукт діяльності, то
вказана термінологічна натяжка стає очевидною.
Поширення терміну діяльність на всі види і прояви психічного закономірно вело до нечіткості і
невиразності у його визначенні. Так, у довіднику “Психология. Словарь” діяльність тлумачиться як
“динамічна система взаємодій суб’єкта з світом, в процесі яких відбувається виникнення і втілення в
об’єкті психічного образу і реалізація опосередкованих ним відносин суб’єкта у предметній дійсності”
[6:101]. Таким чином, майже буквально основні положення марксистської економічної теорії
переносяться у психологію. Один із можливих напрямків дослідження психіки через вивчення продуктів
діяльності
проголошується єдино можливим. Психологію (за означенням – наука про душу)
пропонується зробити наукою про предмети, в яких нібито ця душа у вигляді психічних образів і
застиглих відносин зосереджена. Навіть у порівнянні з біхевіоризмом, де предметом дослідження є
поведінка, відірвана від свідомості, такий підхід у якості основоположного принципу виглядає ще більш
спрощеним і нерелевантним предмету психології як наукової дисципліни.
Потрібно, однак, відзначити, що психологічних досліджень, виконаних цілком у відповідності з
даним визначенням, майже немає. Логіка науки вимагає врахування об’єктивних реалій, тому більшість
учених, декларуючи основні постулати діяльнісного підходу, не сповідували його ортодоксально, а,
прикриваючись різноманітними додатково введеними принципами і категоріями, як-от: принципом
єдності свідомості та діяльності, суб’єктності діяльності, наднормативної активності, внутрішніх умов
тощо, хто приховано, а хто й відкрито ігнорував його претензії бути панівною психологічною
доктриною. Так, С.Л.Рубінштейн писав: “ … ми вивчаємо не особистість і діяльність, а особистість –
свідомий суб’єкт практичної і теоретичної діяльності – в її діяльності” [5:100].
Звичайно, діяльність як психологічна категорія протиставляється не активності, а в першу чергу
свідомості. Діяльнісний підхід – це альтернатива психології свідомості, тому всі його слабкі сторони
проявляються саме там, де роль свідомості не можна зігнорувати. Однією з таких сфер є психологія
мотивації. Сутнісна ознака людини - це її здатність до контролю над власними спонуканнями, до
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стримування одних і спрямування вольових зусиль на реалізацію інших. Свідомість зрілої особистості
здатна сама визначати як напрямки діяльності, так і критерії їх оцінки. Тому термін активність видається
більш вдалим для характеристики процесів свідомості і мотивації.
Термін активність у вітчизняній літературі найчастіше вживається для позначення динамічних
характеристик діяльності, насамперед, рівня її інтенсивності, а також як синонім до слова діяльність.
Однак треба відзначити, що цілий ряд учених вживає термін активність для підкреслення суб’єктності
особистості , тобто здатності до самодетермінованої активності. Слід також визнати велике і можливо ще
недооцінене значення введених А.В.Петровським і В.А.Петровським понять надситуативної та
наднормативної активності для утвердження у психології категорії активності як характеристики рівня
розвитку особистості: особистість тим розвиненіша, чим вищий рівень її власної, внутрішньої
активності. Психологію передусім повинна цікавити та грань активності, яка пов’язана із потребами,
волею, свідомістю людини, тобто суб’єктна активність. Коли ж у рамках діяльнісного підходу мотивом
стає предмет, то йдеться вже не про активність, а про реактивність. При цьому за межами психологічного
аналізу виявляється не лише свідомість людини, але й особливості її відносин із зовнішнім світом. Попри
те, що у психології вже узвичаєно вжиток діяльнісної термінології стосовно внутрішніх процесів
(наприклад, розумові дії, операції), ці терміни, однак, видаються дещо штучними, абстрактними. Вони
фіксують скоріше певний результат психічної активності, а не сам процес потоку свідомості.
У зв’язку з різноманітністю проявів активності у реальному житті та відмінностями у підходах
авторів до пояснення цього феномену, поняття активність не має однозначного визначення. Як зазначає
В.A.Петровський, “активність виявляється розчиненою в категоріях “праця”, “діяльність”, “практика”… ,
в поняттях “поведінка”, “активація”, або ж, зрештою, визначається через перерахування ряду
властивостей організму (здатності до самозбереження, саморегуляції і т.п.” [7:3]. На думку
О.М.Матюшкіна, всі види активності можна розглядати як адаптивні та продуктивні за основними
виконуваними фукнціями [8]. Адаптивні форми активності забезпечують пристосування і складають
основу стандартних форм поведінки. Продуктивні ж лежать в основі виникнення та становлення
психічних новоутворень і базуються на пошуковій пізнавальній активності суб’єкта, яка постає, зокрема,
як творча активність. Творча активність є вищим рівнем розвитку активності як властивості особистості
й характеризує людину як яскраву індивідуальність, яка породжує власне ставлення до всього, прагне до
самовираження, самодіяльності та саморозвитку.
У результаті проведеного аналізу ми приходимо до висновку, що проблемі мотивації більшою мірою
відповідає поняття активності, аніж діяльності, особливо, коли йдеться про психологію творчості.
Багатьма авторами підкреслюється автономність творчо обдарованої особистості, її незалежність від
зовнішніх умов, соціальних очікувань, її орієнтація на власні, суб’єктні цінності. Отже, тут має місце так
звана внутрішня мотивація, яка забезпечує творчі здобутки часто не завдяки, а всупереч соціальним чи
матеріальним чинникам. У цьому і проявляється власна, суб’єктна, творча активність людини. Процеси,
що відбуваються у свідомості, внутрішню мотивацію неможливо вивчати, досліджуючи лише їх
діяльнісні прояви. Діяльність постає як вершина айсберга, основна частина якого прихована в глибинах
свідомості. Оцю приховану частину, цю величезну роботу свідомості, яка передує кожному акту
творчості, можна визначити як активність. Сучасна психологічна наука володіє достатнім арсеналом
методів, за допомогою яких з успіхом можна реконструювати мотиваційні процеси, що визначають
творчу активність особистості. Отже, на черзі експериментальні дослідження.
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УДК 152.2

С.М. Максимець
РОЗВИТОК ЕМПАТІЙНОСТІ ЯК УМОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
Досліджується проблема емпатійності студентів педвузу як фактора їх подальшої соціальної та
професійної адаптації. Розглядаються шляхи розвитку емпатійності майбутніх учителів.
Підготовка професіоналів для основних сфер людської діяльності в сучасній соціокультурній ситуації
стала особливо актуальним завданням. У суспільстві превалюють нові цінності: саморозвиток,
самоосвіта, самопроектування особистості, які стали основним стрижнем особистісно-орієнтованої
освіти. Соціальна потреба в педагогах-професіоналах, необхідність розробки моделі нової педагогічної
освіти і програм професіоналізації майбутніх педагогів стимулюють і активізують психолого-педагогічні
дослідження якостей особистості майбутніх педагогів та факторів, що впливають на їх становлення.
Закінчення вузу породжує психологічні проблеми, від розв’язання яких залежить подальший
розвиток особистості молодого вчителя, становлення його як професіонала. Сучасна психологія приділяє
значну увагу вивченню проблем соціально-психологічної адаптації. Соціально-психологічна адаптація це багатомірний і багатофакторний процес входження особистості в нове соціальне оточення з метою
спільної діяльності у напрямку прогресивної зміни як особистості, так і середовища [1]. При зміні
звичних умов життя виникають фактори, які привносять дезорганізацію в психічну діяльність, що
регулює поведінку людини відповідно до мінливості вимог оточуючого середовища. Саме така проблема
постає перед молодим спеціалістом після закінчення вузу, коли виникає необхідність освоєння трудової
діяльності, яка буде основою його подальшого професійного самовдосконалення.
Займаючись підготовкою спеціалістів, яким для професійної діяльності потрібне вміння тонко
відчувати іншу людину, проникати в її емоційне переживання, варто звернути увагу на такий феномен,
як емпатія.
За даними американських психологів, одним із факторів успішності в професіях кратичного типу
(«влада (кратос)», за А. Адлером, - основний мотив вибору соціальної професії) є емпатія. Це означає
співчуття, співпереживання в життєвому розумінні, здібність відобразити почуття, зрозуміти його,
вербалізувати, не розчиняючи його в почуттях іншого [2].
Існує декілька підходів до визначення емпатії [3], яка розглядається, як:
емоційний процес, переживання афективного стану іншої людини у відповідь на його емоційну
поведінку;
когнітивний процес - здібність прийняти роль, перспективу, позицію іншого;
складний афективно-когнітивний процес;
взаємодія афективних (емоційних), когнітивних (пізнавальних) та конативних (моторних, дійових,
поведінкових) компонентів.
До різних підходів додалась різноманітність у тлумаченні механізмів емпатії, до яких відносяться такі
феномени, як емоційне зараження або наслідування (Мак-Даугол, Sullivan, Валлон, Фресс), ідентифікація
(Паригін, Обозов, Стрелкова), рефлексія (Борисенко), децентрація (Гаврилова, Пашукова).
Розвинута емпатійність здебільшого визначає можливості людини у встановленні та підтримці
контактів у спілкуванні, прогнозуванні поведінки та діяльності людей.
Близьким за змістом поняттю «емпатійність» є поняття «соціальна чутливість» [4] та соціальноперцептивні здібності [5], під якими розуміється здібність адекватного відображення психічних станів
людини, уявлення її почуттів, позицій та намірів, передбачення її поведінки. Саме ця сукупність
здібностей і відіграє ключове значення у здоровій соціальній адаптації. Рівень її розвитку у людей
різний. Експериментально отримані дані (В.А. Лабунська) показують, що найбільш сензитивний вік для
розвитку такого плану якостей особистості припадає на 18-22 роки. Цей вік відкриває щабель
індивідуалізації та являє собою особливий етап у духовному житті людини. Він пов’язаний з пошуком
власної пристосованості до світу, зі встановленням власного світогляду, з визначенням і реалізацією
власного погляду на життя та індивідуального способу життя. Звідси інтерес до етичних проблем
психологічного самопізнання, самовиховання [6].
Будь-яка освітня практика повинна будуватись на нормах та закономірностях психічного розвитку
людини в тому чи іншому віковому періоді. В психології розвитку вік є однією з фундаментальних
категорій [7]. Тому, складаючи програму нашого дослідження, методику психокорекції, що підвищує
емпатійність, ми спирались саме на вікові особливості, потреби, інтереси та здібності студентського віку.
Усвідомлюючи важливість дослідження емпатійності як умови соціально-психологічної адаптації,
метою нашого дослідження ми обрали вивчення та розвиток емпатійності в структурі особистісних
якостей учителя. Відповідно до мети дослідження було запропоновано гіпотезу: емпатійність у структурі
якостей особистості педагога займає одне з головних місць та має провідну функцію в успіху соціальнопсихологічної адаптації.

28

С.М. Максимець. Розвиток емпатійності як умови соціально-психологічної адаптації молодих учителів

Високий рівень розвитку таких якостей, як емпатійність, потрібен педагогу. Але варто звернути увагу
на деякі особливості, що кардинально впливають на якість роботи з цим феноменом. З одного боку, ці
особливості визначаються самою природою емпатії як психологічної реалії, а з другого, закономірностями дидактики або методики роботи з нею. Тобто ефективність роботи щодо розвитку
емпатійних рис особистості залежить від того, як глибоко розуміється генезис цієї реалії, якою мірою
вона піддається впливу та трансформації, яким чином можна здійснити цей вплив, скільки часу потрібно
для цього.
М.М. Рубінштейн виділяв три завдання в навчанні педагога:
1) розвиток того, що йому дала природа і що він повинен розвинути сам;
2) засвоєння того, що йому повинна дати наука і що він повинен придбати теоретичною роботою.
3) розвиток того, що він повинен створити в собі сам на цьому природньому та культурному грунті.
Він вважає, що з цих трьох завдань суспільством вирішується тільки друге, оскільки його рішення
здійснюється опосередковано свідомістю педагога [8].
Традиційні форми навчання мало що дають у цьому відношенні студенту-педагогу. Він озброєний
теорією, але в ході навчання позбавлений можливості застосовувати свої знання для розуміння
конкретних людей. Цю можливість йому можуть надати заняття спеціального курсу, мета якого полягає
в тому, щоб підвищувати емпатійність, а згідно з нашою гіпотезою і соціально-психологічну
адаптивність.
Методика психологічної корекції, що підвищує рівень емпатійності молодих учителів, містить у собі
опис розробленої програми соціально-психологічного тренінгу в процесі навчальної діяльності. Наведена
методика пройшла апробацію на заняттях спеціального курсу зі студентами-п’ятикурсниками факультету
підготовки вчителів початкових класів.
Практичні заняття в межах корекційної програми передбачали оволодіння різноманітними
психодіагностичними методиками. Перелік методик був ширший за традиційний обсяг навчальної
програми. Використовувались, зокрема, тест Мехрабян, особистісні опитувальники Кеттелла, Леонгарда,
тест міжособистісних відносин Лірі, проективна методика Розенцвейга, методика дослідження міри
соціально-психологічної адаптації.
Аналіз отриманих результатів дозволив студентам уточнити свої індивідуально-психологічні
властивості.
За результатами опитування у більшості студентів емпатія проявляється на середньому рівні (75%).
Дуже висока емпатійність виявлена у 9% досліджуваних, а дуже низька - в 2%. У 14% респондентів низька емпатійність.
Крім того, дослідження виявило когнітивний дисонанс між суб’єктивною оцінкою власної
особистості як вчителя і своїх міжособистісних відносин та оцінкою особистості й відносин так званого
«ідеалу». Лише третина респондентів проявила високий показник соціально-психологічної
адаптованості.
Таким чином, попередні результати дослідження виявили психологічний дискомфорт у сучасних
майбутніх учителів, що дозволяє передбачити труднощі в їх соціальній адаптації після закінчення вузу як
особистості та, як наслідок, професіонала.
Ці висновки і стали матеріалом подальшої групової корекції.
В зв’язку з тим, що емпатійність як властивість особистості та фактор адаптаційної можливості
людини визначається соціальними, соціально-психологічними і психологічними чинниками, наступний
етап нашої методики - активне соціально-психологічне навчання (АСПН) [9].
Наша програма АСПН засновується на «вчуванні». Під терміном «навчання засноване на вчуванні»
ми розуміємо таку форму психотерапії, яка спирається на дослідження власних переживань, сюди також
відноситься самопізнання, зміна відносин та поведінки. Крім того, група, де виконуються вправи,
становить найоптимальніший шлях корекції можливих дезадаптаційних особистісних позицій і
поведінки, які могли б заважати майбутній роботі.
Вправи, які пропонуються учасникам АСПН, засновуються на знаннях про особливості їх
особистостей, виявлених за допомогою названих вище методик. Складність вправ поступово зростає, що
дозволяє піднятись на такий рівень, якого без цих вправ вони могли б не досягти.
В результаті АСПН ми намагаємось вирішити ряд завдань:
1. Розвиток здібності до відчування і розуміння психічного стану інших.
2. Чуттєве розуміння групових процесів.
3. Формування та розвиток здібності прогнозувати поведінку іншого, передбачаючи свій вплив на
нього.
4. Розвиток емпатійності, соціально-емоційної чутливості, емоційного саморозкриття, самопізнання.
5. Аналіз поведінки в ході взаємодії людей та зворотнього зв’язку.
6. Підвищення власних адаптаційних можливостей до нових умов життя.
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Сенс вправ полягає, в першу чергу, в тому, щоб створити ситуації, в яких студенти змогли б на собі
відчути дію певних факторів, що впливають на їх поведінку в соціумі.
Вирішуючи поставлені нами завдання, ми обрали 10 факторів ефективності групової психотерапії, які
виділяє С.Краткохвиль [10]:
1.Членство в групі.
2. Емоційна підтримка.
3. Допомога іншим.
4. Самодослідження і самопрояв.
5. «Відреагування».
6. Зворотній зв’язок та конфронтація.
7. Осмислення.
8. Корегуючий емоційний досвід.
9. Випробування та засвоєння нової поведінки.
10. Отримання нової інформації та придбання навичок спілкування.
Пропоновані вправи поступово все більше наближаються до ситуацій, що виникають у справжньому
житті. Відповідні переживання вимагають все більшого особистісного залучення учасників, оскільки
торкається все більш чутливих, а інколи і болючих сторін їх особистостей. Перш ніж бути спроможним
виконувати вправи, наприклад, у зворотньому зв’язку, учбова група повинна пройти певний шлях,
почавши зі значно легших вправ.
Деякі вправи ми самі підготували, інші являють собою модифіковані варіанти методів, перейнятих з
різних джерел [11]. Ці вправи дозволяють усвідомити процес та результат соціально-перцептивної
діяльності, а також формують середовище, що дає можливість кожному учаснику розвивати свої
емпатійні якості та адаптаційні здібності.
В спільному обговоренні результатів АСПН студенти прийшли до висновку:
1. Емпатійність є важливою умовою соціальної адаптації, але не кінцевою її детермінантою.
Адаптація залежить і від спрямованості особистості в цілому, від її світогляду, рівня морального
розвитку.
2. Розходження між «ідеалом» сучасного молодого вчителя і його суб’єктивною оцінкою якостей
особистості, необхідних для успішної соціальної адаптації, породжує у нього психологічний
дискомфорт. Один із шляхів подолання цього когнітивного дисонансу - розвиток у студентів педвузу
емпатійних рис і вміння застосувати їх для соціальної адаптації та педагогічної діяльності.
3. Здатність до емпатії має бути одним із критеріїв профпридатності майбутнього вчителя.
Впровадити систему психодіагностичних, психокорекційних та розвиваючих засобів (стосовно студентів
з низьким рівнем емпатійності).
До цього часу не існує конкретних доказів упливу емпатійності на успішність професійного навчання
та соціальної адаптації працюючих учителів, і, безумовно, ця гіпотеза вимагає ретельної перевірки на
репрезентативних вибірках студентів педагогічного вузу та працюючих вчителів.
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УДК 152.2

О.Г. Рихальська
ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЖИТТЄТВОРЧОЇ АНТИЦИПАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Cтаття присвячена розвитку психосемантичного підходу. Аналізуються поняття конструкта,
гіперконструкта, інтеркореляційних та імовірнісних зв’язків, узагальнюються та доповнюються
методичні прийоми вивчення систем особистих конструктів. Обговорення вказаних проблем ведеться
на матеріалі життєтворчої антиципації.
Життєтворче антиципування є одним з найскладніших різновидів антиципування, притаманних
людині, і, безперечно, належить до вищих психічних функцій. Тому, як і будь-яка психічна функція,
процес життєтворчої антиципації опосередковується певною системою знаків. Семіотичні системи тут
можуть мати різний характер, але найбільш природніми для людини в даному випадку є словесні
значення. Так, своє майбуття суб’єкт може категорізувати як щасливе чи нещасливе, забезпечене чи
нужденне, цікаве або нудне і тому подібне.
Отже, один із шляхів вивчення феномена життєтворчої антиципації може пролягати через вивчення
системи значень, які покладені в основу цього психічного процесу. При цьому індивідуальні відмінності
в життєтворчому антиципуванні можуть досліджуватися через установлення відмінностей в
індивідуальних системах значень конкретних людей.
Для вирішення вищеокреслених задач у сучасній психології виник спеціальний підхід, який має назву
психосемантичного (Є.Ю. Артем’єва, Д. Банністер, І.Н. Козлова, В.Ф. Петренко, В.І. Похилько, Є.О.
Федотова, А.Г. Шмельов та інші). Саме на методичний та методологічний арсенал, напрацьований у
рамках цього напряму, ми і будемо спиратися, розробляючи нашу схему дослідження життєтворчої
антиципації. Але, перш ніж безпосередньо перейти до цієї задачі, варто було б більш чітко окреслити те
підгрунтя, від якого ми будемо відштовхуватися в даній роботі.
Вихідним для психосемантичного підходу є поняття значення. Значення - узагальнене відображення
дійсності, знання, напрацьоване людством і зафіксоване у формі поняття або навіть у формі вміння як
“узагальненого способу дії”, норми поведінки і т.п. При цьому значенню притаманна подвійна природа,
бо воно одночасно виступає і як одиниця суспільної, і як одиниця індивідуальної свідомості. Будь-яке
поняття, скажімо, щасливе чи нещасливе майбутнє, має якесь загальноприйняте в даному соціумі
значення, але, засвоюючись конкретною людиною, воно набуває суттєвого індивідуального відтінку, і
цей індивідуальний відтінок може мати не меншу вагу, ніж загальноприйнятий смисл цих слів. Як
зауважують Ф. Франселла і Д. Банністер, ”навіть найбільш “загальноприйняті” конструкти (наприклад ті,
що застосовуються в математиці або у природознавстві) індивідуальні в тому плані, що кожен з нас
наповнює їх власним смислом і робить частиною власної системи конструктів”[1:38]. Тому, осягнувши
індивідуальний відтінок понять щасливе чи нещасливе майбутнє, ми можемо зробити суттєвий крок у
розумінні психологічної своєрідності даної людини.
Іншим аргументом на користь вивчення індивідуальних систем значень людей є гетерогенність самої
суспільної свідомості. Адже часто в суспільній свідомості можна зустріти не одне, а кілька значень
одного й того ж слова. Тому варто знати, яке саме з цих значень присвоєне даним суб’єктом як своє.
Близьке до поняття значення є і запропоноване Дж. Келлі поняття особистого конструкта. Але якщо у
понятті значення робиться акцент на функції узагальнення, встановлення схожості, спільності між
об’єктами, то в понятті конструкт цей акцент поширюється і на функцію протиставлення. Окрім цього, в
понятті “конструкт” враховується ще й міра схожості чи протилежності. Внаслідок цього конструкт
являє собою своєрідну шкалу, “ідеальну мірку”, відносно якої оцінюються або передбачаються ті чи інші
реалії. Ця суб’єктивна шкала, “мірка”, утворюється, як правило, парою полярних значень. Наприклад,
щасливе – нещасливе, радісне – сумне і т. п. І якщо мова йде про майбутнє конкретної людини, то вона
може зантиципувати своє майбуття відносно цих конструктів. Скажімо, так:
щасливе______х_______________________ нещасливе,
радісне _________х_____________________ сумне,
змістовне __х____________________________ пусте.
Таким чином, конструкти є більш складним утворенням, ніж значення, складаються, як правило,
мінімум із двох полярних значень, які утворюють його полюси. Окрім цього, конкретними значеннями
можуть фіксуватися окремі градації конструкта. Наприклад:
бурхливе – спокійне – мляве майбутнє.
Як шкала конструкт може мати і дискретний, і континуальний (індискретний, неперервний) характер.
Наприклад для оцінки ймовірності настання майбутнього можуть застосовуватися конструкти у
наступних формах. Перша форма: буде – не буде. Цей конструкт є дискретним, бо не враховує
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проміжних градацій. Такої форми конструкт найчастіше використовується при антиципуванні
майбутнього у формі ворожіння.
Імовірнісний конструкт може бути представлений і в континуальній формі. Найпростіший із них
може бути таким:
обов’язково буде – можливо, буде – не буде.
У ньому немає перервності між полюсами, бо простір між цими опозиціями заповнюється досить
широким поняттям – “можливо, буде”.
Індивідуальні значення та особистісні конструкти не є ізольованими утвореннями, а зорганізовані в
систему певними зв’язками. Завдяки цьому, оцінюючи певний об’єкт за одним конструктом, суб’єкт
може винести оцінку і за іншими конструктами, пов’язаними з ним. Так, наприклад, якщо майбутнє
оцінюється за конструктом щасливе – нещасливе як щасливе, то з цього автоматично випливають оцінки
“радісне” за конструктом радісне – сумне, “забезпечене” - за конструктом забезпечене-злиденне і т. п.
При цьому характер зв’язків у системі конструктів різних людей може дуже відрізнятися. Тому базовою
підвалиною теорії конструктів є положення про індивідуальність систем особистих конструктів і
схожість людей суттєвою мірою залежить від схожості їх систем особистих конструктів. “У тій мірі, в
якій система конструктів однієї людини схожа на систему конструктів іншої, її психологія походить на
психологію цієї іншої людини” [ 1:38].
Для аналізу психологічної природи антиципування з позицій психосемантичного підходу
І.Г. Батраченко було запропоноване поняття гіперконструкта. Гіперконструкт являє собою особливе
утворення з конструктів трьох типів:
1) вхідного конструкта(ів), відносно якого оцінюється той чи інший об’єкт ;
2) вихідного конструкта, відносно якого робиться антиципаційна категорізація;
3) імовірнісного конструкта, за допомогою якого в досвіді суб’єкта фіксується зв’язок між вхідним і
вихідним конструктом.
Візьмемо для прикладу індійське прислів’я “Доброму завжди щастить, а злому тільки мить”. У цьому
прислів’ї декларується зв’язок між вхідним конструктом, що слугує для оцінки людини як доброї чи злої,
та вихідним антиципаційним: завжди щастить – щастить мить. Значення щодо імовірнісного конструкта,
як це найчастіше буває в прислів’ях внаслідок їх еліптичності, опускається, не експлікується. Проте якщо
судити з контексту, то тут мається на увазі “дуже імовірно”, “майже напевно” або “напевно”. Тобто ті
значення, які характеризують досить високий ступінь імовірності.
Зі свого боку хотілось би додати , що до структури гіперконструкта можна було б приєднати і
часовий конструкт, що фіксує інтервал між оцінкою за вхідним конструктом і реалізацією
антиципованого або ж триваліcть перебачуваної події. У вищезгаданому прислів’ї конструкт “шастить
завжди – щастить мить” є, по суті, комбінацією значень, узятих з конструкту “щастя – нещастя” і
часового конструкту тривалості “ завжди – мить – ніскільки”. Але оцінка за часовим конструктом також
часто опускається. Як виключення можна навести грецьке прислів’я “Ледачий замолоду – нещасливий на
старість”.
Як рідкісне виключення щодо експлікованості імовірнісного зв’язку можна назвати іспанське
прислів’я “Хто у справах квапливий, в житті часто нещасливий”. У даному випадку слово “часто” є
означенням імовірнісного зв’язку між конструктом “щасливий – нещасливий”, що описує життєвий шлях
людини, і конструктом, що описує характер людини, “квапливий – неквапливий”. Часовий аспект тут
спеціально не виражено, але, виходячи з контексту, можна сказати, що інтервал, у межах якого робиться
антиципування, може бути будь-якої тривалості. Це одна з причин, чому значення часового конструкта
не фігуруюють у формулюванні прислів’я. Інша причина в тому, що згадування всіх імовірнісних і
часових зв’язків між конструктами та всіх полюсів конструктів, на основі яких побудовано прислів’я,
може настільки перевантажити словесне формулювання прислів’я, що воно втратить одне з головних
своїх достоїнств – лаконізм.
Завдяки такій структурі, якщо на вхід гіперконструкта подати певну передпрогнозну інформацію, то
на виході можна отримати інформацію прогностичну. Тобто, хоч конструкт і створюється, як постійно
зауважують Дж.Келлі, Ф.Франселла, Д.Банністер, для потреб не тільки оцінки, але й передбачення
реалій, проте сам по собі він цю функцію не виконує. Передбачення стає можливим завдяки тому, що
конструкти є не ізольовані утворення, а можуть пов’язуватися один з одним різного роду зв’язками.
Дж.Келлі та його послідовники виділяють інтеркореляційні зв’язки між конструктами, або
горизонтальні, та зв’язки суб- та суперординації, або вертикальні. Завдяки наявновності інтеркореляцій
між певними конструктами суб’єкт, роблячи оцінку за одним конструктом, може автоматично виносити
оцінку і за інтеркорельованим з ним. Це і дає можливість людині, на думку Дж.Келлі, робити
передбачення на основі своєї індивідуальної системи конструктів.
І.Г. Батраченко одним із різновидів зв’язків між конструктами виділяє ймовірнісні зв’язки між ними.
Поняття ймовірнісного зв’язку дуже вже близьке до поняття інтеркореляційного. І в першому, і в
другому випадку мова йде про взаємопов’язаність оцінок за даними конструктами. Але у першому
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випадку цей зв’язок установлюється шляхом математичного вираховування кореляцій оцінок за даними
конструктами щодо репрезентативної вибірки елемементів з тієї області реальності, стосовно якої
побудована дана система конструктів, а в другому випадку він може встановлюватися і напряму шляхом
інтерв’ювання досліджуваного.
Інша відмінність полягає в тому, що показник кореляції приймає свої значення з відрізка ( - 1; 1), а
показник імовірності - з відрізка (0; 1). Проте від’ємний знак говорить, що збіг оцінок (у тій чи іншій
мірі в залежності від абсолютного значення показника кореляції), є оберненим, і якщо поміняти полюси в
одному з конструктів, то інтеркореляція набуде позитивного характеру. Так що різниця щодо областей
визначення показників є відносною. Більш суттєвим є те, що інтеркореляція торкається взаємозв’язаності
оцінок за двома конструктами у цілому, тоді як імовірнісний зв’язок торкається відношення між
кожними окремими градаціями цих конструктів. Так, наприклад, у досвіді певної людини конструкти
“неквапливий – квапливий” і “щасливий – нещасливий” корелюють на рівні 0,7. Але якщо виявити
імовірнісні зв’язки між цими конструктами у цієї ж людини, то картина може виявитися такою:
Щасливий

Нещасливий

Неквапний

0,5

0,5

Квапливий

0,3

0,7

Таким чином, там, де інтеркореляція між двома біполярними конструктами описується одним
числовим значенням, то імовірнісні зв’язки можуть описуватися чотирма показниками, а в тому випадку,
коли між полюсами є ще й проміжні градації, то імовірнісних значень може бути і більше.
Імовірнісний зв’язок можна встановити у досліджуваного і між двома значеннями, концептами, а
інтеркореляцію треба встановлювати між двома конструктами, тобто між двома парами біполярних
значень. Щоправда після Дж.Келлі, який наполягав на біполярності конструктів, пропонується
розглядати й однополюсні конструкти. У такому разі, коли розлядати значення як однополюсні
конструкти, встановлення інтеркореляцій між значеннями теж стає можливим.
Інша відмінність між інтеркореляційними і ймовірнісними зв’язками полягає в тому, що ймовірність
легко виражати не тільки в числовій, але й у вербальній формі (“малоймовірно”, “ймовірно”, “майже
напевно” тощо) користуючись, якщо виходити з термінології Л.Заде, лінгвістичними змінними .
Щоправда, міру інтеркореляції теж можна означати вербально (“часто”, “зрідка”, “майже завжди” тощо).
Але в такому випадку між інтеркореляційним зв’язком та імовірнісним відмінність теж стирається. Отже,
підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що поняття імовірнісного й інтеркореляційного зв’язку
мають одночасно і спільні моменти, і відмінні. Відмінність при цьому має відносний характер. Тому
точніше буде сказати, що поняття інтеркореляційного й імовірнісного зв’язку торкаються однієї й тієї ж
реальності, виходячи при цьому з різних підходів.
Отже, прогностична функція конструктів реалізується через наявність зв’язків між конструктами, що
структурують їх у різного роду системні утворення. Як підкреслює І.Г. Батраченко, “цю функцію
виконує не окремо взятий конструкт сам по собі, а спеціальні структури із конструктів. Конструкт сам по
собі, з нашої точки зору, не може бути одиницею аналізу антиципації, так як ще не утримує в собі
основних властивостей цілого. Але цією властивістю володіє описана нами структура із конструктів, бо,
використовуючи її, можна вже здійснювати, принаймні, елементарні акти антиципації…. Якщо по
відношенню до антиципації конструкт може являтися “атомом”, то гіперконструкт її молекулою” [2: 64].
Tаким чином, виходячи з вищесказаного, життєтворче антиципування базується не тільки на системі
особистих конструктів, але й на системі особистих гіперконструктів.
Для вивчення систем особистих конструктів застосовується багато методичних прийомів. Одні з них
торкаються виявлення чи задання конструктів. Інші стосуються вивчення інтеркореляцій між
конструктами. Третя група прийомів торкається встановлення ієрархічних зв’язків між конструктами,
упорядкованості їх один до одного в плані загальності, імплікативності.
Виявлення особистих конструктів може здійснюватися шляхом оперування з репрезентативною
вибіркою елементів з тієї змістовної області, стосовно до якої вивчається система конструктів.
Оперування може здійснюватися на базі тріад елементів, де досліджуваному пропонується в кожній
тріаді вказати два елементи, спільні у певному плані та протилежні у цьому аспекті третьому. При
використанні діад елементів указується спільна суттєва ознака елементів, а потім називається полюс,
протилежний спільності. Метод діад і тріад досить широко описаний у відповідній літературі, але чомусь
там не можна зустріти метод, який за аналогією з першими двома можна легко сконструювати, – метод
монад. На нашу думку, елементи можна брати і по одному та просити досліджуваного назвати його
суттєві властивості, а потім попросити вказати до виявлених характеристик їм протилежні. Більше того,
на нашу думку, інколи можна обійтися і взагалі без будь-яких конкретних елементів. Можна напрямець
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попросити досліджуваного назвати значення, або конструкти, за допомогою яких, з його точки зору,
можна оцінювати певну змістовну область.
Стосовно сфери біографічного майбутнього у випадку монад можна просто попросити людину хоча б
у кількох словах охарактеризувати своє майбутнє або ж майбутнє іншої людини. Після цього можна
запропонувати даним характеристикам назвати полярні та в такий спосіб виявити певний набір
конструктів людини, якими вона користується для категорізації власного майбутнього. У другому
випадку можна поставити завдання перед досліджуваним - просто вказати, яким може бути людське
майбутнє взагалі безвідносно до конкретних людей.
Інша група прийомів виявлення особистих конструктів базується на відштовхуванні від уже
виявлених раніше у будь-який спосіб конструктів. Можна також відштовхуватися і від якогось
загальноприйнятого конструкту, переконавшись попередньо у його зрозумілості й актуальності для
досліджуваного. До цієї групи належить метод “драбини” та метод “піраміди”. У першому випадку в той
чи інший спосіб просять досліджуваного назвати конструкт більш загальний щодо початкового, під який
початковий підпадає як окремий випадок. У результаті цього виявляється конструкт суперординатний
стосовно
початкового. З отриманим конструктом процедура повторюється і т.д. Користуючись процедурою
“драбина”, можна рухатися до все більш і більш загальних конструктів.
У методі “піраміди”, навпаки, у той чи інший спосіб досліджуваному пропонується назвати менш
загальні конструкти і рух здійснюється в протилежному напрямку. І в першому, і в другому випадку
конструкти породжуються до тих пір, поки не буде досягнуто найбільш суперординатний, або ж
субординатний конструкт, аж поки не відмовиться від цього досліджуваний.
Конструкти можуть не тільки виявлятися, але й задаватися дослідником, що виходить із
загальноприйнятих конструктів або ж взятих при вивченні інших осіб. У цьому випадку за
досліджуваним лишається завдання вказати, чи зрозумілі й актуальні для нього запропоновані
конструкти. Ф.Франселла і Д.Банністер зауважують: “Для деяких цілей краще всього задавати
конструкти хоча б в частині набору. При цьому слід мати на увазі, що експериментатор, задаючи
конструкти, по суті, пропонує вербальний ярлик, до якого досліджуваний прив’яже свій особистий
конструкт. При цьому принаймні необхідно, щоб ярлики були значимими для досліджуваного. Задані
ярлики можуть виявитися ідентичними тим, які досліджуваний використовує сам, але можуть і не мати
для нього і ніякого смислу” [ 1:54].
Після виявлення конструктів, якими користується досліджуваний, щодо певної змістовної сфери, цей
набір селектується і уточнюється. Так, відкидаються занадто проникливі та занадто непроникливі
конструкти (проникливість - це міра придатності конструкта певного числа елементів певної змістовної
області). Відкидаються також і поверхові конструкти, що торкаються несуттєвих аспектів. Невизначені
конструкти уточнюються або ж вибраковуються. Весь цей процес повинен здійснюватися при активній
співучасті з досліджуваним, і в результаті цього отримується відносно повний набір конструктів
(принаймні, найбільш важливих), якими користується суб’єкт для категорізації певної сфери (людей,
професій, кінофільмів, фотографій, життєвих шляхів тощо).
Навіть поверховий погляд на такий набір дає змогу побачити, як дана людина дивиться на відповідну
сферу реальності. Цей набір конструктів може бути більш чи менш численним, у ньому можуть
переважати особистісно-оригінальні або ж загальноприйняті конструкти і т.п. Але на цьому етапі
психосемантичне дослідження рідко зупиняється, частіше переходить до вивчення зв’язків між
конструктами.
Для вивчення таких зв’язків формується репрезентативна вибірка елементів з відповідної області і в
той чи інший спосіб оцінюється за сформованим раніше набором конструктів, вираховуються
коефіцієнти інтеркореляцій між конструктами. Наявність значимої кореляції між конструктами означає,
що в досвіді даної людини ці конструкти взаємопов’язані і, виносячи оцінку за одним з конструктів,
людина може зробити оцінку і за іншим. Наприклад, якщо конструкти красивий - некрасивий і вірний –
невірний пов’язані настільки жорстко, як у відомій пісні, то жінка з відповідною системою конструктів,
зустрівши мужчину й оцінивши його як красивого, автоматично оцінить його і як невірного. Тобто
здійсниться свого роду гносеологічне передбачення. А якщо в розуміння свого щасливого майбутнього
входить вірність супутника, то може бути здійснене ще й онтологічне передбачення - ”з ним у мене буде
нещасливе майбутнє”.
Інтеркореляційний зв’язок між конструктами в залежності від його величини означає, як зазначалось
раніше, по суті, міру того, з якою ймовірністю на підставі оцінки за одним конструктом можна робити
прогностичне судження за іншим. Тому, на нашу думку, кореляційний підхід у даному випадку не є
єдино можливим. Адже можна і прямо запитати досліджуваного про такий імовірнісний зв’язок.
Прикладом тому може бути метод ймовірнісної решітки, запропонований у роботі І.Г. Батраченко при
вивченні антиципаційних схем комунікативного досвіду педагогів.
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Отже, на нашу думку, можна окреслити два взаємодоповнюючі підходи до встановлення імовірнісних
зв’язків між конструктами. Один на базі вираховування інтеркореляцій, а інший шляхом виявлення
ймовірнісного зв’язку прямим способом. Тут тільки треба зауважити, що між результатами першого і
другого способу повного збігу не буде, бо перший буде торкатися в першу чергу тих зв’язків, що не
обов’язково усвідомлюються (і в цьому, до речі, його цінність), а другий - усвідомлюваних. А свідомі та
підсвідомі зв’язки досвіду не повністю відповідають один одному, а інколи і відрізняються суттєво
(наприклад, у силу дії механізмів психологічного захисту). Тим більш інформативним буде зіставлення
решіток інтеркореляційного й імовірнісного типу.
Окрім цього, інтеркореляційні таблиці описують зв’язки між конструктами, націленими на одну якусь
змістовну область, скажімо, риси особистості або життєві шляхи людини. Імовірнісну таблицю можна
також побудувати, включивши конструкти з двох змістовних областей. Така таблиця може описати
уявлення людини про взаємозв’язок характеру людини й особливостей майбутнього життєвого шляху.
Інтеркореляційні та ймовірнісні таблиці взаємозв’язку особистих конструктів досить зручні для
конструювання різного роду показників, які характеризують дану систему конструктів. Так, наприклад,
одним із найбільш широковідомих є показник когнітивної складності. Є різні тлумачення цього
показника. В.Ф. Петренко дає йому таке визначення: ”Кількість незалежних, не синонімічних, не
корелюючих конструктів, використовуваних досліджуваним, визначає його когнітивну складність у
даній змістовній області” [3:70]. Використовуються також показники інтенсивності, насиченості,
упорядкованості, інтегративності тощо [1]. Багато з цих показників мають інформативний характер.
Третім аспектом дослідження індивідуальних систем конструктів є встановлення імплікативних зв’язків
між конструктами (тобто відношень суб- та суперординатності). Задля цієї мети розроблено цілу систему
імплікативних решіток, хоч подібні відношення вже встановлюються, принаймні, частково при
використанні методів “драбини” та “піраміди”. Дослідження системи гіперконструктів може
здійснюватися за допомогою ймовірнісних решіток, утворених вибірками відповідних конструктів. Але
можна припустити й інший спосіб, коли задається тільки вхідний конструкт й імовірності щодо нього, а
досліджуваний повинен експлікувати вихідний.
Таким чином, ми розглянули основні поняття та принципи психосемантичного підходу та можливості
його подальшого розвитку. Спираючись на цей підхід, можна будувати психосемантичну модель
життєтворчої антиципації особистості.
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С.П. Семенець
МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ
КЛАСІВ
У статті виділені методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики,
додержання яких сприяє, як експериментально перевірено автором, формуванню та розвитку
продуктивного мислення старшокласників.
Розвиток продуктивного мислення учнів неможливий без знання та вмілого використання
різноманітних форм організації навчального процесу. Основною формою навчання в школі є урок як
одна із головних колективних форм організації навчання. Для активізації пізнавальної діяльності учнів на
уроці, а отже, і для розвитку продуктивного мислення необхідний проблемний виклад навчального
матеріалу. Учитель, використовуючи приклади і факти, повинен ставити перед учнем пізнавальні
проблеми, залучати їх до роздумів, до пошуку способів розв’язування цих проблем та розкриття сутності
матеріалу, який вивчається, до знаходження в ньому причинно-наслідкових зв’язків. Таким чином,
однією із важливих методичних вимог до уроку повинно стати дотримання вчителем принципу
проблемності. Причому цей принцип повинен бути домінуючим не тільки на уроках подачі нового
матеріалу, але і на уроках закріплення, повторення, систематизації та узагальнення вивченого матеріалу,
перевірки та оцінки знань. Так, розвитку продуктивного мислення сприяє така організація закріплення і
повторення, за якої відомі учням факти і залежності доповнюються новими відомостями, відбувається
впорядкування матеріалу, в результаті чого в учнів формується цілісне уявлення про тему, її місце в
загальній системі знань з предмета. Проблемність у навчанні й характер пізнавального пошуку вчитель
може забезпечити і при нетрадиційному (нешаблонному) застосуванні вивчених теоретичних положень
до розв’язування задач, які відносяться зовсім до іншого розділу чи теми. Учитель повинен показувати
широкі можливості застосування тих чи інших теоретичних положень, методів і активно залучати до цієї
роботи учнів. Школярів потрібно ставити не тільки в умови «відкриття», добування знань, але і в умови
нетрадиційного застосування одержаних знань у практичній діяльності (при розв’язуванні вправ та задач,
доведенні фактів, дослідженні властивостей і відношень). Матеріал, що вивчається в курсі стереометрії,
алгебри і початків аналізу, має в цьому відношенні великі можливості.
Дисертаційне дослідження Н.О.Тарасенкової [1], передовий педагогічний досвід підтверджують
ефективність використання лекційно-практичної системи навчання в старших класах. Потрібно
зауважити, що й у цій формі організації навчання вчителю необхідно забезпечити виконання вище
названої вимоги. Учителю доцільно надавати новому матеріалу проблемного характеру, лекцію
наповнювати яскравими фактами та прикладами, включати учнів у бесіду з аналізу цих фактів та
прикладів, залучати їх наводити факти і приклади на підтвердження одержаних висновків.
Значний вплив на формування та розвиток продуктивного мислення учнів мають уроки-семінари й
уроки-конференції. Семінарські заняття - це ефективна форма організації самостійної роботи
старшокласників, засіб підвищення ефективності навчання. Їх дидактичні цілі - поглиблення знань, умінь
учнів, узагальнення, повторення та систематизація вивченого, активізація пізнавальної самостійності.
Важлива методична вимога до уроків-семінарів - зниження провідної ролі вчителя. При підготовці до
семінарів учні значною мірою розширюють свій інтелектуальний потенціал, вивчають додаткову
літературу й одночасно набувають умінь самостійно добувати знання. У цьому і цінність семінарських
занять для розвитку в учнів продуктивного мислення. Ще однією позитивною стороною як уроківсемінарів, так і уроків-конференцій є те, що вони можуть набувати форм дискусій та шкільних диспутів
(наприклад, найраціональніший спосіб розв’язування тієї чи іншої задачі або прикладу).
Важко переоцінити значення щодо розвитку продуктивного мислення учнів факультативних занять,
таких форм позакласної навчальної роботи, як предметні гуртки, наукові товариства, олімпіади,
конкурси, оскільки одне із головних завдань цих позаурочних форм розвивати навчально-пізнавальний
інтерес, творчі здібності та обдарування учнів, а отже, дбати про розвиток їх продуктивних розумових
процесів.
Щодо всіх форм навчання, то варто вказати на ще одну важливу методичну вимогу: розвивати
продуктивне мислення учнів найефективніше за умов, якщо навчання здійснюється і разом, і порізно,
тобто якщо воно проводиться в таких чотирьох формах: колективній, груповій, парній та інди-відуальній.
Розвиток продуктивного мислення учнів безпосередньо залежить від умілого використання вчителем
різноманітних засобів навчання. Засоби навчання стереометрії, алгебри і початків аналізу повинні
складати єдиний комплекс, основою якого є підручник (посібник) - ядро, навколо якого групуються всі
інші навчальні засоби. Навчальні підручники (посібники) відповідають різним вимогам і, як правило, в
більшій чи в меншій мірі задовольняють потреби учня і вчителя. Зауважимо, що поряд із
загальновідомими вимогами до підручника (посібника) алгебри і початків аналізу для розвитку
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продуктивного мислення учнів необхідно додати компактний виклад матеріалу, систематичний показ
способів розв’язування основних задач, виділення основного матеріалу, відсутність дрібних деталей.
Більш доцільно, якщо теми в підручнику починаються з утворення характерних проблемних ситуацій і
рекомендацій способів їх розв’язування, а не з означення понять і виділення правил, які викладаються
індуктивним або дедуктивним способом. Характер проблемних ситуацій повинен визначатися змістом
теоретичного матеріалу та віковими особливостями учнів. Необхідно, щоб у підручнику (посібнику)
значне місце відводилось на самостійне доопрацювання матеріалу, самостійне доведення або
дослідження деяких теоретичних положень і способів розв’язування відповідних типів задач. Варто, щоб
підручник не тільки давав «голу» інформацію із її обгрунтуванням, але і стимулював активну
пізнавальну, дослідницьку роботу самого учня. Зрозуміло, що не кожну тему підручника (посібника)
можна викласти проблемним методом, значну частину матеріалу авторам підручників доводиться
подавати репродуктивними методами. Проте для розвитку продуктивного мислення учнів принцип
проблемності, продуктивні методи навчання, самостійна робота учнів з підручником повинні
реалізовуватись якнайширше.
У діючому навчальному посібнику з алгебри і початків аналізу для 10-11 кл. за редакцією
А.М.Колмогорова [2] навчальний матеріал в основному викладається конкретно-індуктивним або
абстрактно-дедуктивним методом. Розвитку продуктивного мислення сприяє раціонально вибрана
структура навчального матеріалу: крім обов’язкових вправ у кінці кожного параграфа, передбачена
система запитань, задач, додаткових вправ у кінці кожного розділу. Завдяки їй старшокласники під
керівництвом учителя систематизують, узагальнюють, класифікують вивчене, виділяють головне та
суттєве в матеріалі, піддають його аналізу та синтезу. Активізації пізнавальної діяльності, глибокого
розуміння матеріалу, нешаблонного, продуктивного мислення вимагають задачі підвищеної складності,
які містяться в кінці навчального посібника.
Заслуговує на увагу пробний підручник для середньої школи «Алгебра і початки аналізу. 10-11 кл.»,
1995 р., авторський колектив: М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук [3]. Він більш повний за обсягом:
вводяться комплексні числа, елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей, вступ до статистики.
Глибше, фундаментальніше, аргументованіше дається виклад елементів математичного аналізу (границя,
неперервність функції, похідна та інтеграл). Значне місце відведено на вивчення тригонометричної,
степеневої, показникової, логарифмічної функції, наведені також різні способи розв’язування
відповідних рівнянь та нерівностей. Позитивним є те, що вправи і задачі розділені на три групи (А, Б, В)
за зростаючою складністю. Уміння розв’язувати задачі групи А має визначити мінімально обов’язковий
рівень умінь старшокласників. Успішне розв’язування задач із групи Б визначає більш високу якість
засвоєння матеріалу і відповідає підвищеному рівню вимог. До групи В належать завдання підвищеної
складності, які відповідають поглибленому рівню вимог. Практика розв’язування таких завдань корисна
для розвитку і закріплення навичок самостійного логічного мислення, для збагачення математичної
культури, вона має велике значення для розвитку продуктивного мислення школярів і виступає
показником продуктивності процесів розумової діяльності. Досить часто у пробному підручнику
використовується проблемний підхід до викладання матеріалу, а також значне місце відводиться для
самостійного вивчення старшокласниками деяких формул, властивостей функцій, доведення
найпростіших співвідношень.
Значне місце потрібно відводити і довідковій математичній літературі (довідникам з математики,
довідковим таблицям та іншому). Треба враховувати, що не весь зміст курсу алгебри і початків аналізу
необхідно запам’ятовувати учням; матеріал для запам’ятовування вибирається першорядний, другорядне
можна знайти в довідниках, які допомагають швидше пригадати вивчене або напівзабуте. Необхідно
навчати учнів користуватися довідковою літературою. Варто вказати на таку методичну вимогу:
формули потрібно запам’ятовувати, навіть якщо вони є у довідниках. Звертатися до матеріалу довідника
корисно на початковому етапі вивчення нового і в подальшому - поступово виключати використання
його в міру оволодіння теорією. А для цього необхідно навчати учнів раціональним прийомам мнемічної
діяльності. Для підтримання високого інтересу учнів, активізації їх пізнавальної діяльності необхідно в
навчальному процесі використовувати кінофільми, діафільми, діапозитиви, таблиці. Демонстрація
кінофільмів проводиться, як правило, при зовнішній пасивності глядачів (учителя й учнів), однак
перегляд діафільмів і діапозитивів повинен чергуватися із активною роботою учнів. Таку роботу можна
проводити, організовуючи дослідження кожному кадру діафільму і кожного діапозитива. Учителю варто
не тільки демонструвати кадр, але і задавати до нього запитання та вимагати хоча б короткочасної
фіксації відповіді кожним учнем. Ще більш активною повинна стати робота з таблицями. Настінні
таблиці - джерело інформації, яким необхідно навчати учнів користуватись, оскільки це важлива частина
процесу самостійного оволодіння знаннями.
Невичерпні можливості для розвитку продуктивного мислення учнів має широке впровадження нових
інформаційних технологій (НІТ) у навчальний процес. Проблемами розробки методики викладання
математики в умовах широкого використання засобів НІТ займалися Б.Б.Бесєдін, Х.Гассан,
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Ю.В.Горошко, В.В.Дровозюк, М.І.Жалдак, І.М.Забара, П.В.Морзе, Т.О.Олійник, А.В.Пеньков та інші.
Питанням впливу НІТ на розвиток розумової діяльності учнів присвячене дисертаційне дослідження
О.Б.Жильцова «Розвиток розумової діяльності учнів 7 класів середньої школи при вивченні математики з
використанням НІТ» [4]. На основі проведеного дослідження були зроблені такі висновки:
1. Для розвитку мислення учнів (а отже, і продуктивного мислення як невід’ємного компонента)
доцільно використовувати комп’ютер, але в залежності від віку і рівня розумового розвитку учнів.
Форми використання комп’ютера і завдання, для розв’язування яких доцільне використання
комп’ютера, повинні бути адекватними.
2. Систематичне і цілеспрямоване використання НІТ у процесі навчання математики створює необхідні
умови для інтенсифікації пізнавальної діяльності та гуманізації навчального процесу, інтеграції
навчальних предметів, диференціації навчання, сприяє наданню навчальній діяльності
дослідницького, творчого характеру, розкриттю творчого потенціалу вчителя й учнів, підвищує
рівень математичної та інформаційної культури учнів.
3. НІТ навчання із врахуванням системи психолого-дидактичних і методико-психологічних
закономірностей (Я.І.Грудньов) розкриває широкі перспективи активізації і розвитку розумової
діяльності учнів.
Питання застосування обчислювальної техніки при вивченні алгебри і початків аналізу розглядаються
в дисертаціях Ю.В.Горошко [5], В.В.Дровозюк [6], І.М.Забари [7], Т.О.Олійник [8] та ін.
Методичною вимогою до засобів НІТ є орієнтація на операційні середовища, тобто ППЗ (педагогічні
програмні засоби) модельного типу, за допомогою яких можуть бути реалізовані ідеї діяльнісного
підходу в навчанні математики і принципи розвитку продуктивного мислення. Операційні середовища це інтерактивні програми, орієнтовані на організацію навчальної дослідницької діяльності на основі
комп’ютерних експериментів. Вони забезпечують умови для осмислення задач, дослідження
закономірностей на основі формування гіпотез з їх наступною експериментальною перевіркою.
Операційні середовища сприяють залученню учнів до активної діяльності, спрямованої на набування
знань, активізують діяльність мислення, стимулюють формування пізнавального інтересу, а отже,
безпосередньо впливають на формування і розвиток продуктивного мислення учнів.
У дисертаційному дослідженні Т.О.Олійник підкреслюється, що застосування ППЗ цього типу в
навчальному процесі дозволяє:
- дати наочну геометричну інтерпретацію абстрактних понять на основі використання інформаційних
моделей у навчанні для з’ясування їх логічної структури понять і осмислення функціональних зв’язків,
внаслідок чого підвищується науково-теоретичний рівень викладання математики, що відповідає
принципу провідної ролі теоретичних знань для розвитку продуктивного мислення учнів;
- розширити коло задач і вправ завдяки тому, що вчитель може виключити з контексту навчання всі
питання, пов’язані з арифметичною складністю обчислень, побудовою графіків, опрацюванням даних.
Тим самим акцентувати увагу на розвитку саме продуктивного мислення;
- сформувати глибокі та міцні знання учнів на основі свідомого засвоєння навчального матеріалу.
Продуктивне мислення якраз і передбачає поглиблені знання і розуміння;
- ефективно використати поєднання різних форм і методів навчання (навчальні дослідницькі роботи
на основі комп’ютерних експериментів), ознайомлення з елементами наукових методів пізнання, що є
важливою методичною вимогою розвитку продуктивного мислення;
- посилити мотивацію, активізувати навчально-пізнавальну діяльність, сформувати дослідницькі
вміння, розвинути інтуїцію і творчі здібності учнів, що є необхідною передумовою формування та
розвитку їх продуктивного мислення;
- надати вчителю можливість використання різних методик для різних груп учнів на підставі
диференціації та індивідуалізації навчання, що є одним із принципів розвитку продуктивного мислення.
Важливу роль у формуванні та розвитку продуктивного мислення учнів відіграє організація їх
дослідницької діяльності, що грунтується на проведенні спостережень і комп’ютерних експериментів. У
процесі такого навчального дослідження учні самостійно роблять припущення (гіпотези) відносно
досліджуваних закономірностей, мають можливість їх експериментально перевірити. Ініціюється та
спрямовується дослідницька діяльність учнів спеціальною системою запитань і навчальних завдань.
Використання засобів НІТ надає нові можливості для реалізації принципу проблемності, сприяє не тільки
вирішенню пізнавальних проблем, але і постановці, осмисленню, включенню до системи знань учнів.
Навчання із застосуванням програмно-методичного комплексу (ПМК) допомагає розумінню сутності
математичних закономірностей і тверджень, породжує гіпотези, інтуїтивну впевненість у їх істинності,
сприяє уточненню і засвоєнню понять курсу алгебри і початків аналізу. На основі ПМК учні можуть
«побачити», уявити, відчути на конкретних прикладах правомірність того чи іншого положення, що в
подальшому забезпечує продуктивність їх розумової діяльності.
Для розвитку продуктивного мислення учнів важливим є вміле використання динамічних опорних
конспектів (ДОК) з математики. ДОК дозволяє сконцентрувати увагу на суті проблеми, а також є опорою
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розумових пошуків та практичної діяльності учнів, ефективним засобом проведення комп’ютерних
експериментів.
Особливої уваги заслуговує ППЗ «GRAN1» (укладачі М.І.Жалдак, Ю.В.Горошко) [9]. Розроблені
програми можна використовувати як інструмент унаочнення і дослідження відповідних математичних
моделей при розв’язуванні задач, що приводять до знаходження розв’язків рівнянь і нерівностей, систем
рівнянь, найбільших або найменших значень функції, обчислення означених інтегралів та інше.
Важливим для розвитку продуктивного мислення учнів є те, що головне завдання зводиться до вивчення
поставленої проблеми, аналізу сутності досліджуваного явища, побудови відповідної математичної
моделі, висунення гіпотез і припущень та їх обгрунтування або спростування за допомогою комп’ютера.
Зазначимо, що головною методичною вимогою до засобів НІТ навчання є дотримання
найважливішого принципу, який полягає в тому, що людина повинна мислити, а технічну роботу має
виконувати машина.
Такі виділені в статті методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики
сприяють, як експериментально перевірено автором, формуванню та розвитку продуктивного мислення
старшокласників. Варто підкреслити, що дотримання їх у сукупності є ще однією необхідною умовою
успішного вирішення завдання щодо реалізації розвиваючої функції навчання математики.
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Тарасенкова Н.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях лекционнопрактической системы обучения математике в школе: Автореф. дис. ...канд. пед. наук.- К., 1988.-22с.
2. Алгебра і початки аналізу. Навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / За ред.
А.М.Колмогорова. - К.: Радянська школа, 1991.-336с.
3. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу 10-11 кл. (пробний підручник
для 10-11 класів середньої школи). - К.: Зодіак - Еко, 1995.-608с.
4. Жильцов О.Б. Розвиток розумової діяльності учнів 7 класів середньої школи при вивченні
математики з використанням НІТ: Автореф. дис. ...канд. пед. наук.- К., 1991.-22с.
5. Горошко Ю.В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання
математики в старших класах середньої школи: Автореф. дис. ...канд. пед. наук.- К., 1992.-22с.
6. Дровозюк В.В. Методика изучения элементов теории пределов числовой последовательности с
использованием НИТ: Автореф. дис. ...канд. пед. наук.- К., 1991.-24с.
7. Забара И.М. Интеллектуальные тренажеры и методика их использования в преподавании
математических дисциплин. Автореф. дис. ...канд. пед. наук.- Харьков, 1992.-22с.
8. Олейник Т.О. Учебная исследовательская деятельность на основе НИТО как средство формирования
математических представлений на примере изучения курса алгебры и начала анализа. Автореф. дис.
...канд. пед. наук.- Харьков, 1992.-24с.
9. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики. Посібник для вчителів. - К.: Техніка, 1997.-303с.
Семенець Сергій Петрович - кандидат педагогічних наук , старший викладач кафедри математики та
інформатики Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- теорія та методика навчання математики (реалізація розвиваючої функції навчання при навчанні
математики).

39

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2. Психолого-педагогічні науки

УДК 681. 3. 06

В.В. Міхеєв, М.П. Циганенко
ЛОГІЧНІ ТА РОЗВИВАЮЧІ ІГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ КЛАСАХ ОСНОВНОЇ
ШКОЛИ
В статті розглядається проблема введення та вивчення предмету “Основи інформатики та
обчислювальної техніки” в початкових та середніх класах основної школи.
Сьогодення поставило перед освітянами важливе соціальне замовлення — готувати молодь жити і
працювати з сучасними інформаційними технологіями. Все ширше застосування комп’ютерів у
виробництві та побуті призводить до психологічного зниження віку ознайомлення дитини з
комп’ютерними технологіями.
Так, уже зараз вважається доведеною можливість навчати дітей інформатиці, починаючи з 12 років,
тобто з того віку, коли у дитини формуються структури формальних операцій, а також використовувати
комп’ютери в процесі навчання дітей 6 — 12 років, якщо це навчання не обмежує творчих можливостей
і активності самої дитини, спирається на ігрову діяльність, розвиває спільні групові та колективнорозподілені взаємодії дорослого і дітей, самих дітей.
На цьому етапі треба забезпечити розвиток поряд з іншими базовими культурно-технічними
навичками елементарної комп’ютерної грамотності, тобто таких навичок і вмінь користувача працювати
з машиною, які забезпечують дитині можливість засвоєння знакового простору клавіатури і точного
співвіднесення елементів цього простору з результатами власних впливів, що з’являються на екрані
комп’ютера. Відносна свобода програмування своїх дій не повинна вимагати від дитини складних
знакових переозначень, великої глибини планування, запам’ятовування довгих послідовностей кроків
тощо. Разом з тим дії дитини з символічною предметністю комп’ютера повинні бути побудовані таким
чином, щоб вони містили в собі можливість повернення до конкретно-практичних дій з реальною
предметністю і складали з нею єдине ціле. Зміст комп’ютерних програм, що рекомендуються для цього
віку, не потрібно строго прив’язувати до диференційованих шкільних дисциплін, він повинен носити
інтегральний характер і забезпечувати дитині в процесі розв’язку задач вибір за різними категоріями [1].
Формувати початки інформаційної культури доцільно на основі уявлень про інформацію, знак,
модель, код, кодування, комп’ютер, можливості комп’ютера як засобу переробки, збереження і передачі
інформації, основні пристрої комп’ютера, режими роботи комп’ютера, виконавця, команду, мову
комп’ютера, комп’ютерні програми, зокрема музичні та графічні, алгоритм (лінійний, з розгалуженням,
із повторенням), принципи виконання алгоритмів.
Проте першокласники ще тільки вчаться читати й писати, тому спілкування з комп’ютером у них
дуже важке, а терміни, якими їм потрібно оперувати, ще дуже складні для їхнього розуміння та уявлення.
Комп’ютер може "злякати" дітей.
Одним із способів, що формує позитивну мотивацію в учня до ЕОМ та допомагає подолати
психологічний бар’єр, є використання комп’ютерних ігор.
Зараз більшість комп’ютерних ігор не несе смислового навантаження, але в основному допомагає
удосконалювати техніку спілкування людини з машиною на рівні введення-виведення, хоча ігри,
побудовані на певному учбовому матеріалі, повинні переслідувати педагогічні цілі. Такі ігри можна
назвати комп’ютерними дидактичними іграми.
З чого почати створення “казкової” атмосфери? Важливо запропонувати дитині серйозні за змістом (з
її точки зору) види робіт на ЕОМ, показавши одночасно, що комп’ютер привносить зацікавленість у
них.
Завантажте “Реверсі” або будь-яку іншу позиційну гру, навіть “хрестики – нулики”. Не треба
намагатися провести більшу частину часу за екраном. На другому занятті перейдіть до тренажера
“Завантаження корабля”… Важливо відійти від стереотипу “пізнання комп’ютерних премудростей
настільки складне, що в кінці заняття обов’язково потрібно трохи пограти” до більш достойного —
“оволодіння інформатикою — одна з найбільш цікавих ігор”. Проте зберегти таке відношення до
предмета вдасться тільки проявляючи про це постійну турботу [2].
Розглянемо ряд комп’ютерних дидактичних ігор, що можуть бути використані на уроках
інформатики.
Почнемо з "Магічних квадратів".
Числовим квадратом порядку n , де n — деяке додатне ціле число, ми будемо називати квадрат,
розбитий на n 2 клітин, в яких розміщені (деяким чином) цілі числа від 1 до n 2 .
Числовий квадрат ми будемо називати магічним, якщо суми, отримані від додавання чисел кожного
горизонтального ряду, кожного вертикального ряду та обох діагоналей дорівнюють одному і тому ж
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числу, яке називається сталою магічного квадрата або просто магічною сталою, що визначається
формулою:
(1)
n( n 2 + 1 )
S=
2
Число n називається порядком магічного квадрата.
Магічних квадратів 3-го порядку існує лише один, 4-го — 880 різних магічних квадратів, 5-го — 68
826 306 різних магічних квадратів.
Теорія побудови магічних квадратів поділяється на дві: магічні квадрати парного і непарного
порядку. Найскладнішою і найменш вивченою є теорія магічних квадратів парного порядку, оскільки для
них не існує жодного загального методу побудови, на противагу квадратам непарного порядку, для яких
існує чимало загальних методів побудови.
Для прикладу наведемо індійський метод. Алгоритм його побудови описується такими правилами:
1. Число 1 вписується в середню клітину верхнього ряду.
2. Якщо число z вписано в клітину з координатами ( x; y ) , то наступне число z + 1 вписується в
клітину з координатами ( x + 1; y + 1 ) , тобто в клітину, суміжну з клітиною ( x; y ) , в напрямку східної
діагоналі при умові, що ця остання клітина ще вільна від чисел.
3. Якщо клітина з координатами ( x + 1; y + 1 ) вже зайнята деяким числом, то число z + 1 вписується в
клітину з координатами ( x; y -1 ) , тобто в клітину, що безпосередньо прилегла знизу до клітини ( x; y ) .
Це завжди можливо, оскільки вона обов’язково вільна від чисел.
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Рис.1.
"Ханойська башта". Про Ханойську башту існує легенда, в якій говориться, що десь в глибині
джунглів в буддійському храмі знаходиться піраміда, що складається з 64 золотих дисків. День та ніч
жерці храму зайняті перенесенням цієї піраміди. Вони переносять золоті диски на нове місце, суворо
виконуючи такі правила: за один раз дозволяється взяти тільки один диск і не можна більший диск
класти на менший. Легенда стверджує, що, як тільки жерці завершать роботу, гряне грім, храм
обернеться в пил і настане кінець світу.
В загальному випадку кількість кроків підраховується за формулою f ( n ) = 2 n -1 , де n - кількість
дисків. Отже, щоб перекласти 64 кільця, необхідно зробити 2 64 - 1 перекладання. Припустимо, що жерці
працюють так швидко, що за одну секунду переносять один диск. Тоді на всю роботу їм
знадобиться 2 64 - 1 секунда, або біля 580 млрд. років. За цей час храм дійсно може розсипатися в пил.
"Баше". Ця цікава старовинна гра-задача була вперше опублікована в книзі французького математика
і перекладача Баше де Мезірака (1581—1638). Книга називається “Цікаві та приємні числові задачі”.
Відомо декілька варіантів цієї гри. У кожному виступає два гравці, і при цьому той, хто знає секрет
безпрограшної гри, завжди виграє. Ось перший варіант: задано групу з 21-го предмета (сірники,
камінчики, кульки тощо). Грають двоє, ходять по черзі. Кожен із гравців може за будь-який свій хід
взяти із загальної купи 1, 2, 3 або 4 предмети. Переможцем вважається той, хто примусить суперника
взяти останній предмет. Існує також другий варіант цієї гри, коли переможцем вважається той, хто
забере останній предмет.
"Реверсі". Уявіть собі, що ви знаходитесь на шаховому полі, в центрі якого знаходяться чотири
кружечки. В гру грають двоє, ходять по черзі, ставлячи кружечок свого кольору проти кольору
супротивника, але так, щоб напроти по вертикалі, або горизонталі, або діагоналі, або навіть у всіх цих
випадках стояв кружечок вашого кольору, тоді всі кружечки супротивника, які знаходяться між двома
вашими кружечками, стають також вашими. Гра продовжується до тих пір, доки не буде заповнене все
шахове поле. Переможцем вважається той, чиїх кружечків на полі буде більше.
Стратегія гри також не вельми хитра. Головне завдання під час гри — зайняти всі кутові клітини або
хоч деякі, щоб ви могли контролювати бічні сторони та головну діагональ. З кутових клітин, які ви
зайняли, вас ніхто не викине, тобто ваші кружечки назавжди залишаться вашими. Не намагайтесь за один
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хід забрати якомога більше кружечків супротивника, уважно проаналізуйте можливі ходи і зробіть той
хід, від якого збитків буде найменше.
"Хрестики-нулики". Грають на полях виду 3 х 3, 3 х 3 х 3, 4 х 4 х 4. В першому випадку ми маємо
квадратне поле розміром 3 х 3, в другому та третьому випадку — два куби розміром 3 х 3 х 3, 4 х 4 х 4
клітини. Грають двоє, ходять по черзі. Ваша задача — побудувати лінію з 3-х (4-х) кульок по вертикалі,
горизонталі або діагоналі. Ви можете зайняти будь-який вільний квадрат. Гра продовжується до
перемоги одного з гравців, або доки не залишиться жодної вільної клітини, в цьому випадку переможця
немає, і гра починається спочатку.
"Завантаження корабля". Ви — вантажник корабля, якому необхідно правильно розташувати вантаж
на кораблі, не допустивши жодної помилки. Один неправильний хід - і корабель іде на дно.
Завантаження корабля йде у безпосередньому режимі, й після кожної вашої команди кран робить певну
дію (наприклад, R3 - кран зміщується вправо на 3 клітини, або D5 — вниз 5 клітин), та у режимі
програмування діями крана. В цьому режимі ви записуєте набір команд, за якими кран повинен
завантажити весь вантаж на корабель. Всього кран може виконувати 7 команд: R (right) — вправо, D
(down) — вниз, L (left) — вліво, U (up) — вгору, С (caption) — захват вантажу, O (out) — відпустити
вантаж, H (home) — додому. Кількість вантажу може змінюватись від одного до декількох. Якщо
завантаження пройшло успішно, корабель відпливає від пристані, і ви готові до наступного
завантаження.
Наведені ігри мають своє комп’ютерне втілення, в тому числі розроблене М.П. Циганенком. Матеріал
застосовується на факультативах з інформатики у 5-8 класах ЗОШ №34 м. Житомира. При цьому до
кожного уроку розроблена методика викладання, направлена на розвиток логічного та алгоритмічного
мислення і уяви учнів із врахуванням їх вікових особливостей. Наведемо для прикладу фрагмент
пояснення стратегії гри "Баше".
Розглянемо секрет гри, спостерігаючи, як досвідчений “майстер” веде поєдинок з “новачком”.
Вчитимемося у майстра!
Нехай початкова група складається з 21 камінчика.Майстер люб’язно пропонує зробити перший хід
новачкові. Поміркувавши, той взяв, наприклад, 2 камінчики. Настає черга маестро, і той недбало бере 3
камінчики. Знову ходить новачок. Він боязко бере 4 камінчики. Маестро простягає руку й кидає: “Беру
один камінчик”. Третім ходом новачок взяв три камінчики, а майстер — 2. Перед четвертим ходом, коли
вже майже нічого не лишилося, новачок замислився. Картина вимальовувалася невтішна. Справді, якщо
він (новачок) візьме один камінчик, то майстер — чотири. Лишиться один, якого змушений буде брати
новачок і так програє. Перебрав він і решту варіантів і ось що побачив:
4-й хід

Гравців

Хто

Новачок

Майстер

виграє

1

4

Майстер

2

3

Майстер

3

2
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1
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Рис.2.
З таблички видно, що при будь-якому ході новачок програє. Надто пізно він почав осмислену гру. А
майстер розпланував все з першого ходу. По-перше, він віддав право першого ходу новачкові, бо знав,
що за цієї умови гри ( N = 21;1 £ P £ 4 ) той, хто починає, завжди програє. По-друге, на кожному ході він
стежив, щоб сума набраних камінчиків у новачка і в нього дорівнювала п’яти. За такої його стратегії
новачкові щоразу доводилося брати камінчики з нової “п’ятірки”, у тому числі і з п’ятої, тобто брати 21й, останній, камінчик. Як бачите, секрет успіху дуже простий! Стратегія не вельми хитра.
У найпростіший варіант гри “Баше” ми грати навчились. Знаємо, що в гру треба вступати другим, а
також, що кількість камінчиків треба брати залежно від того, скільки візьме суперник.
Розглянемо тепер варіанти гри при довільних значеннях N і P . Якої стратегії слід дотримуватися?
Поступатися правом першого ходу чи прагнути його? Ясно, що відповідь залежить від конкретних
значень N і P.
Насамперед навчимося визначати, яка черговість ходу гарантує перемогу. Відповідь тут така. Якщо за
умовою при діленні N на P+1 лишок R дорівнюватиме одиниці, то в гру треба вступати другим. Цю
умову можна записати формулою:
(2),
N = K ( P +1) +1
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де K — кількість ходів у грі. У решті випадків виграє той, хто в гру вступає першим. Роблячи перший
хід, треба брати стільки предметів, щоб лишок першої групи задовольняв умову — становив 1.
Приклад. Нехай N=38, P=6. Отже, за кожним ходом можна взяти не більше шести камінчиків. Коли
ми підставимо значення N і P у формулу (2), то побачимо, що при жодному значенні K рівність не
досягається: 38 ¹ K × 7 + 1 . От якби ліворуч стояло 36, то умова задовольнялася б при K=5. Отже,
стратегія має бути такою: вступати в гру першим і при цьому взяти два камінчики. Тепер при кожному
ході супротивника ми будемо завершувати групу в P+1 предмет — в даному випадку в “сімку”. Це
означає, що суперник змушений буде щоразу “розмінювати” наступну “сімку” і врешті-решт узяти 38-й
предмет, а отже програти партію.
Розглянуті дидактичні ігри не тільки знайомлять учнів з відповідними математичними та
інформаційними поняттями, формують навички роботи з комп’ютером, розвивають логічне мислення
дітей, але й започатковують уміння і навички аналізу та адаптації поставленої задачі до машинного
варіанту її розв’язування, що є важливою умовою математичного моделювання різноманітних процесів.
Аналіз досвіду навчання інформатиці учнів молодших і середніх класів в ЗОШ №34 дозволяє зробити
такі висновки.
1. При формуванні елементарних інформаційних та математичних уявлень гра виступає як метод
навчання і може бути віднесена до практичних методів.
2. Завдяки навчальній задачі, що оформлена в гру, ігровим діям і правилам дитина мимовільно
засвоює певну порцію пізнавального змісту.
3. Дидактичні ігри готують мислення учня до сприйняття фундаментальних інформаційних,
математичних та інших понять.
4. Дидактичні ігри виконують навчальну функцію ефективніше, якщо вони застосовуються в системі,
що передбачає варіативність, поступове ускладнення і за змістом, і за структурою, зв’язок з іншими
методами і формами роботи по формуванню елементарних інформаційних та математичних уявлень.
5. Дидактичні ігри можуть використовуватися в якості одного з методів проведення занять,
індивідуальної роботи, бути формою організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.
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Л.А. Липко, Б.М. Ляшенко
КОМП’ЮТЕР ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ
ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Розглянуто психолого-педагогічні проблеми викладання математики в загальноосвітній школі. Для
вивчення елементів математичного аналізу пропонується комп’ютерна навчаючо-контролююча
програма. Наведено принципи побудови програми, підбору тестів та системи вправ, методів контролю
рівня знань учнів.
У сучасних умовах певний обсяг математичних знань, добре володіння математичними методами і
деяке знайомство зі специфічною мовою математики стали обов'язковими елементами сучасної
культури. Навички розумової діяльності, що одержують учні в процесі правильно організованого
навчання математики, формування в процесі вивчення предмету готовності до наполегливої праці, до
подолання труднощів будуть необхідні їм у майбутньому, причому незалежно від того, яку професію
обере кожен з них. Вивчаючи математику, учні набувають умінь аналізувати, узагальнювати, виділяти
необхідні та достатні умови. Все це сприяє формуванню в учнів мислення, розвитку їх мови й особливо
таких якостей висловлення думки, як порядок, точність, обгрунтованість. Одна з характерних
особливостей сучасного викладання математики полягає в тому, що в загальній освіті більше уваги
приділяється методиці введення нових понять. Розвиток понятійного мислення має найбезпосередніше
відношення до загального розвитку і формування наукового світогляду.
Але і в методиці викладання математики існують свої проблеми і труднощі. Частина з них пов’язана з
викладанням елементів вищої математики у старших класах. Значно зростає складність матеріалу,
підвищуються вимоги до розумової діяльності учнів, адже математика – абстрактна наука. На відміну
від більшості інших дисциплін, що викладаються в школі, вона має предметом свого вивчення не
оточуючі нас об’єкти реального світу, а абстрактні форми і кількісні відношення, властиві цим об’єктам.
Абстракція проявляється в математиці у складних формах, утворюючи її головну сутність. Це і створює
чимало труднощів при засвоєнні учбового матеріалу. При вивченні алгебри та початків аналізу в
старших класах це проявляється особливо сильно.
Поняття границі, первісної, інтегралу часто вивчаються формально і залишаються незрозумілими
школярам. Причиною є традиційна система викладання математики в школі. Спостерігається тенденція
до "приземленості" шкільного курсу математики. Традиційний підхід до вивчення математики проявляє
обмеженість своїх можливостей (вона пояснюється прихильниками традицій як обмеженість вікових
можливостей школярів) при навчанні початкам аналізу, при ознайомленні учнів з основними поняттями
аналізу, які є складними і багатогранними. І саме ці якості при традиційному підході перетворюються в
труднощі, які важко перебороти.
Дані опитування вчителів свідчать, що переважна більшість вкрай не задоволена відсутністю
продуктивно працюючих методик із питань викладання початків аналізу і вважає однією з
першочергових задач – пошук ефективних засобів навчання.
Методисти і психологи радять розглядати якомога більше вправ творчого та нестандартного
характеру, використовувати наочність, але це потребує великих затрат часу, а якщо врахувати
переповненість класів сучасних шкіл, вимогу залучити до активної діяльності всіх учнів незалежно від
їх здібностей, то стає зрозумілим, як важко вчителю використати відведений час таким чином, щоб
реалізувати і виховну, і розвиваючу, і навчальну мету кожного уроку. Тому переважна більшість учнів не
отримує знань належного рівня, засвоюючи лише обов’язковий мінімум.
Ще один аспект проблем викладання математики в старших класах, пов’язаний з необхідністю
враховувати індивідуальні особливості кожного учня.
Відомо, що вроджені психологічні задатки дітей неоднакові, а якщо додати, що умови виховання у
кожної дитини особливі, то стає зрозумілим той факт, що неможливо досягти однакових знань в учнів,
навіть якщо створити добрі умови. Та чи потрібно взагалі намагатися “підігнати” всіх до одних вимог?
Адже суспільство прагне до найбільш раціонального використання потенційних можливостей кожної
людини.
Вчені-фахівці та педагоги-практики погоджуються, що виховати гуманне, високоосвічене молоде
покоління можна лише за умови індивідуального підходу до кожної дитини і диференціації навчання на
всіх рівнях.
На нашу думку, одним із шляхів розв’язання даних проблем стає залучення ЕОМ як одного із засобів
навчання. Широкі графічні, комунікаційні можливості комп’ютера, зацікавленість сучасної молоді в
оволодінні навичками роботи з ним сприятимуть поліпшенню результатів навчання. ЕОМ дозволить
зробити вивчення математики більш цікавим та грунтовним.
Незважаючи на унікальні та безмежні можливості застосування комп’ютерів у системі освіти, без
добротного програмного забезпечення навіть найдосконаліша техніка залишиться мертвим, хоч і
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дорогим брухтом. Тому одним із найважливіших завдань на сьогоднішній день є розробка якісних
комп’ютерних систем навчання, які б органічно поєднались із вже існуючими засобами. При цьому
особливу увагу потрібно приділити проблемі забезпечення комп’ютерними системами навчання в
загальноосвітніх школах, бо саме там закладаються підвалини високоосвіченості, всебічного розвитку,
активності та прагнення до творчої праці.
Для практичного застосування в школі при вивченні теми “Первісна та інтеграл” в курсі алгебри і
початків аналізу 11 класу загальноосвітньої школи створена відповідна навчально-контролююча
програма. При розробці даної програми були враховані психологічні рекомендації фахівців і принципи
диференціації та індивідуалізації процесу навчання. Наведемо деякі принципи та ідеї, що були покладені
в основу її алгоритму.
Використання тестів та усних вправ.
У пропонованій програмі перевірка засвоєння знань проходить у формі тестування. Ця форма
контролю набирає все більшої популярності. Тести корисні після закінчення вивчення теми на уроках
заключного повторення. Грамотно складений тест має ряд переваг:
a) оперативно виявляє знання, уміння і навички учнів, а також розуміння ними закономірностей, які
лежать в основі фактів, що вивчаються. Це забезпечується тим, що задачі й питання підбираються в
результаті аналізу матеріалу, а отже, враховуються труднощі засвоєння і характер можливих помилок;
б) дозволяє протягом короткого часу отримати уявлення про прогалини в знаннях і допомагає
організувати роботу щодо попередження відставання учнів;
в) надає вчителю можливість перевіряти знання, уміння і навички на різних рівнях та здійснювати
диференційоване навчання;
г) сприяє раціональному використанню часу на уроці;
д) активізує мислення школярів.
Перший етап тесту – теоретичний. Він однаковий для всіх, адже, як видно з програми, теоретичний
матеріал обох рівнів мало чим відрізняється. На цьому етапі тесту перевіряється знання учнем основних
понять даної теми, які є базою для розв’язування практичних вправ:
- означення первісної функції;
- основна властивість первісної;
- формула для знаходження площі криволінійної трапеції;
- означення криволінійної трапеції;
- формула Ньютона – Лейбніца.
Серед трьох варіантів тверджень учень повинен обрати правильне. Причому хибні відповіді і в цих
завданнях, і в інших містять такі помилки, які учень може допустити, маючи певні прогалини в знаннях.
Формулювання всіх тверджень ідентичні тим, які даються в діючому шкільному підручнику з алгебри
і початків аналізу [1], тому учні повинні добре впоратись із даним етапом тесту.
Другий етап тестування – практичні завдання двох рівнів складності. Всі вправи мають усний
характер, адже спеціалісти-психологи і методисти радять: для закріплення навичок на уроках алгебри
треба використовувати усні вправи, бо вони дозволяють прискорити темп роботи, посилюють інтерес
учнів, допомагають розвивати кмітливість.
Усні вправи ефективні своєю вдаваною легкістю, емоційністю, діють на учнів мобілізуюче, своєю
простотою захоплюють і слабких учнів, створюють особливу сприятливу обстановку в класі. Усні
вправи, вимагаючи досить великих розумових зусиль, сприяють розвитку уваги та пам’яті дітей.
Відомо, що засвоєння понять відбувається не при заучуванні, а в процесі самостійних пошуків їх
істотних ознак. Засвоїти поняття означає не лише знати означення і властивості, а й уміти застосувати
його на практиці, уміти ним оперувати. Усвідомлене, глибоке і міцне знання вивченого поняття дозволяє
включати його в багатоманітні зв’язки і логічні відношення з іншими поняттями в найрізноманітніших
ситуаціях. Це здійснюється через систему вправ.
Поряд з чисто усними вправами ефективно практикуються напівусні (зорові). Окремі записи, графіки
чи схеми даються учневі з певними інструкціями. Такі вправи відіграють велику роль у підвищенні
ефективності навчання.
В систему вправ також включені завдання, що вимагають усних обчислень. Добре відомо, що учні,
які володіють твердими навичками усного рахунку, швидше засвоюють техніку алгебраїчних
перетворень, краще виконують різні завдання, складовою частиною яких є усні обчислення. При усних
обчисленнях розвивається пам’ять учнів, швидкість їх реакції, зосередженість — важливі елементи
загального розвитку. Тому вироблення досить стійких обчислювальних навиків завжди в центрі уваги
досвідчених учителів.
Принципи дидактики при побудові системи вправ.
Потрібно зауважити, що системи вправ обох рівнів побудовані з урахуванням принципів
неперервного повторення, однотипності завдань, використання контрприкладу та інших.
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Принцип неперервного повторення реалізується включенням вправ із попередніх розділів. Мета –
посилити увагу і активність мислительної діяльності учнів. Одночасно здійснюється систематичне,
неперервне повторення вивченого матеріалу.
Використання однотипних вправ має свої недоліки і переваги. Використання великої кількості таких
вправ часто призводить до бездумного розв’язування і збільшення кількості помилок. Але з іншого боку,
експеримент, що проводився ще в 70-ті роки, показав: зменшення кількості однотипних вправ погіршило
обчислювальні навички учнів та знизило результат навчання. Багатолітній педагогічний досвід відомих
учителів свідчить: для формування в учнів міцних навиків необхідно зберегти однотипність системи
вправ, а для нейтралізації негативних її моментів - одночасно використовувати й інші принципи.
Велику увагу при підборі завдань було приділено вправам нестандартного характеру та вправам, що
вимагають творчого підходу.
Таким чином, учні мають змогу попрацювати над такими завданнями, які, через широке
використання графіків функцій та ескізів плоских фігур, вимагали б на уроці в звичайних умовах багато
часу.
Використання ЕОМ дає змогу реалізувати всі вимоги, які ставляться до тестів і систем усних вправ,
враховуючи особливості людської психіки, і тим самим досягти якнайкращих результатів.
Організація контролю.
Процес викладання математики не може бути ефективним без стійкого зворотного зв’язку (учень —
учитель), що дає вчителю інформацію про рівень засвоєння матеріалу, про знання, уміння і навички
учнів, про труднощі, які виникли. Саме контроль дозволяє вчителю здійснювати зворотній зв’язок і
використовувати його для з’ясування того, чи досягнута мета навчання.
Перевірка знань, умінь та навиків учнів на уроках математики неодноразово обговорювалась у
педагогічній і методичній літературі, але і до цього часу в цьому питанні багато протиріч, що
ускладнюють вибір більш доцільної та раціональної системи контролю.
Оцінка роботи учня залишається в деякій мірі суб’єктивною. Так, вона може залежати від особистості
вчителя. За одну і ту ж роботу учень може отримати різні оцінки у різних вчителів.
Оцінка може бути виставлена за доведення теореми чи розв’язок складної задачі, але у ряді
випадків - за відповідь на простеньке питання чи розв’язок нескладної вправи. Таким чином, за
виставленими в класному журналі оцінками важко визначити фактичний рівень знань, умінь і навиків
учнів.
Як свідчить досвід багатьох учителів, дуже ефективно себе зарекомендував індивідуальнотематичний контроль, який передбачає облік знань кожного учня з кожної теми. Така система контролю
передбачає також широке використання різноманітних тестувань і є дуже результативною при
використанні технічних засобів навчання, зокрема електронно-обчислювальної техніки.
На нашу думку, тематичний контроль дає найбільш об’єктивні оцінки роботи учнів, тому створена
програма передбачає використання саме такої системи контролю.
Необхідно відзначити, що часто досить важко оцінити знання, вміння та навички учнів за
п’ятибальною системою, тому виставлення оцінок нерідко коментується таким поясненням, як "чотири з
плюсом", "натягнута трійка", "п'ять з мінусом" тощо. Але п'ятибальна система давно ввійшла у
вітчизняну педагогічну практику і стала традиційною. Використання ЕОМ як одного з засобів контролю
дає змогу по-новому вирішувати цю проблему.
В даній програмі за кожну правильно виконану вправу учень отримує 5 балів. Максимальна кількість,
яку можна набрати, – 100 балів. Закінчивши тестування, учень отримує повідомлення про результати
своєї роботи: час, який був затрачений, рівень складності, набрана кількість балів та дані про те, з якими
видами вправ учень впорався, а з якими ні, але оцінку комп’ютер не виставляє. Відповідна інформація
зберігається у спеціальному файлі, вчитель має змогу ознайомитися з нею у будь-який час.
Психологи та методисти вважають: факт виставлення оцінки учневі комп'ютером може мати
негативні наслідки, бо при цьому не враховуються індивідуальні особливості учня. Оцінка ж повинна
бути не тільки об’єктивною, але й такою, що дійсно стимулює процес навчання, адже це теж є одним із
завдань контролю. Лише вчитель, який знає індивідуальний темп роботи учня, попередні успіхи та
невдачі, бачить загальний емоційний стан дитини, може адекватно оцінити самостійну роботу учня.
Отже, проаналізувавши інформацію про тестування та використовуючи власні спостереження, вчитель
виставляє оцінку за традиційною п'ятибальною системою.
Зовнішня структура програми.
Програма розроблена як один із засобів контролю знань, умінь і навичок учнів з теми “Первісна та
інтеграл” в 11 класі загальноосвітньої школи 1 - 3 ступенів та реалізована мовою PASCAL для
використання на всіх видах ІВМ-сумісної електронно-обчислювальної техніки з монітором VGA.
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в загальноосвітній школі

Зовнішню структуру програми можна подати у вигляді схеми:

Про програму

Тестування

Результати

Вихід

Вибір
Теоретичний
етап
Вибір
рівня

Практичний
етап 1 рівня

Практичний
етап 2 рівня

Повідомлення
результатів

Меню програми містить такі пункти:
Про програму
— короткі відомості про структуру програми та правила користування нею;
Тест
— проведення тестування;
Результати — збереження інформації про результати тестування;
Вихід
— завершення роботи з програмою.
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Алгебра і початки аналізу: Навч. посібник для 10-х і 11-х кл. серед. шк /За ред. А.М. Колмогорова/ - К.: Рад. школа, 1991. – 336 с.
Липко Людмила Анатоліївна - вчитель інформатики Брусилівської загальноосвітньої школи №1.
Наукові інтереси:
- методика викладання математики;
- інформатика та методика її викладання.
Ляшенко Борис Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та
інформатики Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- математичне моделювання і чисельні методи;
- інформатика та методика її викладання.
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УДК 378.147:515.4

І.Г.Ленчук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗОБРАЖЕНЬ В АКСОНОМЕТРІЇ. ТІЛА ОБЕРТАННЯ
Обгрунтовуються основи виконання в ортогональних проекціях вірних і наочних зображень тіл
обертання. Майже очевидні проеційні взаємозалежності спонукають до створення тривіальних
побудовних алгоритмів
Немає жодних сумнівів, що стереометрія строгістю геометричних форм і співвідношень, які
повсюдно унаочнюються, робить досить відчутний внесок у процес формування активного зорового
сприйняття навколишньої дійсності, розвиває відчуття гармонії та пропорції, спостережливість, уяву,
вчить мислити просторовими образами.
Вміння виконати просторовий малюнок з натури (чи з уяви, що значно важче), правильно відтворити
у мозку оригінал за його зображенням (читання проеційного креслення) можливі лише за обставин
засвоєння основних правил умовного зображення просторових фігур на картинній площині та прийомів,

Ðèñ.2
Ðèñ.1
що забезпечують їх наочність. Такі правила слугують тим, хто вчиться, орієнтувальною основою в
певній послідовності конструктивних операцій із зображення неплоскої фігури.
«Графічна грамотність і вміння вільно малювати обов’язкові для кожної освіченої людини і особливо
для людей, які займаються творчою діяльністю в різноманітних областях науки і техніки. При
конструюванні машин, апаратів чи споруд конструктору необхідно робити від руки замальовки
розроблюваних об’єктів у декількох варіантах, із яких він вибирає той, який найбільше відповідає
естетичним вимогам. Для прикладу на рисунку 1 наведено один із творчих нарисів, який виконав від
руки акад. С.П.Корольов, а на рисунку 2 - нарис авіаконструктора О.К.Антонова» (цит. і рис. за кн. [1]).
Логічна організація наукового обгрунтування вихідних положень і стрижневих тверджень теорії
специфічних аксонометричних зображень М.Ф.Четверухіна, становлення принципів і структурування
форм та методів роботи, відпрацювання доказово незаперечних правил-орієнтирів їх практичної
реалізації, пошук засобів удосконалення техніки графічних операцій немислимі без вичерпної
поінформованості про конструктивні особливості вірних і наочних проеційних креслень як
многогранників [2], так і найпростіших, найбільш вживаних тіл обертання. Адже відомо, що тільки у
навчальній практиці конуси, циліндри і кулі зустрічаються не лише як стереометричні фігури
сформульованої задачі на обчислення, доведення чи побудову. В технічному малюванні, наприклад, вони
є елементами наочно зображуваних деталей машин і механізмів, які в сукупності представляють
найрізноманітніші комбінації (комплекси) відомих геометричних тіл.
Найбільш трудомістким у виконанні круглого тіла є викреслювання еліпса - проекції кола, що
виконує в оригіналі роль основи поверхні або ж її паралелі, а інколи - меридіана.
У нашому виборі методу зображень [2] гарантом наочності останніх є, як відомо, аксонометричні
напрямки, а їх вірність гарантують умовні співвідношення між визначальними елементами основи тіла
та, безсумнівно, відомі (спільні) інваріанти паралельних проекцій і перетворення подібності. Отож-то
будувати еліпс в ізометрії від руки доцільно за такою схемою (рис.3,а),б)):
1. Проводимо аксонометричні осі.
2. Відкладаємо в обох напрямках осей Ox і Oy однакове число одиничних відрізків (зручно R кола
в оригіналі вибрати кратним 7); одержимо точки E, F, G, H еліпса.
3. Відрізок OE розділимо точкою М у відношенні 5:2.
4. Через точку М проведемо пряму, паралельну осі Oy, і в її перетині з горизонтальною і
вертикальною прямими, інцидентними точці О, одержимо кінці А і D півосей еліпса.
5. Будуємо кінці півосей, яких не вистачає: B=S0(A) і C=S0(D).
6. Проводимо еліпс через вісім побудованих його точок.
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Обґрунтуванням побудови служать наступні міркування. На зображенні трикутник ODM рівносторонній
5 d 5
( Ð MOD= Ð OMD=600, що очевидно), тому CD = 2 × OD = 2 × OM = 2 × × = d » 0,71d ,
7 2 7
5
3 5 3
AB = 2 × AO = 2× 2× OM × cos300 = 2 × d × =
d » 122
, d . Якраз такі співвідношення між осями еліпса і
7 2
7
діаметром кола (прообразом еліпса) встановлює ДЗСТ 2.317-69 для побудови зображень круглих тіл у
збільшеній (практичній) ізометрії.
Алгоритм побудови зображення еліпса в прямокутній диметрії дещо відрізняється від
попереднього (рис.3,а) ,в)). Тут зручно прийняти радіус кола R кратним 10, оскільки, згідно з тим же
стандартом, велика вісь закономірної кривої AB = 1,06d » 1,05d = 1,05 × 20 = 21 , а мала AB
CD = 0,35d =
= 7 одиницям масштабу. Виходячи із цих міркувань, матимемо таку схему
3
елементарних конструктивних операцій:
1. Проводимо аксонометричні осі.
2. В обох напрямках осі Ox відкладаємо однакову кількість одиничних відрізків (по 10) і одержуємо
точки E і F еліпса.
3. В обох напрямках осі Oy відкладаємо в два рази менше число відрізків (по 5) і одержуємо ще дві
точки G i H того ж еліпса; спряжені діаметри EF і GH, як відомо, однозначно визначають шукану криву.
4. На горизонтальній і вертикальній прямих від точки О в обидві сторони відкладаємо 10,5 і 3,5
відрізки відповідно, чим встановимо кінці осей еліпса A, B і С, D (тут, при побудові від руки зручно
користуватися вимірювачем).
5. Будуємо точки E', F', G', H', симетричні точкам E, F, G, H відносно горизонтальної (чи
вертикальної ) прямої.
6. Проводимо еліпс через одержані його дванадцять точок.
Звичайно, якщо взяти до уваги передбачені стандартом розміри осей еліпса, то легко помітити зручні
(умовні) співвідношення між ними, а саме: в ізометрії AB:CD=1,22d:0,17d » 7:4, а в диметрії
AB:CD=1,06d:0,35d » 3:1. Це, без сумніву, може при нагоді значно прискорити і суттєво спростити дії
виконавця від руки:
1. Проводимо пару взаємоперпендикулярних прямих і точку О їх перетину приймаємо за центр
кривої.
2. Від точки О вверх і вниз, вліво і вправо відкладаємо попарно рівні відрізки OC=OD=2(1) од.
довжини, OA=OB=3,5(3) од. довжини, чим визначаємо малу та велику осі еліпса CD i AB відповідно.
3. Обов’язково з урахуванням форми еліпса наводимо криву лінію за правилом: від точки С влівовниз через точку А вправо-вниз до точки D і, аналогічно, - від точки С вправо-вниз через точку В влівовниз до точки D.
Певна практика гарантує достатню якість результату цих графічних операцій.
Побудови на проеційному кресленні решти елементів тіл обертання порівняно прості й у фахівця
належного гатунку не викликають сумнівів. Однак досягти вищого рівня професіоналізму можна лише
через усвідомлення геометричної сутності конструкції кожного тіла (і його елементів), зображення яких
виконуються спочатку за строгими законами ортогонального проеціювання винятково циркулем і
лінійкою. І тільки потім, увівши допустимі та доречні умовності та спрощення, потрібно сформувати
прості й надійні у використанні алгоритми дій від руки. Ефектному досягненню цієї мети на першому
етапі сприятимуть комплексні зображення в ортогональних проекціях, які в літературі ще називають
проекціями Г.Монжа [3].
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1. Зображення кулі та її елементів.
Зображення кулі у випадку її ортогонального проеціювання завжди буде мати обрис у вигляді кола.
При цьому діаметр кола обрису дорівнює справжньому діаметру кулі. Якщо ж в уяві за площину
зображень обрати фронтальну площину проекцій V (образно - площину дошки), а пряму i, що містить
будь-який діаметр обрису, назвати віссю кулі та розташувати перпендикулярно до горизонтальної
площини проекцій H (підлоги), то кожна паралель (коло в перетині поверхні кулі площиною,
перпендикулярною до осі), а серед них і екватор - найбільша із паралелей, що лежить у площині, яка
проходить через центр кулі, будуть проеціюватися на V у відрізки прямих. Тут північний та південний
полюси кулі (точки перетину її поверхні з віссю) займуть відповідно найвище і найнижче розташування,
а головний меридіан суміститься з обрисом цього тіла (меридіаном називається велике коло в перерізі
поверхні кулі будь-якою площиною, що містить вісь; меридіан у фронтальній площині називається
головним).
Зрозуміло, що хоч таке зображення кулі вірне, але воно не є наочним, оскільки її елементи відносно
картинної площини займають частинне розташування.
Як же по-іншому можна розмістити кулю в системі двох взаємно перпендикулярних площині
проекцій H, V, щоб зображення на фронтальній площині давало найбільш повне уявлення цього тіла?
Очевидно, що вісь i потрібно нахилити "на себе" і розташувати її під деяким кутом a ¹ 90 до
горизонтальної площини проекцій H. Тоді образом екватора, як і будь-якої паралелі на V, буде еліпс, а
зображення кулі відразу ж стане наочним. Тут не вистачає лише теоретичного обгрунтування правил
побудови зображень екватора, полюсів і якої завгодно паралелі.
Виявляється, що такі побудови досить просто обгрунтовуються, якщо ввести в розгляд ще одну
площину проекцій, перпендикулярну до двох вище згаданих, - профільну W (стіна в класній кімнаті по
праву руку від учнів). Важливо, що тут вісь кулі i, паралельна W, буде проеціюватися на неї без
спотворення (i"), а екватор і всі без винятку паралелі, розташовані в просторі ортогонально i,- у відрізки
прямих, перпендикулярних i" (рис. 3).
Отже, нехай кулю на епюрі Г.Монжа задано центром 0(0',0"), радіусом R(R'=R") і віссю i(i',i").
Відомо, що еліпс, яким зображається екватор на площині проекцій V, однозначно визначається великою і
малою осями, що є ортогональними проекціями двох взаємно перпендикулярних діаметрів цього
екватора - кола в оригіналі. Шукані діаметри зручно спочатку зафіксувати на профільній площині
проекцій W, а саме, один з яких АВ є профільно-проеціюючим (А"=B"=O"), а інший CD - профільним
(C"D"=CD). Враховуючи належність точок А і В великому колу, розташованому в фронтальній площині
симетрії кулі, а точок C і D - її профільному меридіональному перерізу, шляхом проведення
горизонтальних ліній проеційного зв'язку (на рисунку вони показані стрілками) знаходимо їх фронтальні
проекції A', B' і C', D'. За осями A'B' і C'D' відомим методом будуємо і сам еліпс. Так само на виродженій
проекції кола профільного меридіонального перерізу (або, що те ж саме, на фронтальній проекції осі i')
знаходимо фронтальні проекції N' і S' відповідно північного і південного полюсів кулі.
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Побудова зображення деякої р(p',p") у системі двох взаємно перпендикулярних площин проекцій V ,
W відрізняється від побудови екватора тим, що для відшукування великої осі еліпса p' (див. рис. 4) не
досить провести відповідну горизонтальну лінію зв'язку, а ще й неодмінно потрібно заміряти довжину
цієї осі на профільній площині проекцій W (M'P'=K"L", як два взаємно перпендикулярні діаметри кола,
що проеціюються в натуральну величину на V і W відповідно) і відкласти її певним чином на знайденому
напрямку; крім цього, тут обов’язково встановлюють точки видимості E(E',E") і F(F',F") еліпса на
фронтальній площині проекцій. Оскільки видимість на V визначає фронтальна площина симетрії кулі, то
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точки E', F' належать обрису і, з урахуванням того, що E" º F", вони однозначно будуються в перетині
визначеної лінії проеційного зв’язку з обрисом. Зауважимо також, що кінці великої осі еліпса М', Р'
завжди розташовуються у внутрішній області обрису кулі, «близько» біля обрису, і в жодному разі не
лежать на ньому.
Важливими з практичної точки зору є ще й такі міркування. Оскільки вісь кулі і жорстко пов’язана з
екватором е, то, очевидно, розташування полюсів N', S' і кінців малої осі еліпса С', D', яким зображується
екватор на фронтальній площині проекцій, теж знаходяться у взаємній залежності. Це добре помітно на
профільній площині проекцій: із зменшенням кута нахилу a осі кулі до площини проекцій Н мала вісь
еліпса е' збільшується і навпаки. Взаємна ортогональність цих елементів дозволяє за відомим
зображенням екватора (досить, щоб була задана його мала вісь C'D') будувати певним чином зображення
північного і південного полюсів N' i S', і навпаки, за фронтальними проекціями полюсів - еліпс, що
зображує екватор на цій площині проекцій. Справді, розглянемо два прямокутні трикутники O"N"G" i
D"O"H". Вони рівні, оскільки O"N"=O"D"=R, а Ð O"D"H"= Ð N"O"G", як такі, що утворені відповіднo
двома парами взаємно перпендикулярних прямих. Звідси випливає, що O"G"=D"H". Але ж D"H"=D'O',
що очевидно. Отже, O'N'=O'S'=D'Q'.
Скористуємося цим результатом до побудови на поверхні кулі будь-якого меридіана.
N
A
H

D

E

Q
O
F
K
C

G
B
S

Рис. 5
Відомо, що кожна меридіональна площина містить вісь кулі NS і в перетині з екваторіальним кругом
висікає діаметр, перпендикулярний осі. Отже, відрізок NS і довільний діаметр екватора EF (рис. 5)
однозначно визначають еліпс (як пара спряжених діаметрів), що зображує меридіан, відповідний
діаметру EF. Спробуємо побудувати велику та малу осі цього еліпса. В екваторіальному еліпсі проведемо
діаметр GH, спряжений EF. Він є зображенням діаметра кулі, перпендикулярного меридіональній
площині NOF. Посилаючись на одну з відомих властивостей ортогональної проекції кола, стверджуємо,
що велика вісь AB шуканого еліпса розташовується на площині зображень перпендикулярно до діаметра
GH, а мала вісь CD - на прямій, яка містить GH. Для відшукання малої осі доречні такі міркування . Всі
перерізи поверхні кулі площинами, що проходять через її центр, рівні між собою. Приймемо (в уяві)
меридіональний переріз, що будується, за екватор. У цих умовах точки G і H будуть полюсами кулі.
Згідно з вище наведеними умовиводами, розташування на кресленні полюсів і кінців малої осі екватора
графічно взаємозалежне. Тому за відомими полюсами G і H будуємо малу вісь CD еліпса-меридіана, що
за припущенням виконує роль екватора: 1) від точки О на великій осі еліпса АВ відкладаємо відрізок
ОК, рівний відрізку OG; 2) через точку К ведемо пряму, паралельну GH, до перетину з обрисом кулі в
точці Q; 3) від точки О в обох напрямках прямої GH відкладаємо відрізки OC і OD, рівні відрізку KQ.
Точки C і D-шукані. Далі, за двома осями AB і CD будуємо шуканий меридіональний еліпс.
2. Зображення конуса (циліндра) та його елементів.
З тим, щоб набуті навички в побудові зображень конуса (циліндра) були стійкими і не носили
формальний характер, тут також доцільно звернутися до методу ортогонального проеціювання в системі
двох взаємоперпендикулярних площин проекцій V і W.
Отже, нехай вісь конуса i нахилена на спостерігача й утворює з фронтальною площиною проекцій V
(класна дошка) кут a . На профільну площину проекцій W (стіна справа) такий конус проеціюється у
вигляді рівнобедреного трикутника. При цьому коло в основі конуса вироджується у відрізок прямої,
перпендикулярно розташованої до профільної проекції осі, яка, в свою чергу, містить висоту конуса в
натуральну величину (рис. 6). Тепер за вже відомою схемо, легко будується фронтальна проекція конуса.
Єдине, що тут може викликати певні сумніви у виконавця, то це проведення на площині зображень V
обрисових твірних конуса. Це питання просто вирішується, якщо в системі V, W ввести в розгляд ще й
кулю, співосну з конусом, вписану в нього, і таку, для якої коло в основі буде паралеллю дотику до
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конуса (зображення кулі на W будується елементарно, див. рис.). Тоді видимість поверхні конуса на V
встановлюється через видимість паралелі на поверхні кулі.
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Đčń. 6
Цікавими є й такі факти.
Нехай H-висота конуса в оригіналі, AB=2a і CD=2b - велика та мала осі еліпса в основі конуса на
площині зображень. Чи можна аналітично обрахувати довжину відрізка SO=h, що зображує висоту?
Виявляється, можна.
Проведемо через точку О пряму, паралельну O'S', а через точку А - пряму, паралельну C'D' (див. рис.
6). Зафіксуємо їх точку перетину К і розглянемо трикутники OAK і C'M'O'. Вони прямокутні
( Ð OKA= Ð C'M'O'=900), з рівними гіпотенузами (O'C'=OA=a) і рівними гострими кутами
(DС'O'N'~DC'M'O': ÐC'N'O'=ÐC'O'M'=ÐOAK), що очевидно. Отже, DOKA=DC'M'O'. Звідси
C'M'=OK=OC=b. Тому точка К, з одного боку, лежить на колі з діаметром CD, а з іншого, - на колі з
діаметром OA.
Нарешті із трикутника OKA знаходимо
SO=h=OP cos a = H

cos a =

a2 - b2
, а із трикутника OSP
a

AK
=
OA

a 2 - b2
. Це і є аналітичний вираз для висоти конуса на площині зображень.
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Рис. 7

Із наведених міркувань випливає алгоритм побудови зображення конуса циркулем і лінійкою за
заданими його параметрами a, b і H
(рис.7): 1) точку перетину двох взаємно перпендикулярних
прямих, одна з яких розташована горизонтально, а інша - вертикально, приймаємо за центр кола О в
основі конуса; 2) на горизонтальному напрямку фіксуємо велику вісь еліпса АВ=2а, на вертикальному малу CD=2b; 3)відомим методом будуємо еліпс, що визначений цими осями; 4) на відрізках CD і OA , як
на діаметрах, будуємо два кола і шукаємо точку К їх перетину; 5) на промені ОК відкладаємо відрізок
OS'=H і через точку S' ведемо горизонтальну пряму до перетину в точці S з вертикальним напрямом
точки О; 6) із точки S проводимо дотичні (обрисові твірні конуса) до еліпса.
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Цю ж задачу можна інтерпретувати дещо по-іншому, якщо згадати, що конус обертання (як
стереометрична фігура) цілком визначається висотою H і діаметром d=2R кола в основі. Коли ж мова йде
про його наочне зображення в ортогональній проекції, то для визначеності останнього в просторі слід
задати ще й кут нахилу a осі конуса до картинної площини.
Тут SO=h=Hcos a , a=R (згідно з відомою властивістю ортогональної проекції кола) і b=Rsin a (із
трикутника OKA, див. рис. 7). Алгоритм виконання циркулем та лінійкою відповідних графічних
побудов матиме при цьому таку реалізацію: 1) точку перетину двох взаємно перпендикулярних прямих,
одна з яких розташована горизонтально, а інша-вертикально, приймемо за центр кола О в основі конуса;
2) на горизонтальному напрямку відкладаємо велику вісь еліпса AB=2R і на відрізку OA=R, як на
діаметрі, проведемо коло w1 ; 3) в півплощині вертикального напрямку, що містить точку А, з вершиною
в точці О відкладаємо кут, рівний a , і фіксуємо точку К перетину визначеного (похилого) променя з
колом w1; 4) радіусом OK=b проводимо ще одне коло w2 і відмічаємо його точки перетину C і D з
вертикальним напрямом точки О; 5) на промені OK відкладаємо відрізок OS'=H і через точку S' ведемо
горизонтальну пряму до перетину в точці S з тим же вертикальним напрямком; 6) за великою АВ і малою
CD осями будуємо еліпс і з точки S проводимо дотичні до цього еліпса-його обрисові твірні - за схемою,
конструктивно добре зрозумілою з рисунка.
Очевидно, що алгоритм побудови в ортогональній проекції зображення ще однієї (не менш відомої)
стереометричної фігури - прямого кругового циліндра - мало чим відрізнятиметься від щойно описаного
алгоритму. Зокрема, його перші п’ять кроків напевне що залишаться незмінними. І лише на
завершальному етапі, після побудови еліпса нижньої основи, слід чітко визначитися з верхньою основою
циліндра, як з результатом паралельного перенесення вже накресленого еліпса на вектор OS .
Обрисовими твірними розглядуваного тіла обертання слугуватимуть на картинній площині відрізки,
паралельні OS, і такі, які з’єднують кінці великих осей цих двох рівних між собою еліпсів.
Таким чином, наведені алгоритмічні схеми строго обгрунтованих графічних операцій з відомими
круглими тілами дають повне уявлення про конструктивні особливості їх ортогональних проекцій. Тепер
на цій основі неважко сформулювати прості, зрозумілі та зручні в користуванні правила-орієнтири
побудовних дій виконавця в усякій конкретній сфері інтересів. При цьому ще раз привертаємо увагу
користувача до зображень, у виконанні яких ми в першу чергу посилаємося на досить популярний в
інженерній практиці метод прямокутних аксонометричних проекцій. Такий прийом у сукупності із вдало
введеними умовними співвідношеннями між елементами фігури в основі тіла дозволяє просто, швидко і,
що особливо цінно, вірно, запрограмовано наочно будувати від руки проеційні креслення (технічні
малюнки) у будь-якій ситуації навчання чи виробництва. Звичайно ж, суворо дотримуватися всіх наших
настанов потрібно лише на стадії засвоєння грамоти побудов за означеним методом. Із часом досвід,
набуті навички бачення фігури, деталі тощо дозволять остаточно перейти на метод М.Ф.Четверухіна [4].
Однак при цьому вільне виконання зображень у кожному окремому випадку вже не буде викликати у
виконавця негативних емоцій: невпевненість у собі і невизначеність у виборі найбільш вдалого ракурсу
щезнуть; запитання «з чого розпочати ?» і «що за чим ?» теж не будуть більше виникати у його
свідомості.
Необхідно також наголосити, що, здійснюючи графічні операції від руки, не потрібно боятися
відкладати одиничні відрізки, які реально звичайно ж відрізняються один від одного. По-перше, похибки
таких дій не сумуються, а взаємно знищуються (один відрізок більший від еталона на долі міліметра,
інший менший і т.д.). По-друге, з досвідом у кожного, хто практикує, відпрацьовується відчуття
постійної довжини - свій власний еталон у допустимих межах, і він, як правило, оперує одним і тим же
відрізком при всіх побудовах на картинній площині (екрані) відповідного формату. І, по-третє,
працюючи «на око», не слід забувати, що в цій ситуації незамінним помічником є циркуль (вимірювач),
особливо на початковій стадії навчання. Доброю підмогою в естетичному оформленні результатів роботи
залишаються олівці різної твердості та положення ДЗСТ 2.303-68 «Лінії». Чітко дотримуватися вимог
саме цього стандарту на відповідальних проеційних кресленнях просто необхідно.
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П.А. Вещицький, С.П. Вещицький
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРОСТОРУ І ЧАСУ В УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ФІЗИКИ
В статті освітлюються питання формування в школярів наукового світогляду в процесі вивчення
шкільного курсу фізики. Показано, на якому матеріалі з фізики розкриваються основні властивості
простору і часу, зв’язок між ними і рухомою матерією.
Науковий світогляд грунтується на тому, що різноманітні явища у світі є різними видами рухомої
матерії, яка не може рухатися інакше, ніж у просторі й часі.
Стосовно фізики це означає, що всі фізичні явища і процеси протікають у просторі й часі, тому
пояснити і зрозуміти природні процеси без наукового розуміння простору і часу неможливо. Від
правильного розуміння простору і часу в значній мірі залежить світогляд людини, розуміння нею
оточуючого світу.
Вивчення курсу фізики у середній школі дає всі необхідні можливості для формування в учнів
елементарних, але наукових уявлень про простір і час. Ці можливості значно розширюються при
введенні в шкільний курс фізики елементів теорії відносності, бо, як відомо, сучасні уявлення про
простір і час грунтуються саме на висновках з цієї теорії. Наше завдання полягає в тому, щоб з'ясувати,
на якому матеріалі фізики формувати в учнів наукове розуміння простору й часу і тим самим розвивати у
них елементи наукового світогляду.
Ще до вивчення систематичного курсу фізики учні повсякденно стикаються з поняттями простору і
часу та звикають вважати їх чимсь інтуїтивно зрозумілим. Проте тільки на перший погляд ці поняття
дуже прості, насправді вони неймовірно складні. Тому й формувати ці поняття потрібно поступово,
протягом вивчення всього курсу фізики у старших класах, переходячи від з'ясування найпростіших
властивостей простору і часу до складніших.
Уже на першому уроці з механіки учні дізнаються, що оточуючий нас світ являє собою матерію, що
рух матерії відбувається у просторі й часі. На цьому ж уроці учнів потрібно ознайомити і з
найпростішими властивостями простору і часу.
Існування тіл у просторі означає, що кожне з них має певні розміри і форму, займає цілком певне
місце відносно інших тіл. Кожне з тіл має три виміри: довжину, ширину і висоту. Це свідчить про
тримірність простору. Під час руху тіло змінює своє положення відносно інших тіл, проходить при
цьому цілком певний шлях. Отже, і рух тіл відбувається у просторі.
Поруч з протяжністю фізичні процеси характеризуються тривалістю існування, послідовністю стадій
розвитку. Різні фізичні явища відбуваються або одночасно, або одне з них раніше від іншого чи пізніше.
Це й означає, що матеріальні тіла існують і рухаються в часі.
Відомості про простір і час розширюються при розгляді питання "Система відліку. Відносність
механічного руху." Положення тіла у просторі можна визначити тільки відносно якогось іншого тіла.
Його називають тілом відліку. Така властивість простору, яка характеризує положення тіл, немислима
без самих матеріальних тіл. Рух тіла безвідносно до інших тіл теж немислимий.
Всякий матеріальний процес протікає не миттєво, а характеризується цілком певною тривалістю,
тобто протікає в часі. Це свідчить про те, що і час нерозривно зв'язаний з рухом матерії.
На жаль, ідея протікання фізичних процесів у просторі й часі підкреслюється у більшості випадків
лише при розгляді відносності механічного руху, а далі забувається. Вона ж повинна підкреслюватись
при розгляді рівномірних і нерівномірних рухів, закону інерції й інерціальних та неінерціальних систем,
другого закону Ньютона, принципу відносності Галілея і т.д. Не менші можливості для з'ясування
нерозривного зв'язку простору і часу з рухом матерії дає вивчення складніших фізичних форм руху
(теплової, електричної, внутріатомної та внутріядерної).
Той факт, що простір і час є формами руху матерії, проявляється в тому, що в будь-який фізичний
закон в явній чи неявній формі входять просторові й часові характеристики. Це підкреслюється учням,
починаючи з закону рівномірного руху s=vt і закінчуючи законами теорії відносності.
Така систематична робота застереже студентів від субстанційного розуміння простору і часу. Згідно з
субстанційною концепцією, простір і час розуміються як незалежно існуючі поруч з матерією, як її
порожні вмістилища. Простір - це чиста протяжність, а час - чиста тривалість, в які ніби занурені
матеріальні тіла. Субстанційний погляд на простір і час одним з перших висловив Демокріт. Своє
завершення субстанційна концепція простору і часу отримала у класичній механіці, зокрема Ньютона.
Для опису руху тіла у просторі й часі вводяться просторові й часові характеристики. Оскільки
реальний простір тривимірний, то і просторових характеристик три. Часова характеристика – проміжок
часу одна. Це обумовлено тим, що час на відміну від простору одномірний. Для фіксування певної події в
часі досить однієї величини – проміжку часу, відрахованого від деякого початкового моменту.
Сукупність тіла відліку, годинника, просторових і часових координат становить систему відліку,
стосовно якої положення матеріальної точки визначається цілком точно.
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Важливою рисою часу є його незворотність. Час протікає в одному напрямі від минулого через
сучасне у майбутнє. У минуле ніколи не можна повернутись. Ніколи не повториться той момент часу,
коли людина вперше стала на ноги, вперше переступила поріг, склала останній екзамен на атестат
зрілості.
На відміну від часу простір оборотний у тому розумінні, що в довільну його точку можна
повернутись скільки завгодно разів.
Майже ніхто з випускників середніх шкіл не може відповісти на запитання: на якій підставі за тіло
відліку вибирають довільне тіло, або чому за початок відліку часу вибирають довільний момент часу.
Виявляється, що абсолютна більшість випускників середніх шкіл не чула про однорідність простору і
часу.
Однорідність простору означає рівноправність усіх його точок, відсутність будь-яких особливих
точок. Тому байдуже, з яким саме тілом зв’язується інерціальна система відліку. Однорідністю простору
пояснюється однакове протікання фізичних процесів при однакових умовах в усіх точках простору.
Завдяки однорідності простору всі закони фізики мають місце на всій земній кулі. У кожній точці земної
кулі тіла рухаються рівномірно і прямолінійно або перебувають у стані спокою при рівності нулю
рівнодійної всіх сил, що діють на розглядуване тіло. Якщо рівнодійна цих сил не рівна нулю, то всі тіла
набувають прискорення, яке визначається за другим законом Ньютона. У будь-якій точці на Землі явище
електролізу підлягає законам Фарадея.
Однорідність часу означає рівноправність усіх його моментів. Протікання часу саме по собі не
впливає на протікання природних процесів. Закони фізики, хімії, біології та інших наук, відкриті
вченими багато років тому, мають місце і тепер. Закони небесної механіки, відкриті ще в XVII ст., тепер
з успіхом використовуються при запуску штучних супутників Землі. Закон електромагнітної індукції,
відкритий Фарадеєм у першій половині XIX ст., з великим успіхом застосовується у сучасній електро- і
радіотехніці. Завдяки рівноправності всіх моментів часу ми й вибираємо за початок відліку часу будьякий з цих моментів.
Ізотропність простору означає рівноправність усіх можливих напрямків. Жоден з напрямків у
просторі не має переваг над іншими. Світло від джерела поширюється в усіх напрямках за одними і тими
ж законами. Під дією однакових сил тіла рівних мас отримують однакове прискорення незалежно від
напрямку дії цих сил. На відміну від простору час ізотропний. Він протікає лише в одному напрямі від
минулого до майбутнього.
Однорідність та ізотропність простору й однорідність часу лежать в основі галілеївського принципу
відносності та в основі спеціальної теорії відносності.
Розуміння простору і часу класичною механікою повністю виражається перетвореннями Галілея. З
них випливає, що просторова координата у рухомій системі залежить як від просторової, так і від часової
координати в нерухомій системі x’=x-vt . Часова ж координата в рухомій системі залежить тільки від
часової координати в нерухомій системі й зовсім не зв’язана з просторовими t’=t. Таким чином, час у
класичній механіці розглядається абсолютно незалежно від простору.
Основними метричними характеристиками простору і часу в класичній механіці є віддаль між двома
точками і проміжок часу між двома подіями, що відбуваються у цих точках. З перетворень Галілея
випливає абсолютний характер довжин і проміжків часу. Проміжки часу і довжини не залежить одне від
одного і від системи відліку. Це ньютонівський абсолютний простір і ньютонівський абсолютний час.
Класична механіка розглядає швидкості, малі, порівняно із швидкістю світла. При таких малих
швидкостях проявляються лише зовнішні, найпростіші властивості простору і часу, і не проявляється ні
зв’язок простору і часу з рухом матерії, ні зв’язок між простором і часом. На основі цього й було
зроблено висновок про абсолютний простір і абсолютний час. У цьому обмеженість класичної механіки.
Знімає цю обмеженість спеціальна теорія відносності.
Наступне поглиблення понять простору і часу повинні отримати учні при вивченні елементів
спеціальної теорії відносності. Ідея єдності простору і часу з рухомою матерією в спеціальній теорії
відносності виступає найчіткіше порівняно з іншими розділами фізики. Теорія Ейнштейна розкрила
конкретні зв’язки простору і часу з рухомою матерією і першого з другим, виразивши ці зв’язки строго
математично певними законами. Зв'язок простору і часу з рухомою матерією виражається зокрема в
тому, що одночасність події є не абсолютною, а відносною. Події, одночасні в одній з матеріальних
систем, не одночасні в інших матеріальних системах.
Математичним апаратом теорії відносності служать перетворення Лоренца, в які просторові та часові
координати входять на рівних правах. Просторова і часова координати у рухомій інерціальній системі
залежать і від просторової, і від часової координат у нерухомій системі. Цим самим стверджується
нерозривний зв’язок простору і часу.
З перетворень Лоренца і з відносності поняття одночасності випливає відносність довжин і
проміжків часу. На відміну від класичної механіки у спеціальній теорії відносності довжини і проміжки
часу втрачають свій абсолютний характер. Довжина і проміжок часу перестають характеризувати лише
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самі матеріальні тіла, вони стають відносними величинами і характеризують відношення матеріальних
об’єктів.
Щоб полегшити студентам зрозуміти відносний характер простору і часу, необхідно виконати певну
попередню роботу. Відносність значної кількості величин не таке вже рідкісне явище як у фізиці, так і в
повсякденному житті. До з’ясування відносності простору і часу у попередніх розділах фізики повинна
бути з’ясована відносність руху і спокою, переміщення і траєкторії, рівномірного і прямолінійного руху,
швидкості й т.д. Така пропедевтика у значній мірі застереже учнів від динамічної концепції розуміння
кінематичних релятивістських ефектів скорочення довжини і сповільнення часу.
Суть цієї концепції, висунутої Лоренцом і Фіджеральдом ще до виникнення теорії відносності,
полягає в тому, що всі тіла в напрямі свого руху скорочуються за формулою:
(1)
v2
l = l0 1 - 2

c

Таке скорочення викликане дією певних сил на тіло й аналогічне до зміни розмірів тіл при нагріванні
або при деформаціях. Згідно з динамічною концепцією у формулі (1) l0 - абсолютна довжина тіла.
Динамічне тлумачення релятивістських ефектів носить механістичний характер, бо зв’язане з
абсолютним простором і намагається зберегти абсолютну довжину.
Насправді ж релятивістська формула (1) стверджує, що всяке тіло, як би швидко воно не рухалось
відносно деякої системи відліку, в нерухомій відносно нього системі буде мати одну і ту ж довжину l0 .
Ця довжина l0 називається власною довжиною тіла. Теорія відносності стверджує, що скорочення
довжини і сповільнення часу реальні, але відносні ефекти. Скорочення довжини і сповільнення часу
залежать від швидкості взаємного руху інерціальних систем. В одній і тій же системі час по-різному тече
відносно цієї ж системи і системи, яка рухається стосовно першої прямолінійно і рівномірно. У кожній
системі свій час. Скільки існує інерціальних систем, стільки ж існує довжин одного і того ж тіла.
Безглуздо ставити питання, у якій системі відліку час тече по-справжньому або у якій системі тіло має
справжню довжину. З точки зору спеціальної теорії відносності всі інерціальні системи рівноправні.
Довжина виражає відношення тіла до системи відліку і має зміст щодо конкретної системи. Так само
проміжок часу не є характеристикою подій самих по собі, а виражає їх відношення до системи відліку і
тільки в ній має зміст. Релятивістські ефекти стають помітними при наближенні швидкості інерціальних
систем до швидкості світла. Класична механіка займалась вивченням повільних рухів і не могла виявити
внутрішнього зв'язку між простором і часом, а також зв'язку простору і часу з рухом матерії.
Завершення формувань понять простору і часу здійснюється при розгляді основних положень
загальної теорії відносності. У ній встановлюється ще глибший, ніж у спеціальній теорії відносності,
зв'язок між матерією і простором та часом. Загальна теорія відносності твердить, що простір є
евклідовим лише при відсутності мас. Наявність мас призводить до зміни простору і часу. Простір
набуває кривизни. Чим більші маси тіл, тим більша кривизна простору. Рух тіла з інерції у такому
просторі відбувається не по прямій, як у просторі Евкліда, а по деякій кривій. В області дії мас (інакше
кажучи, в полі тяжіння) змінюється і ритм часу. Чим сильніше поле тяжіння (чим більші маси тіл), тим
повільніше тече час.
Наслідком систематичної роботи вчителя, спрямованої на формування наукових понять простору і
часу, повинно бути розуміння учнями в елементарній формі, що рухома матерія визначає властивості
простору і часу. Поза рухомою матерією не існує ні простору, ні часу. Не існує матерія поза простором і
часом. Простір і час як форми буття рухомої матерії, перебувають у нерозривній єдності. Вони
нерозривно зв'язані одне з одним і з матерією, але разом з тим об'єктивно розрізняються. Простір
характеризує протяжність матеріальних об'єктів, їх розміщення щодо інших об'єктів. Час характеризує
послідовність матеріальних процесів, їх тривалість.
Вещицький Панас Анатолійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- теорія і методика викладання фізики.
Вещицький Сергій Панасович - курсовий
радіоелектроніки.
Наукові інтереси:
- теорія і методика викладання фізики.
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УДК 681.142.004.1(07)

О.В. Пастовенський
ВИВЧЕННЯ MS DOS І NORTON COMMANDER У ШКОЛІ
Пропонуються методичні поради для організації роботи школярів у групі при вивченні MS DOS і Norton
Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.
Очевидно, що вивчення операційних систем та оболонок у школі сприяє виробленню в дітей міцних
умінь і навичок роботи з ПЕОМ, формуванню в них алгоритмічного мислення, розвитку пізнавальних
інтересів. Проте необхідні методики в даний час тільки створюються. Зокрема, мало напрацьовано
рекомендацій щодо організації в школі практичної роботи учнів із комп’ютером. Як показує досвід, на
початковому етапі вивчення MS DOS і Norton Commander доцільною є синхронізація навчальної
діяльності учнів у групі. Однак на практиці в розв’язанні цієї проблеми виникають певні труднощі.
Причинами їх є:
— різниця в конфігураціях шкільних ПЕОМ;
— відмінності у файлових системах жорстких дисків учнівських комп’ютерів;
— збої в роботі окремих ПЕОМ внаслідок помилок дітей;
— відсутність посібників, що враховують файлові системи учнівських комп’ютерів.
Методична література, яка допомагала б розв’язати дану проблему, практично відсутня. Спробою в
деякій мірі ліквідувати цю прогалину є посібники [1,2].
У даній роботі пропонуються методичні поради для організації синхронної роботи школярів у групі
при вивченні MS DOS і Norton Commander на основі використання описаних далі системних дискет і
згаданих посібників.
Вивчення MS DOS із школярами доцільно розпочати з версії 6.22. Ядро даної операційної системи
займає на диску та в оперативній пам’яті небагато місця, тому навіть на комп’ютерах “Пошук-2” її
використання є доцільним. Можливості DOS 6.22 порівняно з версією 3.30 значно ширші, зручніше
працювати з такими її командами, як dir, cd тощо. Крім того, довідкова система цієї ОС містить повну
інформацію про її внутрішні та зовнішні команди.
Для практичної роботи з DOS на комп’ютерах без жорсткого диска з оперативною пам’яттю 1 Мбайт
за допомогою системної дискети доцільно створити в оперативній пам’яті ПЕОМ (використовуючи
драйвер ramdrive.sys) віртуальні диски. На один з них можна скопіювати потрібні для роботи файли. На
дискеті бажано встановити захист від запису, а операції з файлами і каталогами виконувати на RAMдисках. Це пришвидшує роботу і зберігає дисководи комп’ютера.
Системну дискету А: потрібно відформатувати за допомогою команди format А: /s операційної
системи MS DOS 6.22. На диску А: можна розмістити такі каталоги і файли:
ANTIVIR (DRWEB (drweb.exe, drweb.hl1, drweb.ini,));
DOS (country.sys, deltree.exe, diskcopy.com, format.com, help.com, help.hlp, himem.sys, label.exe,
ramdrive.sys, sys.com, undelete.exe, xcopy.exe);
GAMES (CARDS (nshift.exe, egavga.bgi, trip.chr); COMERS (comers.exe));
NC (dirinfo, nc.exe, nc.ext, nc.hlp, nc.ini, nc.mnu, ncmain.exe);
QBASIC (qbasic.exe, qbasic.hlp);
SERVICE (900.com, abort.com, amouse.com, keyukr.com);
Io.sys, Mdos.sys, autoexec.bat, command.com, config.sys, dirinfo, treeinfo.ncd.
Файл config.sys:
device=A:\DOS\himem.sys
country=007,,A:\DOS\country.sys
device= A:\DOS\ramdrive.sys 284 /e
device= A:\DOS\ramdrive.sys 100 /e
Файл autoexec.bat:
@echo off
copy command.com C:\> nul
set comspec=C:\command.com
C:
md WORK
md NC3
md SET
path A:\DOS;C:\NC3;A:\QBASIC
copy A:\SERVICE\900.com WORK > nul
copy А:\SERVICE\abort.com WORK > nul
copy A:\NC\*.* NC3 > nul
copy A:\dirinfo > nul
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opy A:\config.sys SET > nul
copy A:\autoexec.bat SET > nul
copy A:\treeinfo.ncd SET > nul
WORK\900
WORK\abort
A:\SERVICE\keyukr
cls
У каталозі DOS розміщено файли, необхідні для конфігурації системи, надання довідкової інформації
та вивчення найважливіших команд (format, diskcopy тощо). Файли каталогу QBASIC потрібні як для
вивчення мови програмування, так і для роботи довідкової системи MS DOS 6.22.
Після запуску комп’ютера з даної системної дискети за рахунок додаткової оперативної пам’яті
ПЕОМ буде створено віртуальний диск С: на 287 Кбайт, на якому будуть розміщені такі каталоги і
файли:
NC3 (dirinfo, nc.exe, nc.ext, nc.hlp, nc.ini, nc.mnu, ncmain.exe);
SET (autoexec.bat, config.sys, treeinfo.ncd);
WORK (900.com, abort.com);
command.com, dirinfo
та порожній електронний диск D: на 99 Кбайт. Отже, для учнів моделюється робота з кількома логічними
дисками вінчестера. Зрозуміло, RAM-диски можна зробити більшими, якщо дозволяє розмір оперативної
пам’яті ПЕОМ. Для цього у файлі config.sys потрібно змінити параметри установки драйвера
ramdrive.sys.
Комп’ютери з жорстким диском доцільно запустити за допомогою описаної системної дискети так,
щоб вінчестер був заблокованим. Для цього потрібно встановити на ПЕОМ програму protect.exe
(“Minisoft”, 1992 р.) для обмеження доступу до вінчестера, а також увійти в BIOS і виставити
послідовність системних дисків (Boot Sequence) A, C. Після цього операції з файлами і каталогами
виконуватимуться на віртуальних дисках, що запобігатиме небажаним змінам у файловій системі
вінчестера.
При вивченні MS DOS 6.22 у школі можна використати посібник [1], який враховує вміст каталогів
системної дискети. Це сприятиме синхронізації навчальної діяльності школярів у групі та організації їх
самостійної роботи.
Вивчення операційної оболонки Norton Commander (надалі NC) на комп’ютерах без жорсткого диска
доцільно розпочати з англійської версії NC 3.0. Вона проста в роботі, виконує майже всі операції,
передбачені в наступних версіях NC, і невелика за розміром, що суттєво для використання її на
віртуальних дисках. Крім того, засвоєння термінів NC англійською мовою допоможе школярам у
подальшій роботі з прикладними програмами, значна частина яких розроблена для англомовних
користувачів. Для полегшення роботи до файлів англійської версії NC 3.0 можна додати файл nc.hlp з
російської версії. Тоді довідкова інформація про режими роботи цієї оболонки буде виводитися на екран
монітора російською мовою.
Для практичної роботи з NC 3.0 на комп’ютерах без жорсткого диска за допомогою системної
дискети доцільно створити в додатковій оперативній пам’яті ПЕОМ віртуальні диски. На один із них
можна скопіювати основні файли NC і запустити з нього оболонку. На дискеті бажано встановити захист
від запису, а операції з файлами і каталогами виконувати на RAM-дисках.
Системну дискету A: доцільно відформатувати за допомогою команди format A: /s операційної
системи MS DOS 3.30. Можливостей цієї DOS цілком достатньо для роботи NC.
На диску А: можна розмістити такі каталоги і файли:
ANTIVIR (DRWEB (drweb.exe, drweb.hl1, drweb.ini));
BASIC (basic.com);
DOS (assign.com, chkdsk.com, diskcopy.com, format.com, label.com, more.com, sort.exe, sys.com,
tree.com, vdisk.sys);
GAMES (CARDS (nshift.exe, egavga.bgi, trip.chr); COMERS (comers.exe));
INFO (DEMO-NC (demonc.exe, text.hlp));
NC (dirinfo, nc.exe, nc.ext, nc.hlp, nc.ini, nc.mnu, ncmain.exe);
NC4 (dirinfo, nc.cfg, nc.exe, nc.ext, nc.hlp, nc.ico, nc.ini, nc.mnu, ncedit.exe, ncmain.exe, nczip.exe,
packer.exe, packer.set);
REFIS (re.exe, refis.cfg, refis.hlp, refis.ovr);
SERVICE (900.com, abort.com, amouse.com, keyukr.com);
Io.sys, Mdos.sys, autoexec.bat, command.com, config.sys, dirinfo, treeinfo.ncd.
Файл config.sys:
break=on
files=20
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device=A:\DOS\vdisk.sys 284 /e
device= A:\DOS\vdisk.sys 100 /e
Файл autoexec.bat:
@echo off
copy command.com C:\ > nul
set comspec=C:\command.com
C:
md WORK
md NC3
md SET
path C:\NC3;A:\DOS
copy A:\SERVICE\900.com > nul
copy А:\SERVICE\abort.com > nul
copy A:\SERVICE\amouse.com WORK > nul
copy A:\NC\*.* NC3 > nul
copy A:\dirinfo > nul
copy A:\config.sys SET > nul
copy A:\autoexec.bat SET > nul
copy A:\treeinfo.ncd SET > nul
copy A:\DOS\diskcopy.com WORK > nul
900
abort
WORK\amouse
A:\SERVICE\keyukr
nc
Після запуску комп’ютера з даної системної дискети за рахунок додаткової оперативної пам’яті
ПЕОМ буде створено віртуальний диск С: на 285 Кбайт, на якому будуть розміщені каталоги і файли, та
порожній віртуальний диск D: на 99 Кбайт. Якщо розмір оперативної пам’яті ПЕОМ дозволяє, RAMдиски можна зробити більшими (до 4096 Кбайт). Для цього у файлі config.sys потрібно змінити
параметри установки драйвера vdisk.sys. Тоді на віртуальні диски можна скопіювати, наприклад, основні
файли оболонки NC 4.0 тощо.
Комп’ютери з жорстким диском можна запустити за допомогою описаної системної дискети так, щоб
учні не мали доступу до вінчестера. Для цього потрібно ввійти в BIOS і встановити послідовність
системних дисків A, C. Тоді вінчестер буде заблокований і операції з файлами і каталогами
виконуватимуться на електронних дисках, що є бажаним на перших етапах роботи з NC.
Після знайомства з NC 3.0 учні швидко оволодівають наступними версіями NC. Для цього можна
використати як системну дискету, так і жорсткий диск, оскільки діти вже матимуть необхідні навички
роботи.
При вивченні Norton Commander у школі доцільно використати посібник [2], який враховує вміст
каталогів системної дискети. Це сприятиме організації синхронної роботи школярів у групі.
Описана вище методика вивчення MS DOS і Norton Commander протягом кількох років успішно
реалізується в середній школі №2 м. Андрушівки і позитивно впливає на успішність дітей. Серед учнів
школи є призери обласної олімпіади з основ інформатики. Щороку випускники одинадцятих класів
поступають на факультети автоматизації та обчислювальної техніки ведучих вузів України й успішно
там навчаються. Переважна більшість учнів школи з інтересом вивчає MS DOS і Norton Commander та
має добрі уміння і навички роботи з комп’ютером, що підтверджується контрольними перевірками
обласного управління освіти.
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УДК 152.32

О.А.Мірошниченко
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
В статті аналізуються методичні основи проведення соціально-психологічного тренінгу зі студентами
з метою формування у них соціально значимих якостей особистості майбутнього вчителя.
Розробка діагностичних засобів вивчення рівня морального розвитку є найважливішою проблемою
організації вузівського навчально-виховного процесу.
Найбільший ефект у формуванні соціально-педагогічних якостей майбутнього вчителя надає метод,
що базується на розумінні особистості того, хто навчається, як мислячого і активного учасника подій, що
наближаються до реальних.
Таким притаманним людині засобом, що моделює реальність, є гра.
Відомий психолог і педагог Блонський П.П. стверджує, що "гри" як абстрактної категорії не існує, а
існують окремі ігри. Сьогодні, говорячи про ігрові методи навчання і соціально-педагогічну підготовку,
доцільно поділяти їх на операційні та рольові.
Операційні ігри за своїми психологічними параметрами (мотивація, участь інтелектуальних ресурсів,
емоційна забарвленість) аналогічні методам аналізу проблемних ситуацій. Однак вони, на противагу
спонтанному обговоренню, мають сценарій, у який закладено алгоритми "правильності""неправильності" рішення, що приймається.
У теперішній час зареєстровано більше 200 найменувань ділових ігор різноманітних типів навчальних, дослідницьких, народно-господарських. Поширюється обмін досвідом ділових ігор з іншими
країнами. При цьому необхідно мати на увазі, що більшість ділових ігор, що розробляються в
закордонних країнах, складають "ринкові" ігри, які моделюють боротьбу однорідних фірм у конкуренції.
В якості застосування нових методів навчання в педагогічному вузі великий інтерес для
удосконалення особистості становлять рольові ігри з елементами драматизації.
Цей вид ігор покладено в основу методу, розробленого німецьким професором М.Форвегом і
названого ним соціально-психологічним тренінгом [1].
В умовах рольової гри індивіда стикають із ситуаціями, релевантними тим випадкам, які властиві для
його реальної (і значущої для нього) діяльності. Тоді створюються умови для формування нових
соціальних навичок.
Збудження і піднесення, властиві для людини в навчальній рольовій грі, пов'язані перш за все з
перетворенням свого Я в іншу соціальну форму, з порушенням звичної самототожності, необхідністю
проявити активну уяву в конструюванні нового варіанта своєї особистості, підкріпивши його відкритими
для спостереження діями.
Сценічна модель гри, що наочно розкриває засоби семантизації людьми їх міжособистісної взаємодії,
дозволяє показати різницю між книжною мовою і природним мовленням, весь різновид кодів
спілкування (інтонація, якість голосу, експресія обличчя, жест, пози тощо), що необхідно в роботі
вчителя, в першу чергу вчителя-мовника.
Тому участь у рольових іграх служить для індивіда методом розкриття й удосконалення його
потенціалу, вербального і невербального самовираження.
Певна театральність, артистичність поведінки свідчить про емоційну наповненість і високу
життєздатність, вона несумісна з психологічною млявістю та скутістю і сприяє широким груповим
контактам, що в цілому говорить про соціальну активність людини. Проміжний стан між нештучною та
невласною поведінкою займає театральність професійного самопред’явлення (вчителі, лікарі, лектори).
А.С. Макаренко стверджував, що учитель повинен володіти не лише педагогічними, але й акторськими
здібностями і навичками. "Не може бути добрим вихователь, що не володіє мімікою, який не може
надати своєму обличчю необхідного виразу або стримати свій настрій. Я переконаний, що в
майбутньому в педагогічних вузах обов’язково буде викладатися і постановка голосу, і поза, і володіння
своїм організмом, і володіння своїм обличчям, і без такої праці я не уявляю собі роботи вихователя" [2].
Ідеальним варіантом стилю поведінки вчителя можна вважати плавний перехід індивідуальної
артистичності саморозкриття в соціальне програвання професійної ролі.
Саме різноманіття соціальних, в тому числі міжособистісних ролей, часто несумісних, а також
переходу особистісних "его"-станів постійно ставлять перед індивідом проблему тотожності самому собі,
досягнення конгруентності самому собі.
Звичний рівень самототожності як вид структурної визначеності виробляється в ході біологічного
дозрівання і соціалізації на основі динамічного упорядкування відношення і самовідношення,
локалізуючись з Я індивіда і зв’язків з рідною йому культурою, індивідуально-моральними цінностями і
провідною діяльністю.
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Рівень узгодженості та інші особливості Я-концепції легко виявляються з допомогою такої,
наприклад, методики. Досліджуваним пропонується швидко дати 10 довільних відповідей на запитання
"Хто я?". Досліджуваним дається інструкція: "Візьміть листок паперу й у верхньому кутку напишіть те із
своїх імен, до якого Ви найбільш звикли. Після цього:
А. Дайте 10 відповідей на запитання "Хто я?".
Зробіть це швидко, записуючи свої відповіді точно в тій формі, як вони приходять Вам в голову.
Б. Дайте відповідь на те ж питання так, як, на Вашу думку, відгукнулись би про Вас Ваші батько або
мати (виберіть одного).
В. Дайте відповідь на те ж питання так, як, на Вашу думку, відгукнувся б про Вас Ваш найкращий
друг (подруга).
Тепер порівняйте ці 3 набори відповідей і в письмовій формі вкажіть наступне:
1. В чому виявляється подібність?
2. Які відмінності?
3. Як Ви їх зможете пояснити стосовно самого себе?
4. Яким чином ці відмінності пояснюються, виходячи з індивідуальних особливостей цих інших
осіб?
5. Вкажіть, які з 10 відповідей Вашої самохарактеристики стосувались:
а) фізичних якостей;
б) психологічних особливостей;
в) соціальних ролей.
6. Встановіть послідовність, яку Ви вважаєте доцільною при переліку цих 3-х груп якостей.
ВИСНОВОК: написаний Вами підсумок можна визначити як словесне визначення Вашої Я-концепції,
тобто зафіксованого уявлення про самого себе. Відмітьте залежність Я-концепції від сприймання Вас
іншими людьми і варіанту імені, якому Ви надаєте перевагу, що також багато в чому залежить від
оточуючих."
Подібні вправи зі студентами на заняттях психолого-педагогічного циклу допомагають усвідомити
ступінь своєї соціалізації та є відправним пунктом для формування соціально-педагогічних колективів,
необхідних у професійній діяльності майбутнього вчителя.
Серед інших рольових ігор можна назвати розроблену Дж.Морено техніку психодрами, яка
направлена на вирішення внутрішніх конфліктів індивіда шляхом програвання життєвих ситуацій і
створення умов для усвідомлення себе як особистості, ідентичної самій собі, і використовується, як
правило, в індивідуальній психокорекційній роботі, а також трансактний аналіз Е.Берна, направлений на
усвідомлення міжособистісних ролей, що програються людьми, обумовленість переважно емоційними
потребами.
Як приклад можна навести такі вправи:
А. Напишіть імена 2-х людей, які Вам дуже подобаються. Вкажіть по 5 якостей, які Вам у них
подобаються.
Б. Напишіть імена 2-х людей, які Вам зовсім не подобаються. Вкажіть по 5 якостей, які Вам у них не
подобаються.
В. Тепер порівняйте всі 4 переліки і виявіть, які особистісні параметри людей заставляють Вас їх
любити чи ненавидіти. Відмітьте, які якості людей важливі для Вас, що Ви шукаєте в оточуючих і що
Вас відштовхує від них.
ВИСНОВОК: Неважко побачити зв’язок самохарактеристики з характеристиками, які Ви даєте іншим
людям. Кожен індивід може зрозуміти іншого лише в рамках Я-концепції.
Напрошується висновок про колективну природу Я-концепції, про її залежність від оточуючих: чим
більше нам подобаються люди, тим більше ми подобаємося їм, і, як наслідок, покращити себе можна
лише шляхом поліпшення тих груп і колективів, учасниками яких Ви є.
Соціально значимі навички та уміння, які формуються в соціально-психологічному тренінгу (СПТ) за
допомогою групових методів, є компонентами комунікативної компетентності особистості [3]. Це
навички входження в контакт, орієнтації в проблемі партнера, вирівнювання емоційного напруження
співрозмовника, аргументації, узгодження інтересів, ведення засідань і дискусій. Комунікативна
компетентність може розглядатися як необхідна умова соціальної зрілості особистості. Разом з тим
комунікативні навички самі по собі не є показниками істинної соціальної зрілості, оскільки вони можуть
бути використані для досягнення цілей, які суперечать соціальним нормам. Комунікативна
компетентність може не збігатися з рівнем морального розвитку особистості, ступенем інтеріоризації
соціальних установок і цінностей і тому є хоч і необхідною, але все ж недостатньою умовою істинної
соціальної зрілості. Відточеність технік спілкування разом із недовірою до людей, відсутністю емоційної
захопленості загальною справою і нехтування нормами моралі формує управлінський підхід, відомий під
назвою "макіавелізму".
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Ми розглядаємо СПТ не стільки як засіб формування технік спілкування, скільки як метод розвитку
особистості. СПТ повинен сприяти соціальному розвитку особистості не тільки в плані формування
навички спілкування, але й у плані заглиблення моральної свідомості і самосвідомості. А саме в процесі
тренінгу можливе спрямоване формування ситуацій, які сприяють розвитку уявлення про моральні
аспекти поведінки.
Відомо, що на найвищому рівні розвитку моральної свідомості - на рівні ”автономної моралі” особистість у своїй поведінці орієнтується на стійку внутрішню систему моральних норм. На
недостатньому рівні розвитку моральної свідомості ”правильна” поведінка забезпечується потребою в
схваленні з боку значимих інших і соромом перед їх осудом: це рівень ”конвенціональної моралі”, для
якої характерна орієнтація особистості на задані ззовні норми і вимоги. Морально-етична норма є
границею, що суб’єктивно відчувається, яка відокремлює справедливе від несправедливого, чесне від
нечесного, дозволене від недозволеного. В більшості життєвих ситуацій кожна людина сама для себе
вирішує питання про те, де розмістити цю границю, до якого із полюсів її приблизити. Відсутність
жорсткої фіксованості проявляється в тому, що існують морально-етичні границі для себе і для інших, ті,
що декларуються, і ті, що виконуються, відносно стійкі і нестійкі. Нерідко невизначеність, яка
суб’єктивно відчувається, розмитість моральних обмежень є наслідком недиференційованого
усвідомлення їх суті. З одного боку, вони розвиваються стихійно через копіювання дорослих
авторитетних осіб. З іншого боку, оскільки ”моральність” до тих пір, поки вона не переродилась в
”аморальність”, знаходиться начебто за межами неопосередкованого соціального контролю, деякі
моральні норми можуть начебто втратити свою актуальність, ”потьмяніти”. Необхідні зовнішні
підкріплення, а вони нерідко і відсутні. Не тільки публічно ”підкріплювати”, але навіть оцінювати в
довірливому діалогічному спілкуванні поведінку один одного з точки зору дотримання моральних норм,
як правило, не прийнято. Між тим, оскільки розвиток людини продовжується протягом усього періоду
його дорослості, виховання і самовиховання може бути ефективним і в зрілому віці. Суть питання у
знаходженні адекватних для дорослої людини способів направленого впливу на процес її соціального
розвитку, розвитку її моральної свідомості.
Соціально-психологічний тренінг надає реальні можливості для здійснення такого впливу. Перша
можливість - це надання специфічної направленості груповим обговоренням. Саме груповий аналіз
результатів рольової гри повинен проводитися в трьох напрямках: ефективність поведінки учасників гри,
успішність застосування технік спілкування і дотримання моральних норм. Друга можливість
складається з підвищення ”морального потенціалу” рольових ігор шляхом уведення в них ситуацій
морального вибору чи моральної оцінки. Введення критерію дотримання моральних норм при груповому
аналізі рольової гри спрямоване на розвиток здібності бачити, впізнавати моральну проблему, а
програвання ситуації морального вибору в рольовій грі - на розвиток здібності вирішувати її.
Використання цих можливостей має свою специфіку на різних фазах СПТ.
Фаза розігріву є універсальною для СПТ, групової психотерапії та інших видів групового навчання
або корекції. Вона має за мету ”розморожування” учасників, приведення їх у робочий стан за допомогою
спеціальних процедур знайомства, опитування самопочуття, виявлення очікувань від тренінга, а також за
допомогою психорухових методик. Головним результатом цієї фази є зниження напруження учасників,
зменшення страхів і тривог за себе, засвоєння групових норм. Завдання тренера полягає в тому, щоб
добитись створення атмосфери, при якій обговорення морально-етичних норм теж стало б нормою
діяльності групи.
Фаза лабілізації - фаза усвідомлення учасниками неадекватності своєї поведінки в даній ситуації.
Усвідомлення власної неадекватності на поведінковому рівні є поштовхом до усвідомлення
неадекватності більш глибоких особистісних шарів. У новій, незвичайній ситуації, створеній ситуацією
взаємодії в умовах тренінга, людина, будучи позбавленою звичних статусних підпорок, починає
сприймати себе під іншим кутом зору і часто цілком в іншому світлі. Вже в перших дискусіях та
рольових іграх учасники поза своєю волею розкривають свої власні особливості та психологічні
проблеми. Їх усвідомлення досягається самими учасниками завдяки зворотному зв’язку, створеному за
допомогою відеомагнітофона, товаришів по групі в процесі перегляду та обговорення відеоплівок. Якщо
об’єкт-суб’єктний зв’язок від відеомагнітофона дозволяє учаснику спостерігати об’єктивну картину
власної поведінки, то суб’єкт-суб’єктний зворотний зв’язок від учасників групи, які аналізують його
поведінку в рольовій грі, носить, як правило, оцінюючий характер та виконує функцію нормативного
соціального контролю.
Психологи виділяють у лабілізації два основні моменти: встановлення рівня домагань і утворення
мотивації до навчання. За допомогою лабілізації у здорових учасників першочергово утворюється
тимчасова негативна мотивація, яка виражається у падінні настрою, появі почуття ніяковості за себе,
агресії щодо інших учасників і ведучого. Потім, у процесі роботи, ця негативна мотивація змінюється на
позитивну, більш глибоку і тривалу. Таким чином, у результаті лабілізації в учасників з’являється і
посилюється почуття недосконалості звичних стереотипів поведінки, ніби виправданих у реальній
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діяльності, розвивається готовність до засвоєння нового, з’являється стимул до самовдосконалення, до
того ж не тільки у вузькоповедінковому, але й у широкому особистісному контексті.
Більш глибоке усвідомлення себе як особистості, що досягається на фазі лабілізації, тягне за собою
зміну самооцінки та відношення до себе, що може сприяти достатньо глибокій перебудові особистості
[4] .
Фаза відпрацювання технік спілкування реалізується за схемою П.Я.Гальперіна від зовнішньої,
екстеріоризованої, розгорнутої мовної дії до внутрішньої, інтеріоризованої, згорнутої. Набір технік, що
відпрацьовуються, визначається цільовим напрямком групи СПТ, але, як правило, найбільш актуальною
є відпрацювання технік вступу в контакт, вирівнювання емоційного напруження, проведення нарад і
дискусій, аргументації, виступу перед аудиторією.
Саме на базі відпрацювання технік повною мірою можуть бути реалізовані можливості в розвитку
здібності пізнавати і вирішувати моральні проблеми. Разом з тим досвід показав, що звернення до
морально-етичного боку питання при аналізі поведінки учасників рольових ігор не завжди проходить
безболісно. Часто введення морального критерію оцінки викликає прихований або навіть явний протест
учасників. Висловлюється він, як правило, не у відмові від участі в грі чи в аналізі результатів з точки
зору дотримання моральних критеріїв, а в прагненні принизити значення цих ігор, оцінити їх, як
непотрібні.
Але більшість учасників у процесі гри з ”моральним потенціалом” емоційно глибоко втягується в
ситуацію і цілком серйозно відноситься до відпрацювання моральної позиції в даній ситуації та її
принципової оцінки.
Таким чином, однією з головних задач СПТ потрібно вважати створення сценаріїв рольових ігор, в
яких схвалювалась би послідовно моральна поведінка. Соціально-психологічний тренінг може стати
дійсно важливим методом розвитку особистості, який сприяє її соціальному розвитку і моральному
вдосконаленню.
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І. В. Сипченко
ЗНАЧЕННЯ ДОСВІДУ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ
СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Визначені особливості досвіду художньо-педагогічного спілкування як важливого чинника професійного
становлення майбутнього вчителя музики; розкривається його взаємозв’язок зі структурними
компонентами художньо-педагогічної діяльності.
Професійне становлення вчителя належить до важливих проблем сучасності. Зміни соціальноекономічних завдань суспільства, поява нових вимог щодо розвитку підростаючого покоління
відбиваються на поглядах у системі педагогічної освіти.
У такому розумінні успіх педагогічного впливу, в першу чергу, визначається якостями особистості
самого вихователя, яскравістю і самобутністю її виявів. З огляду на це одним із провідних напрямів
вищої педагогічної освіти виступає спонукання майбутнього вчителя до активних дій, творчості у певній
галузі, прагнення постійного удосконалення своєї професійної майстерності, розширення діапазону
компетентності.
Означена спрямованість підготовки студентів педагогічних вузів потребує моделювання майбутньої
діяльності, озброєння їх досвідом практичних відносин у сфері обраної професії, удосконалення засобів
усвідомлення себе як суб’єкта педагогічної взаємодії. Цілком слушною з цього приводу є думка відомого
німецького психолога і педагога Е. Меймана, який писав, що вчитель мусить “не лише з’ясовувати
відмінності обдарованості у своїх учнів, а й виявляти також характер власної обдарованості і
спостерігати, як впливає вона на його спосіб викладання” [1:237].
Специфіка діяльності учителя-музиканта зумовлюється злиттям у ній “педагогічного” і “художнього”
елементів.
Традиційно у науковій літературі педагогічна діяльність визначається як особливий різновид
реалізації сутнісних сил людини. Цілком очевидно, що таке уявлення про дане поняття обмежене тільки
одним етапом розвитку особистості – накопичуванням досвіду діяльності та відношень. Проте зрозуміло,
що саме набуття досвіду вільної, самостійної, творчої діяльності, процес саморозвитку педагога
складають її головну ознаку. Отже, таку діяльність можна визначити як творчу, мета якої – створення
умов для особистісного розвитку вихованців і самого вихователя як повноправних суб’єктів навчальновиховного процесу. У такий спосіб учитель повертається до педагогічної діяльності в її істинному
(аутентичному) смислі, що спонукає його “до зміни установки з вчителя-предметника на педагогатворця” [2:6].
Педагогічну діяльність неможливо розглядати поза поняттям педагогічного спілкування. Ситуація
спілкування тлумачиться як складний багаторівневий, багатогранний процес, що може виступати
водночас і як взаємодія індивідів, і як їхній взаємовплив, і як співпереживання та взаємне розуміння.
Воно створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності,
забезпечує сприятливий емоційний клімат навчання, керування соціально-психологічними процесами в
дитячому колективі і, найголовніше, дозволяє максимально використовувати у навчальному процесі
особисті якості вчителя.
Художня діяльність характеризується як процес створення мистецьких цінностей і процес їх
сприйняття, опанування. Зазначимо, що мистецтво у своїй сутності розраховане на майбутній діалог із
реципієнтом, і тому сприймання і розуміння явищ людської культури тлумачиться як художнє
спілкування.
В загальному плані воно виступає як інтелектуально-творчий зв’язок автора і реципієнта. Активнодіалогова природа розуміння мистецтва бере свій початок в ідеях М. Бахтіна, який стверджував, що чужі
свідомості не можна спостерігати, аналізувати, визначати як об’єкт, як предмет. З ними можна тільки
діалогічно спілкуватися. Думати про них означає говорити з ними [3].
Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновки, що мистецтво як спілкування, має три головні
аспекти: по-перше, спілкування майбутніх учителів як споживачів художніх цінностей з особистістю
митця; по-друге, їх спілкування з героями відповідних художніх творів; по-третє, спілкування між
самими споживачами художніх цінностей.
Звідси стає очевидним, що виховання дітей, прилучення їх до мистецьких явищ неможливе без
постійного спілкування з ними і без міжособистісних контактів учителя й учнів. Отже, художнє
спілкування майбутніх фахівців – це не тільки інтелектуально-творчий діалог з авторами та героями
творів, а ще й міжсуб’єктне, або педагогічне, спілкування.
Саме таке висвітлення діяльності учителя музики, а також органічність її функцій у системі освіти
дозволяє визначити таку діяльність як художньо-педагогічну. Метою даної діяльності виступає набуття і
передача досвіду художнього опанування світу, її гуманістичною функцією є людиноформуючий
характер педагогічної професії, а засобами - різні форми спілкування, що сприяють передачі знань,
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умінь, досвіду творчого опанування системою мистецтв у всій повноті їх видів, жанрів, стилів,
формуванню досвіду емоційно-оцінного осягнення естетичної суті художніх творів. Характер художньопедагогічної діяльності виявляється у спрямуванні на розпредмечення художніх цінностей з метою
збагачення духовного світу її суб’єктів.
Звідси випливає, що, виступаючи системою суб’єктно-суб’єктної взаємодії в цілісному навчальновиховному процесі, грунтуючись на закономірностях системи мистецтв, творча художньо-педагогічна
діяльність спрямована на розвиток і саморозвиток учителя й учнів, а також складає реальну альтернативу
вузькій професіональній спеціалізації.
У розкритті даної проблеми суттєвого значення набувають певні вимоги щодо учителя-музиканта, а
саме:
- вчитель музики повинен мати сформовану позицію в галузі теорії художньої культури, розуміти
специфіку функціонування системи мистецтв, тенденції розвитку;
- для вчителя музики важливі знання проблем історії мистецтва;
- учитель має уявляти основні етапи становлення різних видів мистецтва на основі теорії художніх
стилів, розуміти загальність і різницю процесів стильотворення в музиці, літературі, живописі,
архітектурі, театральному мистецтві тощо;
- усвідомлюючи специфіку музики, учитель не повинен знаходитись у межах одного виду
мистецтва, а прагнути до культурологічного аналізу музичних творів;
- учитель музики повинен бути професійно обізнаним з питаннями сучасного художнього життя;
- учитель-музикант має прагнути до самоосвіти в найрізноманітніших сферах художньої культури,
цікавитися новими явищами мистецтва і досягненнями майстрів сучасності.
Отже, стає зрозумілим, що ставлення вчителя до явищ культурного життя, активна зацікавлена
спрямованість дій та поведінки в конкретних ситуаціях потребує підтвердження своєї правильності та
обгрунтованості. Оскільки будь-яка діяльність завжди зумовлена досвідом, яким володіє індивід, то в
даному випадку ним може бути досвід художньо-педагогічного спілкування. Означений феномен можна
інтерпретувати як глибокоособистісне, складне, системне утворення, яке відбиває певний художньоестетичний рівень розвитку особистості та виступає як процес і результат її взаємодії зі світом художніх
цінностей, а також передачі цих цінностей учням. Особливості художньо-педагогічного спілкування
дають підстави виділити в його структурі такі компоненти: мотиваційний, емоційний, пізнавальний,
операційний та контрольно-оцінний.
Узагальнити основні характеристики художньо-педагогічної діяльності та виявити вплив на неї
досвіду художньо-педагогічного спілкування дозволяє опора на закономірності функціонального аналізу,
що відокремлюють найбільш суттєві аспекти її структури і змісту.
Конструюючий та організаційний компоненти виявляються в цілеспрямованих діях майбутнього
вчителя, котрі випливають з його актуального досвіду художньо-педагогічного спілкування. Педагог
повинен усвідомлювати цілі та завдання художнього виховання школярів, розуміти культурологічні
закономірності аналізу одного виду мистецтва у взаємозв’язку з іншими видами й у відповідності з цим
планувати навчальний процес. Це, перш за все, відбір загальнохудожнього матеріалу для уроків (твори
літератури, репродукції картин тощо).
Ціннісно-орієнтаційний компонент пов’язаний з діями майбутнього фахівця з формування ціннісних
орієнтацій школярів у мистецтві, виховання високих художніх смаків учнів, їх художніх потреб,
інтересів, ідеалів. Провідна роль даного компоненту художньо-педагогічної діяльності виявляється у
формуванні світоглядницьких установок і естетичних переконань під час дискусій, диспутів з приводу
уміння спілкуватися з сучасним мистецтвом. “Характеристика, яку учитель дає тому або іншому твору,
може стати основою внутрішніх імпульсів естетичної оцінки школярів. . .” [4:58].
Мобілізаційний компонент грунтується на діях майбутнього учителя, які спрямовані на мобілізацію
знань, умінь та навичок школярів у галузі літератури, образотворчого мистецтва тощо, необхідних під
час аналізу музики в контексті інтегративних тенденцій у системі мистецтв.
Інформаційно-пізнавальний компонент виявляється в діях учителя, мета яких - формування знань у
галузі теорії та історії мистецтва. Ці знання пов’язані з характеристикою якогось одного виду мистецтва
у зіставленні з іншими.
Інтелектуальний компонент припускає керування процесом формування інтелектуальної активності
учнів в умовах спілкування з різновидами мистецтв.
Комунікативний компонент складає важливу частину структури художньо-педагогічної діяльності
учителя-музиканта. Він виявляється в його діях щодо організації спілкування дітей з творами мистецтва.
Емоційний компонент визначається здібністю майбутнього фахівця емоційно реагувати на мистецькі
твори, які аналізуються на уроках та під час позакласної роботи. Не потребує доказів важливість уміння
вчителя виховувати емоційний відгук у дітях, що веде до глибшого сприйняття творів мистецтва та їх
безпосереднього впливу на художньо-естетичний розвиток школярів.
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Дослідницький компонент виражає прагнення учителя до удосконалення свого професійного рівня в
галузі мистецтва, бажання осягнути твори образотворчого, театрального мистецтв, літератури і на основі
нових знань вносити корективи в навчальний процес, удосконалювати педагогічну майстерність, а також
усвідомлювати себе як професіонала і загальнорозвинену особистість, що володіє здатністю правильного
пізнання та оцінки себе й інших. Відомо, що той, хто хоче навчитися впливати на людей, повинен
осягнути таємниці опанування самого себе. Отже, доки вчитель не осмислить своїх власних можливостей
впливу на аудиторію, вона (аудиторія) по-справжньому не сприйматиме його досвід, його інформацію.
Художньо-творчий компонент займає одне з визначальних місць у структурі художньо-педагогічної
діяльності. Творчість учителя на уроці музики завжди виступає як основа створення специфічної
атмосфери спілкування дітей з високими творами мистецтва, людської культури. Яскраве вирішення
учителем навчальних завдань залежить від його здібності творчо використовувати твори різновидів
мистецтв, враховуючи при цьому певні обставини, що склалися на уроці, емоційний стан учнів тощо.
Таким чином, у кожному з виділених компонентів художньо-педагогічної діяльності досвід
художньо-педагогічного спілкування знаходить своє певне і специфічне втілення, а саме в синтезі
загальнохудожніх, спеціальних музичних та педагогічних знань, умінь, навичок, в досвіді емоційноціннісного відношення до мистецтва і оточуючого середовища, відрефлексованих особистісних
переживаннях, конструктивних творчих ініціативах.
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1.
2.
3.
4.

Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике. В 3 т. – М.: Изд-во «Мир», 1910. – Т.3. - 259 с.
Виговська О. І. Творча педагогічна діяльність. В 2 ч. Ч. 2.– Київ, НПУ, 1997. – 21 с.
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – 541 с.
Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. – К.: Музична Україна, 1982. – 144 с.

Сипченко Ірина Владиславівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри музики з методикою
викладання Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- теорія та практика мистецької освіти.

67

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2. Психолого-педагогічні науки

УДК 152.32

Л.М. Король, А.Ю. Вишина
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМПАТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
На основі адаптованих психодіагностичних методик виявлені особливості емпатійного ставлення
молодших школярів до дорослого, однолітка, тварини, природи в цілому.
Наше суспільство відчуває гостру потребу в людях, здатних поділитися з оточуючими своїм
духовним багатством, не на словах, а у вчинках проявити свою душевну щедрість. Окрім того, в
сучасних умовах державотворення складність соціально-економічної ситуації впливає на становлення
особистості людини, викликає великі зміни в потребах та мотивах поведінки, моральній сфері в цілому.
Тому психологічне вивчення моральних якостей та рівня емпатійності учнів як передумови підвищення
ефективності виховної роботи в цьому напрямку є актуальним і необхідним.
Мета нашої роботи вбачалася у визначенні та теоретичній інтерпретації особливостей емпатійності
молодших школярів, в аналізі навчально-виховного процесу для виявлення деяких шляхів оптимізації
процесу розвитку емпатійних тенденцій і способів поведінки учнів в умовах сучасної загальноосвітньої
школи. Була сформульована і перевірялась гіпотеза про те, що дітям молодшого шкільного віку властива
нестійка емпатійність.
Загальновідомим є факт існування різних підходів щодо визначення суті поняття емпатії, її природи,
механізмів даного явища. Визнаючи правомочність існування багатоманітності дефініцій емпатії, ми
розглядали емпатію як складний афективно-когнітивний процес, який визначає здатність людини
осягати внутрішній світ іншого, що відповідає поглядам на цю проблему Роджерса [1], Гаврилової [2],
Орлова [3].
Емпатія має складну ієрархічно-багаторівневу структуру. Виділяють нижчий (натуральний) і вищі
рівні розвитку емпатії. Механізмами натуральної емпатії є емоційне зараження, інстинкти, ідентифікація
і наслідування, які мають безумовно рефлекторний характер. Така емпатія реалізується у формі
співпереживання, співдії. Одним із вищих рівнів емпатії є особистісно-смислова емпатія, коли
сприймання переживань іншого і переключення на власний емоційний відгук більшою чи меншою мірою
когнітивно опосередковані системою норм, цінностей, смислів, ідеалів, установок, переконань суб'єкта
емпатії. На цьому рівні емпатія проявляється у формі співчуття, внутрішньої чи реальної співдії. В силу
цього особистісно-смислова емпатія піддається довільній регуляції та розвивається в процесі соціалізації.
Будучи системним утворенням, емпатія одночасно є і елементом більш складної системи "людиоб'єкти-природа", яка, в свою чергу, включає підсистеми: "людина-людина", "людина-об'єкт", "людинаприрода". У цих системах емпатія реалізується у вигляді відносин і виявляється у взаємодії, спілкуванні,
судженнях, вчинках, і саме вони були предметом нашого вивчення.
Проведений нами аналіз вітчизняної психологічної літератури з питань дослідження особливостей
емпатійності дітей молодшого шкільного віку змушує нас констатувати факт несичленності й
однобічності існуючих методик. В основному представлені методики, які апелюють до вміння молодших
школярів будувати розлогі усні чи письмові висловлювання з приводу розуміння ними змісту того чи
іншого морального поняття, що характеризує емпатійність людини, або власного бачення ідеалу сучасної
людини. Зрозуміло, що подібні техніки можна використовувати з учнями ІІІ-ІV класів, але вони
практично непридатні для дослідження особливостей гуманістичних орієнтацій і способів поведінки
дітей 6-7 років. Тому важливим постає питання про розробку нових психодіагностичних методів та
методик і адаптацію західних технік дослідження емпатійності дітей 6-9 років.
У зв'язку з цим неабиякий інтерес викликає можливість створення відповідних модифікацій
загальновідомих стандартизованих і проективних технік, зокрема "Фільм-тесту" Р.Жиля - візуальновербальної методики, стимульний матеріал якої представлений 25 малюнками з коротким текстом і 17
виключно текстовими завданнями.
Проективна методика Р.Жиля призначена для дослідження соціальної пристосованості дитини 4-12
років, особливостей її міжособистісних відносин з оточуючими, деяких поведінкових характеристик та
особистісних якостей. Методика Р.Жиля, як і інші проективні техніки, дозволяє здійснити глобальний
підхід до оцінки особистості досліджуваного, виявити її пригнічені, приховані, завуальовані сторони.
Малюнкові завдання методики Р.Жиля достатньо схематичні, несуттєві деталі та деталі обличчя в них
опущені, що полегшує досліджуваному ідентифікацію з певним персонажем малюнка, дозволяє уявити у
нього будь-який вираз обличчя. Дитині пропонується обрати собі місце серед зображених людей чи
ідентифікувати себе з відповідним персонажем (позначити його "X"). При цьому звертається увага на
позицію обраного дитиною персонажа, його включеність у групу чи самотність, розташування поблизу
чи на відстані від ключової фігури малюнка тощо.
Доступність і схематичність "Фільм-тесту" Р.Жиля робить його більш легким для сприйняття
досліджуваною дитиною і дозволяє психологу провести не лише якісну, а й кількісну обробку отриманих
даних.
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На зразок "Фільм-тесту" Р.Жиля нами була створена візуально-вербальна методика для діагностики
особливостей емпатійного ставлення до іншого дітей 6-9 років. При цьому ми цілком усвідомлюємо, що
будь-яка методика, навіть проективна, може лише більш чи менш адекватно відображати сутність
складного і багатоманітного у своїх проявах психологічного явища емпатії. Дана методика складається з
10 малюнкових і 20 виключно текстових завдань, спрямованих на визначення емпатійного ставлення як
власне чи антиемпатійного, пасивного чи дійового досліджуваного до іншого, коли іншим виступає
людина, тварина, рослина.
Зміст всіх текстових завдань і сюжети всіх малюнків створювалися у відповідності до актуальних
потреб, інтересів, прагнень дітей 6-9 років, типових для них ситуацій повсякденного життя. Структура
вербальних завдань включає в себе твердження про певний факт дійсності чи вчинок конкретної людини
(нею може бути молодший за віком, одноліток, дорослий), питання про власний спосіб поведінки
досліджуваного у цій же ситуації та 4-5 найбільш типових варіантів відповіді. Наприклад:
Ти знайшов пораненого птаха. Як учиниш?
Будеш плакати?
Покличеш дорослих?
Принесеш додому і сам будеш лікувати?
Залишиш його і підеш далі?
(Підкресли 1 відповідь, яка найбільше тобі сподобалась).
Малюнкові завдання виконані відповідно до аналогічних пунктів "Фільм-тесту" Р.Жиля. Основу їх
сюжету складає контурне зображення різних типових для дитини 6-9 років життєвих ситуацій,
наприклад: під дощем сидить безпритульний пес, у жінки з рук випала сумка, чи старенький дідусь
послизнувся і впав тощо. Над малюнком подано текст, який стисло пояснює зображене, і питання до
досліджуваного: "Якби у цей час і ти знаходився тут, де б ти був (познач "Х") і що робив?"
Індивідуальна робота з досліджуваним проводиться у формі бесіди, весь хід якої фіксується у протоколі.
Запропонована нами методика була апробована на учнях 1-х класів (6 років) ЗОШ № 12 м. Житомира.
Зважаючи на лабораторний характер проведеного нами дослідження, все ж можемо зазначити, що дітям
6 років більшою мірою властиве елементарне, а не особистісно-смислове емпатійне ставлення до іншого
різної модальності (відповідно 81,3% і 18,7%). Досліджувані діти частіше співпереживали і співдіяли,
рідше співчували і уявно чи реально співдіяли. На нашу думку, це пов'язано з віковими психологічними
особливостями шестирічок, з незрілістю їх особистісних структур, з обмеженістю власного афективного,
конативного і, в першу чергу, когнітивного досвіду, з відсутністю у них цілісної суб'єктивної картини
світу. Ми дотримуємося думки про те, що наявність у людини власної цілісної картини світу, яка
включає в себе неповторний ансамбль цінностей, смислів, установок, переконань, особистісних рис, як
"точки відліку" у її взаємодії з навколишньою дійсністю визначає становлення і розвиток особистісносмислової емпатійності людини в процесі її подальшої соціалізації. Аналіз отриманих даних показав, що
типовими механізмами елементарного емпатійного реагування дітей шестирічного віку є емоційне
зараження, ідентифікація і наслідування. При цьому реалізуються лише такі операції емпатування, як
емоційне переключення та ідентифікація. Вищого рівня операції, які мають когнітивну природу
(рефлексія, децентрація, антиципація, пошуково-орієнтаційні операції),
спостерігаються у
досліджуваних з вираженим особистісно-смисловим емпатійним ставленням до іншого.
Також ми зафіксували, що у дітей-шестирічок власне емпатійні реакції викликаються переважно
ситуацією неблагополуччя тварини (85,7% дівчаток і 83,3% хлопчиків) і меншою мірою
неблагополуччям іншої людини (в середньому 69,5% дівчаток і 65,4% хлопчиків). Найнижчим виявився
рівень активного власне емпатійного ставлення до однолітків (лише 38,3% дівчаток і 41,6% хлопчиків).
На нашу думку, цей факт зумовлюється особливостями ситуації розвитку дітей 6-річного віку: якість
пристосування дитини на цьому віковому етапі залежить від ступеня задоволення її базисних потреб
дорослими, зокрема батьками. Тому діти розглядають однолітків як потенційних конкурентів у боротьбі
за опіку і турботу з боку дорослих. Саме дорослі - найбільш референтні особи для дітей 6 років. Доказом
цього може бути встановлений нами відсоток активного і пасивного власне емпатійного ставлення проти
відсотка антиемпатійного ставлення за шкалою "Ставлення до дорослих": відповідно 79,2% і 18,7%
проти 2,1% у дівчаток; 77,1% і 16,6% проти 6,3% у хлопчиків.
Ставлення ж до рослин і в дівчаток, і в хлопчиків можна описати в термінах "пасивне власне
емпатійне" (75% дівчаток і 71% хлопчиків) і "антиемпатійне" (по 16,6% у дівчаток і хлопчиків).
Подальше дослідження було проведено на учнях 2-х класів середніх шкіл № 12 і № 25 міста
Житомира на основі використання різноманітних технік діагностування гуманістичних орієнтацій і
способів поведінки школярів, адаптованих до рівня їх вікового розвитку.
Для вивчення учнів 2-х класів використовувався комплекс із 4 психодіагностичних методик,
сконструйованих нами на основі тестового матеріалу та проективних технік для вияву гуманістичних
орієнтацій у підлітків та юнацтва.
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Молодшим школярам була запропонована методика "Незавершені речення". Методика проективного
типу, яка має пошуковий характер і не претендує на діагностичну точність тесту. Доказом її валідності
може бути співпадання експериментальних даних з характеристиками, отриманими у процесі бесіди від
учителів, а також із результатами спостережень за учнями. Діагностичний матеріал представлено
послідовністю із 11 пунктів, де кожний пункт - це початок речення. Досліджувані отримували по
карточці зі стимульним матеріалом і повинні були завершити речення, фіксуючи свій варіант відповіді на
карточці на місці відповідного пропуску. Наприклад: "Якщо мене образив мій товариш, то я..."
Ця методика дозволяє визначити наявність чи відсутність емпатійних орієнтацій та способів
поведінки у молодших школярів стосовно людей різних вікових груп (старших, однолітків, молодших за
віком); стосовно тварин; дозволяє ще визначити характер емпатійних орієнтацій як пасивних чи дійових,
власне емпатійних чи антиемпатійних і поведінки учнів як стійкої чи нестійкої; а також виявити
важливість-неважливість емпатії, на думку досліджуваних, як однієї з якостей людини.
Аналізуючи отримані результати, можна зазначити, що учні 2-х класів володіють здатністю
емпатійно відгукуватися на переживання іншого, коли іншим виступає людина, тварина. Але емпатія
носить нестійкий, ситуаційний характер і залежить від ступеня значимості для досліджуваного
запропонованої у завданні ситуації.
Так, реагуючи на ситуацію неблагополуччя тварини, всі діти виявили власне емпатійне ставлення.
Речення "Страждання тварин викликають у мене..." учні продовжили так: "...біль", "...теж страждання",
"...жалість". При цьому 70% досліджуваних засвідчили дійове емпатійне відношення, наприклад, на
запропонований початок "Коли я бачу на вулиці голодне кошеня,..." школярі дали варіанти завершення:
"...піду додому та принесу йому їжі", "...нагодую його", "...заберу до себе і нагодую" тощо. 30%
досліджуваних продемонстрували пасивне емпатійне відношення: "Коли я бачу на вулиці голодне
кошеня,...", "...мені стає його жаль", "...я хочу плакати" і т.п.
Можна припустити, що в даному випадку емпатія проявилася у формі співпереживання, коли учні
ідентифікували себе з твариною, переймаючись її болем і стражданнями, та у формі співчуття, коли
школярі переживали з приводу страждань тварини, відчуваючи до неї жалість.
Ставлення ж учнів до людей, різних за віком, було неоднаковим і визначалось значимістю конфлікту
для досліджуваного. В тих завданнях, де йшлося про неблагополуччя людини взагалі, тобто ситуація
носила узагальнений характер, діти виявили дійове власне емпатійне відношення: "Коли я бачу людину в
сльозах,..." "...піду та заспокою її", "...спитаю, хто її образив, і пожалію", "...я її пожалію" та ін. Але коли
ситуація носила конкретний характер, тобто стосувалася самого досліджуваного, реакція учнів була
полярною: "Якщо мене образив мій товариш, то я..." - 42% дітей продовжили таким чином - "...ображу
його, як він мене", "...розповім учительці", "...ображу його", "...скажу йому, що з ним більше не дружу"
тощо. Дійове антиемпатійне відношення у своїх відповідях продемонстрували діти, які одночасно
проявили стосовно літніх людей, хворих тварин милосердя і співчуття. Тому доцільнішим є припущення,
що у емпатійно нестійких молодших школярів (здатні одночасно реалізувати власне емпатійне і
антиемпатійне відношення до суб'єкта залежно від ситуації) емоційне ставлення до ситуації формується
в процесі оцінювання зображуваної ситуації. Коли досліджуваний сприймає й оцінює ситуацію як
конфлікт, у якому він не зміг би задовольнити свою актуальну потребу, він займає егоцентричну
позицію, переживає за себе і засуджує винного. Якщо емпатійно нестійкі діти сприймають ситуацію як
таку, що загрожує їм особисто, їх моральні мотиви блокуються прагненням захистити власне "Я", і
моральні знання, відокремлюючись від мотиву, мобілізуюються для цього захисту. Фактично моральне
судження в цьому випадку маскує гостру зацікавленість учнів у власному благополуччі, часто воно
спрямоване на дії спланованої помсти тим, хто їх образив.
Потрібно зазначити, що 48% досліджуваних виявили позитивне емоційне реагування різного ступеня
на цю ж ситуацію: "Якщо мене образив мій товариш, то я..." - "...вибачу йому", "...помирюсь із ним",
"...піду і помирюсь із ним", "...скажу, що друзів не можна ображати" тощо.
Такі відповіді свідчать про те, що серед другокласників є група дітей, здатних до побудови власне
емпатійних відносин з іншим як у ситуаціях, що загрожують їх "Я", так і в ситуаціях, що не загрожують.
Ймовірно, у дітей, яким властива емпатійність, значною мірою розвинена здатність уявити себе на місці
іншого, оцінити ситуацію з точки зору інших людей. При цьому вони не лише уявляють, що відчуває
інша людина, але й знають, як треба вчинити, щоб зменшити її страждання.
При визначенні рівня значимості для молодших школярів емпатійних якостей у структурі особистості
сучасної людини ("Найкраще, що може зробити людина, - це...", "Більш за все я ціную в людині...", "Бути
добрим, по-моєму, означає...") встановлено, що найкращим учинком 45% досліджуваних вважають
"...слухатися маму"; 20% - "...не ображати менших за себе"; 20% - "...допомагати всім людям"; 15% "...допомагати матусі та бабусі". Найбільше (80%) цінують у людині доброту, розумові якості (18%),
зовнішню красу (2%). Але серед дітей, які назвали основною рисою людини доброту, є школярі, у яких
моральні знання не узгоджуються з їх конкретною поведінкою. Ці діти цінують доброту, очікують
гуманного ставлення до себе з боку інших людей, проте не керуються добротою, гуманністю у власній
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поведінці в критичних ситуаціях: 30% від усієї кількості тих, хто надав перевагу доброті,
запропонований початок речення "Якщо мене образив мій товариш, то я..." завершили словами: "...
ображу його", "...ображу його так, як і він мене" тощо. Отже, у них спостерігається дисгармонія у
розвитку моральних знань і моральних звичок, що свідчить про необхідність корекційної роботи,
спрямованої на формування позитивних моральних звичок шляхом збагачення життєвого досвіду учнів.
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УДК 372.61

Л.М. Міненко
ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ПРИРОДІ З МОВЛЕННЄВОЮ МЕТОЮ
У статті розглянуто структуру спостереження у природі як джерела мовленнєвого розвитку
молодших школярів.
Керівництво розвитком зв’язного мовлення молодших школярів на основі спостережень у природі
передбачає науково обгрунтовану організацію цього процесу.
Мовленнєвий розвиток молодших школярів у зв’язку зі спостереженнями в природі грунтується, з
одного боку, на системі знань і практичних умінь текстологічного характеру, а з другого – на комплексі
сформованих засобами природи інтелектуальних умінь, які в сукупності становлять уміння спостерігати
- задовольняти пізнавально-змістовий і чуттєво–емоційний аспекти сприйняття. Тільки у взаємозв’язку
мовленнєвознавчих елементів, мовленнєвих умінь і розвитку пізнавальних можливостей та потреб учнів
формуються й удосконалюються їхні творчі вміння щодо створення текстів.
Щоб навчити школярів висловлюватися про предмети навколишньої природи, треба ввести їх у
школу сприймання – додержуватися методично і психологічно організованих етапів навчання дітей
сприймати – відчувати – висловлюватись. [1]
У процесі сприймання дітьми об’єктів природи особливе місце відводиться спостереженню, яке
водночас формує й удосконалює таку якість особистості, як спостережливість. Очевидною є залежність
між рівнями спостережливості й загального розвитку людини: чим вищий рівень спостережливості, тим
багатшим, повнішим є світ її уявлень вражень і ширшим кругозір. Для розвитку спостережливості
потрібне активне і цілеспрямоване сприймання, що можливе тільки в умовах педагогічного навчання.
На необхідність розвитку цієї здібності у молодших школярів на початковому етапі навчання
вказували О.Я. Герд, С.Ф. Русова, М.Н. Скаткін, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський.
Спостереження у природі має міжпредметний характер. Воно є тим основним прийомом вивчення
природи рідного краю, що передбачений програмами “Ознайомлення з навколишнім світом” / 1-2 класи/,
“Природознавство”/ ”Рідний край”/ - у 3-4- их класах, нового інтегрованого курсу “Людина і світ” /1-4
класи/, прийомом формування естетичного бачення навколишнього світу, що є предметом навчання
уроків образотворчого мистецтва, музики, Тому це питання завжди перебувало в полі зору дослідників,
методистів.
Ми ставили завдання з’ясувати методику спостереження за окремими предметами і явищами природи
з метою використання результатів спостережень в активній мовленнєвій діяльності.
Процес формування спостережливості учнів буде ефективним, якщо вчитель оволодіє структурою
спостережень, тобто прийомами їх організації. Виділено основні з них: постановка перед учнями мети
спостереження й усвідомлення ними цієї мети; чітке виділення кола об’єктів для спостереження;
виділення основних ознак спостережуваних об’єктів; словниково-термінологічна робота; організація
узагальнень, форма їх фіксації. Відповідно до цієї структури спостережень, яка зумовлює їх методичну
чіткість і послідовність, ми виділили кілька етапів.
Підготовчий етап. Він включає в себе: а) визначення об’єкта спостереження; б) виявлення в учнів
наявності знань про обраний об’єкт; в) постановку мети і завдань спостереження.
Серед дидактичних умов організації спостережень у природі чіткому окресленню їх мети, змісту,
визначенню конкретних об’єктів належить чи не провідна роль. Зміст спостережень дітей у природі,
вибір об’єктів для них логічно й органічно пов’язуються з навчальним змістом читання,
природознавства, образотворчого мистецтва, і тим самим окреслюється коло можливих тем для
мовленнєвої діяльності на уроках рідної мови.
Заздалегідь спланована робота з розвитку зв’язного мовлення /спеціальні уроки/, коли вчителем
перспективно визначається тип роботи, джерело учнівської мовленнєвої творчості, створює можливості
для розгортання розосередженої підготовчої роботи до побудови текстів. Одним із етапів цієї роботи є
безпосередні спостереження за об’єктами в природних умовах.
Колективні спостереження під керівництвом учителя під час екскурсій у природу є спеціально
організованою школою навчання бачити світ природи, сприймати його, і, звичайно, починати цей
важливий процес необхідно з формування умінь розглядати одиничні предмети. Це пов’язано з
особливостями дитячої уваги, яка має здатність розсіюватись, наштовхуватись на другорядне. До того ж
спостереження конкретного предмета обмежене, його простіше організувати орієнтацією на план
розгляду, застосовуючи опорні слова. Саме під час розгляду одиничних предметів на початковому етапі
/1-2 класи/ в учнів формуються елементарні інтелектуальні вміння.
Багаторазові колективні й самостійні вправляння у спостережливості, спогляданні предметів,
виділенні їх істотних ознак є кращим засобом, за допомогою якого можна досягти самостійності,
розкриваючи дар слова /К.Д.Ушинський/. Називання ознак, властивостей, дій предметів, явищ спонукає
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до засвоєння й активізації дітьми великого арсеналу лексики, без чого успішний розвиток зв’язного
мовлення неможливий.
Вивчаючи проблему вибору об’єктів для спостереження у природі з мовленнєвою метою, ми брали до
уваги те, що повному розумінню молодшими школярами життя і змін у живій природі сприятимуть
знання про предмети і явища неживої природи. Саме з них, на думку О.Я.Герда [2], й необхідно
починати ознайомлення учнів із світом природи. Тому предметами колективних спостережень,
обговорення з перших днів навчання дітей у школі стають сонце, небо, повітря, водойми, земля, вітер
тощо. Епізодичні колективні й тривалі самостійні спостереження за сонцем допомагають учням
усвідомити причини змін пір року, ті характерні ознаки й особливості існування живої природи, які
залежать від активності цього небесного світила. З усвідомленням цього дітям легше зрозуміти, чому
жовтіє й опадає листя на деревах, чому відлітають птахи у вирій, а звірі залягають у зимову сплячку,
чому з’являється вітер, лютують морози й заметілі, чому тане сніг і т.п.
Для молодших школярів, у яких естетичний досвід ще незначний, для спостереження потрібно
обирати об’єкти, які характеризуються виразністю, максимально зосереджують у собі естетичні якості.
Ми розробили методичні критерії відбору об’єктів і явищ для спостережень як джерела мовленнєвої
діяльності. Ці вимоги підлягали об’єктивній перевірці у процесі експерименту. На наш погляд, по-перше,
об’єкт має бути хоч у загальній формі знайомий школярам, а по-друге, він повинен стимулювати
пізнавальні інтереси дітей, по-третє, об’єкт не повинен бути відірваним, ізольованим від природних умов
існування, а виявлятися в причинно-наслідкових залежностях від зовнішніх і внутрішніх природних
факторів, і, нарешті, по-четверте, об’єкт повинен мати яскраві, чітко виражені зовнішні ознаки, доступні
для розуміння і спостереження молодшими школярами.
Вибір об’єкта для спостереження уже певною мірою зумовлюється рівнем учнівських знань про
нього. Традиційно рівень знань про предмет мовлення найшвидше і найповніше виявляється у ході
колективної бесіди.
Нетрадиційний спосіб реалізації завдань цього етапу спостереження ми застосували на основі досвіду
заслуженої вчительки України Є.М.Литвин, використавши “віконечко у природу”. На уроці читання
через майстерно й естетично виготовлене казкове віконечко дітям демонструвався малюнок предмета,
який мав стати об’єктом спостереження і предметом для подальшої побудови тексту на наступних
уроках. Скажімо, показавши малюнок кущика, вчителька звернулася до дітей: “Що бачимо на малюнку?
Що знаємо про рослину? Де росте? Як цвіте? Якого кольору і форми має плоди? Чим вони цінні? Хто
ласує ними? Символом чого є в Україні калина?”
Звичайно, рослина ця дітям знайома, але знання про неї обмежені. Скупі однослівні відповіді
свідчили про обмежену інформацію про калину. Вчителька підкреслила, що ця рослина, оспівана у
піснях, легендах, переказах, варта того, щоб знати про неї більше. Таким чином здійснилася мотивація
майбутньої мовленнєвої діяльності.
Сформульовані запитання, які додавалися на картці у кишеньці під віконечком, служили планом
подальшої самостійної роботи учнів у спостереженні й пошуках інформації. Вчителька дала завдання
протягом кількох днів вести спостереження за кущиками калини, пошукати у дитячих книжечках цікаві
відомості про цю рослину, зробити малюнок у свої індивідуальні віконечка й придумати текст до нього
/1-3 речення/.
Як бачимо, сходинки підготовчого етапу спостереження мали на меті чітко визначити об’єкт
спостереження, подальшу програму діяльності учнів у зв’язку із результатами спостережень і шляхом
показу того, як мало діти знають про предмет мовлення, викликати пізнавальний інтерес до нього,
спонукаючи шукати нове, цікаве.
Перший етап – це власне процес спостереження, який включає: а) цілісне сприймання предмета; б)
аналіз виділених частин і особливостей спостережуваного об’єкта; в) встановлення причиннонаслідкових зв’язків і відношень між предметом розгляду, його частинами і дійсністю. Цей етап
реалізується спочатку через організацію колективного спостереження під керівництвом учителя, пізніше
– через організацію самостійних спостережень учнів. Розвиток спостережливості в учнів і починається
саме на цьому етапі – організації колективних спостережень.
Для того, щоб спостереження були якомога повнішими й могли підготувати учнів до мовленнєвої
діяльності, процес ознайомлення з предметом природи має проходити у такій послідовності: спочатку
вчитель показує предмет в цілому, потім розглядаються його окремі частини, порівнюються з іншими,
далі робляться узагальнення.
Наприклад, організовуючи спостереження /розгляд/ одинокої сосни, вчитель системою запитань
активізував увагу школярів, допоміг роздивитись її всебічно: здалеку споглядаючи сосну на тлі синяви
неба, колективно з’ясували, яке дерево підлягає спостереженню, чому діти так думають, на що схожий
силует дерева, якого він кольору. Потім, ознайомившись ближче, діти зазначили особливість стовбура,
крони, гілля, кольору і специфіку кори, листя, коріння / якщо видно /. Такий докладний аналіз за
поданою вчителем схемою збагатив учнів новими знаннями і розкрив істотне у предметі. На завершення
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проведено узагальнення, зроблено висновки й об’єкт знову розглянули в цілому, але з усією повнотою
ознак. Організовуючи таким чином спостереження за предметами природи, можна задовольнити
пізнавальний інтерес учнів, при цьому забезпечується поетапне формування процесів мислення.
Керівництво складними процесами сприймання, уваги, мислення, уяви учитель здійснює через
систему завдань. Їх мета: прищепити дітям способи чуттєвого сприймання навколишнього світу, навчити
бачити, відчувати багатство барв, форм, звуків; допомогти опанувати процеси і форми мислення,
долаючи шлях від першої сходинки пізнання /вміння бачити предмет, вичленовувати його ознаки,
порівнювати, узагальнювати /до вищої – здатності усвідомлювати причинно–наслідкові відношення;
розвивати уяву як основу творчої діяльності.
На початковому етапі /1-2-і класи/ запитання вчителя в основному спрямовані на констатацію
спостережуваних дітьми фактів, ознак, властивостей об’єктів, тобто вчитель учить помічати, впізнавати,
порівнювати, розглядати. Наприклад:
Вчитель: Яке небо бачимо? Учні: Голубе, ясне, сіре, похмуре.
Вчитель: Які дерева? Учні: Голі, сірі, чорні.
Вчитель: Які спільні ознаки весни й осені, липи і дуба? Учні: Менше тепла, світла, голі дерева.
А на основному етапі, окрім цих завдань, ідуть пошуки й відповідей на численні як? чому? де?, тобто
вчитель спонукає учнів абстрагуватися від конкретних предметів і встановлювати елементарні
причинно-наслідкові зв’язки. Відповідно і мовленнєва діяльність учнів буде активнішою. Наприклад:
Учитель: Яке листя на деревах у жовтні? Чому? Учні: Жовте, коричневе, сіре, бо мало тепла і світла
дарує їм сонце.
Учитель: То що ж є причиною того, що стало холодно, жовтіє листя на деревах, жухне трава? Учні:
Сонце, бо втомилось за літо, не піднімається високо над горизонтом, не гріє, не світить так, як влітку.
Уміння школярів робити висновки, тобто встановлювати часову послідовність чи причиннонаслідкову залежність між фактами, свідчить про вищий рівень їх інтелектуального розвитку.
Систематичне вправляння учнів у зв’язуванні суджень, у словесному вираженні причиннонаслідкових властивостей підвищує культуру зв’язного мовлення дітей, робить його чіткішим,
доказовішим, логічнішим.
Здатність дитини самостійно помічати в предметах навколишнього світу якісь специфічні
особливості, щось нове, особливе свідчить про те, що сприймання й увага її мають аналітичний характер
– вона не просто сприймає, але й аналізує, порівнює. Причому робить це, як правило, з певною
пізнавальною чи практичною метою.
Тож на початковій сходинці першого етапу формування спостережливості молодших школярів
зосереджується увага на формуванні інтелектуальних умінь: визначати /спільно/ у предметах істотні й
неістотні відрізняльні ознаки, узагальнювати, класифікувати. Спираючись на природу дитячого
мислення – здатність думати формами, звуками, барвами [3], на цьому етапі ми прагнули збагачувати
сенсорний досвід учнів, вчити їх бачити предмет всебічно, у взаємозв’язках.
Другим етапом спостережень є підбиття підсумків, зосередження уваги на нових відомостях, фактах,
ознаках спостережуваного об’єкта, раніше невідомого або знаного поверхово в загальному. На цьому
етапі вчитель допомагає учням узагальнювати найістотніші ознаки, виявляти зв’язки об’єкта природи з
навколишнім світом, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Форма підбивання підсумків
спостережень залежала від способу їх організації. Якщо спостереження у природі здійснювалися під
керівництвом учителя, то, логічно, найдоцільнішою формою цього першого узагальнення є підсумкова
бесіда. Якщо ж поставлено завдання підсумувати результати самостійних спостережень учнів, то
доречними стають вільні висловлення дітей.
Результати самостійних спостережень учитель включає у мовленнєву діяльність на уроках мови,
незалежно від конкретної теми уроку.
Підсумки фенологічних спостережень за об’єктами живої і неживої природи проводяться щомісяця.
Їх навчальний зміст зумовлюється насамперед пізнавальними завданнями уроків природознавства. За
мету ставиться розкрити типові ознаки кожної пори року. Підсумовуючи дані своїх спостережень,
школярі вчаться аналізувати ознаки, властивості, дії. Безпосередньо на екскурсіях реалізуються
супровідні цим завдання інших уроків початкового курсу навчання – рідної мови й читання,
образотворчого мистецтва, музики, трудового навчання, математики.
Таким чином, пізнавальні завдання, розв’язувані молодшими школярами відповідно до вимог
програми з природознавства, забезпечують змістовий аспект їхньої мовленнєвої діяльності.
Завданням третього етапу процесу спостережень є фіксація результатів у вигляді словесного
оформлення. Найпоширенішими формами цього узагальнення є усні та письмові творчі роботи, розповіді
– звіти про екскурсію, описи, міркування, виконання графічних малюнків, ведення календаря природи
тощо.
Реалізація завдань цього етапу – це те логічне завершення, без чого спостереження у природі, у якій
би формі вони не проводилися, носили б споглядальний характер.
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Якщо попередні два етапи були спільними для ряду дисциплін й інтегрували можливість
розв’язування пізнавальних завдань міжпредметного характеру, то тут виявляються специфічно мовні
особливості узагальнення спостережень у вигляді самостійної творчості школярів. Саме на цьому етапі
розв’язуються ті навчально-виховні завдання, основу, джерело яких мають забезпечити спостереження у
природі.
Переважна більшість учителів саме цей етап у підготовці дітей до побудови тексту на основі
спостережень у природі вважають найважливішим. На перший погляд це справді можна так сприймати,
оскільки саме узагальнення, фіксація результатів спостережень у вигляді словесної творчості реалізує
вимоги програми з розвитку мовлення молодших школярів. Однак відповідно до теорії мовленнєвої
діяльності процес накопичення інформації про предмет мовлення, активна мовленнєва діяльність, яка
обов’язково супроводжує сприймання природи, далеко ширші за змістом, обсягом роботи й тому значно
важливіші, ніж безпосереднє узагальнення. Саме зміст роботи на перших двох етапах спостереження,
застосований комплекс методичних прийомів, розвивають дитячу сенсорику, вчать їх бачити, чути,
відчувати, без чого словесна творчість була б примітивною.
Вважаємо за доцільне підкреслити: чітка етапність процесу спостереження за об’єктом природи
виявляється лише за умови колективного, керованого вчителем цього процесу. Запрограмовані дії
вчителя методично зумовлені й орієнтують школярів не тільки на активну мовленнєву діяльність у ході
спостереження, але й на розвиток екстравертивних рис особистості, що постає необхідною передумовою
успішного навчання конструювати зв’язні висловлювання.
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Г.П.Грибан, Л.М.Мірошник, С.Г.Рожкова
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ
ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
/На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт/
Стаття знайомить із деякими питаннями спільної роботи колективу дитячо-юнацької спортивної
школи з вихователями та вчителями школи-інтернату для дітей-сиріт. Розглядаються питання впливу
систематичних занять фізичною культурою і спортом на стан здоров’я та поведінку дітей,
активізацію їх розумової діяльності, формування позитивних рис характеру та особистості підлітка.
У “Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в Україні” зазначалось, що внаслідок
недостатньої уваги до питань фізичного виховання в сім’ях, середніх загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах не задовольняється природна біологічна потреба дітей,
учнівської та студентської молоді в руховій активності. Як наслідок - 80% дітей і підлітків мають різні
відхилення у фізичному розвитку, а кожен четвертий юнак у останні роки за станом здоров’я не
призивається на військову службу. З кожним роком зменшуються державні інвестиції на утримання
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а профспілкові організації взагалі перестали цікавитись проблемами
розвитку фізичної культури і спорту серед дітей та підлітків.
На тлі всіх негараздів, які відбуваються в суспільстві, в Житомирській області збережено 38 дитячоюнацьких спортивних шкіл, у яких навчається 12,6 тисяч дітей.
Дві такі школи працюють при Житомирській та Радомишльській школах-інтернатах для дітей-сиріт
та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Окрім вихованців інтернату, в цих ДЮСШ тренуються
учні з навколишніх шкіл.
У Житомирькій ДЮСШ на трьох спортивних відділеннях навчається 530 учнів. Розклад занять
ДЮСШ складений таким чином, щоб для учнів з першого по шостий клас активна рухова діяльність на
тиждень дорівнювала 8 годинам, а в старших - 10-12 годинам.
Медичні обстеження та педагогічні спостереження показали, що в останні роки завдяки такій руховій
активності значно поліпшився стан здоров’я вихованців інтернату. Так, у дошкільному відділенні
протягом 1997 року не було жодного випадку простудного захворювання, значно зменшилась кількість
таких захворювань і серед дітей шкільного віку. Майже кожного року понад 30 учнів позбавляється
різних вад своєї постави. За роки сумісної праці тренерів ДЮСШ з вихователями та учителями
успішність вихованців підвищилась з 78% у 1992 році до 92% у 1997 році, що підтверджує теоретичні
положення вчених. Окрім того, на заняттях фізичними вправами ( особливо художньою гімнастикою,
спортивною аеробікою ) учням доводиться запам’ятовувати не тільки значну кількість різноманітних
рухів, але й послідовність їх виконання, що позитивно впливає на розвиток як моторної, так і
оперативної пам’яті.
Систематичні заняття фізичною культурою та спортом, а особливо іграми, вимагають від учнів
уміння сприймати значну кількість інформації, аналізувати її, приймати правильне рішення у процесі
рухових дій у незвичних умовах, і все це проходить на фоні гострого дефіциту часу. Таким чином,
обставини, які складаються, вимагають від учня у стислі строки перебрати та проаналізувати значну
кількість варіантів виконання рухової дії, яка б відповідала конкретно даному завданню.
Вироблені вміння аналізу та синтезу одержаної інформації в нестандартних умовах накладаються на
вміння та здібності дітей до навчання, про що свідчить той факт, що більшість кращих спортсменів
школи-інтернату навчається на “добре” та “відмінно”.
Для досягнення результату спортсмен, переборюючи часом нестерпний біль та втому, примушує себе
десятки, а то і сотні разів повторювати одну і ту ж вправу, що також, як показали спостереження,
підтверджує перенесення умінь та навичок неполегливої праці, набутих у ДЮСШ, в навчальний процес,
впливає на засвоєння знань та формування навчальних умінь та навичок.
Тренерсько-викладацький склад спортивної школи майже на кожному занятті створює проблемні
ситуації, які, в свою чергу, вимагають від учнів творчого підходу до вирішення поставлених завдань.
Проведені контрольні змагання та тестування засвідчили, що фізична підготовленість вихованців
інтернату, відповідно до “Державних тестів і нормативів оцінок фізичної підготовленості населення
України” знаходиться між “четвіркою” та “п’ятіркою”. Так, у дівчат 3го-класу кількість підтягування на
високій перекладині становить 4 рази, у хлопчиків - 8 разів, згинання та розгинання рук в упорі лежачи
складає у дівчат 14 разів, у хлопчиків - 18 разів. По інших вікових групах одержані аналогічні
результати.
Виходячи з вислову родоначальника сучасних Олімпійських ігор П’єра де Кубертена “Спорт – засіб, з
допомогою якого - можна викликати як самі благородні, так і самі низинні пристрасті... І які в однаковій
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мірі можуть служити і зміцненню миру, і підготовці до війни”, тренерський склад ДЮСШ з допомогою
“дій і вчинків” позитивно впливає на формування особистості, рис її характеру та звичок.
На відміну від міських ДЮСШ, в яких зібрані діти з різних шкіл, тренери, які працюють із
вихованцями інтернату, мають більше можливостей для впливу на формування особистості підлітка,
оскільки ця робота проводиться в тісній співдружності з вихователями та вчителями, що дає можливість
в однаковій мірі впливати як на пізнавальну, так і на емоційно-вольову сферу учня.
Організація навчально-тренувального процесу з класом дає можливість тренеру не тільки цікавитись,
відвідуючи уроки, загальною успішностю своїх вихованців, а й впливати на їх ставлення до навчання. І
саме це допомогло ряду учнів, у яких була погана поведінка і незадовільні оцінки, значно покращити
трудову дисципліну і навчання, підвищити працездатність. Цьому сприяло і те, що тренер, працюючи з
кожним учнем окремо, створює відповідні умови для реалізації потреб дитини в руховій діяльності,
підбирає для кожного (з урахуванням індивідуальних особливостей) фізичні вправи і завдання.Саме
тренер разом з учнем за допомогою різноманітних фізичних вправ доповнюють недостатню рухову
діяльність до оптимального рівня, позитивно впливаючи на подальший розвиток дитини. Окрім того, такі
відносини між тренером і учнями сприяли тому, що діти стали більше прислуховуватись до порад та
зауважень дорослих. За час спільної роботи колективів ДЮСШ та інтернату у вихованців значно
підвищилась трудова дисципліна, зникли правопорушення, в певній мірі покращилось навчання і
стосунки між ними.
Проведені нами наукові спостереження та замірювання показали, що вихованці інтернату стали
краще орієнтуватись у складних ситуаціях, більше співчувають та розуміють у порівнянні з дітьми, які
виховуються вдома, у них гармонійно розвиваються різні типи пам’яті.
Проведене серед вихованців школи-інтернату анкетування показало, що 97,1% учнів подобаються
заняття зі спортивної аеробіки, акробатики та баскетболу, 99,3% учнів систематичні заняття в ДЮСШ
допомогли поліпшити результати навчальної діяльності, 67,0% відмітили, що вони відчули впевненість у
своїх можливостях та силі.
Лише від 0,7% до 2,1% опитаних учнів свої погані показники у навчанні пояснили зайнятістю
тренувальними заняттями.
Кількісний показник зростає в міру збільшення віку дітей: - це пояснюється низкою як об’єктивних,
так і суб’єктивних причин, над викоріненням яких потрібно працювати як самій дитині, так і школі та
суспільству.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що:
а) творча співпраця працівників ДЮСШ та інтернату позитивно впливає не тільки на стан здоров’я,
фізичний розвиток і фізичну підготовленість вихованців, а й активно сприяє формуванню особистості, її
світогляду, окремих рис характеру, її відносин у колективі;
б) систематичні цілеспрямовані заняття фізичною культурою та спортом сприяють підвищенню
інтелектуального рівня учнів, їх працездатності, умінню переборювати різні труднощі, допомагають у
навчанні;
в) регулярні заняття в ДЮСШ, участь у різних змаганнях, показових виступах прищеплюють учням
навички з особистої та суспільної гігієни, виховують позитивні естетичні смаки, сприяють формуванню
дисциплінованості, цілеспрямованості, наполегливості та завзятості, а ще формуванню витримки і
самовладання, рішучості та сміливості;
г) систематичні планові заняття фізичною культурою та спортом необхідно проводити у всіх
загальноосвітніх школах, для цього потрібно збільшити кількість годин на фізичну культуру або
відкрити групи ДЮСШ з видів спорту, яким характерне значне рухове й емоційне навантаження.
Грибан Григорій Петрович - кандидат педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання
Житомирської державної агроекологічної академії.
Наукові інтереси:
- психологічна підготовка спортсменів у циклічних видах спорту;
- професійно-прикладна фізична підготовка студентів сільськогосподарських учбових закладів.
Мірошник Леонід Михайлович- директор дитячо-юнацької спортивної школи при школі-інтернаті для
дітей-сиріт м. Житомира.
Наукові інтереси:
- розробка та конструювання тренажерів і контролюючих приладів;
- взаємозв’язок оперативного і тактичного мислення в спорті;
- розробка нестандартних уроків з фізкультури для учнів молодших класів.
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Наукові інтереси:
- активні форми підвищення педагогічної майстерності педагога в системі методичної роботи
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
На основі науково-методичних уявлень розроблена схема складних взаємодій та взаємозв’язку між
окремими компонентами, що складають суть системи.
Для викладачів фізичного виховання та тренерів, навіть тих, що мають значний стаж роботи та певні
успіхи, недостатньо використовувати досягнутий рівень методичної підготовки: їм треба постійно
творити особисту технологію викладання, постійно удосконалювати її, опанувати і застосовувати на
практиці тонкощі методичних дій та прийомів.
Розробки в галузі системно-структурної орієнтації, наочні уявлення про дії різноманітних факторів
складають зміст та структуру процесу фізичного виховання, допомагають у деталях усвідомити і
здійснювати найбільш ефективні шляхи в розвитку особистості [1,2].
В теорії та практиці фізичної культури склалися уявлення та затвердилися поняття спеціальних
факторів, показників, методичних прийомів - певні формулювання та інші категорії, що відображають
різноманітні дії (впливи), які складають базу і суть фізичної та спортивної підготовки [3].
Як система, фізична і спортивна підготовка (СФ і СП) являє собою комплекс спрямованих дій,
елементи якого стимулюють розвиток і вдосконалення як загальних моторних функцій, так і окремих
моторних можливостей, потрібних у певних, необхідних для даної фізичної діяльності пропорціях [3].
Структура СФ і СП характеризується наявністю основних елементів (на схемі І-ХІІ), взаємодії яких
відображають специфіку фізичного виховання в загальному вигляді та відрізняються складним змістом, насиченістю множиною внутрішніх компонентів, яким у свою чергу належить властивість мобільності здібність змінювати ступінь участі того чи іншого внутрішнього компонента в залежності від потреб та
характеру моторної діяльності задіяних фізіологічних механізмів. Так, фахівцям зрозуміло, що,
наприклад, у розвитку фізичних якостей (на схемі ІX) біг на короткі дистанції відрізняється значно
більшою факторною вагою якості швидкості, а в бігу на довгі дистанції домінує витривалість. Така
цілеспрямована мобільність, яка змінює ступінь задіяності внутрішніх компонентів, змінює вихідні
параметри основного елемента і підвищує ефективність системи в цілому, тобто надає СФ і СП корисної
стабільності за рахунок варіативності внутрішніх компонентів [3-5].
На схемі відображено, що деякі основні елементи через тісний функціональний взаємозв’язок
об’єднані в більш крупні підсистеми - «блоки» (А, В, С, ...) Так, у СФ і СП блок «А» складається з двох
основних елементів (І - мета і ІІ - задачі), де І - психологічна установка є пусковим моментом дії як
потреба до фізичного удосконалення, повноцінного і всебічного розвитку особистості. А в разі
спортивного напрямку - як прагнення до найвищих досягнень у даному виді спорту. В обох напрямках
наявна мотивація необхідності підвищення опору організму в зв'язку з тим, що постійно погіршуються
умови оточуючого середовища. ІІ - задачі, виступає в блоці «А» як функція послідовного планування,
тобто вибору певних педагогічних засобів для досягнення успіхів на шляху до мети. Задач може бути
енна кількість, вони можуть коректуватися, змінювати зміст і спрямованість процесу за принципом дії
зворотного зв'язку в СФ і СП [5]. Таким чином блок «А» вдосконалює педагогічний процес (ІІІ), який
разом з принципами організації процесу (ІV) складає блок «В».
Педагогічний процес (III) втілюється в тих формах занять (V), які більше відповідають меті, задачам,
спрямованості в розвитку особистості. Для загального розвитку та більш численних груп тих, хто
займається, використовують форми уроків і академічних занять (V-1), для спортивних досягнень тренувальні заняття (V-3), але в кожному випадку використовуються змагання (V-2) як форма тестової
об’єктивної інформації досягнутого рівня підготовленості.
Блок «С», що включає основні елементи: VI - етапи та VII - періоди процесу, показує, що в життєвому
циклі фізична підготовка роздріблюється на 4 етапи, пов’язані з можливостями, спортивною
кваліфікацією та зростом тих, що займаються (VI-I-4). Періодизація процесу (VII) загального фізичного
розвитку ведеться на основі програм закладів (VII-1) головним чином за навчальними роками, а
підготовка спортсменів здійснюється в дитячих спортивних школах, у школах вищої спортивної
майстерності, за тренувальними циклами (VII-2), де кожен макроцикл (1 рік) роздріблюється на 3
періоди (VII-2, 1-3). В підсистемі блоку «D» взаємодіють два основні елементи: види підготовки (VIII) і
фізичні якості (IX), де діє найбільш тісний функціональний взаємозв’язок між рівнем розвитку окремих
фізичних якостей та фізичною підготовкою (загальною або спеціальною, в залежності від обраної мети).
Під час змагань домінуючу роль грає інтегральна підготовка (блок «С») як збалансований рівень
розвитку якостей, необхідних у цьому виді спорту за всіма видами підготовки, що віддзеркалює поняття
“спортивної форми” [3].
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Схема
CИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
A

І. МЕТА
Психологічна установка
до фізичного удосконалення

ІІ. ЗАДАЧІ
Етапи реалізації одночасних та послідовних дій для досягяення мети

III. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Навчання, розвиток, виховання, підвищення функціональних можливостей
IV. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
Повторності, послідовності, свідомості, доступності, активності, виховуючого навчання, статі та
зросту, індивідуалізації, спеціалізації, адеквaтності, м’язової діяльності, спряженості, наочності,
творчості, науковості, мотивації, чіткої спрямованості, міцності, напруги. постійності, корекції

B

V. ФОРМИ ЗАНЯТЬ
2

1
Урок з фізичногого виховання,
заняття в технікумах, вузах,
Збройн.силах, ПТУ, самостійні
заняття, ігри, контрольні заняття
1
Початковий
з 4-х -10років

3
Тренувальні заняття
Контрольні заняття
Додаткові заняття

ЗМАГАННЯ
VI. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ
3
Вдосконалення
з 15 р. та старш.

2
Розвитку
з 10-18 р.

4
Вікової стабілізації
з 25-30 років та старш.

C
1
2
3
Навчальний рік Семестр Чверть
Програми фізичного виховання
дитячих садків, початкової та
середньої школи, ПТУ, колледж.технікумів, вузів, Збройних сил
та інших закладів

VII. ПЕРІОДИ ПРОЦЕСУ
1
2
3
Підготовчий Змагальний Відновлювальний
Програми та плани спорт.шкіл - індивідуальн. план
а) Олімпійський цикл
- 4 роки
б)Макроцикл
- 1 рік, кожен
в) Мезоцикл
- 1міс., кожен
г) Мікроцикл
- 1тиждень, кожен

VIII. ВИДИ ПІДГОТОВКИ
Теоретична
Загальна
Психологічна Фізична
Тактична
Спеціальна

D
Абсолютна
Відносна

IX. ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ
швидкість
СИЛА
витривалість
спритність
гнучкість

Інтегральна підготовка - «спортивна форма» - гідність до змагань

F

X. МЕТОДИ
Повторний, рівномірний, інтервальний, контрольний, спряжений, контрастний, круговий, ПМнавантажень, варіативний, вузькоспрямованих дій, парадоксальних та нетрадиційних дій,
інтегральний, ігровий. Спрямована комбінаторика методів.
XI. ЗАСОБИ - ВПРАВИ
Загальнорозвиваючі, спеціальні, підготовчі, підводящі, моделюючі, ситуаційні,
контрольні, нетрадиційні, аутогенні, відновні, локальні, регіональні, глобальні,
основні, властиві виду спорту, комбіновані
XII. ІНФОРМАЦІЯ ТА ОБРОБКА
1
2
Об’єктивні дані про стан здоров я,
Майстерність педагога-тренера -фізичний розвиток та здібності
рівень кваліфікації
об’єкта підготовки
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Крім вищевказаного, необхідна якість процесу забезпечується взаємодіями внутрішніх компонентів
блоку «F», який створюють методи (X) та засоби (ХІ), котрі згідно з конструктивним вибором залежно
від задач забезпечують ефективність СФ і СП. Такий вибір внутрішніх компонентів усіх підсистем
втілюється на підставі зібраної та поступаючої інформації (ХІІ) про наявність необхідного комплексу
різних показників, що складають «портрет» об’єкта, з чого робляться висновки про необхідність тих чи
інших педагогічних дій та заходів для заповнення недостаючих потреб у цьому комплексі.
Системно-структурний підхід до розв’язування задач фізичної та спортивної підготовки допоможе
фахівцям-практикам використовувати найбільш ефективні шляхи для досягнення бажаної мети.
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Озолин А.Г. О методике обучения в спорте //Теория и практика физ.культуры, 1975. - № 7. - С. 8-10.
2. Учение о тренировке. Пер. с нем. /Под ред. Д.Харре. - М.: Физкультура и спорт, 1971. - 328 с.
3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1970. - 200 с.
4. Болобан В.Н. Дидактика и высшее мастерство акробатов //Теория и практика физ.культуры, 1981. № 5. - С. 11-13.
5. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. - М.: Медицина, 1975. - 448 с.
Айунц Лерн Рачикович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання
Житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка.
Наукові інтереси:
- моделювання взаємозв’язків між головними категоріями та компонентами процесу фізичного
виховання;
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УДК 159.922

Л.П. Виговська
2. МЕХАНІЗМИ СИТУАТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ЕМПАТІЇ1
З позицій еволюційного підходу розглянуто умови виникнення та динаміки емпатійних явищ у філогенезі.
Досліджено механізми ситуаційного та онтогенетичного розвитку елементарної емпатії.
Коли тварина-реципiєнт потрапляє в емпатогенну ситуацію, емоційний стан особи-"жертви" стає для
неї безумовним подразником. Унаслідок емоційного зараження здатність психіки високоорганiзованих
тварин до обумовлення призводить до того, що при сприйманні емпатогенної ситуації актуалізуються
пізнавальні процеси, що забезпечують орієнтовні реакції. В результаті цього емпатуючим
встановлюється джерело, причини емоційного переживання, що виниклого у нього, і відбувається
"переключення" емоцій на них.
Отже, емоційне зараження включає орієнтовний рефлекс, а їх сумісна дія призводить до сприймання
емпатогенної ситуації, емоційного переживання об'єкта емпатiї. Сприйняття стану іншої особи на фоні
емоційного зараження обумовлює включення механізму емоційного резонансу ("стан емоційного
збудження, що виникає у відповідь на сигнали емоційного стану іншої особини того ж виду" [1:8]).
Емоційне резонування, в свою чергу, обумовлює синтонiю, тобто емоційні переживання твариниреципiєнта стають "співзвучними" з переживаннями особини-"жертви". Негативні емоції породжують
реакцію уникнення. Ця реакція залежно від індивідуального досвіду тварини може призводити або до
пасивного споглядання ситуації з безпечного місця, або ж у разі оперантного научіння чи
функціонування екстраполяційного рефлексу до вироблення умовного iнструментального рухового
рефлексу з усунення негативних емоцій особини-"жертви". Позитивним підкріпленням вироблення
такого рефлексу служить зникнення власних негативних емоцій, що виникли внаслідок емоційного
зараження станом «жертви».
Для більшої наочності зобразимо схематично ситуативний розвиток елементарної (натуральної)
емпатiї (див. мал. 1 ).
Нами представлена теоретична схема розвитку емпатійного процесу. В природних умовах
життєдіяльності тварини таке повне і послідовне розгортання емпатійного процесу можна спостерігати
не завжди. Для того, щоб емоційне зараження привело до синтонiї та сприяння об'єкту емпатiї, необхідна
взаємодія багатьох чинників. Це не тільки генетичні особливості тварини, але й її ситуативний стан,
індивідуальний досвід, а також рівень розумового мислення, особливості середовища (в якій саме
ситуації знаходиться особина-"жертва", якими сигналами інформує про свій емоційний стан, поведінку
інших членів групи, міра небезпеки, в якій знаходиться "жертва" і т.п.).
В лабораторних умовах розвиток розгорнутого процесу натуральної емпатiї прослідкувати набагато
легше. Використання нейрофiзiологічних робіт допоможе нам позбутися небажаного антропоморфізму, а
їх психологічна iнтерпретація - об'єктувати автономність регулятивного значення суб'єктивних
переживань. Скористаємося дослідом Преображенської з собаками, в якому у них вироблялася
iнструментальна реакція при нанесенні удару струмом партнеру [2:37-38].
У дослідах два собаки поміщались в одній камері на різних верстатах, розміщених на відстані
півметра один від іншого. На задню лапу собаки-"жертви" подавався струм чималої сили, що викликав
не тільки локальний підйом лапи, але й появу задишки, скуління, часто виск. У собаки-"спостерігача"
ліва передня лапа прикріплялася до підойми. Підйомом лапи вище певного рівня тварина була в змозі
відключити дію струму на першого собаку. Трьом собакам-"спостерігачам" вживляли електроди в
дорзальний гiппокамп, що давало можливіть реєструвати ЕГ гiппокампа, ЕКГ подиху.
Після удару струмом при виникненні оборонної поведінки собаки-"жертви" у двох собак"спостерігачів" відзначалося припинення спонтанних підйомів лапи, якщо вони мали місце до включення
подраздразника, і поява орієнтовної реакції. Появу орієнтовного рефлексу у собак-"спостерігачів" можна
пояснити сприйняттям від собаки-"жертви" внаслідок емоційного зараження сигналів, що свідчать про її
негативні емоції.
Припинення підйомів лапи відбувалося навіть у разі нанесення ударів струму партнеру на фоні
сильного рухового збудження у собаки-"спостерігача". В наступних дослідах тільки у одного собаки"спостерігача" кількість підйомів лапи не лише повернулася до фонових значень, але й стала їх значно
перевищувати.
Ця частина експерименту демонструє, що у першого собаки емпатійний процес обірвався на етапі
споглядання ситуації, а у другого внаслідок споглядання й оцінки ситуації на фоні емоційного
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Емпатогенна ситуація
Емоційне

Орієнтаційний

зараження

рефлекс

Cпоглядання, сприймання ЕС

Емоційний

резонанс

Синтонія

Рефлекс уникнення
Екстраляцій ний рефлекс
Пасивне споглядання ЕС,
пасивнооборонна
реакція

Оперантне научіння
Співдія
Примітка : ЕС - емпатогенна ситуація.

Мал. 1. Ситуативний розвиток натуральної емпатiї.
зараження виникає емоційний резонанс: собака-"спостерігач" ще точно не відбив переживання
собаки-"жертви", і тому підiймання лапи стало у нього таким частим. При цьому змінився також і
характер рухів: при нанесенні струму партнеру перші "фізичні" підйоми лапи стали заміщатися все більш
тривалими "тонічними" підйомами, які більш надійно позбавляли тварин електричного подразнення. На
даному етапі досліду спостерігається, як внаслідок емоційного резонансу собака-"спостерігач " починає
синтонувати "жертві". Вона все адекватніше сприймає її ситуативний стан і внаслідок вироблення
умовного рефлексу позбавляє її впливу струму. В досліді, що описується, синтонiя супроводжується,
очевидно, оперантним научінням, що призводить до позбавлення болю собаки-"жертви" (собака методом
спроб і помилок навчається відповідному підйому лапи і його тривалості ).
Можна знайти факти, де поведінка, що допомагає проявляється внаслідок функціонування
екстраполяційного рефлексу. Підкріпленням такого рефлексу служать зникнення негативних емоцій у
партнера, а значить, поява у нього позитивних переживань, якими знову ж таки заражається собака"спостерігач". Таким чином, підкріпленням iнструментального рефлексу чи рефлексу уникання болю
партнера служать позитивні емоції, що з'являються у собаки-"спостерігача" внаслідок надання ним
допомоги собаці-"жертві". Цей факт підтверджує ще одне наше припущення, що емпатiя має бiполярний
характер: можна заражатися як негативними, так і позитивними емоціями партнера.
У третього собаки при нанесенні струму партнеру поведінка помітно не змінилася, хоч спостерігалося
прискорення серцебиття, як і у перших двох. Із цього можна зробити висновок, що у третьої тварини
емоційне зараження не привело до розвитку емпатійного процесу. Подальші досліди показують, що
тварини можуть допомагати іншим особинам на шкоду собі і не на шкоду своїм потребам.
Отже, із викладеного вище можна зробити висновок, що розвиток і прояв елементарної емпатiї
залежить від багатьох чинників. Вона проявляється у формі синтонiї, пасивного споглядання або
сприяння. Емпатійний процес може репрезентуватися в розгорнутому вигляді від початку і до кінця, а
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може обірватися на будь-якій ланці. У зв'язку з цим необхідно дослідити закономірностi
онтогенетичного розвитку елементарної емпатiї, де зазначені чинники і закономірностi найбільш
проявляються.

3. ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ЕМПАТІЇ
Сучасні зоопсихологічнi дослідження показують, що чим вищий щабель еволюційного розвитку, на
якому знаходиться тварина, тим складнішою, різноманітнішою, автономнішою від iнстинктивного
контролю стає її поведінка. В життєдіяльності організму все більшого значення набуває індивідуальний
досвід у результаті научіння за механізмом iмпринтингу, умовнорефлекторного, вікарного научіння і
наслідування іншим особинам.
Спробуємо з'ясувати, чи навчається тварина протягом онтогенезу емпатувати і яким чином. У цьому
нам допоможе аналіз численних спостережень і експериментальних досліджень зоопсихологів
внутрішньовидової та міжвидової взаємодії тварин.
Для нашого дослідження важливим є факт, що у всіх собак-"спостерігачів", включаючи й тих, у яких
не вдалося виробити реакцію допомоги, при появі болючих відчуттів у партнера (ознак його обороннної
поведінки) в тій чи іншій мірі відбувалося прискорення частоти серцевих скорочень і збільшення
синхронiзацiї тета-ритму. Ці дані свідчать про виникнення у собак-"спостерігачів" емоційної напруги
внаслідок емоційного зараження відчуттями партнера. Із цього випливає, що ці тварини генетично
схильні до відображення емоційного стану партнера, але з огляду на різноманітні обставини та,
передусім, індивідуальні особливості процес їх емпатування обривається на різноманітних ланках: на
спогляданнi, сприйманні даної ситуації чи синтонiї, або ж вони прагнули своїми діями припинити
негативні емоції партнера. І тут можна було б уточнити результати дослідів Симонова. Він виробляв
умовну "реакцію допомоги" у щурів або ж, по-іншому, назвав це умовною реакцією уникнення
больового подразника партнера. В дослідах з білими щурами-самцями вдалося у 31% особин порівняно
швидко виробити умовну реакцію уникнення больового подразника партнера. У 45% цю реакцію
виробляли після того, як їх декілька разів використали у вигляді " жертви ". У 24% виробити умовний
рефлекс уникнення криків болю партнера не вдалося.
В подальшому Симоновим і його співробітниками були проведені досліди не тільки щодо вироблення
iнструментальних рефлексів допомоги, але й вивчення спроможності тварин до осягнення внутрішнього
світу іншої особини, що й було умовою вироблення цих рефлексів [1], [3], [2], [4].
Очевидно, 24% щурів, яких він називає нечутливими до емоційного стану іншого, не в змозі емоційно
реагувати, оскільки їх емпатійний процес обривається після емоційного зараження на спогляданнi
ситуації або ж у них взагалі не сформована емпатійна установка. 45% щурів змогли тільки синтонувати,
але після придбання певного досвіду вони досить легко навчались реакції допомоги. У 31% чутливих
щурів індивідуальні особливості та досвід призводили до повноцінного емпатування (на рівні
натуральної емпатiї, зрозуміло) партнеру-"жертві".
Із викладеного вище випливає, що міра емпатійностi тварини залежить від її онтогенетичного
розвитку. В якійсь мірі це підтверджують і експерименти з ушкодженням різноманітних відділів мозку
[3]. Із опису розвитку ситуативної емпатiї випливає, що навіть на елементарному рівні вона до певної
міри опосередковується когнiтивними процесами : орієнтовним і екстраполяційним рефлексами,
"оцінкою" ситуації. А функціонування екстраполяційного рефлексу є одним із основних структурних
елементів розумової діяльності, що визначається мірою розвитку мозку [5]. Крушинський, на противагу
Симонову, вважає, що основною умовою еволюції суспільних відносин тварин є рівень розвитку їх
розумової діяльності. Ця суперечність знімається, якщо в основу соціальних взаємовідносин
(внутрiшньовидових відносин) тварин покласти їх емпатійність, функціювання якої обумовлюється як
емоціями, так і когніціями.
Із розгляду закономірностей фiлогенетичного і ситуативного розвитку натуральної емпатiї можна
зробити висновок, що її онтогенетичний розвиток має характер научіння різних видів: від iмпринтингу
до вікарного научіння. В цьому якраз і проявляється залежність емпатiї від рівня фiлогенетичного
розвитку. Всі види научіння тварин тією чи іншою мірою засновані на iнстинктивній поведінці. У зв'язку
з цим онтогенетичний розвиток емпатiї може відбуватися тільки у особин зі сформованою емпатійною
установкою.
Наслідком онтогенетичного розвитку є варіативність ситуативної емпатiї. Із викладених вище фактів
прояву емпатійностi тваринами, а також аналізу внутрiшньовидових відносин, що описуються етологами
і зоопсихологами [6, [5], [7], можна зробити висновок, що механізмом онтогенетичного розвитку
натуральної емпатiї є iмпринтинг, умовнорефлекторне, оперантне і вікарне научіння.
В ранньому постнатальному онтогенезі в певні чутливі (сензитивні) періоди (у вищих тварин вони
досить-таки розтягнуті) закарбовуються емоційні стани батьків та інших членів групи, а також, можливо,
деякі реакції на них дорослих особин. Підростаючи, молодняк умовнорефлекторним способом
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навчається диференціювати сигнали, що інформують про стан інших тварин. Умовнорефлекторний
зв'язок, що виникає, робить для iндивiда мотиваційно значущими подразники, що породжують той чи
інший стан у партнера. Такі особини досить легко вступають у соціальні відносини з членами своєї
групи, можуть синтонувати їм, але в нестандартних екстремальних ситуаціях, у які потрапляє партнер,
вони проявляють реакцію уникнення пасивного споглядання того, що відбувається. Навчитися адекватно
реагувати на неблагополуччя особини- "жертви" тварини навчаються вже при переході в зрілий вік
шляхом оперантного або вікарного научіння. Ефективність такого научіння, як ми уже згадували,
залежить не тільки від "чутливостi" тварини, але і від рівня її "iнтелекту".
Наші умовиводи підтверджуються дослідженнями елементарної розумової діяльності тварин і їх
внутрішньовидових відносин Крушинського, на підставі яких він робить висновок про існування
кореляцiї між рівнем розвитку розумової діяльності та складністю суспільних відносин тварин [5].
Підведемо деякі підсумки викладеного матеріалу. Аналіз теоретичних і емпiричних досліджень
показав, що механізмом фiлогенетичного розвитку емпатiї стала установка на емоційне сприймання
інших особин, зокрема їх суб'єктивних переживань. Умовою її розвитку були механізм iмпринтингу і
така якість психіки, як переживальність. Механізмами ситуативного розвитку натуральної емпатiї є
емоційне зараження, орієнтовний рефлекс, емоційний резонанс, екстраполяційний рефлекс, оперантне
научіння. Онтогенетичний розвиток натуральної емпатiї обумовлює научіння за механізмом
iмпринтингу, оперантне і вікарне научіння. Розвиток натуральної емпатiї в онтогенезі має ряд
закономірностей: ускладнення структури і якості емпатійного відображення, незмінність модальностi
переживань суб'єкта й об'єкта емпатiї, збільшення опосредковуючої ролі розумової діяльності в розвитку
емпатійних відносин.
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Наукові інтереси:
- вивчення емпатії як психологічної категорії;
- філогенез, соціогенез, онтогенез емпатійних явищ;
- роль емпатії в гуманізації національної освіти.

85

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2. Психолого-педагогічні науки

УДК 372.72

В.Г.Тарасов, О.І.Савченко, Н.І.Савченко
ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ГРАФІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
В роботі розглядаються можливості використання елементів теорії графів з метою підвищення якості
навчання математики у початковій школі.
Стратегічними завданнями реформування освіти в українській державі є : відродження і розбудова
національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомості громадян української
держави; виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного
реформування її структурних, організаційних засад.
Пріоритетні напрямки реформування освіти - розбудова національної системи освіти з урахуванням
кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя України, забезпечення інтелектуальної готовності
всіх громадян до здобуття освіти, досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних
предметів, зокрема математики [ 1: 28-30 ].
Сучасний шкільний курс математики має величезні розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності
та логічній строгості. Для того, щоб учні початкових класів усвідомили важливі математичні поняття,
покладені в його основу ( множина, відношення, функція, рівняння, нерівність, геометрична фігура,
алгоритм тощо ), треба дібрати такі методи і форми навчання, щоб матеріал подавався на доступному для
них рівні.
У процесі викладання математики в початкових класах учитель спирається як на безпосереднє
сприймання учнями окремих предметів або фактів, так і на їхню уяву. В обох випадках надзвичайно
велика роль належить наочності. В початкових класах вона є засобом здобування учнями чуттєвих
даних, необхідних для утворення уявлень і понять про предмети чи явища навколишньої дійсності. За
допомогою наочності збагачується, розширюється особистий пізнавальний досвід учнів, розвивається
спостережливість.
Розвиток абстрактного мислення - одне з основних завдань навчання математики в початкових
класах. Під керівництвом учителя учні знаходять спільне в окремих предметах і явищах, відокремлюють
істотне від неістотного, головне від другорядного, усвідомлюють зв’язки предметів і явищ.
Для розвитку абстрактного мислення важливо створити відповідні умови, однією з яких є
цілеспрямоване використання наочності. Жодна абстракція не може виникнути в свідомості без
відповідного конкретного образу. В оволодінні розумовими операціями ( аналіз, синтез, порівняння,
абстрагування, узагальнення ) учням допомагають різні наочні посібники, наприклад, символічні
предмети і фігури з картону, шаблони, таблиці, на яких виділено найістотніші ознаки предметів, що
вивчаються, таблиці-схеми, на яких графічно зображено зв’язки і відношення між тими чи іншими
явищами, тобто використано графи.
Дамо абстрактне означення математичного поняття графа: розглянемо множину V , що складається із
з’єднаних між собою деяким чином точок. Множину V назвемо множиною вершин, а елементи v є Vвершинами. Граф
(1)
G = G(V ) ,
з множиною вершин V є деяка множина пар виду
E = ( a , b ), a , b ÎV ,
(2)
яка вказує, які вершини вважаються з’єднаними. Кожна конкретна пара (2) називається ребром графа;
вершини a , b називаються кінцевими точками або кінцями ребра E .
Існує інший підхід до означення графа. Якщо дано дві множини V1 і V2 , то розглядають декартовий
добуток цих множин V1´V2, який складається з пар елементів (v1, v2), де v1ÎV1, v2ÎV2 . Таким чином,
можна сказати, що граф G (1) є деяка підмножина декартового добутку V1´V2. Ребра графа можуть бути
орієнтованими або ні. При цьому граф відповідно буде називатись орієнтованим або неорієнтованим
графом. Саме орієнтований граф є одним із способів задання бінарних відповідностей між множинами V1
і V2 . Граф називається скінченним, якщо число його ребер скінченне, і нескінченним, якщо число ребер
нескінченне [ 2: 11 ].
ХХ ст. було свідком неперервного розвитку теорії графів, яка за останні 10-20 років вступила в новий
період інтенсивних розробок. Природничі науки виявили свій вплив на це завдяки дослідженням
електричних мереж, моделей кристалів, структури молекул. Розвиток формальної логіки привів до
вивчення бінарних відношень у формі графів. У цьому процесі помітний вплив нових областей
застосування теорії графів: теорії ігор і програмування, теорії передачі повідомлень, електричних сіток і
контактних мереж. Для прикладу наведемо декілька задач.
1. Нанести деяку друковану схему на плату таким чином, щоб довільні два провідники не
перетиналися між собою, окрім даних точок.
2. Вказати для листоноші такий маршрут, щоб шлях, пройдений ним, був мінімальним.
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3. Існує мережа шосейних доріг, що з’єднують між собою населені пункти. Для кожного шосе відома
його пропускна здатність. Указати маршрут між двома заданими пунктами, який би забезпечив
максимальну пропускну здатність між ними [ 3: 3 ].
Внаслідок цього предмет теорії графів є настільки широким, що він потребує відповідної уваги
шкільного курсу математики.
На наш погляд, використання елементів теорії скінченних орієнтованих графів як методичного
прийому унаочнення навчального матеріалу на уроках математики є надзвичайно актуальною темою на
сьогоднішній день. Нею цікавляться педагоги-новатори, психологи, студенти і викладачі педагогічних
інститутів.
Вона широко висвітлюється в науково-методичній літературі, зокрема в журналах «Початкова
школа», «Начальная школа», «Педагогіка і психологія».
У світлі вищесказаного, нами проведена певна робота щодо систематизації методичних прийомів
використання елементів теорії скінченних орієнтованих графів та конкретного застосування їх до
викладання різних тем з математики у початкових класах.
У початковому курсі математики використання теорії скінченних орієнтованих графів має велике
значення, зокрема при розв’язуванні задач. Хоч у методиці навчання молодших школярів розв’язувати
математичні задачі є помітні зрушення ( визначено основні напрямки щодо вироблення загального
підходу до розв’язування задач, з’ясовано доцільність роботи над оберненими задачами і т. п. ), однак
використано ще не всі резерви вдосконалення процесу навчання молодших школярів розв’язувати
текстові задачі.
Учні допускають чимало помилок, вишукуючи план розв’язування задач, вибираючи та виконуючи
арифметичні дії для його реалізації. Це зумовлюється тим, що не всі школярі мають чіткі уявлення про
структуру і механізм розв’язування задач. Дехто не вміє їх аналізувати, уявляти відповідну життєву
ситуацію, не бачить або не розуміє вказаних у задачі зв’язків між даними числами і шуканими, не має
навичок самоконтролю. Ці та інші недоліки трапляються здебільшого в тих учителів, котрі недостатньо
урізноманітнюють види роботи над задачею. Одним із шляхів розв’язку цієї проблеми є використання
елементів теорії скінченних орієнтованих графів [ 4 : 70-71, 5 : 28 ].
Наведемо деякі конкретні приклади застосування скінченних орієнтованих графів при розв’язку задач
у початковій школі.
Задача: Петро посадив 5 дерев, а Сашко 6 дерев. Скільки дерев посадили Петро і Сашко разом ?
Розширення умови такої задачі доцільно конкретизувати графічним зображенням її розбору,
починаючи від запитання. Для цього ставимо в кружечку знак питання, від нього проводимо дві стрілки,
на кінцях яких у кружечках записуємо числа 5 і 6. Якщо число 6 невідоме (вчитель закреслює 6 і поруч
ставить знак питання), то треба знову вказати два числа, за якими можна знайти 6 (проводить дві нові
стрілки, на яких пише числа 4 і 2). Аналогічно ілюструється перетворення даної задачі у складену
завдяки заміні числа 6 умовою простої, в якій сказано, що Сашко посадив на одне дерево більше, ніж
Петро.
Ефективним є використання скінченних орієнтованих графів і при розв’язуванні задач про
збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць та про різницеве й кратне порівняння.
Задача: У відрі вміщається 5 л води, а в діжці - в 2 рази більше, ніж у відрі. Скільки води вміщається
в діжці ?
Задача: В першому ящику 10 кг помідорів, а в другому - 15 кг. На скільки кг помідорів у другому
ящику більше, ніж у першому ?
Задача: У іграшковому магазині 5 жирафів коштує 5 грн., 4 ведмедики - на 3 грн менше, ніж 5
жирафів, а песик коштує у 2 рази більше, ніж 5 жирафів і 4 ведмедики разом. Скільки коштує песик ?
Саме при розв’язуванні таких задач графи допомагають учням схематично зобразити умову задачі,
чітко уявити структуру і механізм її розв’язування, відповідну життєву ситуацію, зрозуміти вказані у
задачі зв’язки між даними числами і шуканими, визначити алгоритм розв’язку.
Корисно пропонувати дітям складати задачі за графічним зображенням їх умов.
Наприклад, пропонується розглянути такий граф та скласти за ним задачу:
ì® [3 кубики]
ï
® [3 кубики]
15
кубик
і
в
®
[
] ïí . . . ® ( x разі в) .
ï
ï® [3 кубики]
î
За даним графічним зображенням умови діти можуть скласти наступну задачу: Хлопчик брав з
коробки по 3 кубики кілька разів. Усього він узяв 15 кубиків. Скільки разів брав хлопчик кубики?
Корисно і доцільно використовувати графи і при розв’язуванні прикладів. Скажімо, при вивченні
теми «Додавання та віднімання в межах 100» (без переходу через 10) графи допомагають дітям краще
ознайомитися з новим матеріалом, обдумувати і наочно проводити виконання арифметичних дій.
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Доцільне використання графів і при вивченні теми «Порядок дій», де вони допомагають учням
самостійно засвоїти дану тему, а вчитель лише керує їх розумовою діяльністю. На першому етапі
навчання порядку дій потрібно пам’ятати, що математичні обчислення повинні бути доступні кожній
дитині. Головне тут - навчити розбиратися в порядку виконання арифметичних дій. Наприклад, для
цього доцільно скористатись такими скінченними орієнтованими графами:
30-2×4

20:4+9

2×4=8

20:4=5

30-8=22

5+9=14

На наступному етапі роботи пропонуються приклади на 3 і 4 дії та з використанням дужок:
40 + 21 : 7 - 10 = ,
70 + ( 4×5 + 10 : 2) = ,
60 - 4 × 5 + 36 : 6 = ,
(5 × 6-12 ) - 3×5 = .
Учні вже самі пояснюють порядок дій у таких прикладах, рахують їх з цікавістю і кожного разу
пояснюють порядок дій уже без помилок. При цьому, наприклад, можна застосувати скінченний
орієнтований граф:
70 + ( 4×5 + 10:2 )

4×5 + 10:2

4×5=20

10:2=5

20 + 5 = 25

70 + 25 = 95
Доцільно запропонувати учням і цікаві завдання з використанням графів:
1. З’єднати числа, які в сумі складають число, записане посередині.
2. Записати у «віконечках» числа, за яких рівності правильні.
3. Розв’язати кругові приклади.
4. Подати числа у вигляді суми розрядних доданків
5. Відгадати, яке число було закладено в машину.
6. Обчислити за алгоритмом.
Засвоєнню арифметичних дій допомагають ігри з графами, що сприяють формуванню найпростіших
уявлень про роботу лічильних машин [6:8,7:32].
Гра 1: «Прямий хід машини». Дія додавання чисел зображається у вигляді схеми. У віконце вписуємо
один доданок, над стрілкою - другий, а у друге віконце треба вписати результат:
+в

а

?

.

Гра 2: «Зворотний хід машини». На відміну від прямого ходу, де виконується дія додавання, машина
виконує зворотний хід - дію віднімання. Числа записуємо над стрілкою та у віконці. Учень повинен
знайти число, до якого додаємо те, що стоїть над стрілкою:
+в

с

?

.

Гра 3: «Машина працює». Ця гра відрізняється від двох попередніх тим, що числа задані у віконцях, а
учні повинні визначити, яку дію виконує машина:

?
а

с

.
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Отже, використання елементів теорії графів у початковій школі дає можливість унаочнити абстрактні
математичні поняття, зробити їх доступними для сприймання учнями початкових класів і має велике
значення для успішного засвоєння ними курсу математики.
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Г.П. Гніда
ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядається проблема ролі читання художньої літератури для формування особистості
молодшого школяра. На матеріалі дослідження виявлені читацькі інтереси дітей, місце читання в
проведенні вільного часу школярами.
Література є одним із чинників суспільного виховання: виховання совісті, моралі, загальної людської
культури, інтелігентності.
Зміни в сферах нашого суспільства безпосередньо впливають на літературну освіту школярів. А тому
питання інтересу до читання молодших школярів, місце книги в системі виховного впливу на учнів
особливо гостро постало в останні роки.
З метою вивчення читацьких інтересів молодших школярів та їх батьків, рівня їх читацької культури,
місця книги в їхньому житті, виявлення впливу школи на розвиток читацької самостійності учнів
молодшого шкільного віку використані методи - бесіди, анкети, експерименту, спостереження тощо.
Робота ця проводилась нами під час педпрактики студентів III курсу факультету підготовки вчителів
початкових класів e школах м. Житомира та області.
Результати досліджень свідчать про те, що лише частина дітей (38%) читає багато, вважає читання
своїм улюбленим заняттям. Творами, що викликають особливий інтерес, залишаються казки (2-3 кл.),
оповідання (4 кл.). Менше молодші школярі захоплюються поезією, низьким виявився інтерес до
науково-пізнавальної літератури. Тривогу викликає те, що значна частина учнів на запитання "Чим ти
любиш займатися у вільний час?" відповідала: "Дивитись телевізор", причому перегляд телепередач
займає в середньому 2-2,5 години в день. 25% опитуваних учнів у вільний час "гуляють".
У значної частини школярів (23%) відсутня елементарна бібліографічна грамотність. Цей недолік
проявився в неуважності до авторів прочитаних творів, у неточності передачі назви книги, в невмінні
самостійно вибрати книгу за її основними ознаками. Оскільки чітка система читання відсутня, багато
учнів при виборі літератури для позакласного читання керується випадковими порадами або вибирає
навмання книгу. Так, за порадою вчителя вибирають книги лише 33% опитаних, за порадою бібліотекаря
- 21%. Судження школярів про прочитану книгу часто виявляються стандартними, позбавленими
почуття, особистісного ставлення. Відставання емоційності, культури почуттів від рівня
інтелектуального розвитку проявляються досить часто у процесі опитування. Тим часом відомо, що
знання, не зігріті почуттям, творчо не перероблені, залишаються холодними, мертвими знаннями й на
духовність особистості не впливають. Звідси висновок: у таких учнів немає справжнього читацького
інтересу, такого потягу до читання, яке викликає співчуття, співпереживання, робить процес читання
творчим.
Анкетування, проведене серед батьків, на жаль, теж не залишає оптимістичного враження, приводить
до сумних роздумів. Не всі батьки розуміють, що інтерес до книги, перші читацькі навички закладаються
саме в сім'ї, вони не надають серйозного значення розвитку дитини таким могутнім засобом впливу, як
книга. Нерідко, перевіряючи щоденник, навіть сумлінні батьки не цікавляться тим, що читає син чи
донька, чи є дитина читачем бібліотеки. Предметом нашого дослідження стало й те, що і як читають самі
батьки. В результаті опитувань виявилось, що лише 39% опитаних читають регулярно, решта - від
випадку до випадку або зовсім не читають. 77% опитаних читають в основному пригодницькі та
детективні твори; українська та зарубіжна класика, а також сучасні твори з глибокою соціальною
тематикою поступаються розважальним жанрам. Зрозуміло, що невміння дорослих по-справжньому
читати і сприймати прочитане, невміння вибрати книгу для читання - це багато в чому результат
слабкого керівництва читанням у дитячі та юнацькі роки. З другого боку, за таких умов учителям важко
зараз сподіватися на реальну допомогу батьків у справі формування читацької самостійності школярів.
Звичайно, в ситуації, що склалася, є свої об'єктивні причини. У тих складних економічних умовах, у
яких знаходиться наша держава, батькам часто не до читання. Однак навіть незначний вільний час, який
мають дорослі, часто витрачається непродуктивно. У книги, яка довго була основним джерелом
інформації та популярним засобом дозвілля, з'явились могутні суперники. Ними стали телебачення,
відео. Біля телевізора проводять більшу частину вільного часу батьки, тут же й діти, часто без розбору,
дивляться всі передачі підряд.
Так книга поволі відсувається на задній план... Тим часом постійне спілкування з книгою є не тільки
благородною звичкою, що відрізняє культурну людину, але й гострою соціальною необхідністю, що
диктується самим життям. Ніякий навчальний заклад не в змозі дати всеохоплюючих знань. Одержані в
школі чи іншому навчальному закладі знання з часом задавнюються й мають бути оновленими
найбільшою мірою за допомогою книги. Крім того, будучи могутнім засобом виховання, література
розкриває складний світ явищ і людських почуттів, збагачує досвідом минулого, сприяє розвиткові
високих духовних якостей. Начитана людина, як правило, виділяється багатством і мови, і мислення.
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На наше переконання, втрату зв’язків із книгою в ранньому віці неможливо компенсувати в
майбутньому. Маленький читач лише вступає в життя, у нього ще немає життєвого досвіду, і книга для
нього є невичерпним джерелом відомостей, у ній він знаходить відповідь на свої незліченні "чому?".
Книги, прочитані в дитинстві, часто запам'ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток,
на світосприймання, виробляють певні норми поведінки.
Ось чому важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не
розгубилася в книжковому морі, щоб до її рук потрапляли найнеобхідніші книги, щоб спілкування з
ними стало звичним, щоденним і, що дуже важливо, приємним заняттям. Саме дорослі повинні свідомо й
цілеспрямовано виховувати в дитині інтерес до читання, починаючи з сім'ї, дитячого садка, молодших
класів. Сучасні психолого-педагогічні дослідження підтверджують особливе значення ранніх періодів
дитинства для формування людини. Психологічні новоутворення, що виникають на ранніх вікових
ступенях, мають непересічне значення для всестороннього розвитку індивіда, вносять особливий,
неповторний вклад у формування людської особистості.
Гніда Галина Петрівна – старший викладач кафедри психології Житомирського державного
педагогічного інституту ім. І. Франка.
Наукові інтереси:
- пізнавальна діяльність молодшого школяра.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 800.03

В.П. Сасіна
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПАРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХХ
ВЕКА
Розглядаються словотвірні компаративні структури в російській поезії ХХ сторіччя. Уточнюється
поняття компаративних епітетів та пропонується їх класифікація .
Сравнение-уподобление как мыслительная операция получает на различных уровнях языка самые
разнообразные формы выражения, которые можно разделить на два основных типа структур компаративный и метафорический.
Категориальным признаком компаративных структур является обязательная эксплицитная
выраженность двух имён - субъекта сравнения N1 и объекта сравнения N2. Категориальным признаком
метафорических структур является обязательная формальная невыраженность /имплицитность/ одного
из этих имён:
Море смеялось, как ребёнок / N1 подобно N2 - сравнение /
Море смеялось / М. Горький / / N1 подобно ? - метафора /.
Несмотря на явную, казалось бы, бесспорность этой истины, компаративные и метафорические
структуры часто смешиваются. На наш взгляд, это объясняется двумя причинами: неправильным
определением категориальных признаков сравнений и метафор / например, наличие/отсутствие
основания сравнения - tertium comparationis, которое является всего лишь факультативным компонентом/
и неоправданным сужением поля компаративности в рамках синтаксиса [ 1 : 5 ].
Если исходить из выдвигаемого нами категориального признака сравнения / эксплицитность субъекта
и объекта /, неизбежно возникает вывод о том, что поле компаративности включает не только
компаративные союзные конструкции, но и ряд бессоюзных компаративных структур с лексическими и
словообразовательными показателями компаративности:
Облака стелились по небу, как / будто, словно, точно / белая вата.
Белой ватой стелились по небу облака.
По небу стелилась белая вата облаков.
По небу стелились белые ватные облака.
По небу стелилась белая облачная вата.
Не облака, а белая вата стелилась по небу.
По небу стелились облака - белая вата.
По небу стелились облака, похожие на белую вату.
Стелющиеся по небу облака казались белой ватой.
Облака белее ваты стелились по небу и т.д.
Если же уподобление выражается метафорически, то высказывание приобретает следующий вид :
По небу стелилась белая вата.
Некоторые исследователи упоминают о многообразии и многочисленности компаративных структурпроизводных слов типа крючковатый, стрельчатый, громоподобный, окостенеть, по-соловьиному и
т.д. [ 2 : 38, 3 : 34 ], но специальных работ, описывающих этот разряд компаративных структур, до сих
пор нет. В исследовании Е.А. Некрасовой, посвящённом сравнению в современной русской поэзии,
компаративность на уровне словообразования также не рассматривается [ 4 ].
Цель данной работы состоит в выполнении этого пробела путём исследования словообразовательных
компаративных структур в русской поэзии ХХ века. Базой исследования послужила картотека
словообразовательных компаративных структур общей численностью в 1000 контекстуальных
употреблений, составленная методом сплошной выборки из произведений современной русской поэзии.
Типы русского словообразования, которые могут в некоторых случаях выполнять компаративную
функцию, части речи, образованные по тому или иному типу словообразования, а также их числовое и
процентное соотношение приведены в Таблице 1.
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ТИП
словообразования
Аффиксация
Словосложение
Конверсия
ИТОГО:

существ.
кол.
%
6
0,6
3
0,3
9
0,9

прилагат.
кол.
%
508
50,8
113
11,3
2
0,2
623
62,3

ЧАСТИ РЕЧИ
наречие
глагол
кол.
%
кол.
%
213
21,3
152
15,2
3
0,3
216
21,6
152
15,2

Всего
кол.
%
879
87,9
119
11,9
2
0,2
1000
100

Как видно из таблицы, наибольшее число словообразовательных компаративных структур
приходится на прилагательное, причём главным образом они представлены аффиксацией.
Если прилагательное служит в каком-либо высказывании целям уподобления, то с точки зрения
стилистики оно является чаще всего эпитетом. Стремление дифференцировать различные виды эпитета
привело к появлению термина “метафорический эпитет”. Однако этот термин, широко
распространённый в работах по стилистике. используется явно не по назначению.
Так, например, В.И. Корольков приводит в качестве примера метафорического эпитета янтарный
виноград [ 5 : 630 ], хотя в этой структуре представлены эксплицитно два имени : N1 - виноград и N2 янтарь, что не позволяет говорить о её метафоричности.
Мы считаем, что к метафорическим эпитетам следует относить лишь те структуры, в которых объект
сравнения N2 не выражен эксплицитно в пределах фразы и является имплицитным, подразумевающимся,
например :
От речки туман подымается белобородый / В. Боков /. Не дай мне бог бесстыдства пред листом /
бумаги беззащитной предо мною, / пред ясной и бесхитростной свечою ... / Б. Ахмадулина / .
Все эпитеты с эксплицитно-выраженными N1 и N2 , служащие целям уподобления, следует относить к
компаративным эпитетам, среди которых различаются три типа.
Первый тип назовём непосредственным компаративным эпитетом:
Там милого сына цветут васильковые очи /А.Ахматова/. Лягушка всплывает лениво, / Блестя
огуречной спиной /В.Шефнер/. И голубоватый снег простынный / Стелет прямо под ноги луна
/А.Межиров/. Мастью в медь, мухортый, / с замшевой губой ... /В.Гордейчев/ .
В этих примерах N1 и N2 находят своё выражение в пределах эпитетной конфигурации, которая
может трансформироваться в союзную компаративную конструкцию :
васильковые очи ® очи, как васильки; огуречная спина ® спина, как огурец; простынный снег ®
снег, как простынь; замшевая губа ® губа, как замша.
Ко второму типу мы относим структуры, которые предлагаем именовать опосредствованными
компаративными эпитетами :
Тень Данта с профилем орлиным / О Новой Жизни мне поёт /А.Блок /. Косые рёбра будки
полосатой, / Чиновничья припрыжка снегиря / Д.Кедрин/. И дятел с докторским терпеньем /
Выстукивает старый крест /В.Шефнер/.
В перечисленных примерах N1 и N2 находят своё выражение не в самой эпитетной конфигурации, а в
пределах всей компаративной фразы, например :
N1
N2
Чиновничья припрыжка снегиря .
Различие между непосредственными и опосредствованными компаративными эпитетами чётко
проявляется при сопоставлении их трансформируемости:
стальная воля ® воля, как сталь, янтарные фрукты ® фрукты, как янтарь;
докторское терпенье®*терпенье, как доктор,чиновничья припрыжка®*припрыжка, как чиновник
К третьему типу относятся структуры, которые целесообразно назвать обратными компаративными
эпитетами. Сравните:
1-й тип
3-й тип
непосредственный компаративный
обратный компаративный
эпитет
эпитет
N2
N1
N1
N2
шёлковые ресницы
: :
ресничный шёлк
Как видим, субъект сравнения N1 формально превращается из определяемого в определяющее.
Компаративность этой структуры подтверждается такой же трансформацией, как у непосредственных
компаративных эпитетов :
шёлковые ресницы ® ресницы, как шёлк, ресничный шёлк ® ресницы, как шёлк .
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Обратный компаративный эпитет в современной русской поэзии встречается значительно реже двух
первых типов, но всё же довольно часто :
...в хлебной охре /серебряный Дон / блестит / позументом кубанки / В.Маяковский /. В
аплодисментном / плеске / премьер / проплывает / над Невским / В.Маяковский /. И память в сердце
хранит, / Что где-то в Сибири над бугорком / Хвойная медь звенит / С.Щипачёв /. Грустны глаза в
ресничном шёлке / Н.Грибачёв /. Оврагов ржавые корыта. / Где мокнет снежное бельё / Л.Татьяничева
/. Как он там, небосвод? Как там звёздною рожью / Колосятся миры? / М.Луконин /. Но ты свою
баранку / крути, крути, крути. / Болотную баланду измором укроти / Евг.Евтушенко /.
Числовое и процентное соотношение компаративных эпитетов трёх перечисленных типов
представлено в Таблице 2 :
Таблица 2.
ТИП

ЭПИТЕТОВ

Колич.

Непосредственные компаративные эпитеты
Опосредствованные компаративные эпитеты
Обратные компаративные эпитеты
ИТОГО:

321
157
30
508

%
62
32,1
5,9
100

Рассматривая аффиксацию прилагательных-компонентов компаративной фразы, необходимо
различать собственно компаративную аффиксацию и случаи, когда прилагательные, образованные
способом аффиксации, выполняют компаративную функцию не самой своей формой, а благодаря
участию в компаративной эпитетной конфигурации.
Число прилагательных, компаративная функция которых задаётся самой их формой, сравнительно
невелико - в нашем материале они составляют всего лишь 10,2 %. Наиболее частотными среди них
являются прилагательные со следующими суффиксами :
-ист- :
Но нам ли, / шагавшим в огне и в воде / годами / борьбой прожжёнными, / растить / на смену себе /
бульвардье / французистыми пижонами ! / В.Маяковский /. Мексиканские / широкополые шляпы, /
плавность жестов /, / точёность испанистых лиц ... / Н.Асеев /. Лодочка орлистая, С волной не балуй
/Л.Татьяничева /. Внизу они, огнистые цветы Твоих лесов !/Е.Исаев/. Гнуты брови, смолянистый волос
... / В.Сорокин /. На лоне антрацитистой воды / Обмакивались блёстки / У отрога ... / В.Сорокин /.
Сквозь Сен-Реми змеистая дорога / Я.Белинский /. Она /Плисецкая/ слушает шеей. Модильянистой своей
шеей, линией позвоночника, кожей слушает / А.Вознесенский /.
-оват- :
Ветер птичий, вороватый / Синева и глубина ... /В.Луговской/. Старуха крючковатыми руками, /
Полусогнувшись, из последних сил / Под самый корень подрубала память / О бывшем человеке ...
/М.Дудин/. И стрелок фатоватые усы, / И циферблаты, и часы, часы ... / Л.Озеров /.
-ат- :
Игольчатая изморозь окружит / Сверканием холодным валуны /М.Дудин/. Морозный день. Ни облака,
ни тени ; Крупчатые слепящие снега /М.Дудин /.
Подавляющее большинство прилагательных /89,8%/ выполняет компаративную функцию только в
определённых эпитетных конфигурациях, причём относительные и притяжательные прилагательные
превращаются при этом в качественные.
Широко распространённым является окачествление относительных прилагательных, указывающих
отношение к материалу. Наиболее частотными являются прилагательные : свинцовый, стеклянный,
хрустальный, стальной, золотой, серебряный, жемчужный, шёлковый, огненный, каменный, восковый,
льняной, молочный. Высокая частотность приводит к стиранию экспрессивной свежести тропа, снижает
его художественную ценность, превращая его в штамп :
Встряхни льняными волосами / Крестьянской юности твоей ! /П.Антокольский /. Глазки озорные,
Волосы льняные /А.Барто /. ...волосы его льняные / не потревожит ветерок ... /В.Фирсов/. Волна льняных
откинутых волос ... /А.Коренев /.
В ночной молочной дымке / я узнаю ... тебя /О.Бергольц/. Степь лежала в молочном тумане
/А.Сурков/. И кто-то ещё ... / За молочным туманом / Взглянул на меня ... /В.Фёдоров /.
Я памятью сердца запомнил / Лица воскового овал /М.Дудин/. О, как жалко обмякли черты
воскового лица ! /Я.Белинский /. ... старушки лицо восковое ... /В.Коротаев/.
И девушки входят / с охапками огненных маков ... /В.Луговской/. Оттенки тех огненных маков ...
/В.Шаламов/. Я помню огненные маки /В.Кузнецов /.
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Во лузях трава шёлковая ... /В.Боков/. Трава нежна, трава шелкова /В.Боков/. Он вовек не изменится,
/ Голос шёлковых трав ... /Н.Флёров/. И ракеты химический свет / Повисает : / всё поле, / подробно / До
воронок, до шёлковых трав, / Изменив своей синькою ровной ... /А.Коренев /.
Волна набегает свинцовым накатом ... /А.Сурков /. /Дрозды/ Гнёзда тёплые вьют / У свинцовой воды
/В.Боков/. ... я подкуплен военкомами гражданской / и свинцовою водою Сиваша .../ Р.Рождественский /.
Гляжу в свинцовую седую студь ... /А.Коренев /.
И, наоборот, эпитет приобретает большую художественную выразительность, когда поэт создаёт
окказиональную коллокацию, в которой лексико-фразеологическая сочетаемость слов отличается от
узуальной [ 6 : 88-89 ]:
Холщовый сумрак поредел ... /О.Мандельштам/. ...кипятковой мечты / и тугого расчёта / никогда не
сходились / совместно пути /Н.Асеев/. ... Ватные лица, / Темнота, чемоданы, тюки ... /И.Эренбург/. Шли,
раздвигая камыш боками, / Волки с булыжными головами /Э.Багрицкий /. Лунный свет, соловьи
голосистые. / Ночи лёгкие, аметистовые /В.Луговской /. Целую ночь над берданкою молча / Медные
скулы маячил якут ... /И.Уткин/. Здесь шумел когда-то детский лагерь / на весёлых ситцевых полях ...
/О.Берггольц /. Ряды деревьев в лаковой росе /А.Сурков /. Надо мной висят стрекозы / Лёгкой дымкой
слюдяной /В.Шефнер/. Торчат кофейные усы, / как два крыла ... /Л.Озеров/. И запах смол в лесу
стеклярусном /В неведомую даль влечёт .../С.Орлов/. ...он докажет этим мазурикам / перед приезжей с
глазами фисташковыми ... /А.Вознесенский/. ...кафельная берёза, / положенная у пня, / омыта сияньем
белёсым ... /А.Вознесенский/. Безмолвье тундровое фарфорно /А.Вознесенский/. /Ты/ ... в изюмных
родинках на шее, / с изюмными глазами /Евг.Евтушенко/.
Среди притяжательных прилагательных-компонентов компаративных структур окачествлению
подвергаются чаще всего две группы. Первую, более многочисленную, образуют прилагательные с
суффиксами -ин /ый/ и - j -, выражающие признак, свойственный какому-либо классу животных.
Зооморфный компаративный эпитет, излюбленный в поэзии троп, как правило, является
опосредствованным :
/ О волнах : / В их львином рёве гремела песня / о гордой птице ... /М.Горький/. Потоки парикмахеров
с телячьими улыбками ... /С.Чёрный /. И меня твои лебяжьи руки / Обвивали, словно два крыла /С.Есенин
/. Вижу : / выходят /после лекции / два мужика / слоновьей комплекции /В.Маяковский /. Золото, золото
!/ ... В галстук мещанский ты было заколото,/ Жирные пальцы и шеи индюшьи / ... Ты с отвращеньем
ласкало /С.Городецкий/. Это рысьи глаза твои, Азия, / Что-то высмотрели во мне /А.Ахматова/. Ты
сидел на низенькой лестнице, /Модильяни . / Крики твои буревестника, / Улыбки обезяньи /И.Эренбург /.
... избочась на коне потливом, / вьётся всадник осиным станом ... /Н.Асеев /. Слушал здесь, бывало, что
ни день я / Упоённый клекот барабана / И зурны шмелиное гуденье /П.Антокольский/. Пускай поставят
нам в вину, / Что душу птичью вы скрывали ... /К.Симонов/. Щерят “бобби” пасти крокодильи
/А.Сурков /. И по хватке по медвежьей, / По хрустящему пожатью / Я тогда узнал, что сила / Не
ослабла в старике ... /С.Наровчатов/. Предстала Авдотьюшка перед ханом / Стройным лебединым
станом /В.Боков/. Там хищно горбится волна, Замыслив барсовый бросок /В.Гончаров/.
Очень редки случаи, когда зооморфный компаративный эпитет бывает непосредственным :
Но прилёт петли змеиной / Смерть воителю принёс /В.Хлебников/. И синемордая тупая брюква, / и
крысья, узкорылая морковь ... /Э.Багрицкий/. Лебединый, невесомый / И немятый снег в полях /В.Боков/.
Вторую группу составляют прилагательные на -ский, -овский, -евский, -инский, образованные от
фамилий. Здесь также замечается переход от притяжательности к качеству и обязательная
опосредствованность эпитета :
Эй, молодчики-купчики, / Ветерок в голове ! / В пугачёвском тулупчике / Я иду по Москве !
/В.Хлебников/. ...из черноты рембрандтовских углов / Склубится что-то вдруг и спрячется туда же...
/А.Ахматова/. Ни ахматовской кротости, / ни цветаевской ярости - /Поначалу от робости, / А позднее
от старости /М.Петровых/. Я помню чай в кустодиевском блюдце ... /Д.Кедрин/. Есть в красках
отзвуки и звуки, / В Рембрандте баховское есть /Л.Озеров/. Пусть вдвоём увидят нас /У конёнковской
коряги! /В.Боков /.
К этому разряду примыкают прилагательные с теми же суффиксами, образованные от
существительных, обозначающих национальность, принадлежность к какой-либо социальной,
производственной или иной группе и т.д. :
Праздничный, весёлый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить .../Н.Тихонов/. ...табуном
встают снега / Под ветра уркаганский высвист /С.Наровчатов/. ...из его цыганского лица / вылетал
сжигающий румянец / декабриста или чернеца /А.Вознесенский/. И приходит психиатр / с
мушкетёрскою бородкой /Евг.Евтушенко/. Я шалел под шаманским / Шипеньем металла ... /В.Сорокин /.
/О стихии:/ Как... дыхнёт гренадёрскою грудью - / Только листья да стёкла летят /В.Коротаев/.
На втором месте по частотности после аффиксации идут компаративные структуры, включающие
прилагательные, образованные способом словосложения. Здесь чётко различаются несколько групп .
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Первую группу составляют сложные прилагательные со вторыми компонентами-компаративными
связками :
-образный :
Драконообразные дома зодчие Востока возвели /Л.Мартынов/. В шапочках своих шарообразных, / Одуванчики среди травы /Л.Мартынов/. ...в желобах своих гробообразных, / составленных из каменного
льда, Едва течёт в глубинах рек прекрасных / От наших взоров скрытая вода ... /Н.Заболоцкий/. ...гладил
дома белый бок / Сердцеобразный мастерок! /Е.Долматовский/. Зачем Ван -Гог вихреобразный / Томит
меня тоской неясной? /А.Кушнер/.
-видный :
Меч змеевидный на рыцаре, /едущем впереди /Н.Асеев/. И вышла девушка угрюмо на балкон, /Кося
монголовидными глазами /В.Луговской/. Приобретённая в Китае / труба имеет золотая /
драконовидную резьбу /Л.Мартынов/. Вот рисуешь себе сердцевидные губы ... /С.Кирсанов/. И, крылья
мечевидные расправив, / над нами встанет бронзовая Слава,/ держа венок в обугленных руках
/О.Берггольц/. Цари, тираны, / в тиарах яйцевидных ... /А.Вознесенский/.
-подобный :
... Лезет на меня / Драконоподобная / Морда коня ... /Э.Багрицкий/. Дымили жерла дул слоноподобных
... /П.Антокольский/. И тень сознательности злобной / Кривила смутные черты, /Как будто дух
звероподобный / смотрел на землю с высоты /Н.Заболоцкий/.
Вторую группу составляют сложно-производные прилагательные, в которых первый компонент
содержит основу N2 , а второй - основу N1, причём последний не употребляется самостоятельно /глазый, -гривый, -ногий, -рукий и т.п./. Эти прилагательные интересны тем, что компаративность
реализуется в пределах самого сложного слова, содержащего как субъект, так и объект сравнения :
Зарыдать бы от любовной боли / Вместе с огнекудрым Сатаною! /М.Горький/. И от ночного рубежа
/ шар отвалился огнелицый ... /Н.Асеев/. Над самой водой, на балконе, / Сидит крючконосый старик
/А.Сурков/. На льдине тигр / кинжалозубый .../С.Кирсанов/. Сойдя с лимонногривого коня, /... Поднялся он
по яшмовым ступеням /В.Шефнер/. Сколько лесов меднокорых .../Б.Кежун/. ... твоё лицо кофейноглазое,
/ печаль твоих внимательных зрачков /Р.Казакова/. Ватага сиреневоглазых щенят /Н.Добронравов/. Эти
тяжкие брови медноскулых ребят .../В.Кузнецов/.
В третью группу входят сложные прилагательные, в которых первый компонент содержит основу N2,
а второй компонент является модулем сравнения /tertium comparationis /. Определяемое слово выступает
в функции N1 , и сравнение реализуется в пределах эпитетной конфигурации :
N2 модуль N1
N1 модуль N2
молочно-белая мгла
®
мгла белая, как молоко .
Примерами таких компаративных структур могут служить :
Разлетясь по всему небосклону, /Огнекрасная туча идёт /А.Блок/. И запах дымка так ладанносладок... /А.Ахматова/. Чьей это кровью / снова цветёт / огненно-рыжий мак? /В.Луговской/. Кудрявый,
с дымно-серыми глазами ... /В.Соколов/.
Четвёртую группу образуют сложные прилагательные, в которых первый компонент представляет
собой модуль, а второй - содержит основу N2. В этом случае в качестве N1 также выступает
определяемое слово, и сравнение реализуется в пределах эпитетной конфигурации :
модуль N2
N1
N1
модуль
N2
белоснежное облако ® облако белое, как снег.
Примеры этой группы немногочисленны и не отличаются разнообразием. Наиболее частотным
является прилагательное белоснежный :
На туманном утёсе забила крылом / белоснежная птица /А.Белый/. Розовой пеной легли облака / На
белоснежную грудь Арарата /А.Сурков/. Продолжается жизнь./ Продолжается./ Белоснежной
кувшинкой в воде / Отражается жизнь /В.Фирсов/. Так зима эта хороша / И такая уж белосахарная
.../А.Рывлин/. Принесли мне всесильные маги / лист сияюще-снежной бумаги /Я.Белинский/. ...полыхали
ярко-огненные маки ... /В.Сорокин/.
И, наконец, пятую группу, сравнительно небольшую, составляют сложные прилагательные, оба
компонента которых представляют собой N2, и определяемое N1 сравнивается с ними одновременно :
А вдруг / И я уже другой, / Какой-нибудь зверино-птичий / И в этом жалостном обличье /
Неузнаваемый тобой ? /В.Фёдоров/. Есенин строчкой не соврал, / и, людям став до боли нужной, /
тальянка выросла в хорал, / такой черёмухово-вьюжный /Евг.Евтушенко/.
Конверсия как способ словообразования в русском языке малопродуктивна. В нашем материале
встретилось всего два случая компаративной конверсии типа “существительное ® прилагательное “.
Процесс конверсии облегчался тем, что фамилии с суффиксами -овский, -евский представляют собой
субстантивированные прилагательные. Таким образом, конверсия в этом случае является обратной :
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/О мальчишке: /И он придумывает хлёсткие, / Бичующие, злые строчки, / Хоть и не очень
маяковские, / Зато без всякой проволочки /В.Звягинцева/. В достоевском саду не смолкает, не спит
вороньё /П.Вегин/.
Из Таблицы 1 следует, что второй частью речи по частотности употребления в словообразовательных
компаративных структурах является наречие /21,6%/. Компаративность наречий в подавляющем
большинстве случаев является аффиксальной /21,3%/.
Так же, как и среди прилагательных, среди наречий выделяются слова, компаративная функция
которых задаётся самой их формой. Это, прежде всего, очень многочисленная группа наречий,
содержащих основу N2 , с приставкой по- и суффиксами -ому, -ему, -и . Эти наречия можно
подразделить на антропоморфные и зооморфные. Антропоморфные компаративные наречия показывают,
что действие субъекта сравнения / неодушевлённого или животного / совершается так, как если бы оно
совершалось объектом сравнения - человеком :
Седые ветви нависли / И беззубо шепчутся . / По-стариковски глухо / Поскрипывают, кашляют
/В.Каменский/. В два пальца, по-боцмански, ветер свистит /Э.Багрицкий/. И по-девичьи дремлют два
янтарных ствола /В.Луговской/. Весна, распахнув по-хозяйски окна, / На улицу позвала /А.Сурков/. До сих
пор ещё земля по-вдовьи / Отирает слёз былых следы /В.Звягинцева/. И по-детски вздыхала трава
/А.Гитович/. ... мотор по-человечески закашлял ... /С.Гудзенко/. И склонится ветка надо мной, / как-то
вдруг по-женски обессилев /Г.Горбовский/. Сосна Мтацинды клонится и гладит / По-матерински голову
мою /В.Соколов/. Пляшет чан по-половецки /А.Вознесенский/. ...И, кулачком стирая слёзы, / уйдёт
надежда по-сиротски ... /Евг.Евтушенко/. В посёлке псы разлеглись по-хански /А.Коренев/. Шумят
ветры широкие, нарастают накатами, / По-рахманиновски ... /А.Коренев/.
Зооморфные компаративные наречия придают действию, совершаемому человеком или
неодушевлённым субъектом, качества действия, совершаемого животным :
Я вышел. / А ветер - навстречу / и лёг по-собачьи у ног /И.Уткин/. Зашумели леса / По-бирючьему, /
Полыхнула река / По-щучьему,/ Ветер влёт полетел / По-гусиному /В.Луговской/. Я замотался, как
лошадь на корде, / По-лошадиному ноздри раздув ... /В.Луговской /. Завывают по-волчьи осколки снаряда
... /А.Сурков/. ...по-медвежьи в сугробах / Ворочается тайга ... /С.Щипачёв/. Северная заря / По-лисьи
мелькает в рощах/С.Щипачёв/. У танцоров свой обычай:/Вот на корточки присели/И запрыгали поптичьи /А.Барто/. /О девочке :/ Была она по-беличьи резва /Л.Татьяничева/. В том краю, где по-горильи /
В Лену входят две горы ... /В.Гончаров/. Потёмки ... / Мелькают бликами по-заячьи /Д.Ковалёв/. ... твоё
золотое пальто / от заката лоснится по-рыбьи /А.Вознесенский/. Трамвай летел по Будапешту, / рыча
по-зверьи... /Евг.Евтушенко/.
Автобусы в центре Бродвея стоят по-слоновьему кротко ...
/Евг.Евтушенко/. ...Метелью даль одета / И всё мычат по-бычьи ревуны ... /Н.Флёров/. В переулке пощенячьи / завизжали тормоза / /Н. Добронравов / . По-акульи сверкнули / подлодки боками ... / В.Сорокин
/ . Вновь калитка скрипит по--комарьи / В.Гордейчев /.
В современной русской поэзии очень широко распространены наречия на -о , мотивированные
относительными прилагательными с основой на N2. В поэтических текстах эти наречия служат
свёрнутыми сравнениями [ 7 : 94 ; 112 - 113 ].
Играй лезгинку! / В развесели / Я закружился виноградно. / В грузинской дружбе-карусели / Кровь
льётся в жилах водопадно ... /В.Каменский/. ... губы резинно раздвинув, / одни умирают от жажды
/С.Кирсанов/. Багряный смех / Рябины спелой /Так ослепительно звучит! / Так радостно, / Так бубенцово/
Он с тонких сыплется рябин /Л.Татьяничева/. ...и вновь неистребимый ухажёр / вокруг тебя порхает
мотыльково /Я.Белинский/. Поэт виноват набатно, / что совесть не пробудил /А.Вознесенский/. Из-под
подфарника пунцового / брандспойтово хлестала жижа /А.Вознесенский/. ...блестят изразцы леденцово
/ сквозь несладость погоды блажной /Евг.Евтушенко/. Так родственно, так оспенно / дождинки на
листве /Р.Казакова/. Вечереет улица, и нежно, апельсинно / Пахнет синим снегом, ясным январём
.../А.Коренев/. Снег над Венецией, парашютно сносимый ветром /П.Вегин/. ...вулканно ревут / Подо мной
бункера /В.Сорокин/. ...клубнично рдели губы ... /В.Сорокин/.
Отдельную группу образуют наречия, образованные от прилагательных с компаративными
суффиксами -ист, -оват, -ат :
Блестит любовью стих. И солнечные блики / Елей весны ручьисто золотит /И.Северянин/. Над
заводью вскинул рога сохатый / И замер пружинисто и хитро /Э.Асадов/. Чужие локоны к вискам
прилипли густо / И маслянисто свесились бока /С.Чёрный/. Я скольжу зверовато /Через тропы, в глуши
... /А.Коренев/.
И, наконец многие наречия, образованные по способу аффиксации, приобретают компаративную
функцию в определённых контекстах :
За мосты и карнизы цепляясь акробатически, / снег висит над Венецией ... /П.Вегин/. Но я молю
Пигмалиона / своею, акварельно зыбкой, / им сотворённою, улыбкой ... /Р.Казакова/.
Сложные компаративные наречия образуются от соответствующих сложных компаративных
прилагательных :
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Говорит, гремит, вздыхает бронь / Отдалённо и громоподобно /В.Луговской/. Какая птица
выкликать / Словечек до ста, / Не утомилась там скакать / Павлинохвосто? /Л.Мартынов/.
Большой интерес для исследователя представляют узуальные и окказиональные(*) глагольные
компаративные структуры, так как они, в отличие от прилагательных и наречий, до сего времени
оставались белым пятном в изучении поля компаративности.
Глаголы, содержащие основу N2 , можно разделить на две группы : собственно компаративные и
метаморфозные .
Компаративные глаголы, имеющие значение “вести себя подобно тому, кто /что/ назван/о/
мотивирующим словом” 7 , образуются с помощью суффиксов
-и- :
Усадьба ночью, чингисхань!* / Шумите, синие берёзы. / Заря ночная, заратустрь!* / А небо синие,
моцарть!* /В.Хлебников/. Над лебедем Егорьем / Орлит* аэроплан /Н.Клюев/. Шаманит в сырых
беседках/ Оранжевая оса ... /Э.Багрицкий/. Нет, вы отмахиваться погодите немножко : / Мол, об
умолкнувших не трубадурь!* /Л.Мартынов/. Ветер в степи атаманит /А.Сурков/. Выхожу за порог - и
гвоздит меня / ливень колючий ... /В.Шефнер/. ... дивизии Гудериана / утюжили ваши поля? /С.Куняев/.
Над Беловежьем звёзды колоколили* /А.Вознесенский/. Виолончелили* шмели / за комариною травинкой
/А.Вознесенский/. Это кто там партизанит? / Модильяни, Пиросмани ... /П.Вегин/. На языке чалдонит*
здешнем / Багульник в розовом снегу /П.Мелехин/. По весне рубинят* маки густо ... /В.Сорокин/.
-ствова- :
Тогда над страною калифствовал / Керенский на белом коне /С.Есенин/. И листья кружатся , и пауки
/ Аэронавствуют* на паутинах /Л.Мартынов/. /О Эсамбаеве : / Шаманствует / в дикой одежде Махмуд
/В.Гончаров/.
-ене- :
... кровенеют закаты / в дыму погребальном лощины /Г.Поженян/. На июльском солнце пламенея, /
Земляника светится во рву /Т.Кузовлева/.
-е- :
Арфеет* ветер, далеет Нарва ... /И.Северянин/. Раба чревоугодий / торчит без солнца,/ в клозетной
шахте / по суткам / клопея* ... /В.Маяковский/.
-и/ть/ + постфикс -ся :
Вся под фатой хрустящей снега, / Земля невестится, стыдясь /С.Городецкий/. Но вот, / чугунясь*
загаром плеча, .../ фигура чья-то над книгою /Н.Асеев/. Усы ещё довольно коротки, / Но уж морщинка
меж бровей змеится /С.Маршак/. Хорошо мне вёснами бродяжится* ... /С.Гудзенко/. Туман белёсый
тинится* / Всю ночь ... /М.Дудин/. Чешуится на Нонне / Пикантный нейлон ... /В.Сорокин/.
Метаморфозные глаголы имеют значения : а/ “превращаться /превратиться / в то, что названо
мотивирующим словом” ; б/ “превращать /превратить/ что-либо /кого-либо/ в то, что названо
мотивирующим словом” :
а/ Сливеют* /губы с холода ... /В.Маяковский/. В минутном молчаньи, / оледенев, широкой усмешкой
раздвинулись губы ... /Н.Асеев/. И дождь сейчас уснёт / На крышах бронзовея ... /Н.Тихонов/. Уже в
туман ушедшие, как в тень, / Высотные приземистые зданья / Оцерквенели*, как вчерашний день
/Л.Мартынов/. ... костенеет от стужи земля ... /О.Берггольц/. И слышимо, как лето осенеет* ...
/Д.Ковалёв/. Поэт забронзовел - / - Тоска ! -/ По лестнице чинов шагая ... /Ю.Друнина/. /О львице :/...
вдруг на машину бросается, /вытянув/ тело, /стальнеющее* на лету /Евг.Евтушенко/. Душа, как небо,
медленно зимеет* ... /Н.Добронравов/. Ожелезились мы* / и отпнули молитвы и сказки ... /В.Сорокин/.
б/ Перья-облака, / закат расканарейте!* /В.Маяковский/. Воздух / цветы рассиропили*
/В.Маяковский/. Меловые скалы за Осколом / Зарево пожара кровянит /А.Сурков/. Опалённую землю
фонтанит снаряд /А.Сурков/. И уже, раскиселён, / пахнет кислым, словно силос, / ото льда свободный
склон /В.Гордейчев/.
Редко выступают в компаративной функции существительные, мотивированные N2 .
Компаративные существительные образуются от соответствующих прилагательных а/ способом
аффиксации / существительное на -ость / и б/ словосложением :
а/ На польский - / выпяливают глаза / в тугой / полицейской слоновости ... /В.Маяковский/.
Невозможно уснуть / От медовости трав /Л.Татьяничева/. ... режет пены снежность / дощаник старое корыто /Д.Ковалёв/. И слышу с нежностью сыновней, / в любви душою не кривя, / над
муравьиностью слоновьей / слоновью поступь муравья! /Евг.Евтушенко/.
б/ Глядят / глаза / блинорожия плоского / в афишу на стенах дворца ... /В.Маяковский/. Я взял бы, без
обиняков, / У мяты, ландыша / и зимолюбки / Всё белоснежие их лепестков /А.Коренев/.
Встречаются отдельные случаи образования компаративного существительного от словосочетания,
например, свинцовая ночь ® свинцовоночие :
Темно свинцовоночие, / и дождик / толст, как жгут ... /В.Маяковский/.
Подведём некоторые итоги .
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Любую языковую структуру, являющуюся выражением мыслительной операции уподобления и
содержащую в качестве категориальных компонентов субъект сравнения N1 и объект сравнения N2 ,
следует относить к компаративным структурам, совокупность которых составляет поле
компаративности.
Компаративные структуры образуются на различных уровнях языка : синтаксическом,
морфологическом, лексическом и словообразовательном .
Словообразовательные компаративные структуры до сих пор не были предметом отдельного
исследвания, хотя они, по нашим подсчётам, составляют примерно 8-10 % всех сравнений русского
художественного текста [ 8 : 133-147 ]
Русские словообразовательные компаративные структуры охватывают ограниченное число частей
речи / прилагательное, наречие, глагол, существительное /, однако представлены они разнообразными
моделями, повышающими стилистическую информативность и экспрессивность поэтического текста .
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УДК 378.147+4У(07)

Т.О. Шевчук
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ І.ОГІЄНКА ЯК ДИДАКТИЧНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ
МОВНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ
У статті розглядаються можливості використання творів І.Огієнка під час вивчення сучасної
української мови у вузі. Пропонується система вправ, розроблена на основі текстів І.Огієнка й
спрямована на формування мовно-національної свідомості майбутніх учителів-словесників.
У зв’язку з глибокими суспільно-політичними і соціально-економічними перетвореннями в Україні переходом від соціалістичних відносин до ринкових, національним відродженням усіх сфер життя
українського суспільства, поглибленням процесу розбудови незалежної держави - проблема формування
національно свідомих громадян набуває першорядного значення. Відсутність у певної частини молоді
усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації викликає у
суспільстві занепокоєння. Тому зрозумілою стає необхідність створення такої системи національного
виховання, що ставила б за мету формування особистості, найважливішою громадською рисою якої була
б сформованість національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, готовності до праці в
ім’я України. Зрозуміло, отже, що без пробудження національної свідомості в української молоді
неможливе відродження України.
Важливу роль у формуванні національної гідності й самосвідомості відіграє рідна мова як
універсальний спосіб пізнання світу й самопізнання людини через мовні картини національного
світобачення й світорозуміння, як одна з найголовніших ознак нації, що забезпечує інтеграцію й
функціонування національного соціуму. Саме завдяки мові можна глибше пізнати традиції, звичаї
українського народу, зрозуміти його ментальність. Основою національної гідності є мова, і ставлення до
неї - це вияв національної самосвідомості, а відтак і громадянської позиції людини. Українська мова
допомагає нам ототожнюватися як українцям у межах певної спільності з іншими, що мають таке саме
національне світосприйняття.
Формування національно свідомого вчителя-словесника на матеріалі вузівських курсів мовознавчого
циклу - комплексна проблема, у реалізації якої виділяється кілька аспектів. Зупинимося на одному з них доборі дидактичного матеріалу, який допоможе студентам - майбутнім учителям-словесникам - відчути
мовну картину світу, витворену ментальністю українського народу, а також сприятиме вихованню в них
українського патріотизму, національної самосвідомості й наукового національного світогляду. Вдало
дібраний дидактичний матеріал слугуватиме усвідомленню студентами рідної мови як могутнього
знаряддя пізнання національної культури, історії свого народу, народних традицій.
У якості мовного дидактичного матеріалу може виступати багата спадщина видатного культурного і
наукового діяча, ученого-славіста, педагога, автора численних підручників для початкової, середньої і
вищої національної школи Івана Огієнка. З його іменем пов’язана ідея національного відродження
України.
Методи навчальної роботи при цьому можуть бути найрізноманітнішими. Наведемо зразки такої
роботи при вивченні фонетики у курсі сучасної української мови.
u«Мова - це наша національна ознака, в мові - наша культура, ступінь нашої свідомості.
Мова - це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національної
організації. Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб... Звичайно, не сама по
собі мова, а мова як певний орган культури, традиції. В мові - наша стара й нова культура, ознака нашого
національного визнання.
Мова - це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній
традиції. В такому разі мова - це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого
психічного Я...
І поки живе мова - житиме й народ, яко національність. Не стане мови - не стане й національності:
вона геть розпорошиться поміж дужчим народом...
От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше
почесне місце серед головних наших питань1» [1: 126-127].
Розглядаючи звуковий потік, виділіть у ньому найменші, неподільні одиниці. Дайте відповіді на
запитання: 1. Що таке звук? 2. Які три аспекти вивчення звуків мови ви знаєте? Дайте характеристику
кожному з них. 3. Як поділяються звуки з акустичного боку?
u«Найперші рідномовні обов’язки кожного громадянина.
1. На кожному кроці й кожної хвилини охороняй честь своєї рідної мови, як свою власну, більше
того - як честь своєї нації. Хто не береже чести своєї рідної мови, той підкопує основи своєї нації.
1

Тут і далі тексти подані зі збереженням авторської орфографії та пунктуації.
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2. Розмовляй у родині своїй тільки рідною мовою. Це принесе тобі правдиву насолоду шляхетного
почуття сповнення найбільшого обов’язку супроти свого народу.
3. Хто в родині своїй розмовляє не рідною мовою, той стоїть на дорозі
до мовного
винародовлення, - найбільшого непрощеного гріху супроти свого народу.
4. Бережи своє особове й родове прізвище в повній національній формі, й ніколи не зміняй їх на
чужі. Найменша тут зміна, - то вже крок до винародовлення.
5. Кожний, хто вважає себе свідомим членом свого народу, мусить пильно навчатися своєї
соборної літературної мови.
6. Кожний свідомий член народу мусить завжди допомагати всіма доступними йому способами
розвитку культури своєї літературної мови.
7. Кожний свідомий член народу мусить добре розуміти й ширити головне рідномовне гасло: «Для
одного народу - одна літературна мова й вимова, один правопис».
8. Кожний свідомий член нації мусить добре знати й завжди виконувати рідномовні обов’язки
свого народу.
9. Де б ти не жив - чи в своїм ріднім краю, чи на чужині, - скрізь і завжди мусиш уживати тільки
однієї соборної літературної мови й вимови, тільки одного спільного правопису. Тим ти покажеш, що ти
свідомий син своєї об’єднаної нації» [2: 8-9].
Наведений текст використайте для того, щоб представити всі групи приголосних звуків за способом
творення: проривні, фрикативні, африкати, зімкнуто-прохідні (носові, бокові), вібранти.
u«У який бік життя не поглянемо, скрізь побачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру
народ український.
Скрізь, на всьому поклав цей народ свою ознаку, ознаку багатої культури й яскравої талановитості.
Візьмем його пісню: її утворив народ наш такою, як ніхто з інших народів, і хіба тільки серби мають таку
ж саму пісню. Наші пісні - це тихий рай, це привабливі чари, ті чари, що всім світом признано за ними.
Були часи, коли в пісні нашій кохалася навіть Москва. Любовні пісні рано з’явились на Украіні і їх
скоро занесли й на північ; так, семінаристи в Костромі в половині XVIII віку співали пісні: «Ой за гаємгаєм, гаєм зелененьким», або «Ой полола горлиця лебеду» і такі інші; ці пісні до Москви несли наші
земляки - вчителі, що розходилися тоді по всій Росії. В Москві та Петрограді в другій половині XVIII
віку наша пісня народна була дуже поширена, що видно з рукописних або друкованих співанників,
скажімо, Чулкова, Новикова й інших, де завше були українські пісні» [1: 13].
З поданого тексту випишіть (не повторюючись) тверді, м’які та напівм’які приголосні у порівнянні з
твердими. Встановіть, які з приголосних можуть виступати в акустичній парі «твердий-м’який», а які не
можуть.
u«Або ось погляньмо на український орнамент. Пишна природа чарівного краю нашого сама
нахиляє своїх мешканців до милування у всякім мистецтві. І ми бачимо орнамент на кожному кроці
життя селянського: малюнки криють сволоки й комини, містяться над дверима та вікнами, по стінах хат,
оздоблюють дерев’яний посуд, широко розкинулись по скринях, мисниках, на речах світських і
церковних. Вироби із шкла та глини, плетіння, ткацтво, різьба на дереві, наші всім відомі писанки, наші
вишивки, що оздоблюють все: сорочки, очіпки, каптурі, хустки, рушники, фартухи, навіть задки на
чоботях, наші плахти та килими - все це свідчить про талановитий народ, що і тут утворив оригінальну
культуру.
Подивіться на одяг український, на вбрання дівоче чи парубоче, на вбрання жіноче та чоловіче:
скільки там своєрідної краси, тієї краси, що йде поруч з нашими ланами та привабливою піснею» [1:16].
З поданого тексту випишіть слова, при вимові яких спостерігається асиміляція приголосних.
Охарактеризуйте асиміляцію у такій послідовності: а) за напрямом (регресивна чи прогресивна); б) за
місцем розташування звуків (суміжна чи на відстані); в) за результатом (повна чи часткова); г) тип
асиміляції (за дзвінкістю чи глухістю, за м’якістю чи твердістю, за місцем і способом творення; ґ)
відбита чи не відбита на письмі.
u«На Вкраїні з’являється сила книжок, по містах закладаються великі бібліотеки. Широкою річкою
пливуть ці книжки із-за кордону, не меншою ж річкою пливуть вони і зі своїх друкарень, яких тоді
зародилася сила.
І коли ми читаємо вкраїнські книжки XVII віку, нас дивує величезна ерудиція її авторів, дивує
справжній науковий метод, дивує чистота логіки думок. Українські письменники XVII віку мали звичку
зазначати свої джерела на полях книжок - от ці зазначення і показують нам, що читали у нас на Вкраїні. І
коли скупчити все, що, скажімо, читав Іоаникій Галятовський, то просто дивуєшся, як багато книжок
закордонних було у нас тоді на Вкраїні.
Нахил до науки, терпимість до ворогів, яскрава талановитість, логічність в думках - це звичайна
прикмета освіченого українця - письменника XVII віку. Україна дала тоді силу книжок зо всіх боків
науки і займала по своїй культурі друге місце серед всього слов’янського світу, поступаючись першим
місцем тільки полякам» [1: 26].
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Поділіть слова тексту вертикальними лініями на склади і охарактеризуйте кожен склад. Визначте
відмінність між складоподілом, морфологічним членуванням слів і орфографічним поділом при
перенесенні слів із рядка в рядок.
u«І який би бік життя ми не взяли, скрізь побачимо, що народ наш виявляє себе окремим, своєрідним
народом, народом з самостійною культурою. Народ український утворив свої звичаї, як-от - родини,
хрестини, похорон, свої вірування й переконання, утворив свої обставини життя, зачісування кіс
(«хохол» чи «оселедець»), свій музичний інструмент (бандура, ліра, торбан), свої страви, свій танок, - і
все таке, що надає йому оригінальності і відрізняє від інших народів, було колись, у нас був навіть свій
календар, і рік наш не припадав до московського.
В самій мові нашій одбився дух нашого народу, по коренях слів можна довідуватись і про культуру
нашу. Давнє слово наше «дружина» (супруга1) яскраво показує про стан нашої жінки, про те, що вона
друг своєму чоловікові, тоді як загальнослов’янське «жена» значить тільки «рождающая».
Або наш вираз: ми кажемо «одружитися з нею», або «оженитися з нею»: тут жінка відразу стає
рівноправно поруч з чоловіком; цей вираз - «оженитися з нею» далеко культурніший від московського:
«жениться на ней» [1:19].
Виразно прочитайте текст, виділяючи логічно наголошені слова. Перепишіть його і поставте наголос.
u«Наше будівництво ще мало досліджене, але й те, що вже зроблено, свідчить і тут про
оригінальність. Старі наші церкви, з їх пишними іконостасами, скажемо такими, як в Києві, в Воєнному
соборі, старі наші церкви самі голосно розказують про талановитість народу, що їх будував. На жаль
тільки, ще 1800 р. цар Павло І заборонив нам будувати церкви українського стилю, з трьома банями...
Український народ витворив і своє оригінальне право, те право, що його не змогли звести ніяким
російським нівелюванням. Ще в ХІ віці народ наш склав уже і перший писаний збір законів під назвою
«Руська Правда». До нашого права колись добре прислухались, і за царя Олексія Михайловича обіруч
скористали з його і до «Кормчої» 1650 р. і до «Уложенія» 1649 р. Сотні тисяч актів по архівах у Варшаві,
Львові, Вільні та Київі виразно свідчать про оригінальність нашого права, а також і про те, що за старі
віки суд був у нас своєю рідною мовою» [1: 16-17].
Запишіть текст фонетичною транскрипцією. Поясніть випадки розбіжності у фонетичному й
орфографічному записах.
Систематичне використання творів І.Огієнка як мовного дидактичного матеріалу під час вивчення
сучасної української мови у вузі сприятиме формуванню національної свідомості як складової частини
особистості майбутнього вчителя-словесника. У процесі виконання запропонованої системи вправ
майбутні вчителі дійдуть висновку, що рідна мова - це найважливіша основа духовного розвитку нації,
сила, здатна впливати на характер розвитку дійсності. Тому стає зрозумілим той факт, чому всі культурні
народи ставляться до своєї рідної мови з великою святістю і повагою. Саме мова приносить державі
найсильніші патріотичні характери, саме мова є найголовнішим ґрунтом, на якому зростає і розвивається
нація. Завдяки їй можна подолати національний нігілізм, яничарство, які культивувалися в Україні
протягом тривалого часу.
Система вправ, розроблена на основі творів І.Огієнка, дає змогу майбутнім учителям-словесникам
зрозуміти суть національних цінностей - мови, культури, пробуджує відчуття своєї причетності до
розбудови національної державності, патріотизм, а це сприяє утвердженню власної національної
гідності, гордості за рідну землю, допомагає позбутися історичного безпам’ятства та бездуховності.
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Первісне значення цього слова - пара волів, що вкупі запрягають.

102

УДК 801.5

А.В.Сингаївська
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ІЗ ПРОСПЕКТИВНИМИ ТЕМПОРАЛЬНИМИ
СЕМАМИ
У статті розглядаються дієслова сучасної англійської мови – предикати пропозиційного відношення, які
прогнозують темпоральну перспективу залежній пропозиції.
Аналіз семантики дієслова у рамках речення, яке його включає, є загальноприйнятим, оскільки
дієслово займає центральну позицію у складі речення і задає його основний зміст [1]. Характер складу
речення обумовлюється природою дієслова, яке детермінує типологію імен, що його супроводжують[2].
Решта слів речення "подібні мертвому матеріалу, який жде свого сполучення, і лише дієслово є
зв’язуючою ланкою, яка утримує в собі життя"[3:199].
У корпусі предикатів пропозиційного відношення (ППВ), які здатні задавати проспективну
темпоральну перспективу залежній пропозиції, дієслову з його гранично функціональним типом
семантики, максимально придатної для виконання ролі предиката, також належить особливе місце,
оскільки воно є "центром предикативно-функціонального використання"[4:54].
Аналізуючи часові відношення між діями, які виражаються у висловлюваннях предикатами
пропозиційного відношення і пропозиційними предикатами (ПП), точкою відліку на часовій осі ми
вважаємо події, які називають ППВ – дієслова, які означають не механічні дії, а різні акти й аспекти
психічної та ментальної діяльності людини (want, wish, hope, plan, intend, determine, advise, promise,
destine, order, beg та ін. ).
Попередній аналіз корпусу дієслів із проспективними семами показав максимальну семантичну
близькість деяких дієслів, що дозволяє виділити декілька лексико-семантичних груп (ЛСГ) дієслів із
проспективними семами. Під ЛСГ ми, вслід за Ф.П.Філіним, розуміємо об’єднання слів однієї частини
мови з зіставленими і взаємозв’язаними значеннями, які мають у своєму змісті спільний (базовий)
семантичний компонент і пов’язані між собою відношеннями синонімії, антонімії, уточнення,
диференціації та узагальнення [5:150].
Дієслова, віднесені до однієї ЛСГ, у деяких словниках тлумачаться одне через одне, наприклад: 1)
intend - to have in mind as a purpose; plan; purpose (WDAL : 702); 2) counsel - to advise (CCELD : 321); 3)
require - to ask or insist upon; demand, order, command (WDAL :1208).
Наведені та багато інших дефініцій дієслів підтверджують їх змістову схожість і, відповідно,
правомірність виділення названих нижче груп.
Беручи до уваги,
що лексико-семантична структура слова становить собою об’єднання
взаємозв’язаних лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), які розрізняються за певними ознаками, при
віднесенні тієї чи іншої одиниці до певної лексико-семантичної групи ми враховували лексикосемантичне варіювання слова. У таких випадках ми досліджували не окремі дієслова, а ті лексикосемантичні варіанти слів, у яких простежувалась проспективна темпоральна сема. Потенціальна
багатозначність, притаманна багатьом одиницям, які досліджуються, обумовлює розмитість межі між
окремими ЛСГ дієслів, яка полягає в тому, що одна і та ж лексична одиниця може входити до різних
ЛСГ предикатів із проспективними семами. Виділення лексико–семантичних варіантів дієслів із
проспективними семами проводилося з урахуванням не тільки словникових дефініцій, а й лексичної та
синтаксичної сполучуваності слів, що правомірно вважається надійним засобом розмежування ЛСВ слів.
Лексико–семантичні групи дієслів із проспективними семами включають такі об'єднання мовних
одиниць:
1. Дієслова, які означають різний ступінь бажання виконати дію, названу ПП: want, wish, choose,
desire, desiderate, will, volunteer, pine, long, yearn, languish, aspire, hanker та ін. Наприклад: He wanted
to get away from Oakland for a time (I.Stone).I should certainly wish to hear it before proceeding (J. Fowles).
The dark damp night was coming and he longed to spend it in the bars (J. Joice). "Reverend mother desires to
speak with your lordship in private ";- she said …(S. Maugham).
До названої ЛСГ прилягають також дієслова hope, expect, dream, look for, семантична структура яких,
окрім сем "чекати", "мріяти", "сподіватися", включає сему "бажати".1 Ці дієслова вказують на
віднесеність дії, вираженої залежною предикатною одиницею, до майбутнього. Наприклад: I hope that
you will do me the honour to be present at my interrogations (A.Christie). She had expected to be tired to – day
(A. Hailey). … the little cemetery off limes where he had dreamed of being buried (J. Joice).

1

Сема "бажання" прослідковується і в семантичній структурі одиниць, які належать до 2), 3) і 4)
ЛСГ. Однак у одиниць даної групи названа сема виступає як рівноцінний компонент у комплексі з
семами ментальної діяльності [6 : 92].
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2. Дієслова зі значеннями "планувати", "мати намір", "збиратися виконати дію", представлену ПП.
Планувати можна, звичайно, лише виконання дії у майбутньому. У корпусі даної ЛГС можна виділити
декілька підгруп:
а) дієслова, семантичні особливості яких найбільш повно у нейтральній і узагальненій формі
реалізовані у дієслові plan — домінанті даної групи: plan, arrange, prearrange, prepare, provide, stipulate
та ін. Наприклад: Are you planning to take control of one or both... (L. Waller).... we arranged to go to a little
card party (J. Joice). The minister was quite prepared to apologise (G. Green);
б) дієслова, семантичною домінантою яких є дієслово intend: intend, aim, mean, purpose, contemplate.
Наприклад: I intended to enter the country from the British boarder (G. Green). I mean to leave today
(V. Sherwood);
в) дієслова, семантичною домінантою яких є лексема determine: determine, decide, settle, resolve,
choose. Наприклад: He determined to do for literature in his own country... (I. Stone). She decided that public
attention must be gained (A. Hailey);
г) дієслова, які групуються навколо лексеми propose: propose, offer, suggest. Наприклад: I propose to
go to London on Tuesday (L. Waller). She had earlier firmly offered to do so (J. Fowles).
3. Дієслова зі значеннями “схилятися до виконання тієї чи іншої дії”, представленої ПП: incline, tend,
dispose, tempt. Семантика названих одиниць передбачає виконання / невиконання дії, вираженої ПП, у
майбутньому. Наприклад: I tend to see my parents... (L. Waller).... today we incline more to put ourselves into
a film (J. Fowles).
4. Дієслова з загальною семантичною ознакою "радити" : advise, recommend, counsel. Поради,
рекомендації дають з приводу прийдешніх, майбутніх дій. Наприклад:... Mrs Poulteney advised Sarah to
take the post (J. Fowles.). The doctor recommended that the boy be taken to California (I.Stone) .
5. Дієслова з загальним понятійним компонентом "давати обіцянку": promise, pledge, guarantee,
swear, vow. Наприклад: I promise you won't do that (A. Hailey). He pledged never to come back until he had
found her (A. Huxley).
6. Дієслова з загальною семантичною ознакою “визначaти”, “пророкувати здійснення дії”, вираженої
ПП: destine, predestine, predetermine, ordain, preordain, foresee, foretell. Пророкування також завжди
робиться з приводу майбутніх подій. Наприклад:... they are destined to last for ever (J. Joice). Everything
took place as if he was predestined to succeed (V. Sherwood).
7. Дієслова зі значенням "спонукати до виконання дії", яку називає ПП засобами:
а) прохання, благання, мольби, заклинання: ask, request, beseech, appeal, beg, entreat implore, pray,
supplicate, adjure, conjure;
б) вимоги, наказу: require, demand, order, command;
в) дозволу чи заборони: permit, allow, forbid, prohibit.
Спонукання до виконання тієї чи іншої дії завжди передує факту виконання / невиконання самої дії.
Наприклад: а) I received a letter from Mr. London asking me to come (I. Stone). He was solemnly besought to
tell the truth (S. Mamgham). I implore of him to go home at once (J. Joice). б)... the resolution required to leave
amber quickly (I. Murdoch). The Dutchess had been ordered by the doctors to live in a climate less severe (S.
Maugham). в) There was an earlier time when Stevenson's open letter allowed us to recall Father Damien (G.
Green). Heaven forbid that I should ask for your reasons (J. Fowles).
Варто звернути увагу на певну умовність меж між даними ЛСГ,
нестійкість яких часто
підтверджується контекстом. Так, наприклад, сема "бажання", яка знаходиться на периферії семантики
дієслова plan та інших одиниць тієї же ЛСГ і проявляється неоднаковою мірою у різних контекстах
(порівняй, наприклад: George Connean, therefore, planned the crime (A. Cristie) = George Connean thought
about... та Tomorrow was Christmas and Gilbert planned to give her an expensive present (V. Sherwood) =
Gilbert wanted to give her... ), розмиває межу між цими дієсловами і дієсловами зі значенням бажання.
Сема "мати намір" здатна ліквідувати межу між предикатами зі значенням "схилятися до виконання дії"
та предикатами, представленими у підгрупах б) і в) ЛГС зі значеннями "планувати", "підготувати
виконання дії", представленої ПП. Порівняй, наприклад: 1) He felt inclined to disinherit ( J. Fowles). 2) He
had planned to go back by land…(G. Green).
Аналіз багатозначності дієслова choose обумовив його включення у різні ЛСГ дієслів із
проспективною темпоральною семою. Здатність актуалізувати значення to have the desire or wish
(WDAL:251) дозволяє включити названу лексему до ЛСГ дієслів, які означають різні ступені вираження
бажання здійснити дію, названу ПП. Наявність ЛСВ зі значенням decide обумовлює віднесення даного
слова до другої ЛСГ, а саме до підгрупи з семантичною домінантою determine. Порівняй, наприклад: 1)
He did not choose to see her. 2) He chose not to go home until later.
На наявність проспективної темпоральної семи у семантичній структурі виділених ЛСГ дієслів
вказують їх словникові дефініції. Наприклад: advise – to tell (somebody) what one thinks should be done
(DCE:14). У цьому реченні ідентифікатором семи "проспективність" виступає граматичний показник –
модальне дієслово should + неперфектна форма інфінітива.
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Показовими у цьому плані є також відповідні темпоральні значення (форми) залежної предикації,
пов’язаної з ППВ відношеннями семантичного узгодження. Наприклад: He advised the prison authorities
that he would give the paroled man a job (I.Stone). *He advised that he had given / gave the paroled man a job.
She demanded to see and to try (I.Murdock). *She demanded and saw and tried / to have seen and tried. I expect
I’ll get a job (Pearl S.Buck). *I expect I got a job.
Уявна нестійкість проспективної темпоральної семи, яка наявна у семантичній структурі дієслів
hope, expect, wish, swear, пояснюється багатозначністю названих одиниць, лексико–семантичним
варіюванням, притаманним даним лексемам.
Так, наприклад, актуалізація одного з ЛСВ дієслова hope – want something to happen and usually
believe that it is possible or likely (CCELD : 700) супроводжується обов’язковою реалізацією
проспективної темпоральної семи. При актуалізації іншого ЛСВ дієслова hope – want something to be true
(CCELD : 700) – такої закономірності не спостерігається. Експлікація присутності / відсутності
проспективної темпоральної семи, а також, у випадку її присутності, доведення її якості забезпечується
особливостями сполучуваності названої мовної одиниці – ППВ з відповідною формою ПП. При
актуалізації ЛСВ дієслова hope, який включає проспективну темпоральну сему, пропозиційний
предикат представлений формою дієслова у майбутньому часі або неперфектною формою інфінітива, в
іншому випадку ППВ допускає сполучуваність із граматичними формами диктального дієслова, які
виключають значення слідування. Порівняй, наприклад: 1) His parents hope he will obtain a benefice
(S.Maugham). 2) I hope you didn’t buy any (L.Waller).
Наявністю проспективної темпоральної семи характеризується один із ЛСВ дієслова expect, а саме:
look for as likely to occur or appear, look forward to (WDAL: 492). У значенні suppose; presume (WDAL:
492), яке може бути притаманним даному дієслову у відповідному контексті функціонування,
темпоральна сема вказаної якості не простежується, що також знаходить вираження у вживанні
відповідних форм залежної предикації. Порівняй, наприклад:1) Michael expected to find him at the lodge
(I.Murdock). 2)…she could not be expected to have learnt in the convent… (S.Maugham).
ЛСВ дієслова wish –have a longing for ; want (WDAL :1632) включає темпоральний компонент
значення "проспективність", що підтверджується і одночасно експлікується контекстуальними умовами
його вживання. Наприклад : Ernestine had passed a slightly disturbed night, and wished to rest (J.Fowles).
ЛСВ цього ж дієслова want what at present is impossible (DCE:1264 ) не включає проспективну
темпоральну сему. На це вказує, зокрема, специфіка його правостороннього aктанта, вираженого
дієсловом у граматичній формі минулого часу. Наприклад : I wish we had a cat (WDAL : 1264).
Прикладом взаємозв’язку лексико-семантичного варіювання лексичної одиниці та характеру її
темпоральної семи – актуалізації проспективної чи іншої темпоральної семи – слугує також дієслово
swear. Порівняй, наприклад : 1) He swore that he would tell her everything (L.Waller); 2)…witnesses came
forward … to swear that they had heard Domingo utter (S.Maugham ).
Наведені приклади, як бачимо, не спростовують висунутого нами припущення про стійкість
проспективної темпоральної семи, але, в свою чергу, свідчать про необхідність враховувати лексико–
семантичне варіювання слова при його включенні у корпус одиниць із відповідними темпоральними
семами.
На користь стійкості механізму дії проспективної семи дієслів свідчить здатність названої семи
зберігатися у семантичній структурі даного класу слів при вживанні у реченнях –висловлюваннях, які
функціонують у контекстах різних мовленнєвих актів, а саме: а) у констативах із запереченням
(наприклад: … she did not wish to let the acquaintance ripen into friendship (A.Christie)); б) у директивах, у
яких актуалізація проспективної семи дієслів, що досліджуються, підсилюється семантичними
особливостями самих директивів, а саме їх співвіднесеністю з часовим планом майбутнього (наприклад
:Promise never to say that again (J.Fowles)).
Деякі дієслова із корпусу ППВ з проспективними семами можуть формувати так звані перформативні
висловлювання, тобто висловлювання, еквівалентні дії. До даної групи предикатів, які включаються у
експліцитні перформативні речення –висловлювання, відносяться: promise, vow, swear, order, command,
demand, appeal, beg та ін. Наприклад : I promise it won’t happen again (I.Murdock). I appeal to you to let the
matter drop now (J.Ioice). Важливо відзначити, що при трансформації перформативних висловлювань у
констативи темпоральна перспектива ПП, яку задають ППВ, що досліджуються , не змінюється. Це є ще
одним доказом стабільності темпорального компонента їх значення. Наприклад: Mr. Browne begged them
to sit down and eat their supper (J.Joice).
Звертає на себе увагу той факт, що у деяких дієслів, які розглядалися вище у корпусі дієслів із
проспективною темпоральною семою, у відповідному контексті вживання вказана сема може
нейтралізуватися. Так, наприклад, дієслова want, allow, permit та деякі інші, вживаючись у одному
лінійному ряду з перформативними дієсловами (want to apologize, permit me to congratulate you та ін.),
втрачають здатність задавати значення слідування своїм ПП. Висловлювання такого типу, які
виражають вибачення, вітання, подяку та ін., є перформативами (так звані "огороджені" чи

105

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2.Філологічні науки.

"ешелоновані" перформативи) [7:197]. Так, наприклад, висловлювання Want to thank you for all you’ve
done, sir (W.Golding) виражає, фактично, вдячність( I thank you ), а не констатує наявність бажання
здійснити мовленнєвий акт вдячності.
Дiя проспективної темпоральної семи дiєслів want, allow, permit нейтралiзується також у випадку
вираження ПП дiєсловом зi значенням "представляти", "знайомити ". Наприклад : I want to introduce you
to a real millionaire (A. Hailey) = I introduce you to a real millionaire. Висловлювання такого типу
використовуються у стандартних ситуацiях знайомства, а не виступають запитом про дозвiл чи
констатацiєю бажання здiйснити акт знайомства.
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Т.М. Казачэнка
ЛЕКСІКА САЦЫЯЛЬНАЙ НАКІРАВАНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКІХ ГРАМАТАХ РАННЯГА
ПЕРЫЯДУ
У статті аналізується лексика білоруської мови у період формування білоруської народності – за
ткстами кацелярсько-юридичних документів (час ХІV – поч.XVI ст.), тісно пов’язаними з мовною
практикою того часу. Показано, що в основі своїй ця лексика – питома білоруська, позначена
етимологічною однорідністю
Беларуская пісьменнасць ХІV – пачатку ХVІ ст. была абмежавана ў асноўным граматамі, якія паводле
зместу і службовага прызначэння падзяляліся на дагаворныя, дарчыя, духоўныя, ахоўныя, купчыя,
укладныя, устаўныя і інш. Вызначаючыся шырокім ахопам рэчаіснасці, цесна звязаны з жывой моўнай
практыкай таго часу, гэты жанр канцылярска-юрыдычнай дакументацыі з’яўляецца каштоўнай крыніцай
для вывучэння лексічных сродкаў, што ў перыяд фарміравання беларускай народнасці былі ў актыўным
ужытку не толькі прывілеяваных, але і ніжэйшых слаёў насельніцтва Вялікага княства Літоўскага.
Сярод вядомых нам юрыдычных дакументаў ранняга перыяду найбольш змястоўным выглядае збор
полацкіх грамат [1]. Асабліва багатым намінацыйным матэрыялам прадстаўлены тут прадметнатэматычныя групы слоў, якія характарызуюць тагачасныя сацыяльныя адносіны.
У тэматычнай групе слоў, што аб’ядноўвае лексіку грамадска-палітычнай сферы, прыкметную
падгрупу складаюць назвы службовых асоб вышэйшага рангу. Найбольшай ужывальнасцю сярод іх
вылучаецца слова господаръ /осподаръ/ ’вялікі князь /найвышэйшы княжацкі тытул у Вялікім княстве
Літоўскім/’. У сінанімічныя адносіны з гэтай намінацыяй уступае словазлучэнне великий князь, а часам і
лексема король, паколькі некаторыя польскія манархі займалі вярхоўную кіруючую пасаду і ў Вялікім
княстве Літоўскім. Сведчаннем сказанага можа служыць наступны прыклад: мне дей господар король и
великий князь тых людей ис тою землею дал [1, т. ІІІ, с.5].
Што датычыць слова князь без эпітэта великий, то яно ўжываецца для абазначэння ўладальніка
ўдзельнага княства ў складзе дзяржавы: держить братъ нашъ князь Скирикгаило оу Литовьской земли
княженье Троцкое [1, т.1, с.51].
Для намінацыі іншых службовых асоб вышэйшага рангу ў полацкіх граматах выкарыстоўваюцца
лексемы бурмистръ ’выбарны галава адміністрацыйнага органа гарадскога самакіравання – рады
/магістрата/’ воевода ’кіраўнік мясцовай адміністрацыі ў ваяводстве, военачальнік горада і гарадской
акругі’, войтъ ’cлужбовая асоба, якая ўзначальвала мясцовае кіраванне’, гетманъ ’камандуючы войскамі
ў краіне або ў адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінцы’, городничый ’камендант замка /горада/;
начальнік замкавага суда’, канцлеръ ’кіраўнік канцылярыі вялікага князя, хавальнік вялікай дзяржаўнай
пячаткі’, конюший ’прыдворны, які адказваў за велікакняжацкія табуны і стайні’, маршалокъ ’вышэйшая
службовая асоба, якая наглядала за парадкам і этыкетам пры двары вялікага князя, старшынствавала на
пасяджэннях рады’, наместникъ /намесникъ/’cлужбовая асоба мясцовага кіравання’, подскарбий
’прыдворны, які загадваў дзяржаўным скарбам’, подчаший ’прыдворны, які загадваў спіртнымі
напіткамі’, староста ’cлужбовая асоба, якая кіравала адміністрацыйнай акругай /паветам/’, хоружый
’службовая асоба, якая кіравала арганізацыяй баярскага і шляхецкага апалчэння ў час вайны’ .
Асобную падгрупу ўтвараюць назвы падначаленых службовых асоб па іх адміністрацыйных пасадах,
выканаўчых функцыях. Аб высокай ступені развіцця гэтай часткі старабеларускага слоўніка сведчаць
ужытыя ў даследаваных граматах найменні биричъ /борецъ/ ’зборшчык падаткаў’, бобровничый
’службовая асоба, якая наглядала за гадоўляй баброў і паляваннем на іх’, восковничый ’чыноўнік, які
займаўся зборам таможных даходаў з вывазу за граніцу воску’, врадникъ /врядникъ/ службовая асоба ва
ўрадах Вялікага княства Літоўскага’, высланникъ ’пасланец’, гонецъ ’ганец’, дворанинъ /дворянинъ/
шляхціц, які служыў пры двары вялікага князя або буйнога феадала’, десятникъ ’службовая асоба, у
веданні якой было дзесяць гаспадарчых адзінак’, дьякъ ’памочнік пісара’, коморникъ ’чыноўнік, які
вырашаў дробныя межавыя спрэчкі’, лентвойтъ ’памочнік войта ў гарадах, якія атрымалі магдэбургскае
права’, ловчый ’службовая асоба пры дварах вялікага князя, ваяводы, старасты, якая распараджалася
паляваннем’, мерничый ’службовая асоба, якая вымярала зямельныя надзелы, устанаўлівала межавыя
знакі’, охмистръ ’дварэцкі’, писарь ’пісарь’, подвойский ’памочнік урадніка, які ахоўваў маёнткі
шляхціцаў-апалчэнцаў ў час вайны’, подтивунъ ’памочнік цівуна’, посолъ ’пасол’, путникъ ’пасыльны па
службовых справах’, радца /рядца/ ’член гарадской рады /магістрата/’, секретарь ’сакратар’, старецъ
’выбарная асоба сялянскага самакіравання’, тивунъ ’службовая асоба мясцовай або дваровай
адміністрацыі, якая кіравала гаспадарчымі справамі’.
Пашыраны ў полацкіх граматах таксама асабовыя намінацыі, якія вызначаюць сацыяльнае становішча
прадстаўнікоў грамадства, сведчаць аб іх месцапражыванні. Да ліку іх адносяцца такія словы, як бояринъ
’ваенна-служылы землеўладальнік’, державца ’часовы ўладальнік і аканом дзяржаўнага маёнтка,
адначасова начальнік мясцовага дзяржаўнага кіравання’, закладень ’цяглец, які перайшоў на службу да
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феадала’, земецъ ’мясцовы жахар, уладальнік невялікага зямельнага надзелу’, земянинъ /земенинъ/
’ваенна-служылы землеўладальнік, васал вялікага князя ці магната’, мещанинъ /местичъ/ ’гараджанін’,
огородникъ ’селянін, які пасяляўся на невялікай дзялянцы зямлі і выконваў вызначаныя павіннасці’,
одноземецъ ’зямляк’, панъ ’прадстаўнік прывілеяваных слаёў грамадства’, подворникъ ’маламаёмасны
чалавек, які пасяліўся ў двары феадала’, подданый ’падданы’, слуга ’слуга’, тяглецъ /теглицъ/
’феадальна-залежны селянін, які абкладаўся дзяржаўным цяглом; цяглец’, холопъ ’прадстаўнік
прыгнечанага сялянства, прыгонны селянін’.
Да разгледжанага разраду лексічных адзінак можна аднесці таксама лексемы са зборнай семантыкай
накшталт поспольство ’насельніцтва горада’, холопья ’прыгоннае сялянства’, челядь ’катэгорыя
залежных ад феадалаў людзей, якія звычайна не мелі зямельных надзелаў і жылі ў дварах феадалаў’,
чернь ’асноўная маса насельніцтва гарадоў – дробныя гандляры, рамеснікі, іншыя групы працоўнага
насельніцтва’.
Канкрэтнае ўяўленне аб арганізацыі дзяржаўнага кіравання ў Вялікім княстве Літоўскім, выканаўчай
дзейнасці чыноўніцкага апарату, тагачасным адміністрацыйным падзеле, унутрыдзяржаўных і
міжнародных адносінах даюць словы воеводство ’ваяводства; праўленне ваяводы’, война ’вайна’,
войтовство ’пасада войта’, волость ’воласць’, вольность ’прывілея’, городъ ’горад’, декретъ ’пастанова
ўрада, якае мае сілу закона’, держава ’дзяржава’, дозволенье ’дазвол’, законъ ’закон, сукупнасць
прадпісанняў’, замокъ ’замак’, княженье ’княжанне’, княжство /князство/ ’княства’, корона
’каралеўства’, место ’горад’, моистатъ ’каралеўская ўлада’, моцъ ’моц; правамоцнасць’, обычай ’звычай,
традыцыя’, острогъ ’умацаваная частка горада’, панованье ’панаванне’, панство ’дзяржава’ паны рада
’вышэйшы орган дзяржаўнай улады у Вялікім княстве Літоўскім’, поветъ ’павет’, послушенство
’паслухмянасць’, посольство ’пасольства’, постановенье ’пастанова’, ратуша ’ратуша’, росказанье
’загад’, сведомье ’веданне; інфармаванасць’, служба ’служба; галіна заняткаў’, соймъ /суемъ, съемъ/
’сейм’, тивунство ’пасада цівуна’, тытулъ ’тытул’, украина ’ускраіна, правінцыя’, урядъ /врядъ/ ’урад’,
устава ’закон, прадпісанне’, ухвала ’пастанова’, чоломбитье /чолобитье/ ’чалабіцце’.
Асобнай падгрупай выступаюць лексічныя адзінкі, якія характарызуюць з’явы і падзеі грамадскага
жыцця, сведчаць аб узаемаадносінах паміж людзьмі, у прыватнасці такія словы, як безправье
’беззаконнасць, самавольства’,
безчестье ’знявага’, бой ’бойка; збіванне, нанясенне пабояў’, втискъ ’уціск’, згода ’згода’, злоба
’злосць’, избытокъ ’cамавольства, дрэнны ўчынак’, кгвалтъ /квалтъ/ ’гвалт, насілле’, кривда ’крыўда’,
любовь ’пачуццё глыбокай прыхільнасці’, милость ’літасць; ветлівы зварот да высокапастаўленай
асобы’, миръ ’мір’, нагабанье ’прымус, уціск’, насильство /насилье/ ’насілле’, незгода /незгодность/
’нязгода, разлад’, нелюбовь /нелюбье/ ’непрыязныя адносіны, непокой /невпокой/ ’неспакой’,
несправедливость ’несправядлівасць’, обида ’крыўда’, побитье ’збіванне’, поздровенье ’прывітанне’,
поклепство ’узвядзенне паклёпу’, покой /впокой, упокой/ ’спакой’, похвалка ’пагроза’, приязнь
’прыязнасць’, приятельство ’сяброўства’, розмирье ’парушэнне мірнага дагавору’, росторжка ’разлад,
сварка’, соромота ’ганьба, сорам’, справедливость ’справядлівасць’, учинокъ /вчинокъ/ ’учынак’.
Наяўная ў ранніх беларускіх граматах юрыдычна-прававая лексіка ўключае як тэрміны спецыяльнага
характару, так і словы, якія абазначаюць разнастайныя паняцці і рэаліі з галіны следча-выканаўчай
дзейнасці. Сярод гэтых намінацыйных сродкаў вылучаюцца перш за ўсё назвы афіцыйных судовых асоб,
судовых выканаўцаў, удзельнікаў судовага працэсу, злачынцаў накшталт децкий /децский/ ’судовы
выканаўца’, ездокъ ’асоба, якая несла службу, звязаную з раз’ездамі па судовых справах’, збродень
’злачынец’, злодей ’злодзей’, зрядца ’здраднік’, истецъ ’ісцец’, подсудокъ ’памочнік суддзі’, светокъ
’сведка’, судья ’суддзя’, тать ’злодзей, грабежнік’, убийца ’забойца’.
Тагачасны ўзровень развіцця прававых норм раскрываюць таксама словы, звязаныя з абазначэннем
агульных і прыватных паняццяў судаправядзення, мер і спосабаў пакарання, канкрэтныя назвы са сферы
выканаўчай і следчай дзейнасці судовых органаў. У ліку іх найбольш ужывальнымі з’яўляюцца такія
лексічныя адзінкі, як вырокъ ’прыгавор суда па крымінальнай ці рашэнне па грамадзянскай справе’,
выступъ ’злачынства’, дело ’разбор судовай справы’, доводъ ’довад, доказ’, жалоба ’скарга’, избродня
’злачынства’, казнь ’турма’, каранье ’пакаранне’, нятство /няцтво/ ’зняволенне’, ортель ’пастанова
гарадскога суда’, отпоръ ’адказ у судзе на абвінавачванне’, отправа ’выкананне судовага прыгавору’,
порука /парука/ ’парука, паручыцельства’, право ’права’, присяга ’прысяга’, проступка ’злачынства’,
присудъ ’судовая ўстанова; прысуд’, сведецтво /сведецство/ ’сведчанне’, сознанье ’прызнанне’, справа
’справа; судовае пасяджэнне’, судъ ’суд’, татьба ’крадзеж, грабеж’, турма ’турма’, тяжа ’цяжба’.
Некаторыя звесткі аб ступені распрацоўкі тагачаснай канцылярскай тэрміналогіі можна атрымаць на
аснове назваў дакументацыі, частак дакументаў, копій і вытрымак з іх, у прыватнасці такіх, як выписъ ’
выпіска з дакумента’, грамота ’грамата’, листъ ’афіцыйны дакумент’, отписъ ’пісьмовае сведчанне,
распіска’, привилей ’урадавы ўказ, прывілея’, списъ /списокъ/ ’спіс’, члонокъ ’параграф, пункт’.
Разгледжаная грамадска-палітычная і юрыдычная лексіка не вызначаецца этымалагічнай
разнастайнасцю. У сваёй аснове яна спрадвечна беларуская. Нешматлікія ж запазычанні, якія
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сустракаюцца у полацкіх граматах ХІV – пачатку ХVІ ст., абмяжоўваюцца пераважна паланізмамі
вырокъ, державца, замокъ, збродень, земянинъ, зрядца, коморникъ, конюший, листъ, ловчый, место,
моцъ, нагабанье, панъ, подвойский, подданый, подскарбий, подчаший, поспольство, похвалка, радца,
сведомье, соймъ, устава, ухвала, хоружый, члонокъ, а таксама перададзенымі праз польскае пасрэдніцтва
германізмамі бурмистръ, войтъ, гетманъ, канцлеръ, кгвалтъ, лентвойтъ, маршалокъ, ортель, охмистръ,
рада, ратуша, турма, лацінізмамі декретъ, корона, моистатъ, привилей, секретарь, тытулъ, чэшскім па
паходжанню словам мещанинъ.
У радзе адлюстраваных раннімі беларускімі граматамі намінацый сацыяльнай накіраванасці можна
назваць таксама некалькі слоў іншамоўнага паходжання, якія не маюць непасрэдных адносін да
характарыстыкі грамадскага ладу і адміністрацыйна-кіраўнічай структуры Вялікага княства Літоўскага, а
з’яўляюцца тэрмінамі, звязанымі з грамадска-палітычным жыццём у іншых краінах. Так, непасрэднае
дачыненне да грамадскага жыцця прыбалтыйскіх немцаў маюць экзатызмы кундоръ /кунтуръ, кунтырь/
’чын у рыцарскім ордэне,’ местерь /мештерь/ ’магістр ордэна’, офмештерь ’ маршалак пры двары
магістра’, ратманъ /ратманинъ/ ’член рыжскага магістрата’, ридель ’рыцар’.
У якасці абазначэння аднаго з прадстаўнікоў улады ў Маскоўскай дзяржаве выступае лексема
окольничий ’гарадскі суддзя’.
У параўнанні з грамадска-палітычнай і юрыдычна-прававой лексіай назвы рэалій і паняццяў
эканамічнай, фінансавай і камерцыйнай сферы займаюць у полацкіх граматах больш сціплае месца.
Фактычна гэты асартымент намінацый абмяжоўваецца лексічнымі адзінкамі близкость ’права на
маёмасць, якое выцякае з роднасці’, вечность ’бестэрміновае права валодання’, дедина ’спадчына ад
дзеда’, дедичъ ’спадчыннік дзедавай маёмасці’, закладъ ’маёмасць, часова аддадзеная за пазыку’, зарука
’грашовае падмацаванне згоды’, именье ’маёнтак’, кормникъ ’гандляр харчовымі прадуктамі’, купля
’куплены ўчастак зямлі’, опека ’апека’, отчичъ ’спадчыннік бацькавай маймасці’, пожитокъ ’пажытак,
карысць’, ринокъ ’рынак’, статокъ ’рэчы, маёмасць’, сума ’сума’, торговля ’гандаль’.
Да гэтай групы лексічных сродкаў прымыкаюць назвы падаткаў, гандлёвых пошлін і
адміністрацыйна- судовых плацяжоў накшталт вина ’штраф за няяўку ў суд і іншыя прававыя
парушэнні’, головщына ’плата за забойства, за нанясенне ран’, дань ’падатак, пабор рознага віду’,
навязка ’грашовая кампенсацыя’, пересудъ ’плата за разгляд судовай справы’, прометъ ’штраф’, стацея
’сродкі на ўтрыманне праезджых службовых асоб’, цыншъ ’арэндная плата чынш’, явка ’плата замест
з’яўлення па выкліку’.
З пералічаных сацыяльна-эканамічных лексем толькі нямецкія па паходжанню ринокъ і цыншъ і
лацінскія стацея і сума былі запазычаны праз пасрэдніцтва польскай мовы.
Такім чынам, на падставе даследаванага лексічнага матэрыялу можна сцвярджаць, што ў галіне
сацыяльнай лексікі беларуская мова ранняга перыяду свайго развіцця не адчувала яшчэ істотнага
іншамоўнага ўздзеяння, узбагачаючы камунікатыўныя сродкі ў асноўным за кошт словаўтварэння на базе
ўсласнага караняслова.
Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÀ
1.

Полоцкие грамоты ХІІІ – начала ХVІ вв., т. І –ІV. М., 1977 – 1982

Козаченко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент Мозирського педагогічного
інституту (Республіка Білорусь).
Наукові інтереси:
- Лексика білоруської мови польсько-литовської доби (історичний аспект).
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УДК 10.01.01

І. В.Голубовська
ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ МОТИВІВ У ПРОЗІ НАТАЛЕНИ
КОРОЛЕВОЇ
У статті розглядаються проблеми художньої трансформації християнських мотивів і образів у прозі
“призабутої” письменниці Н. Королевої, аналізуються авторські художні прийоми моделювання
євангельських притч і систем (на прикладі збірки “Во дні они”)
Наталена Королева, творчість якої нещодавно повернулася до українського читача, приваблює
своєрідністю сприймання християнської теми. Фактично всю літературну спадщину письменниці
(принаймні, ті твори, що є доступними зараз) пронизують релігійні мотиви. Безпосередньо за
євангельськими сюжетами написані оповідання, що ввійшли до збірок ”Подорожній”, “Во дні они” (ці
твори друкувалися в 30-ті роки) та повість “Quid est veritas?” (вперше побачила світ у 1961 р.).
Н. Королева, як інші європейські автори, не могла не зазнати впливу Святого Письма, надто якщо
взяти до уваги дві обставини: по-перше, католицьке виховання (майже 12 років вона провела в
монастирі); по-друге, її цілеспрямований інтерес до історії взагалі: Н. Королева – археолог за освітою.
Характерно, що її перші твори, написані під впливом Євангелія, публікувалися в 30-ті роки. Вони є
свідченням письменницької інтуїції: адже саме в цей час у Радянському Союзі руйнувалися тисячолітні
основи моралі. Відступ, відхилення від християнських норм обернеться тяжкими моральними збитками,
які практично відшкодувати неможливо.
Релігійна тема є традиційною в європейській і, зокрема, в українській літературі. Власне біблійними
мотивами пронизані твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших. У літературі
Радянської України 20-30 років релігійна тематика не могла бути актуальною. “До заохочуваних мотивів
належали й антирелігійні, які слушніше назвати богохульськими, оскільки навіть під пером визначних
майстрів вони набували брутально-войовничого а часом глумливого характеру, “ – відзначається в
останньому виданні ( 1998 р.) “Історії укрїнської літератури ХХ століття” [1: 244]. Таким чином,
Наталена Королева, що мешкала у Чехословаччині та мала можливість писати не на вимогу партійних
органів, продовжувала традиції класичної української літератури.
Оповідання збірки “Во дні они” (перша публікація в 1935 році) написані за євангельськими
сюжетами. Збірка складається з 13 оповідань. Своєрідність Наталени Королевої у підході, у використанні
мовних засобів, у художній інтерпретації дозволяє розглянути її твори в таких умовно окреслених
площинах:
по-перше, оповідання, написані на євангельські сюжети (“Поклик”, “На морі Галилейськім”, “На
горі”, “Як минула ж субота”, “Сповідь”);
по-друге, оповідання, що використовують певні євангельські мотиви (“Ірод”, “Прокажений”, “На
Лазаревім хуторі”, “Гадарин”, “Драхма”);
по-третє, оповідання, що не мають тісного сюжетного зв’язку з текстом Євангелія (“В різдвяну ніч”,
“Для справи”, “Що є правда?”).
А) Оповідання першої групи зберігають основні сюжетні лінії першоджерела. Це, однак, не означає,
що авторка механічно перекладає давні тексти на сучасну мову, додаючи окремі деталі. Твори Королевої
цілком оригінальні в плані художності.
Розглянемо, для прикладу, євангельський текст ”Ісус у гостині в Закхея”[2:1295;1296 ]. Лука стисло
оповідає про старшого митника Закхея, що забажав побачити Ісуса, і для цього він піднявся на фіґове
дерево. Ісус, помітивши його, промовив: “Закхею, - зараз зійди додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в
домі твоїм.” Натовп не зрозумів Ісусового вчинку: як він міг завітати до грішника? Ісус же пояснив: “Син
бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло” [2:1296].
Письменниця зберігає головний зміст оповіді про Закхея. Та композиція твору цілком самостійна.
Зав’язкою сюжету є монолог жебрака Рехума, який розповідає про своє чудесне оздоровлення від
сліпоти. Розповідь жебрака справила враження на городян. Авторка привертає увагу читача за
допомогою гіперболи: “ …все в Єрихоні, що мало вуха, знало про повернений чудом зір жебракові, знало
й про те, що Пророк – Чудодій наближається до Єрихону.”[3:16]
До розмов прислуховується митник Закхей, постать якого “неначе вся дихала добробутом та
задоволенням” [3:17]. Внутрішній монолог героя оформлений у вигляді невласне прямої мови –
улюбленого стилістичного прийому Н. Королевої. Закхей розкривається як людина, що задоволена своїм
життям. Авторка влучно називає свого персонажа “обсипаним дарами й ласками долі, випасеним
чоловіком” [3:17]. Останній епітет підкреслює, що Закхей живе примітивним духовним життям (на
думку спадають відомі мотиви: Ісус – пастир, віруючі – його паства; притча про загублену вівцю).
Старшого митника не цікавлять проблеми його співвітчизників. Він живе одинаком, адже “прив’язаність
– корінь страждань” [3:18]. “Гарна річ – життя … - ткала думка казкову м’яку запону. І за тією запоною
зникали неестетичні прояви життя, ті, що на них не любив звертати уваги Закхей” [3:17].

110

І. В. Голубовська. Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої

Та неестетична дійсність знову нагадує про себе: бурхливий людський потік полився назустріч Месії.
Закхей вважає себе людиною неординарною, вищою за інших, тому такі прояви народної любові до Ісуса
йому неприємні. Та цікавість перемагає: митник потайки спостерігає з-за брами.
Подальші події передаються через призму сприймання Закхея. Спочатку видно тільки руку Ісуса, а
точніше, - рукав: “білий рукав крилом майнув у повітрі, ліг на плече сивобородого” [3:20]. Потім
вимальовується силует білої постаті. Авторка ніколи не дає портретної характеристики Христа,
натомість акцентує увагу на враженнях і відчуттях, які викликає Ісус у інших персонажів. Домінуючою
деталлю є “сліпуче сяйво” (в іншій частині твору – “м’яке”), “солодкий голос”, “чарівна голова”.
Під впливом Ісуса в Закхеєві відбувається раптова зміна: статечний розважний старший митник, як
маля, видирається на дерево, щоб побачити Його. Флегматичний, байдужий до всього, Закхей
перетворюється на вразливу, емоційно відкриту людину. “Дрібним, радісним сміхом, як у далекому
дитинстві, затремтіло серце, мов блискуче-рябенький нашерх на срібній поверхні тихого озера” [3:20].
Опис переродження Закхея задіює слова: по-дитячому, дитина, дитинство. Адже старший митник,
байдужий егоцентрист, залишає цей світ, а натомість народжується нова людина, яка відчула поклик
Божий. Ісус проголошував: “Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде!” [2:1234].
Б) Оповідання другої групи привертають увагу своєрідним сприйманням євангельських сюжетів:
авторка дотримується текстів першоджерела, та часто ці сюжети відступають на другий план. Так, в
оповіданні “Прокажений” Н. Королева використовує мотив зцілення прокаженого. Та для письменниці
це тільки поштовх до розвитку власного сюжету. Колишній прокажений Леві спілкується з матір’ю
Рахеллю та побратимом Реувимом; в оповіданні епізодично з’являються розбишака Варавва та
первосвященик Каяфа – персонажі інших євангельських переказів. Читач спостерігає за моральним
падінням Леві, який із вдячного та доброго юнака перетворюється на христопродавця. Кульмінацією
оповідання є епізод, коли натовп дарує життя злочинцеві Варавві. І Леві, який напередодні був жорстоко
побитий Вараввою, голосує за порятунок останнього і страту Христа.
Оповідання “Гадарин” використовує відомий сюжет про вигнання демонів із біснуватого. “А як
демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли. І череда кинулась із кручі до озера, - і потопилась”
[2:1276]. Жителі Гадаринської землі стали благати Ісуса залишити їх: “великий бо страх обгорнув їх”
[2:1276]. Оповідання Королевої починається розмовою гадаринських священиків, що бідкаються через
велику данину, яку вимагають римляни. Священики закликають прихід Месії, що врятує народ. “Чи ж
таки не прийде Месія?! Чи ж очі синів наших і синів синів наших так і замкнуться в пітьмі неволі?”
[3:13]. Священик Уза стверджує, що вони пізнають Месію з першого слова, “ …першого вчинку, що
зробить благословенна правиця його” [3:13]. Та ось проноситься звістка: до міста наближається Ісус,
який вигнав демонів із біснуватого і переселив їх у стадо свиней (Гадарин, за версією Н. Королевої, місто, що займалося вирощуванням свиней ). Священик Уза, який так чекав приходу Месії, забороняє
впускати Ісуса до Гадарина. Уза не вірить, що пророком є той, “що руйнує добробут цілого міста заради
одного біснуватого дурня” [3:15]. Отже, гадаринці не пустили до свого міста Христа не просто через
абстрактний страх, а через конкретний страх за своїх свиней; для гадаринців свині значили більше, ніж
Ісус. Іронічне зауваження Узи (“ми надто недостойні, щоб приймати пророків”), виявилось правдою:
важко назвати достойними людей, що віддали перевагу свиням.
В) Оповідання третьої групи – це цілком авторські твори, але вони створені з урахуванням традицій
Євангелія. На нашу думку, найбільш показовим є твір “В різдвяну ніч.”
Події відбуваються в ніч на Різдво Христове в сім’ї Юди Іскаріота. Авторка знайомить читача з 8річним Юдою, його матір’ю Іхеведдю та батьком Шимоном. Хлопець зраджує власного батька і отримує
за це свій перший срібняк. Письменниця торкається ситуації складного морального вибору: так, Шимон
злочинець, але ж він Юдин батько. Разом з тим письменниця зберігає психологічну достовірність
Юдиного вчинку, адже спочатку Юда видав батька через дитячу безпосередність, а вже потім – цілком
свідомо, бо римські вояки пообіцяли хлопцеві катання на конях. Важлива деталь: Шимон вирішив стати
злочинцем після того, як його син вкрав ягня. Іхеведь суворо покарала хлопця, а Шимон звелів ягня
спекти. ”Але, що – ягня?! Наче з тим печеним ягням увійшов у Шимона злий біс”[3:41]. Шимон подався
на розбій, подальші події нам відомі.
Після арешту батька Юда гірко плакав, та не через свій вчинок, а тому, що, по-перше, не отримав від
вояків обіцяного подарунка, а по-друге, боявся заслуженого материнського покарання. Та Іхеведь
вчинила інакше: вона прокляла свого сина-одинака найстрашнішими прокльонами. “Най зрадницьким
найменням твоїм клянуть люди, аж доки стоятиме світ…”[3:44].
Виникає питання: чому авторка обрала місцем події околиці Вифлеєма і час – Різдво Христове; та й
оповідання називається “В різдвяну ніч”? Різдво – одне з найвеличніших свят християнської релігії;
Різдво – це початок нової ери в житті людства. Символічно, що саме в ніч на Різдво Юда вчиняє свою
першу зраду та отримує за неї платню.

111

Вісник Житомирського педінституту. Випуск 2.Філологічні науки.

Оповідання пронизане світлом різдвяної зірки, “тривожно-хвилююче, повне обітниці й близької
несподіванки” світло бентежить душу Іхеведі. Сяйво чарівної зорі супроводжує бідну жінку і в останні
хвилини її життя, коли Іхеведь кидається у прірву.
Письменниця майстерно змальовує незвичайну різдвяну ніч, створюючи візуальні та слухові образи:
”Срібно-блакитний серпанок ночі обгорнув молодицю гострою прохолодою. Місяць був у повні; й що
ясніше було світло на небі, то глибшою пітьмою заливали соковиті тіні гостряки скель, ущелини, вузькі
стежечки в сріблястій зелені оливових гаїв, за якими дрімали білі кубики тихого Вифлеєму. Ні подиху
вітру, ні руху живої істоти. Лише здалеку долітало мелянхолійне мереживо кількох гармонійних флейт,
часами срібною стьожечкою туди вплутувались голоски дзвіночків, що були оздобою подорожніх ослів,
часами, мов широкою рамкою темного тла, оточувалась далека музика дерев’яними дзвонами
верблюдів” [3: 39: 40].
Письменниця створює фантастичну картину ночі, метафоричні образи передають захоплення перед
таїною народження Христа: срібно-блакитний
серпанок ночі, мелянхолійне мереживо кількох
гармонійних флейт, срібна стьожечка голосків дзвіночків.
Оповідання базується на контрастах: в чарівну ніч, коли тисячі людей йдуть назустріч Месії, Шимон
чатує на свою жертву; в час, коли Божа Мати дарує життя Сину Божому, інша мати проклинає свого
єдиного сина; і, нарешті, в момент народження Ісуса, безмежно відданого своєму небесному отцеві,
відбувається переродження Юди в жахливого грішника, що зрадив рідного батька.
Таким чином, оповідання, що ввійшли до збірки “Во дні они”, не можна вважати адаптованими
євангельськими переказами. Літературознавець О. Мишанич зазначає: “Біблійні постаті й епізоди
письменниця вводить в щоденне життя і побут простолюду, наближає їх до розуміння і сприйняття
своїми сучасниками без будь-якого дидактизму й моралізування” [4:641]. Відтворюючи стародавні
образи, Н. Королева звертається до сучасників із проповіддю вічних моральних цінностей, пробуджує
краще, що є в людині. Варто зазначити, що творчість письменниці, окрім високої художності, володіє
великим виховним потенціалом. Все “ на круг свій вертається ”[2:818], і разом з багатьма талановитими
літераторами із несправедливого напівзабуття повертається Наталена Королева, письменниця “високої
духової культури” [5:5].
Орфографічні особливості мюнхенського видання при цитуванні зберігаються.
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СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК 26.891(4УКР=4ЖИТ)

О.М. Іващенко
ЖИТОМИРСЬКА ЗЕМЛЯ ЗА ЧАСІВ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ НАВАЛИ І ЛИТОВСЬКОЇ
ДОБИ
На основі літописів і досягнень сучасної історичної науки відтворена історія житомирської землі та
людей, які жили на ній в XIII – першій половині XVI ст.
Здобувши Київ у грудні 1240 р., монголо-татарська орда Батия посунула на захід. На їх шляху лежала
житомирська земля, яка з півдня була оперезана земляними валами й ровами – частиною великої мережі
оборонних споруд Київської Русі. Вали простягалися на тисячу кілометрів і становили єдину систему
укріплень. На Правобережжі розташувалася флангова група валів у міжріччі Ірпеня й Тетерева. Частина з
них збереглася до наших днів. Їх залишки тягнуться від Яроповичів Андрушівського району до
Роставиці Ружинського району і біля Ружина повертають на схід, а також зустрічаються в
Попільнянському, Ружинському районах та інших містах.
Існує легенда про міфологічного народного героя Кузьмидем’яна, або Борисогліба, який переміг
велетенського змія, впряг його в плуг і проорював гігантські борозни. Саме від цієї легенди вали дістали
назву Змійових [1:32]. Насправді більшість із них була споруджена наприкінці Х – у першій третині ХІ
ст. за часів Володимира Святославовича для захисту Київської Русі від нападів печенігів. Продовжив їх
будівництво на початку 30-х років його син князь Ярослав Мудрий [2:70].
Долаючи Змійові вали, завойовники просувалися вздовж берегів річки Роставиці. Слідом за
Васильковом, Юр'євим (нині Біла Церква) вони зруйнували такі городища, як Неятин (Ягнятин),
Роставець (Білилівка), Скорогородок (Ружин) та інші поселення Ружинського району. Подібна доля
випала містам і городищам, розташованим по ріках Тетерів, Случ, Горинь. Археологічні розкопки
відтворили картину героїчної оборони й загибелі цих центрів.
Зазнаючи відчайдушного опору русичів, завойовники зруйнували Мичськ (сучасний Радомишль)на
лівому березі Мики – притоки Тетерева, Житомир, Кам'янець (нині с. Кам'янка Дзержинського району)
на лівому березі р. Случ, Райки та інші міста й городища [3:553;558]. Монголо-татари знищували все на
своєму шляху: спалювали житла, господарські будівлі, забирали худобу, а людей убивали. Виняток
робили тільки ремісникам, яких забирали з собою. Саме тому археологи під час розкопок знаходили під
валами, спаленими будинками, а то й просто на площах сотні людських кісток, багато знарядь праці,
предметів захисту.
На шляху просування Батиєвих орд уціліли тільки ті міста й городища, якими ворогу не вдалося
заволодіти. Доля інших, взятих силою чи обманом і хитрістю, була однаковою. Доказом є Колодяжин на
правому березі Случі (нині городище біля с. Колодяжного Дзержинського району), якого ворог не зумів
узяти відразу і змушений був перейти до облоги. Згідно з Галицько-Волинським літописом монголотатари запропонували захисникам здатися, обіцяючи за це зберегти їм життя. “І прийшов він (Батий –
О.І.) до города Колодяжна, і поставив дванадцять пороків1. Та не міг він розбити стіни і став
перемовляти людей. Вони тоді, послухавши злої ради його, здалися і самі перебиті були” [3:397].
Потрапивши в середину городища, завойовники почали страшну різанину. Коли жителі зрозуміли
підступність ворога, вони вчинили відчайдушний, але безнадійний опір. Археологічні розкопки, які
проводив Р.О.Юра, засвідчили, що місто загинуло у вогні, а населення було вирізане. Життя тут більше
не відновлювалось.
Трагічна доля судилася і жителям городища Райки, що знаходилося на каменеподібному виступі
річки Гнилоп'ять. З усіх боків городище було обнесено високим валом і глибоким ровом, займало площу
близько трьох тисяч кв.м. За підрахунками археологів, які почали розкопку городища ще в 30-х роках ХХ
ст., у ньому проживало близько 140 чоловік. Розкопки засвідчили, що житла й господарські будівлі
розміщувалися по краю городища, а в центрі знаходився замок феодала та заглиблені в землю
приміщення виробничого призначення, здебільшого ремісничі майстерні. Зовні за валом
розташовувалися залізоплавильні й гончарні горни. Жителі займалися виплавкою заліза з місцевих
болотних руд, виготовленням залізних знарядь і прикрас, косторізними і ткацькими ремеслами [4:18; 3447;137]. У житті мешканців городища значну роль відігравало землеробство й скотарство, що
підтверджують знайдені землеробські знаряддя праці. За підрахунками вчених, жителі городища щороку
1

Порок – це щось подібне до тарану, яким розбивали мури
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вирощували понад 4 тис. пудів зерна, третина якого йшла на продаж [2:168-169]. Уся худоба
утримувалася в спільному загоні, який розміщувався в центрі городища. Тут же в скиртах зберігалися
запаси сіна. Є підстави вважати, що Райковецьке городище було типовим феодальним двором-замком,
добре укріпленим і неприступним. Він призначався для захисту від нападів як зовнішніх ворогів, так і
сусідніх феодалів-суперників.
Після походу орд Батия від багатьох міст і селищ збереглися лише назви в літописаннях і в
народних переказах. Руські землі і в їх складі територія сучасної Житомирщини потрапили у васальну
залежність від золотоординських ханів. Постійна небезпека, вбивства і захоплення людей у полон
змушували населення лісостепу втікати до Полісся, яке було безпечнішим районом. Але й там селян і
міську бідноту монголо-татари примушували сплачувати важку данину. Її збирали баскаки –
представники хана, що мали військо й людей, які наглядали за діями місцевих феодалів. Крім данини,
місцеве населення мало ще виконувати різні повинності: тамчу (мито), поплужне (податок від плуга), ям
(повинність возити монголо-татарських урядовців), корм (годувати їх), війну й полювання (брати участь
у походах хана та під час полювання) й інші. Данину баскаки збирали сріблом, хутрами, а з населення,
що жило на річці Случ, пшеницею і просом. За несплату данини людей забирали в полон.
Єдиний серед руських князів ХІІІ ст., який неодноразово перемагав монголо-татрське військо, був
Данило Галицький. Князь Галицько-Волинської землі, політичний діяч, дипломат і полководець бачив
головну мету свого життя у звільненні Руської землі від золотоординських завойовників. Не діставши
допомоги від Заходу, Данило Галицький продовжував боротьбу власними силами. Основу його сили
становила кінна князівська дружина, піше селянське військо та міське ополчення.
Коли в 1254 р. на Волинь вдерлося військо під командуванням ординського воєводи Куремси,
завойовники зазнали поразки від війська Данила Галицького, його брата Василька та сина Лева і змушені
були відступити в Болохівську землю (історична область, яка знаходилась у верхів'ях Південного Бугу і
басейну річок Случі, Тетерева, з центром Болохів, розташованим на березі Случі, напроти сучасного
Любара). В Болохівській землі виникла одна з так званих “буферних зон” між Золотою Ордою і
володінням руських князів, де певні групи населення з власної волі визнавали владу ординців. Саме до
неї відступили війська завойовників.
У кінці 1254 р. Данило з військом перейшов у наступ проти Куремси: полки Лева визволили
Побужжя, війська Данила й Василька увійшли в Болохівську землю, спустошили її [3:416]. При цьому
Данило ставив за мету знищити громади, які спиралися на монголо-татар і виступили проти нього, а
потім іти далі й визволити від монголо-татар Подніпров'я разом з Києвом.
Місто Возвягль (пізніше Звягель, нині Новоград-Волинський) піддалося Данилу, але як тільки
військо покинуло його, мешканці міста знову скинули з себе залежність. М.С.Грушевський зазначає, що
розгніваний князь вдруге здобув Возвягль, але на цей раз спалив його, а людей забрав з собою і поділив
їх між князями, учасниками походу [5:288-289]. Однак, зайнявши землі вздовж Случі й Тетерева, військо
Данила змушене було зупинитися. Причиною тому стала зрада союзника Данила литовського князя
Міндовга, який виступив проти галицького князя. Автор Галицько-Волинського літопису підкреслює, що
“Данило ж воював із Куремсою і ніколи-таки не боявся Куремси” [3:420]. Та коли в 1258 р. замість
Куремси на Подніпров'ї з'явився з великими силами відомий монгольський воєначальник Бурундай,
роздріблена Русь не змогла йому протистояти.
Річ у тім, що монголо-татарські хани, здійснюючи політику роз'єднання підкорених народів
натравлювали підвладних їм князів один на одного, примушували до участі в своїх загарбницьких
походах. У наміри монгольського воєводи входило посварити польських, руських і литовських князів й
не допустити їх об'єднання. В польській “Великій хроніці” (гл.130) стверджується, що Бурундаю це
вдалося і тим він завадив здійсненню планів Данила Галицького [6:42; 184].
Володарювання Золотої Орди не було тривалим. Воно поступово слабшало від нескінченних
внутрішніх чвар, і завойовники не змогли безпосередньо управляти українськими землями. Цим негайно
скористалися сусіди. Серед перших були литовці. Близько середини XIV ст. Литовська держава зуміла
приєднати Волинь. Наступ литовців полегшувався тим, що Золота Орда зазнала феодальної
роздробленості й розпалася на кілька частин.
Час загарбання литовськими князями Києва і Київської землі, до складу якої входила територія
майже всієї сучасної Житомирщини, довго був предметом дискусій істориків, які й нині проявляються.
Причиною тому є ІІ-й литовсько-руський літопис, який пов'язує цю подію з іменем князя Гедиміна
(1316-1341) і датує 1320 р., та Густинський літопис, що подає розповідь про названу подію, позначаючи
її 1362 р., і пов'язує її з іменем литовського князя Ольгерда (1345-1377). Для нас важливо те, що в обох
літописах йдеться про загарбання Житомира й Овруча [7:479-486]. Побіжно зазначимо, що в цих
літописах Житомир згадується вперше.
Сучасна історіографія надає перевагу Густинському літопису, вважаючи його достовірнішим
джерелом. Ще М.С.Грушевський слідом за своїм учителем В.Б.Антоновичем наполягав, посилаючись на
повідомлення Густинського літописного зводу, що Київ був завойований не Гедиміном, а Ольгердом у
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1362 р. [7:491-494; 538-539]. О.Я.Єфименко також стверджувала, що в завоюванні литовцями
українських земель перше місце належить Ольгерду [8:91-94].
Згідно з Густинським літописом литовське військо під проводом князя Ольгерда 1362 р. завоювало
всю територію Київської землі, яка на півдні межувала з Поділлям [8:440]. Улітку 1362 р. на р. Сині Води
(нині р. Синюха, ліва притока Південного Бугу) литовці розбили загони трьох татарських ханів-братів,
які володіли Подільською землею2. Як наслідок синьоводської перемоги, Київщина і Поділля підпали під
владу Литовської держави. Правителем Київщини став син Ольгерда Володимир (1362-1395) [9:141].
Зазначимо, що за часів князювання Володимира Ольгердовича татарська влада над Києвом і Київщиною
все ж була номінальною. Тільки наприкінці XIV – на початку XV ст. тут остаточно утверджується влада
Великого Литовського князівства [10:539].
Із середини XІV ст. і до 70-х років XV ст. поступово зростає роль Київського князівства. Тут з
перервами князювала династія Гедиміновичів (Олельковичів). Під владою київського князя перебували
численні “київські пригороди” і серед них Житомир та Овруч. Звалися вони “замками господарськими”,
куди київський князь призначав своїх намісників-старост. Саме вони правили не лише замком, а й
навколишньою округою (повітом), котра “тянула” до замку. Незалежно від стану всі жителі повіту
підпорядковувалися старості, виконували на користь князя різні повинності й сплачували данину.
У 1471 р. Литва ліквідує Київське князівство й перетворює його на воєводство, яке поділялося на
Київський, Житомирський, Овруцький, Звягільський повіти [8:114]. У свою чергу повіти поділялися на
волості, очолювані старостами. Окремі волості перебували у володінні феодалів. Частина території
сучасних Олевського (на правобережжі Уборті), Новоград-Волинського й Баранівського (на правому
березі Случі) районів входили до Волинського воєводства.
Після встановлення литовського порядку суспільний лад у Київській землі значно змінився, сильні
позиції зайняла київська влада. Князі були верховними власниками землі й роздавали її у тимчасове
цільове володіння приватним особам. Центром економічного життя стає шляхетський фільварок, а не
місто. Поступово склалася система станової організації суспільства, чого не знали за часів Київської Русі.
Стани на відміну від класів, що відображають економічний статус певних соціальних груп, виникали на
підставі визначених законом прав, привілеїв та обов'язків.
Панівним станом, що сформувався в XIV-XV ст., була шляхта – князівські чи магнатські роди. До них
належали роди Острозьких, Сангушків, Чорторийських, Заславських, Четвертинських та ін. За
твердженням Н. Полонської-Василенко найбільше магнатів було на Волині, тоді як на Київщині не було
жодного такого роду [11:353]. Тут влада належала представникам князівських родів.
Литовці дозволяли місцевій знаті обіймати найвищі адміністративні посади, оскільки в них таких
людей просто не було. Така політика призвела до того, що українська знать приєдналася до завойовників.
До того ж литовці в культурному відношенні стояли на нижчому рівні порівняно з українцями: вони
продовжували бути язичниками. Руська мова для більшої частини Литви стала урядовою мовою.
Основу економіки Київської землі в XIV-XVI ст. становили землеробство й традиційні промисли:
мисливство, бортництво і рибальство. В південних районах сучасної Житомирщини занепала аграрна
культура, а, обезлюднівши, родючі землі перетворилися на мисливські угіддя. 80 відсотків населення
становили селяни – головна виробнича сила.
На початку литовської доби серед селян існували ті ж самі три категорії, що й за княжої доби: вільні
селяни – смерди; невільники, раби, челядь; селяни напіввільні – закупи. Спочатку вільні селяни мали
власні землі, господарства, зберігали свої права і їх називали “тяглими”, бо несли “тягло”, та
“похожими”, бо мали право переходити з місця на місце. В селах існували сільські общини, на чолі яких
стояли виборні на рік старости. Староста разом з виборною громадською радою – “добрими людьми”
чинили суд, який відбувався на громадському вічі, так званому “копі”. Тому суд мав назву “копного
суду”.
Селяни жили дворищами, що складалися з родичів та сторонніх людей, яких називали потужниками,
або товаришами. Їх приймали, оскільки була велика потреба у робочих руках. Вони були повноправними
членами общини. Як правило, у дворищі було кілька хат, але перед державою вони виступали як одиниця
оподаткування “тягла”. Кілька дворищ об'єднувалися в село, а кілька сіл становили волость.
За часів панування Литовської держави неухильно й прискорено йшов процес збагачення шляхти та її
прав, водночас зникнення вільних селян та зубожіння всього українського селянства. Їх життя ставало
все важчим і коротшим. Тривалість життя пересічного селянина не перевищувала 25-30 років. За право
користуватися землею селяни мусили сплачувати численні феодальні повинності. У XIV – 1 пол. XVI ст.
найбільш важким податком була подимщина – місцева назва в Київській землі державного щорічного
податку, тобто оподаткування здійснювалося з “диму”. У Волинській землі він мав назву болкуновщина,
або воловщина (від ділянки землі, зораної плугом, запряженим волом). У люстрації (інвентарі-описі)
державних земель Київщини 1471 р. про с. Романове поблизу Житомира йдеться: “А вси тые люди...
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болькуновщину дають з вола по три гроши” [12:30]. Для всіх місцевих назв у Литві існував загальний
термін державного податку – серебщина, тобто сплата податку сріблом (срібною монетою). Спочатку
Литовське князівство запозичило у завойованих українських землях їхні гроші – гривню, і київська
срібна гривня стала основною грошовою одиницею. Згодом з'явилась і самостійна литовська монета –
грошова [8:139].
Окрім серебщини, селяни повинні були сплачувати ще такий державний податок, як татарщину. До
60-х років XIV ст. він збирався місцевими князями за дорученням золотоординської ханської
адміністрації. Та феодальні повинності на цьому не закінчувались. Існували ще повинності на користь
держави: будувати й ремонтувати замки і “двори” великого литовського князя, зводити мости, гатити
греблі, прокладати шляхи і “гонити” звіра під час князівського полювання, поставляти підводи і “стацію”
– переводити й утримувати князя з почтом. Селяни мусили ще виконувати й повинності на користь
місцевого феодала: дякло – натуральну ренту зерном і сіном; мезлеву – данину великою рогатою
худобою, свиньми, вівцями, курми і яйцями, а також данину натурою – медом, воском, хутрами цінних
звірів. Крім усього цього, селянин ще сплачував десятину церкві.
Тому на столі шляхтича завжди було м'ясо, молоко, фрукти, солодощі та такі ласощі, як заморські
приправи, ізюм, інжир, а денний раціон пересічного селянина складався з хліба й каші. М'ясо їли тільки
на свята. Жили селяни сільськими общинами, де панувала кругова порука й відповідальність кожного
перед нею. Усі духовні потреби людини перебували в тісному зв'язку з релігійними поняттями й
почуттями. Тому писемність, школа, книга та інші прояви людського прагнення тулилися до церкви.
З XV ст. шляхта почала розширювати свої орні землі, щоб виробляти більше продуктів, передусім
хліба, на продаж. Поступово склалася так звана фільваркова система сільського господарства, за якою
панська земля оброблялася руками залежних селян. Як наслідок, почала зростати панщина. Якщо на
кінець XV ст. на житомирських землях встановилася панщина один день на тиждень, то протягом першої
половини XV ст. вона була вже дводенною. А привілей великого князя Литовського (1447) обмежив
перехід селян і розширив права й вольності феодалів. Перший Литовський статут (1529) – цей кодекс
законів - зміцнив владу землевласників над залежними селянами й закріпив монополію шляхти на землю.
Мешканці міст жили своїм відокремленим життям. Привілейоване становище належало купецтву.
Значний прошарок міського населення займали ремісники. Ремесло перейшло з Київської Русі, але в XVXVI ст. набрало значного розвитку. Найбільш поширеними ремісничими галузями стали в XV ст.
ткацтво, кравецтво, шевство, кушнірство, чинбарство, шорництво, слюсарство. Крім того, в будь-якому
великому чи малому місті або містечку можна було зустріти пекарів, різників, ковалів, лимарів, сідлярів,
бондарів, гончарів, лабезників, мулярів та представників інших ремісничих професій. Із зростанням
їхньої чисельності в XV ст. в містах виникли цехи, які стали самоуправною громадою з власним
статутом, судом і виборним на чолі. Цехова верхівка стежила за якістю продукції, а також за тим, щоб не
було конкурентів поза цехом.
Найбільш інтенсивно розвивалися ремесла у містах, які дістали так зване магдебурзьке право.
Одним із перших міст Київської землі це право одержав Житомир (1444) [8:132], Київ його отримав лише
через 50 років, у 1494 р. Згідно з цим правом міські стани – купці, міщани, ремісники - звільнялися від
управління й суду феодалів. Воно стало юридичним виявом успіхів міського населення в боротьбі проти
влади шляхти. Право, надане великими литовськими князями, регламентувало порядок виборів та
функції міського самоврядування, суду, цехів, регулювало торгівлю, наслідування майна та ін.
Органом міського самоврядування став магістрат. Його очолював війт, якого у великих містах
призначав уряд. Помічниками війта виступали бурмистри. Магістрат мав дві колегії: лаву і раду. Лава з
лавниками виконувала судові функції, а рада з радниками – адміністративні. Виконавчими органами
виступали писар і шафери. Члени магістрату обирались або призначались із середовища багатих купців і
цехових керівників. Основна маса міського населення “плебс” була усунута від управління містом. До
наших днів збереглося приміщення Житомирського магістрату по вулиці Комарова, 4, яке
переобладнується під картинну галерею краєзнавчого музею.
Порівняно із Західною Європою в Україні магдебурзьке право мало обмежений характер. Так, у
життя Житомира часто втручалися воєводи й старости. Тому жителі міста чинили постійний опір
усякому збільшенню податків, позбавленню тих чи інших прав, які їм надавало магдебурзьке право.
Вони не тільки скаржилися великому литовському князю, а й вдавалися до опору. Ось чому литовський
сейм багато разів змушений був розглядати й підтверджувати право жителів міста Житомира на
самоврядування. Так, зокрема, в 1568 р. великий Литовський князь Сигизмунд-Август підтвердив право
житомирських міщан не сплачувати податки та мито [13:9]. Литовські князі робили подібні кроки тому,
що бачили в містах джерело своїх прибутків і шукали в них підтримки в боротьбі проти феодальної
анархії. Якщо в XV ст. магдебурзьке право мав лише Житомир, то в наступному столітті його одержали
й інші міста Житомирщини, зокрема Овруч (1596 р.), Брусилів (1585 р.), Коростень (1598 р.).
За литовської доби українські землі, в тому числі й Житомирська, жили під постійною загрозою
страшної небезпеки. Литовська держава, поневоливши українську людність, не взяла на себе обов'язків її
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захисту від нападу татар. Особливо вони посилилися з утворенням у 1449 р. Кримського ханства. Хани з
династії Гіреїв стали організаторами розбійницьких нападів кримських татар на українські території. Ці
напади для них були економічно вигідними, оскільки примітивне скотарське господарство було не в
змозі задовольнити їхні потреби. Тисячі захоплених у полон людей татари продавали на невільницьких
ринках або використовували як рабів у своєму господарстві.
В 1482 р. велика орда на чолі з Менглі-Гіреєм напала на Київ, спустошила місто, а в Київській землі
уціліли тільки укріплені міста та поселення навколо них. З цього часу напади татар відбувалися майже
щороку. Протягом двох століть вони призвели до величезної втрати населення. За попередніми
підрахунками ці втрати становили, як мінімум, 2,5 млн. вбитих і полонених [14:66]. Особливо
спустошливими були татарські набіги на Київщину наприкінці XVI – на початку XVII ст., коли
загарбники доходили до поліських боліт. Документально засвідчено, що з 1450 по 1556 р. кримські
татари не менше 86 разів учиняли набіги на Київщину [15:99].
Для своїх розбійницьких нападів татари користувалися чотирма шляхами. Найбільш відомий з них
Чорний шлях, який починався від Перекопу в Криму і доходив до верхів'я річки Інгулець, а далі повертав
на північний захід у напрямку Вінниці й Луцька. На цій ділянці шлях мав кілька розгалужень – на північ
і захід. Одне з них проходило по території Ружинського, Андрушівського, Бердичівського, Чуднівського,
Любарського районів Житомирської області. Від Житомира шлях проходив на відстані 60-80 кілометрів.
Татарська орда рухалася широким фронтом, по 100 вершників у одному ряду, кожний з яких вів по
два вільні коні для заміни. В довжину таке військо мало від 800 до 1000 рядів коней і розтягувалося від
10 до 15 кілометрів [16:164]. Г.Л. де Боплан у своєму “Описі України” зазначає: “До того, хто не бачив
цього на власні очі, це було дивне видовище... менше дерев у лісі, ніж їхніх коней у степу. Коли бачиш їх
здалека, то видається, ніби суне з видноколу якась хмара – вона клубочиться, збільшується і жахом
сповнюються серця найсміливіших людей” [17:58]. Татари прагнули якомога швидше заглибитися в
українські землі й розпочати напад на села. Його здійснювали невеликі загони, чамбули, які оточували
село з усіх боків, щоб ніхто не зумів утекти. Тих, хто чинив опір, убивали; все, що горить, підпалювали; а
чоловіків, жінок, дітей, а також коней, волів, корів, овець, кіз забирали з собою. Коли чамбул з
награбованим добром приєднувався до війська, відправлявся новий чамбул для проведення грабунків.
Унаслідок спустошливих нападів наприкінці XV і в першій половині XVI ст. багато населених
пунктів зовсім зникло і границя поселень, як ніколи, відсунулася далеко на північ і північний захід. У той
час вона проходила приблизно по лінії Брацлав – Житомир – Київ – Чернігів, південніше її починалися
незалюднені простори [18:42-43].
Для оборони від нападів татар, починаючи з XIV ст. і особливо в XV ст., у Київській землі почали
будувати замки, зокрема в Білгороді, Вишгороді, Житомирі, Овручі, Каневі, Чорнобилі, Черкасах.
Першими на Житомирщині замки з'явилися в Житомирі, Овручі, згодом у Чуднові, Корнині,
Коростишеві, Ружині та в інших містах [19:559;606;663]. Але не треба думати, що ці замки були
західноєвропейського зразка. В переважній більшості це були земляні укріплення, обнесені мурами й
високими валами. Однак для всіх них притаманна давньоруська будівельна традиція, що виявилась у
методах зведення стін, розміщенні будівель в середині замку, самому виборі місця для нього. Однак
замки різнилися розмірами, системою укріплень і кількістю веж, або башт. Число останніх найчастіше
дорівнювало від 4 до 8, але в Овручі була тільки одна башта.
За твердженням І.П.Крип'якевича [16:153-154] та Н.Д.Полонської-Василенко [11:352], найбільшим
замком XVI ст. в Київській землі був Житомирський, де містилася резиденція феодала, воєводи,
старости, єпископа. Замок займав площу в 130 м завдовжки і 115 м завширшки, тоді як, наприклад, у
Каневі – відповідно 95 і 36. Він розміщувався на Замковій горі, дуже зручній для спорудження укріплень.
Нагадував собою неправильний шестикутник з трьома брамами і п'ятьма кутовими баштами. Стіни
замку, складені кліттю з трьох колод у товщину, закінчувалися зверху валом з колод, каміння і кілків.
Стіни були подвійні, порожній простір між ними заповнювався землею або піском, а потім стіни поверх
обмащувалися глиною для охорони від пожежі. Таку стіну не могло пробити гарматне ядро того часу. На
внутрішньому боці стін стояли комори для зберігання майна в часи небезпеки, покриття яких служило
помостом для оборонців замку. На поміст вели драбина або східці, де лежали засоби для оборони.
З трьох боків фортецю оточував глибокий рів, наповнений водою. До головної башти вів підвісний
міст, а на інших баштах удень і вночі несли службу вартові. На озброєнні замку в 1552 р. була одна
гармата, три серпантини, 56 гаківниць – малокаліберних гармат. Невід'ємною частиною замку були
підземні переходи, в яких місцеві жителі знаходили притулок під час небезпеки й через які проникали в
розташування ворога, доставляли в замок провіант і воду.
На замок та його феодала працювала значна частина населення Житомира й приписаних до нього сіл.
Так, село Коростишів з 1471 р. входило до Житомирського повіту й було приписане до Житомирського
замку. 18 “путних замкових” несли сторожову службу, працювали на укріпленні фортеці та ще й платили
данину медом [19:344]. Загалом, усі жителі навколишньої округи (повіту), котра “тягнула” до замку, до
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якого б стану вони не належали, у військовому, судовому й адміністративному відношенні
підпорядковувалися старості, відбували на користь князя повинності й сплачували данину.
І хоч литовська доба закінчилася з прийняттям Люблінської унії (1569), татарське лихоліття тривало
ще не одне десятиріччя. Водночас український народ почав розуміти, що врятувати себе можна власною
силою. Такою силою стало козацтво.
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ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО
Розглядаються проблеми політичного лідерства через призму правлячої еліти, співвідношення понять
“політична влада”, “авторитет”, “політичні відносини”.
Історія суспільного розвитку свідчить, що існування і розвиток роду людського уже з перших етапів
буття немислиме без формування і взаємодії тих чи інших моделей групового проживання. Саме це
зумовило вибір такого порядку суспільного життя, де провідну роль відігравали більш досвідчені,
розумні, сильні, більш людяні, накінець, люди. Вони отримували визнання, довір’я, авторитет серед
своїх співвітчизників, ставали лідерами.
Лідерство політичне (від англ. Leader -- ведучий, керівник) – процес взаємодії між людьми, в ході
якого наділені реальною владою люди здійснюють легітимний вплив на суспільство (чи певну його
частину), котра добровільно віддає їм частину своїх політиковладних повноважень і прав [1].
Проблема політичного лідерства сягає своїм корінням у глибоку давнину. Цією проблемою займались
серед інших і Платон, і Арістотель. В утопії досконалої держави Платона правителями є філософи. Право
філософів на панування Платон обгрунтовує тим, що вони, «бачачи і споглядаючи дещо струнке і вічно
тотожне, що не творить несправедливості і від неї нестрадаюче...», самі наслідуючи цьому, внесуть «в
приватний і суспільний побут людей» те, що вони находять у світі ідеального буття [2]. Тобто під
істинними філософами Платон розуміє тільки тих, хто любить «споглядать істину». Іншими словами,
головними умовами, при яких людина отримує право бути правителем, є оволодіння істиною і її постійне
осягнення.
Арістотель вважав, що на ранніх етапах розвитку суспільства лідерами (царями) ставали старші та
більш досвідчені глави сімейств. У подальшому, на його думку, право володарювати отримує той, хто
переважає інших розумом. Він обгрунтовує це положення рядом аналогій: «Так, домашні тварини за
своєю природою стоять вище, чим дикі, і для всіх домашніх тварин краще знаходитись у підкоренні
людини: так вони прилучаються до свого блага. Так же і мужчина по відношенню до жінки: перший за
своєю природою вище, друга нижче, і от перший володарює, друга знаходиться у підкоренні. Той же
самий принцип неминуче повинен панувати і в усьому людстві» [3].
Середньовічні мислителі право монарха на панування обгрунтовували «божою волею». В епоху
Відродження найбільш цікаві погляди на політичне лідерство були висловлені Нікколо Макіавеллі. Його
трактат «Государь», по суті, повністю присвячений розгляду того, яким повинен бути правитель, щоб
повести народ до заснування нової держави.
Виділяють чотири принципи Макіавеллі, що характеризують лідера, його місце в суспільстві:
1) авторитет, або влада лідера, корениться в підтримці прихильників;
2) підлеглі повинні знати, що вони можуть чекати від свого лідера, і розуміти, що він чекає від
них;
3) лідер повинен володіти волею до виживання;
4) лідер – завжди зразок мудрості та справедливості для своїх прихильників.
Повчальними є його думки щодо правителя. Правитель, говорив Макіавеллі, який бажає добитися
успіху в своїх починаннях, повинен узгоджувати свої дії з законами необхідності (долі) та з образом
поведінки підлеглих. Він повинен враховувати психологію людей, знати особливості їх способу думки,
моральні звички, достоїнства і недоліки.
У Новий час глибокі думки про роль видатних особистостей в історії висловлені Г.Гегелем. Він
вважав, що цілі, які переслідують великі люди і яким вони віддають свою пристрасть, містять момент
всезагального. Історичні особистості – це люди, в яких втілені цілі діалектичних переходів, які повинні
мати місце в їх час [4].
На нашу думку, гегелівський підхід до розгляду суспільно-політичного лідерства отримав дальший
розвиток у марксизмі. Основоположники цієї аналітичної традиції виходили з того, що і сама поява
видатних особистостей, і результати їх діяльності є історичною необхідністю [5].
У сучасній західній політології висунуто кілька концепцій політичного лідерства. Найбільш відомі –
це так звані теорія рис лідерства, ситуаційна теорія лідерства, теорія визначаючої ролі послідовників, а
також синтетичні підходи до розгляду лідерства. Зарубіжні дослідники розглядають проблеми лідерства
на двох рівнях.
На першому – переважно теоретичному – робляться спроби загально-теоретичного рішення цієї
проблеми з допомогою різних філософсько-історичних і політологічних концепцій лідерства.
На другому – переважно утилітарному – вирішення проблеми лідерства зводиться до емпіричних
досліджень, до вироблення практичних рекомендацій.
Складність проблеми співвідношення суб’єкта й об’єкта в суспільному розвитку дає можливість для
ідеологічних спекуляцій. У реальному житті діють люди, що володіють свідомістю і волею; вони
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ставлять перед собою цілі та борються за їх здійснення. Ця обставина в певних умовах може
народжувати ілюзію, що свідомість є головною силою історичного процесу, а історія – реалізація ідей,
носіями яких виступають великі особистості.
Так, американський філософ, теоретик прагматизму Джон Дьюі стверджує, що розвиток суспільства
проходить випадково, «від ситуації до ситуації» на основі імпульсів, які одержують від великих лідерів.
Натовп веде за собою невелика кількість людей, які знають, чого вони хочуть. Інший американський
філософ Сідні Хук у книзі «Герой суспільства» писав, що історія є творінням великих людей і тільки
лідери можуть впливати на розвиток людства. Він фетишизує роль політичного лідера, вважає його
незалежним від народу.
В західних дослідженнях в основу обгрунтування лідерства покладають психологічні інтерпретації.
Деякі вчені, зокрема Зигмунд Фрейд, вважають лідерство певним видом збожеволення, як наслідок
неврозу. Дійсно, за свідченням істориків і біографів, ряд політичних лідерів були неврастеніками
(Наполеон, Лінкольн, Робесп’єр, Рузвельт, Пуанкаре, Гітлер, Сталін).
Багато дослідників лідерства опираються на типологію, розроблену Максом Вебером. Він виділив три
типи лідерства:
Ø традиційне лідерство – право на лідерство, приналежність до еліти, віра в святість традицій
(характерного для індустріального суспільства);
Ø харизматичне лідерство – віра в здібності вождя, його винятковість, культ особи;
Ø раціонально-легальне лідерство – основане на вірі в законність існуючого порядку, бюрократичне
лідерство.
Головною фігурою у веберівській теорії виступає харизматичний лідер, обраний прямим
голосуванням народу, перед яким він несе відповідальність. На думку Вебера, харизматичний лідер, який
стоїть поза класами, статусами і демагогічною політикою, міг би, по-перше, об’єднати навколо себе
націю і, по-друге, захистити індивіда перед лицем наступу бюрократії.
В концепції харизматичного лідера Макса Вебера розуміється лідер, який на відміну від бюрократа і
лідера традиційного глузду, що діють на основі певних експертних професіональних знань, виходить із
власного внутрішнього переконання у тому, що він знає (і тільки він) спосіб рішення поставлених
проблем.
Подібний лідер вимагає від своїх послідовників безперечного підкорення своїй волі. Разом з тим свою
концепцію харизматичного лідера М.Вебер жорстко прив’язує до плебіцитарної теорії демократії,
розглядаючи останню як панацею від тиранії бюрократів. У рамках цієї теорії народу й окремим
індивідам відводиться роль пасивного учасника політичного процесу. Єдина форма політичної участі для
мас - це участь у виборах і реалізація права на голосування.
Основне значення плебісциту для Вебера зводиться до того, щоб у результаті прямої участі всього
народу в голосуванні створити харизматичний авторитет. По суті виходить, що Вебер вірив у великого
політичного лідера, здатного тільки звертатись прямо до мас, тобто, минаючи адміністративну
демократію, проводити дальновидну і сміливу політику.
Ряд західних дослідників висунули «теорію рис лідера». Згідно з цією теорією лідерство пояснюється
як соціально-психологічний феномен. «Теорія рис» метафізична в своїй основі, оскільки вона розглядає
лідерство як ізольований феномен.
У дійсності риси лідера необхідно розглядати не ізольовано від соціальних умов, а в тісному зв’язку з
ними. Різні соціальні епохи, соціальні класи і соціальні групи потребують лідерів, що володіють різними
якостями. Лідерами не народжуються, а стають, оволодіваючи мистецтвом лідерства. Тобто лідером стає
не той, хто хоче, щоб за ним ішли, а той, за ким люди йдуть без примусу.
Протягом тривалого часу проблема політичного лідерства була практично виключена з поля зору
наших суспільствознавців, що робить для нас особливо цікавими праці відомих зарубіжних авторів з
даної проблематики. Однією з них є книга Роберта Такера «Політична культура і лідерство в Радянській
Росії. Від Леніна до Горбачова». Її автор – представник так званого ліберально-демократичного напрямку
американської радянології, почесний професор Принстонського університету, президент Американської
асоціації слов’янознавства. Р.Такер розділяє діяльність лідера на три взаємопов’язані фази-функції.
Перша – це діагностична функція: лідери визначають ситуацію, ставлять їй «діагноз»; друга –
пропонування : вони (лідери) пропонують політику, тобто напрям дії в інтересах групи, яка буде
вирішувати проблемну ситуацію; третя – мобілізуюча: лідери повинні добитися підтримки групою
даного ними визначення її становища і запропонованого плану дій. Усі ці функції притаманні як лідерам,
що відносяться до встановлених (конституційованих) форм, так і до лідерів суспільно-політичних рухів.
Р.Такер вважає недоліком політології націленість її на аналіз дій офіціальної політики і слабку увагу
до суспільно-політичних рухів, тобто тенденцію вчених розглядати в якості предмета свого дослідження
владу і силу та фокусувати свою увагу на вивченні держави. Він вважає, що з точки зору лідерства
вивчення суспільно-політичних рухів і їх динаміки є складовою частиною самого політичного процесу.
На його думку, розуміння політології як «науки про державу» є відповідно небезпечно неповним.
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Потреба в лідерстві виникає, коли обставини набувають значимості для цілих груп людей. У малих
групах лідерство, як правило, неформальне. У великих і організованих групах, як правило, присутні
формальні структури лідерства: керівництво корпорації, вище командування армії, керівництво
профспілок і т. д. Структурою лідерства політичної спільності є уряд.
Суспільні рухи, на думку Такера, відіграли і продовжують відігравати велику роль у політичній
історії. Дякуючи своєму впливу саме в суспільно-політичних рухах, такі лідери, як Ленін, Троцький,
Сталін, Муссоліні, Гітлер, Неру, Нкрума, Бен-Белла, Кастро і де Голль, зайняли своє місце в списку
лідерів ХХ століття. У своїй книзі Таклер виклав своє бачення феномену політичного лідерства в
контексті політичної культури суспільства [6].
В політологічній науці (як зарубіжній, так і вітчизняній) за стилем розрізняють авторитарне
лідерство, що припускає одноособливий спрямовуючий вплив, заснований на погрозі застосування сили,
і демократичне лідерство. За видами розрізняють «формальне» і «неформальне» лідерство. Ці види або
доповнюють один одного і поєднуються в особі авторитетного керівника, або вступають у конфлікт, і
тоді ефективність організації падає.
Поняття «лідер» і «керівник» не тотожні, оскільки на практиці не на кожній керівній посаді
потребуються особливі лідерські якості і не кожний керівник може бути лідером. Коли йдеться про
лідера – носія політичної влади, то першоосновою виступає не посада, а особистість лідера.
Авторитетний політик – це перш за все особистість, професіонал. Тобто, щоб стати політиком-лідером,
треба бути особистістю. Далеко не кожний, хто обіймає посаду, є лідером-політиком, особистістю.
Суспільно-політичне лідерство можна типологізувати, поклавши в основу наступні критерії:
Ø особистісні якості;
Ø особливості стилю, форм і методів діяльності лідерів;
Ø авторитет, становище лідера в системі суспільно-політичних відносин;
Ø масштаб діяльності, характер і ступінь складності завдань, що вирішуються;
Ø соціально-політична обстановка і ситуація в громадській сфері, в якій діє той чи інший лідер.
Політичне лідерство можна розглядати і крізь призму правлячої еліти. Керівну еліту України в
останні десятиліття до розпаду СРСР описано і проаналізовано В.Литвином [7].
За сім десятиріч була створена керівна верства, правляча еліта. На зміну їй після серпня 1991 року в
Україні, як і в інших державах СНД, приходить нова правляча еліта, яка називає себе демократичною.
Закономірно постає питання: чим вона відрізняється від старої і що у них спільного?
Відомо, що нова еліта виступала у виборчих кампаніях з гострою критикою корумпованості
партократії, бюрократизму, штучного роздування штатів управлінців. Але коли сама перемогла (на
республіканському, обласному, міському, районному рівнях), виявилось, що роздуті штати управлінців
вона не скоротила, а, навпаки, значно розширила. Частина нової еліти використовує своє службове
становище для збагачення, вступаючи, зокрема, в ринкові структури.
Жорстка економічна політика, що супроводжується зубожінням широких верств населення,
хабарництвом, використанням службового становища в корисливих цілях, компрометує в очах народу і
молоду демократію. Слід відзначити, що багато західних політологів, застерігаючи проти різкої зміни
еліт, використовує такий аргумент: стара еліта вже мала привілеї, перш за все майнові, нова ж
представляє ті верстви населення, які обділені ними, роками відчували свою защемленність, а тому,
перемігши, нова еліта прагне «взяти своє», відірвати жирний кусень від пирога влади, і, значить, нова
еліта обійдеться суспільству дорожче, ніж стара. Ось чому так важливо, щоб «привілеї», необхідні для
виконання влади, були оформлені законодавчо, доведені до відома громадськості, як, скажімо, в США. А
разом з ними суворо дотримувались також правові та моральні обмеження для представників влади. Для
вирішення вищеназваних проблем лідер держави в повній мірі може використати всі інститути
демократії.
Лідерство виступає як складна взаємодія людей у соціальних групах, воно завжди пов’язано з
природою суспільного ладу, політичною владою. Конкретно-історична ситуація, різні соціальні класи і
групи потребують лідерів, що володіють різними якостями. Одні якості потребуються для керівника
трудового колективу, другі – для керівника політичної партії, організації, руху, і треті – для керівника
держави.
Наприкінці 80-х – початку 90-х років в Україні почався новий етап демократизації й розмежування
політичних сил. Почалось створення політичних партій, суспільних рухів і масових організацій.
Потрібно підкреслити, що справжні політичні лідери формуються безпосередньо в політичній
боротьбі. В недавньому минулому не було справжньої політичної боротьби і не було попиту на
політичних лідерів. Наше сьогодення підтверджує, що в Україні не лише не зникають, а, навпаки,
поглиблюються політичні проблеми, пов’язані з представництвом різних політичних партій, рухів,
організацій, соціальних груп і різних класів у політичній владі. Різко зріс попит на політичних лідерів. І в
силу тих же вищезгаданих умов у ролі лідерів іноді опиняються «політкустарі» з невисоким рівнем
політичної та соціальної зрілості, політичної культури.
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Сьогодні, як ніколи, все більше усвідомлюється необхідність моральної поведінки лідера в сфері
політики. На перший план висуваються такі моральні якості, як совість, чесність і благородство. Для
політичного лідера честь – це перш за все єдність слова і діла; благородство – це толерантність і повага
до інакомислячих, у тому числі й до думки політичних опонентів.
У нинішніх умовах становлення суспільно-політичного лідерства в молодій українській державі
кожний, хто претендує на політичне лідерство чи то в партії, суспільному русі, масовій організації, чи
державі, повинен враховувати наступні моменти: нести персональну відповідальність перед суспільством
за реалізацію прийнятих рішень, програм; навчитися слухати і вести паритетний діалог з політичними
опонентами, зжити підозрілість до інакомислячих; відмовитись від позиції універсального вершителя
долі людей, претензій на останню інстанцію.
Потреба влади складається з проблем особистості. Влада в загальному смислі означає здібність і
можливість впливати на діяльність, поведінку людей з допомогою будь-яких засобів – волі, авторитету,
права насилля і т. ін. В залежності від поєднання потреб формується тип особистості політичного лідера.
Так, якщо особистість, будучи вже при владі, розглядає владу як джерело престижу, слави, як панування
над іншими з застосуванням насильства, волюнтаризму, то в кінцевому результаті чітко вималюється тип
лідера-диктатора. Якщо лідер розглядає владу як гру, як потребу в самовираженні, ставиться до неї
легковажно, то неодмінно формується постать авантюриста. Якщо ж лідеру притаманна потреба бути
особистістю, яка дотримується моральних принципів і владу розглядає як служіння народу, суспільству,
тоді постає постать лідера-демократа. На нашу думку, найнебезпечнішим у діяльності політика, лідера є
гра в політику, що, як правило, призводить ло непередбачених наслідків.
При оцінці політичного лідера на перший план виступають наступні критерії: моральне обличчя,
манера триматися під час спілкування з населенням, взаємодія з іншими політичними суб’єктами, висока
політична культура. Не принижуючи значення вищеназваних критеріїв необхідно підкреслити, що оцінку
харизматичному лідеру дає сама історична практика, причому оцінку неоднозначну. Тут виступає цілий
ряд тенденцій: по-перше, можливість різкого і непередбаченого переходу до тоталітаризму в силу
політичної могутності харизматичного лідера; по-друге, можливість ідеалізованої «реанімації»
історичних персонажів, пов’язаних з міфологізацією особистості; по-третє, не завжди оправдана
незалежність і зростання ролі інституту президента. Для ефективної боротьби з бюрократією,
авторитаризмом, тоталітаризмом будь-яка система потребує харизматичного лідера.
Еволюція політичного лідерства, як і будь-якого соціального явища, - це рух від простого до
складного, від одиничного до множинного. На практиці це частіше всього носить стадіальний характер:
Ø виникнення суспільних рухів та визначення їх лідерів;
Ø утворення партій, вироблення їх програмних установок і організаційних принципів;
Ø боротьба за владу, прихід до влади й участь в управлінні країною, делегування партійних лідерів
на керівні державні посади.
Думається, що підтвердженням правильності цього висновку можуть бути міркування Леніна про те,
що маси поділяються на класи, що класами керують здебільшого політичні партії, що політичні партії
управляються більш чи менш сталими групами найбільш авторитетних, впливових, досвідчених
особистостей [8]. У цьому зв’язку напрошується висновок: якщо пропонована партією, політичним
рухом програма прийнята для більшості членів суспільства, то така партія чи рух, як і її лідери,
набувають визнання, стають загальнонаціональними лідерами.
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О.М. Щербаков, Д.В. Курінний
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ ХРОМОВИХ ПОКРИТТІВ ІЗ РОЗЧИНІВ
ХРОМОВОГО АНГІДРИДУ.
Вимірюванням маси хромових покриттів та рентгеноелектронним методом показано, що в
2,5молярному розчині CrO3 механізм катодного відновлення аніонів Сr(VІ) до металічного Сr
змінюється при підвищенні температур в інтервалі 35-40˚С. При концентрації добавок H2SO4 від 0,01
до 0,015 моль /л відбувається перехід від оксидної фази покриття до металічної. Швидкість
електроосадження хрому максимальна при концентрації H2SO4 0,02-0,025 моль/л.
Електроосадження хрому із розчинів хромового ангідриду з добавками H2SO4,HF,H2SiF6
використовується в промисловості для нанесення зносостійких і захисно-декоративних покриттів на
вироби зі сталі, мідних і алюмінієвих сплавів [1,2]. Установлено, що електрохімічне відновлення аніонів
Сr(VІ) до металічного хрому відбувається через ряд послідовних стадій з утворенням сполук хрому в
проміжному ступені окиснення. Відповідно до найбільше відомої точки зору [2] на катоді формується
плівка з продуктів неповного відновлення дихромової кислоти. Припускається, що катодна плівка має
колоїдну природу, впливає на кінетику процесу, структуру і властивості хромових покриттів. Інша точка
зору заснована на уявленнях про твердофазну катодну плівку, що складається з оксидно-гідроксидних
сполук Сr(ІІІ) і Сr(ІІ) [3,4]. Роль добавок , що каталізують , H2SO4 , HF, HCl на процес електроосадження
хрому із розчинів CrO3 дотепер не вияснена.
У нашій роботі використаний такий підхід до цієї складної проблеми. У першій серії досліджень
визначався вплив чинників електролізу (густини струму, температури) на зовнішній вигляд і масу
хромових покриттів у розчині CrO3, що не містить добавок неорганічних кислот. У другій частині
дослідження вивчали вплив температури і концентрації H2SO4 на кінетику процесу електроосадження.
Дослідження проведені в 2,5 молярному розчині CrO3. У випадку визначення впливу H2SO4 на її
концентрацію послідовно змінювали додаванням визначених порцій одномолярного розчину H2SO4.
Нанесення хромових покриттів здійснювали на зразках із мідної фольги поверхнею від 3 до 5 см2,
активованих у 10% розчині HСl. Для визначення впливу різноманітних чинників на швидкість
електроосадження розраховувалася маса покриття на одиницю поверхні (Dm/S).
Візуальні спостереження показали, що при температурі 20оС і невеликих густинах струму, а також у
початковий момент електролізу розчину СrO3 на катоді осаджується покриття зеленого кольору, при
густинах струму більш 0,2 А/см2 переважає чорний колір покриття і значна частка струму, 99% і більш,
витрачається на виділення водню. Становило інтерес вивчення впливу температури на швидкість і
зовнішній вигляд хромових покриттів при постійному значенні величини густини струму. Результати
дослідження подані на малюнку 1.
У діапазоні температур від 35 до 40оС, різке збільшення швидкості електроосадження
супроводжується переходом від покриттів чорного кольору, характерних для електролізу при низьких
температурах, до покриттів коричневого кольору. Злами на кривих свідчать про специфічний вплив
аніонів Сr(VІ) при підвищенні температури, що полягає в посиленні окислювання зовнішньої частини
покриття з боку хромовокислого електроліту і пасивації поверхні. Пасивуючий вплив сприяє зниженню
швидкості електроосадження при низьких температурах у діапазоні від 10 до 30оС і особливо значно при
температурах, понад 50-60 оС. Порівняння кривих 1 і 2 на малюнку 1 показує, що збільшення густини
струму супроводжується не тільки прискоренням процесу електроосадження, але і менш значним
зниженням маси катодних осадів при високих температурах. Графічні дані свідчать про двоїстий вплив
температури на ріст твердої фази катодного покриття, результатом якого є характерні максимуми на
кривых залежності маси покриття від температури. Більш різкий максимум при меншій густині струму
(крива 1) підтверджує пасивуючий вплив хромовокислого електроліту із підвищенням температури в
тому випадку, коли швидкість електроосадження знижена.
Ідентифікація хромових покриттів проведена рентгеноелектронним методом і методом
дериватографічного аналізу. Дані РЕС приведені в таблиці.
У довідковій літературі приводяться зведення про структуру кристалічної гратки оксидів хрому
різноманітної модифікації, їхньої електропровідності і колір [5]. Одна з трьох форм оксигідроксиду, aCrOOH або HCrO2,має коричнево-червоний колір. У її структурі присутній водневий зв'язок та містки
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ОН...О, що певно сприяє збільшенню електропровідності. Дериватографічний аналіз чорного хромового
покриття, отриманого при 20о С, свідчить про присутність у ньому водню, СrO2 та металічного хрому
при практично повній відсутності кристалізаційної води і гідроксидних сполук.
Хімічний склад хромових покриттів.
№

1
2
3

t,o C

20
20
50

Густина струму,Jk,
А/см2

Колір покриття

Сіро-зелений
Чорний
Коричневий

0,05
0,40
0,40

Приріст
маси,Dm/S,
г/см2*103

0,14
0,15
0,70

Результати РЕС
Товщина
Покриття,
мкм

Склад
твердої
фази

4,6-5,1
2,8-3,4
1,3-1,5

CrO2,Cr2O3,Cr
CrO2,Cr
Cr2O3,CrOOH

Результати вивчення процесів електролізу розчинів СrO3 та хімічного складу покриттів дозволяють
зробити припущення про стадійність процесів електрохімічного відновлення аніонів Сr(VІ) до
металічного хрому та наступну схему електродних процесів у твердій фазі при зміні температури.
t> 35
C r( VI)

C rO 2

C r 2O 3

CrO O H
C r( 0 )

t< 30

Cr O

В присутності добавок Н2SO4 одночасно протікають три спряжені електрохімічні реакції. Поряд із
електроосадженням металічної фази хрому відбувається неповне відновлення аніонів Cr(VІ) до
розчинних з'єднань Cr(ІІІ) і катодне виділення водню. В межах даної серії дослідів прослідковано вплив
концентрації Н2SO4 на перехід від змішаної оксидної фази, отриманої в розчині CrO3 без добавок, до
електроосадження хрому при певній концентрації Н2SO4 (мал.2).
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1
2

25

1
2

20
15
10
5
0

15

35

70

0

3

9

Мал.1
Рис. 2
Вплив температури на масу хромового
Вплив концентрації Н2SO4 (моль/л*102)
покриття (Δm/S,г/см2*104)
на масу покриття (Δm/S,г/см2*104)
у 2,5 молярному розчині СrO3
у 2,5 молярному розчині СrO3
при густині струму:
при температурах:
1-0,4 А/см2; 2-0,8 А/см2.
1- 20 оС; 2-50 оС.
Візуальні спостереження та результати визначення маси хромових покриттів в залежності від
концентрації Н2SО4 свідчать, що оксидна фаза за температур 20 і 500С зберігається при добавках Н2SО4
до 0,01 моль/л. При більш високих концентраціях добавок відбувається різке збільшення маси покриття
та перехід до металічної фази. Максимум швидкості електроосадження хрому при 200 С (крива на мал.2)
відповідає мольному співвідношенню СrO3 і Н2SО4 в електроліті, яка дорівнює 100:1 та узгоджується з
результатами раніше проведеної роботи [6] з визначення швидкостей спряжених процесів у розчинах
СrO3 в залежності від концентрації Н2SО4. Згідно з мал.2 (крива 2), зміни концентрацій від 0,02 до 0,04
моль/л при 500 С майже не впливають на швидкість електроосадження хрому,а максимум швидкості
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більш пологий порівняно з результатами при 200 С. Потрібно також враховувати вплив добавок Н2SО4 на
розчинення мідної основи, особливо при підвищенні температури.
За результатами проведеної роботи виявлено, таким чином, діапазон концентрацій Н2SО4 в межах
якого слід надалі проводити дослідження механізму електроосадження хрому з розчинів СrO3 із
каталізуючими добавками Н2SО4.
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УДК 537.7

М.Г.Цілинко, М.М.Прокопенко
ДВА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКТИВНОСТІ КОТУШКИ
Розглянуто два оригінальні методи вимірювання індуктивності котушки. Пропонується прилад власної
конструкції для вимірювання кількості електрики.
На кафедрі фізики ЖДПІ в лабораторному практикумі з електрики і магнетизму використовуються
різні методи вимірювання індуктивності котушки. Тут ми даємо
D
SA
два оригінальні методи вимірювання індуктивності котушки.
I. Запропонований метод вимірювання індуктивності котушки
(коефіцієнта самоіндукції) грунтується
на вимірюванні
електричного заряду (кількості електрики), що переноситься в
L
mkKl
електричному колі струмом самоіндукції при розмиканні
Rм
електричного кола. Оригінальність даного методу полягає в тому,
mA
що вимірювання індуктивності здійснюється вже на базі
теоретичного матеріалу, який вивчається при введенні поняття
індуктивності.
Мал. 1. Електрична схема
Розглянемо електричне коло, мал. 1.
вимірювання індуктивності
При розмиканні ключа SA струм, що протікає через котушку,
котушки першим методом.
зникне не відразу, а завдяки явищу самоіндукції буде протікати
через діод, вимірювач кількості електрики (мікрокулонометр), магазин опорів і котушку. При цьому
через мікрокулонометр буде перенесена деяка кількість електрики, яка ним буде виміряна. Після
від’єднання джерела струму струм, що протікатиме через котушку, діод, мікрокулонометр та магазин
опорів буде зменшуватись до нуля за експоненціальним законом:
R
(1)
- t
i = I 0e L .
dq
Оскільки i =
, то через мікрокулонометр буде перенесена кількість електрики:
dt
R
¥
(2)
- t
LI
q = I 0 e L dt = 0 ,
R
0

ò

звідки
(3)
qR
.
I0
Тут R – повний опір кола, що складається з опору котушки, опору мікрокулонометра, опору діода та
опору магазину.
Перед початком вимірювань опір магазину опорів установлюють на нуль, замикають тумблер SA.
Встановлюють силу струму I1=100 мА, розмикають тумблер SA, вимірюють кількість індукованої
електрики q1. Встановивши опір магазину опорів Rm=20 кОм, замикають тумблер SA, вимірюють силу
струму I2. Розмикають тумблер SA, вимірюють кількість індукованої електрики q2.
Для двох вимірювань маємо систему двох рівнянь з двома невідомими R і L:
(4)
q1 R = LI 1
ì
,
í
îq 2 ( R + Rm ) = LI 2
де R – становить суму опорів котушки, діода, мікрокулонометра.
З рівнянь виключають R і знаходять L.
(5)
q1q 2 Rm
L=
.
q1 I 2 - q 2 I1
Результати вимірювань і обчислень заносять до таблиці:
Кількість
Сила
Заряд
Опір
Сила
Заряд
Індуктивність
Відносна
витків
струму
магазина
струму
котушки
похибка
котушки
опорів
визначення
індуктивності
DL
N, витків
I1, мА
q1, мкКл
Rm, Ом
I2, мА
q2, мкКл
L, Гн
,%
L=

L

1200
2400
3600
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Вимірювання кількості електрики можна здійснити балістичним гальванометром, а в разі його
відсутності можна скористатись приладом магнітоелектричної системи, попередньо відградуювавши
його в одиницях кількості електрики.
Як показує наш досвід, найбільш доцільно
використати електронний прилад для
вимірювання
кількості
електрики
–
мікрокулонометр. Використовуючи сучаснi
досягнення радiоелектронiки, такий прилад
нами створено на кафедрі фізики ЖДПІ, він
успішно використовується вже понад 10
років у лабораторному і демонстраційному
експерименті.
Зовнiшнiй вигляд приладу показано на мал.
2, принципову схему на мал. 3.
На передню панель приладу винесено
тумблер для вмикання його в освiтлювальну
мережу на 220 В, тумблер «0-П» для
скидання показiв приладу, п’ять тумблерів
для змiни чутливостi приладу та двi ручки
змiнних резисторiв для балансу й установки
стрiлки мікрокулонометра на нуль. Над
тумблерами зміни чутливості написані
цифри 1, 2, 5, 10, 30. Вони визначають
чутливість у мікрокулонах у розрахунку на
шкалу приладу.
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У мiкрокулонометрі використано мiкроамперметр М907-М1, що має 50 поділок на шкалi. При вмиканні
1 × 10 -6 Кл
= 2 × 10 -8 Кл под ; при вмиканні тумблера «2» –
50под
2 × 10 -6 Кл
= 4 × 10 -8 Кл под і т.д.
50под
Перед початком вимiрювання тумблер «0-П» переводять у положення «П» (пуск). Після одержання
мікрокулонометром певної кількості електрики стрілка його відхиляється на кут, пропорційний кількості
електрики. У відхиленому стані вона може знаходитися як завгодно довго. Пiсля зчитування показiв їх
скидають переведенням тумблера «0-П» в положення «0». Більш докладно про будову і принцип дії
мікрокулонометра описано в посібнику [1:147].
II. Вимірювання індуктивності котушки можна здійснити, маючи лише вольтметр, яким можна
вимірювати напругу в колі змінного струму та безіндуктивний (чисто активний) еталонний опір. Такий
опір можна підібрати, користуючись магазином опорів.
Для проведення вимірювань складають електричне коло згідно зі схемою (мал. 4).
тумблера «1» ціна поділок шкали становить

1
Vм

3
Rм

U

2
L

Uк

» 42V

V
4

Vк

Rк
Um

j

Ua

I

Мал.4. Електрична схема вимірювання
Мал. 5.Векторна діаграма.
індуктивності котушки другим методом.
Вимірюють загальну напругу U (точки 3,4), напругу на магазині опорів Uм (точки 1,2) та напругу на
котушці Uк (точки 2,4). Нехай спочатку була ввімкнена котушка і нехай напруга на ній була U. На основі
виміряних трьох напруг (загальної, на магазині та на котушці) у відповідному масштабі будують
векторну діаграму, мал. 5.
Розраховують косинус та синус зсуву фаз.
(6)
U 2 = U 2 + U 2 + 2U U cos j ;
к

m

cosj =

U

2

к

m

- U m2

- U к2

2U mU к

(7)
;
(8)

sin j = 1 - cos 2 j .
Напруга на активному опорі котушки буде рівною
U a = U к cos j .
Індуктивна напруга буде рівною
U L = U к sin j .
Сила стуму, що протікає в колі, буде рівною
I = U m Rm .
А тому активний опір котушки буде рівним
Ra = U a I ,
а її індуктивність
L = U L Iw .
Результати вимірювань та обчислень заносяться до таблиці:
Кількість
витків
котушки
N, витків
1200
2400
3600

Опір
магазина
опорів

Загальна
напруга

Напруга
на
магазині

Rm, Ом

U, В

U m, В

Напруга
на
котушц
і
Uк, В
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Косинус
зсуву
фаз

Синус
зсуву
фаз

Активний
опір
котушки

Індуктивність
котушки

cos j

sin j

Ra, Ом

L, Гн
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Цей метод дає змогу, користуючись лише вольтметром і еталонним опором, визначити разом з
індуктивністю котушки і її активний опір. Чітко спостерігається квадратична залежність індуктивності
котушки від кількості її витків.
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УДК 517.11

О.В.Вітюк, О.П.Коломійцев
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ВИРАЗІВ НА ІСТИННІСТЬ
Розроблено і алгоритмізовано метод дослідження логічних виразів алгебри висловлень з використанням ПК.
В алгебрі висловлень розглядають два основні питання відносно логічних формул: рівносильність і
тотожню істинність. Вирішують ці питання за допомогою побудови таблиць істинності. Відомо: в цих
таблицях кількість наборів значень логічних змінних для знаходження всіх значень істинності формули
дорівнює 2n, де n - кількість логічних змінних. Коли n > 3, таблиці громіздкі й з ними незручно
працювати. При застосуванні алгебри висловлень до перевірки правильності умовиводів кількість
логічних змінних часто буває більше трьох. Тому доцільно автоматизувати процес знаходження значень
істинності формул алгебри висловлень.
У роботі [1] розглянуто один із способів обчислення значень аналітичних виразів, що вводяться в
працюючу програму з клавіатури. Розглянемо, як можна це ж питання вирішити для логічних виразів.
Спочатку проаналізуємо шлях знаходження комп’ютером істинності деякого логічного виразу. Нехай
ним буде, наприклад, такий вираз:
(1)
( A ® B ) Ú ( BC « D ) Ù ( B « AC )
У стандартній таблиці символьного набору ПК відсутні спеціальні знаки логічних операцій (типу

Ú , Ù , ® , « чи символу заперечення), тому необхідно представити логічний вираз за відповідними

правилами запису логічних виразів для мов програмування високого рівня. Виберемо символи для
позначення логічних операцій кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, заперечення та еквіваленції відповідно “*”, “+”, “>”, “!” (перед виразом) та “=”. Логічні змінні будемо записувати літерами
латинського алфавіту.
Враховуючи введені позначення, формулу алгебри висловлень (1) уведемо в комп’ютер у вигляді:
“ ( A > !B )+(BC = D) * (B = A!C) ”
(2)
Отримавши рядок символів (2), ПК повинен зберегти його в деякій літерній змінній Chain, провести
аналіз на встановлення синтаксичних помилок (“невідомі” символи, недостача закриваючої або
відкриваючої дужки тощо) та видалити символи “ПРОПУСК”, якщо вони наявні у записі. Також
доцільно перевести рядок у верхній регістр.
Часто логічні змінні записуються без знаку операції між ними, наприклад, “BC”. Відомо, що такий
запис відповідає запису “B*C”, тому для визначеності потрібно все ж таки вставити символ кон’юнкції
“*” між символами змінних: “B*C”. З урахуванням цього для рядка (2) одержуємо
“(A>!B)+(B*C=D)*(B=A*!C)”
(3)
Слід встановити, скільки логічних змінних задіяно в поданому логічному виразі. Оскільки в рядку (3)
зустрічаються лише латинські літери “A”, “B”, “С” та “D”, то відповідно маємо чотири логічні змінні,
яким необхідно надати конкретні значення перед обчисленням логічного виразу. Нехай, наприклад,
необхідно обчислити означений вираз при наступних (вибраних довільно) значеннях змінних: A =
“Істина”, B = “Хиба”, C = “Хиба”, D = “Істина” (або A=1, B=0, C=0, D=1). Замінимо всі символи змінних
у рядку (3) на вибрані значення, в результаті чого змінна Chain міститиме
“(1>!0)+(0*0=1)*(0=1*!0)”
(4)
Обчислення логічних значень виконується шляхом послідовного виділення та обчислення виразів у
дужках, починаючи з перших внутрішніх дужок і закінчуючи зовнішніми, з урахуванням пріоритету
операцій. Першочергово виконуються операції заперечення, потім кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації та
еквіваленції. Опишемо алгоритм роботи програми.
1. Знаходимо “найглибший” вираз у дужках (надалі - посилка), зберігаємо його в літерній змінній Part
та, запам’ятавши його позицію в рядку, видаляємо його з Chain (нагадаємо, що Chain містить
основний вираз).
2. Обчислюємо значення посилки з урахування пріоритету операцій. Отриманий результат вставляємо
в те місце Chain, звідки узято посилку.
3. Якщо змінна Chain містить символи дужок, то переходимо до пункту 1.
4. Якщо змінна Chain містить більше одного символу, вважатимемо її посилкою і перейдемо до пункту
2.
5. Змінна Chain містить лише один символ, який є результатом. Процес обчислення завершився.
Для реалізації першого пункту знаходимо першу закриваючу дужку і, рухаючись вліво, знаходимо
першу відкриваючу. Вираз між ними будемо вважати “найглибшим” виразом у дужках.
Зупинимося більш детально на реалізації другого пункту алгоритму. Видаливши символи дужок з
посилки, здійснюємо над нею наступні перетворення (заміни):
1. всі послідовності символів “!0” замінимо символом “1”, а послідовності “!1” символом “0”;
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всі послідовності символів “1*1” замінимо символом “1”, а послідовності “1*0”, “0*1” та “0*0”
символом “0”;
3. всі послідовності символів “0+0” замінимо символом “0”, а послідовності “1+0”, “0+1” та “1+1”
символом “1”;
4. всі послідовності символів “1>0” замінимо символом “0”, а послідовності “0>0”, “0>1” та “1>1”
символом “1”;
5. всі послідовності символів “1=1” та “0=0” замінимо символом “1”, а послідовності “0=1” та “1=0”
символом “0”.
Після виконання означених дій у посилці залишиться лише один символ - “0” або “1”, що є
результатом її обчислення. Наявність більш як одного символу в посилці свідчить про те, що рядок
записано неправильно (наприклад, “0+!+01” тощо).
Розглянемо як працює наведений алгоритм з виразом (4).
Крок 1.
У рядку Chain “найглибшим” виразом у дужках є вираз “(1>!0)”. Зберігаємо його в
змінній Part та знищуємо в Chain. Маємо:
Основний вираз (Chain) “+(0*0=1)*(0=1*!0)”
Посилка (Part)
“(1>!0)”
Крок 2.
Виконуємо обчислення посилки, здійснюючи заміни. Після усіх замін посилка
міститиме лише символ “1”. Те, що залишилось у посилці, вставляємо в те місце Chain, звідки узято
посилку.
Основний вираз (Chain) “1+(0*0=1)*(0=1*!0)”
Посилка (Part)
“1”
Крок 3.
Переходимо до пункту 1 (оскільки символи дужок все ще наявні в основному виразі).
Крок 4.
У рядку Chain “найглибшим” виразом у дужках є “(0*0=1)”. Зберігаємо його в змінній
Part та знищуємо в Chain. Маємо:
Основний вираз (Chain) “1+*(0=1*!0)”
Посилка (Part)
“(0*0=1)”
Крок 5.
Виконуємо обчислення посилки, здійснюючи заміни. Після усіх замін посилка
міститиме лише символ “0”. Те, що залишилось у посилці, вставляємо в те місце Chain, звідки узято
посилку.
Основний вираз (Chain) “1+0*(0=1*!0)”
Посилка (Part)
“0”
Крок 6.
Переходимо до пункту 1 (оскільки символи дужок все ще наявні в основному виразі).
Крок 7.
У рядку Chain “найглибшим” виразом у дужках є “(0*0=1)”. Зберігаємо його в змінній
Part та знищуємо в Chain. Маємо:
Основний вираз (Chain) “1+0*”
Посилка (Part)
“(0=1*!0)”
Крок 8.
Виконуємо обчислення посилки, здійснюючи заміни. Після усіх замін посилка
міститиме лише символ “0”. Те, що залишилось у посилці, вставляємо в те місце Chain, звідки узято
посилку.
Основний вираз (Chain) “1+0*0”
Посилка (Part)
“0”
Крок 9.
Оскільки символи дужок відсутні в основному виразі, вважатимемо його посилкою.
Зберігаємо його в змінній Part та знищуємо в Chain. Маємо:
Основний вираз (Chain) “”
Посилка (Part)
“1+0*0”
Крок 10.
Виконуємо обчислення посилки, здійснюючи заміни. Після усіх замін посилка
міститиме лише “1”. Те, що залишилось у посилці, вставляємо в те місце Chain, звідки узято посилку.
Основний вираз (Chain) “1”
Посилка (Part)
“1”
Крок 11.
Оскільки основний вираз містить лише один символ - “1”, подальше обчислення
припиняємо. Отриманий результат - “Істина”.
Розглянуто процес обчислення логічного значення виразу для одного набору значень логічних
змінних. Програма має забезпечувати підстановку всіх можливих наборів значень логічних змінних для
отримання всіх можливих значень логічного виразу. В результаті одержується таблиця значень
істинності для даної формули алгебри висловлень. Крім того, виводиться повідомлення про те, чи є
формула виконуваною, невиконуваною або тотожно істинною.
2.
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УДК 594.1

Л.М.Янович
ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: ВIVALVIA: UNIONIDAE)
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ
Встановлено, що фауна молюсків родини перлівницевих (Unionidae) на Центральному Поліссі представлена
16 видами, які відносяться до 3 підродин - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. Вперше для
Центрального Полісся вказана Batavusiana irenjensis. Установлена зустрічальність всіх видів молюсків та
проведене порівняння за допомогою індекса фауністичної подібності фаун басейнів головних річок
Центрального Полісся - Тетерева, Ужа, Уборті, Случі. Описані особливості екології поліських перлівницевих.
Після появи перших робіт, присвячених прісноводній малакофауні України [1 - 4] молюски родини
Unionidae не раз привертали увагу дослідників. Однак спеціальних робіт по цій родині тривалий час було
дуже мало [5]. Досить детально видовий склад та екологія перлівницевих України, в тому числі і
Центрального Полісся, досліджувались більше десятиліття тому [6]. Але за цей час різні антропічні
чинники стали причиною зрушень структурно-функціональної організації угруповань прісноводних
молюсків - важливих компонентів водних екосистем Центрального Полісся. Забруднення водойм
різними скидами викликало нерідко масову загибель двостулкових молюсків і збіднення малакофауни.
Все це і спричиняло до необхідність дослідити видовий склад та особливості екології перлівницевих
вказаного терену.
Матеріал і методика: близько 5 тис. екземплярів перлівницевих, зібраних на теренах Центрального
Полісся впродовж 1993-1997 років. При визначенні молюсків аналізувались конхіологічні ознаки та
індекси і використовувався компараторний метод [7]. Правильність визначення молюсків підтверджена
старшим науковим співпрацівником Інституту зоології НАН України О.В.Корнюшиним.
Результати досліджень та їх обговорення
1. Фауністична характеристика перлівницевих Центрального Полісся.
Фауна молюсків родини Unionidae на Центральному Поліссі нараховує 16 видів, що належать до
трьох підродин - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. Перелік їх представлено в нижченаведеному
систематичному списку поліських перлівницевих.
Систематичний список Unionidae
Центрального Полісся.
Родина перлівницеві - Unionidae Rafinesque, 1820.
Підродина перлівницевих - Unioninae Rafinesque, 1820.
Рід батавузіана - Batavusiana Bourguignat in Locard, 1898.
Підрід батавузіана - Batavusiana Bourguignat in Locard, 1898.
Батавузіана червона - B. nana carnea (Küster, 1878).
Батавузіана бура - B. fuscula fuscula (Rossmaessler, 1836).
Батавузіана Гонт’єра - B. musiva gontieri Bourguignat, 1881.
Батавузіана іренська - B. irenjensis (Kobelt, 1912).
Рід перлівниця - Unio (s. lat.).
Підрід тумідузіана - Tumidusiana Bourguignat in Locard, 1898.
Перлівниця серповидна - U. tumidus falcatulus Drouët, 1881.
Перлівниця борисфенова - U. conus borysthenicus Kobelt, 1879.
Підрід перлівниця - Unio (s. str.).
Номінативна перлівниця довгодзьоба - U. rostratus rostratus (Lamarck, 1819).
Перлівниця споріднена - U. rostratus gentilis Haas, 1911.
Перлівниця важка - U. pictorum ponderosum Spitzi in Rossmaessler, 1844.
Перлівниця шорстка - U. limosus graniger Ziegler, 1847.
Підродина несправжніх беззубок - Pseudanodontinae Jaeckel, 1962.
Рід псевданодонта - Pseudanodonta Bourguignat, 1876.
Псевданодонта вузька - P. complanata complanata (Ziegler in Rossmaessler, 1835).
Підродина беззубок - Anodontinae Rafinesque, 1820.
Рід беззубка - Anodonta Lamarck, 1799.
Беззубка Міхеля - A. zellensis micheli Modell, 1945.
Беззубка лебедина - A. cygnea (Linné, 1758).
Беззубка озерна - A. stagnalis (Gmelin in Linné, 1791).
Рід колетоптерум - Colletopterum Bourguignat, 1880.
Підрід пісциналіана - Piscinaliana Bourguignat, 1880.
Колетоптерум серповидний - C. piscinale falcatum (Drouët, 1881).
Підрід пондерозіана - Ponderosiana Bourguignat, 1880.
Колетоптерум сосковидний - C. ponderosum rumanicum Bourguignat, 1880.
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В Україні поширені 4 види молюсків з роду Batavusiana. Це B.nana, B.musiva, B.fuscula та B.irenjensis
[6]. З них для території Центрального Полісся до наших досліджень було зазначено [1, 4, 8, 9] всього
лише 3 види - B.nana, B.fuscula, B.musiva. В межах вказаного терену нами, виявлено крім цих видів роду
Batavusiana, ще один, який раніше тут не був відміченим, - B.irenjensis. За нашими спостереженнями з
цих молюсків на Центральному Поліссі домінує B.fuscula (зустрічальність його становить 12%), а B.nana,
B.musiva та B.irenjensis є фоновими видами (зустрічальність їх становить 8,5, 5 та 2% відповідно).
З водойм України відомо 6 видів Unio: U.conus, U.tumidus, U.rostratus, U.pictorum, U.limosus, U.mulleri
[1, 2, 10, 6]. Для Українського Полісся до останнього часу з них зазначено було 5 (всі вищевказані, окрім
U.mulleri) [11, 6, 9]. Усі вони виявлені нами на Центральному Поліссі. З Unionidae тут домінують
U.rostratus, U.conus, U.tumidus і U.pictorum (зустрічальність їх становить 59, 44, 19, 12% відповідно). А
U.r.gentilis, який 10-20 років тому був домінуючим на досліджуваному терені, зараз став фоновим
(зустрічальність 7%). U.limosus взагалі нами виявлено лише поодинокими екземплярами (зустрічальність
2%).
У водоймах України поширені 3 види роду Pseudanodonta - P.complanata, P.elongata, P.kletti [3, 4, 6, 9].
Фауна псевданодонт Центрального Полісся, за матеріалами наших досліджень, представлена єдиним
видом - P.complanata, котрий виявляється дуже рідко і переважно поодинокими екземплярами
(зустрічальність 2%). Зазначений раніше для цієї території [6] P.kletti в наших зборах відсутній.
З підродини Anodontinae в Україні зустрічаються представники двох родів - Anodonta і Colletopterum.
З Anodonta на теренах України виявлено 3 види - A.stagnalis, A.zellensis, A.cygnea [1, 2, 3, 10, 6, 9]. Всі
вони відмічені й нами на Центральному Поліссі. З них тут найбільш численними є A.zellensis
(зустрічальність 8,5%). З роду Colletopterum в Україні відомо 4 види - C.piscinale, C.minimum,
C.ponderosum, C.subcirculare. На Центральному Поліссі, як і в інших ділянках Українського Полісся,
виявлено 2 з них - це C.piscinale та C.ponderosum, вони є масовими (зустрічальність 46 та 20%
відповідно).
Загалом нами обстежено на теренах Центрального Полісся 59 пунктів збору, що дозволило провести
порівняння фаун басейнів головних річок Центрального Полісся (Тетерева, Ужа, Уборті, Случі) за
допомогою індекса фауністичної подібності Чекановського-Сьєренсена [12].
Здійснені нами розрахунки виявляють високий ступінь подібності фаун перлівницевих басейнів
річок, що несуть свої води до Прип’яті, - Ужа, Уборті, Случі (індекси Чекановського-Сьєренсена 4149%), що можна пояснити однотипністю гідрологічних та гідрохімічних характеристик їх вод. Ступінь
малакофауністичної подібності річок, що впадають у Прип’ять, і Тетерева, що несе свої води у Дніпро,
дещо нижча (індекс Чекановського-Сьєренсена 33-36%).
Представлена сукупність порівнянь дозволяє зробити висновок, що фауна перлівницевих різних
регіонів Центрального Полісся має деякі відмінності, а це дає можливість виділити в межах вказаного
терену окремі малакофауністичні комплекси. Фауна перлівницевих кожного з басейнів річок
Центрального Полісся представлена 10-12 видами. Аналіз видового складу їх показав, що молюски родів
Unio, Colletopterum, Anodonta досить рівномірно поширені по усьому цьому терену. Молюски ж з родів
Batavusiana і Pseudanodonta частіше зустрічаються у басейнах річок півночі Полісся - Ужа, Уборті, Случі.
2. Загальна екологічна характеристика перлівницевих.
Перлівницеві як аеробні організми потребують для здійснення процесу дихання наявності кисню в
середовищі їх існування. Насичення води киснем у поліських річках становить 85-100 [13], а в ставках 120-200% [10]. Для забезпечення потреб у кисні для двостулкових молюсків достатнім є насичення ним
води на 50%. За нашими спостереженнями, у Вільшанці (с.В.Фосня) при насиченості води киснем біля
60% зустрічаються C.piscinale (щільність населення його популяції 1-2 екз/м2). У найбільш насичених
киснем поліських річках Уж і Уборть (11,2-12,1 мг 02/л) густонаселені популяції утворюють, як правило,
стенооксибіонтні оксифільні види роду Batavusiana.
Вуглекислий газ для більшості водних організмів є досить токсичним. Велика кількість його
нагромаджується у водоймах, мулисті донні відкладення яких містять багато неокислених органічних
речовин (чорні в’язкі мули), в яких постійно відбуваються процеси бродіння. У таких водоймах ми
знаходили перлівницевих поодинокими екземплярами або не виявляли їх взагалі. У більшості поліських
водойм і водотоків вміст вуглекислоти влітку наближається до аналітичного нуля, що не перевищує 4-5
мг/л. На півночі Житомирського Полісся в Уборті, яка живиться болотяними водами й тече по
торфовищах, вміст вуглекислого газу у воді дещо вищий (до 20-26 мг/л) [11]. Така концентрація його не
становить загрози для життя водних тварин. Але негативний вплив її все ж таки проявляється корозією
вапнякових шарів черепашки, що ми неодноразово реєстрували у B.nana, B.fuscula, P.complanata,
U.r.rostratus, U.conus, які живуть у ріпалі цих річок.
Обов’язковою умовою існування перлівницевих є наявність у водоймі планктону та детриту, які
вилучаються цими тваринами при фільтрації води. Отже, певна каламутність води - неодмінна умова
існування цих гідробіонтів. Однак ступінь каламутності її залежить не лише від рівня розвитку в ній
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планктону і кількості детриту. В значній мірі він визначається швидкістю течії та характером донних
відкладень. У річках з великою швидкістю течії каламутність води висока передусім через велику
кількість завислих у ній часточок мінерального походження, що ускладнює роботу зябрового апарату
перлівницевих. Через це фауна перлівницевих у таких водоймах звичайно бідніша як у якісному, так і в
кількісному відношеннях. Оптимальними умовами щодо цього чинника для перлівницевих є літня
прозорість води від 50 до 200 см. Вважають [14], що при прозорості води, меншій за 50 см ці тварини не
живуть. Ми, однак, виявляли (Тетерів, с.Тетерівка) у великих кількостях U.conus, U.tumidus, U.r.rostratus,
C.piscinale при літній прозорості води всього лише 12-20 см.
Перлівницеві - стенобатні тварини. У великих річках вони зустрічаються лише в ріпалі, а в малих - як
у ріпалі, так і в медіалі. В усіх обстежених нами водоймах статевозрілі молюски були зосереджені на
глибинах від 30 см до 1 м. Молодь звичайно оселяється на більших глибинах, а підростаючи, вона
пересувається ближче берега. Ці тварини здійснюють регулярні сезонні міграції. З настанням холодної
пори року перлівницеві зосереджуються для зимівлі на глибинах біля 1,5-2 м.
Одним із обмежуючих чинників, які визначають можливість існування перлівницевих у водоймах, є
швидкість течії. Ці тварини віддають перевагу умовам швидкісного оліготипу1: вони здебільшого
оселяються на ділянках зі швидкістю течії до 0,1 м/с, хоча можуть зустрічатися й при швидкості течії до
1,5, а інколи навіть і до 3,5 м/с. Оскільки перлівницеві не мають пристосувань, призначених для
прикріплення до субстрату, то вони можуть “вимиватися” і зноситися з місць поселення швидкою
течією. Тому ці тварини переважно населяють слабкопроточні водойми і найчастіше зустрічаються не в
основному руслі річок, а в їх рукавах, заплавах, якщо ж у руслових ділянках, то лише там, де швидкість
течії незначна. Потрібно зауважити, що максимальна щільність поселення молюсків відмічається в
місцях, які не зазнають прямої механічної дії води. Перлівницеві ніколи не оселяються на перекатах.
Швидкість течії в значній мірі визначає у водоймах характер донних відкладень, які є субстратом
оселення молюсків. Перлівницеві, як правило, входять до складу інфауни. При швидкій течії дрібні
фракції донних відкладень вимиваються. Через це на кам’янистих та інших щільних субстратах
ускладнюються умови закопування в них молюсків. Найбільш сприятливими для життєдіяльності
Unionidae на Центральному Поліссі, як і в інших ділянках їх ареалу, є піщано-мулисті і мулисті донні
відкладення, на яких ми спостерігали як найбільшу біологічну різноманітність, так і максимальний
кількісний розвиток цих тварин.
Активна реакція середовища (рН) в зонах існування Unionidae коливається в досить широкому
інтервалі - від 6,5 (Уборть) до 8,9 (Тетерів). Перлівницеві віддають перевагу значенням мезотипу цього
чинника і населяють здебільшого нейтрально-лужні водойми. Активна реакція середовища впливає на
обмін речовин молюсків, визначаючи інтенсивність процесу фільтрації. Зміна рН середовища знижує
тривалість та інтенсивність роботи їх гідрокінетичного апарату [15].
Ступінь гумінізації води, котра свідчить про кількість розчинених у ній органічних речовин та
суспендованих органічних часточок кислої природи, зумовлює інтенсивність перебігу усіх процесів
життєдіяльності у молюсків. Оптимальні умови існування перлівницеві знаходять у водоймах із
окислюваністю до 10 мг 02/л, тобто з оліготипом чинника гумінізації. Саме в таких водоймах популяції
перлівницевих є найчисельнішими. Однак ці тварини можуть зустрічатися і при окислюваності до 14 і
навіть до 20-24 мг О2 на 1 л [5]. У таких випадках вони, як правило, не утворюють густонаселених
популяцій. Нами виявлено низку видів перлівницевих (U.tumidus, U.conus, U.r.rostratus, U.r.gentilis,
C.piscinale) у водоймах із окислюваністю 18,6-19,22 мг О2/л (щільність поселення 18-20 екз/м2). Водойми
з окислюваністю понад 20 мг О2/л (політип гумінізації) непридатні для існування більшості цих
молюсків.
Перлівницеві - стеногалінні організми, що населяють лише прісні (олігогалінні) водойми. Одначе
деякі Unio та Anodonta здатні тимчасово витримувати мезотип хлору [14]. В агалінних водоймах ці
молюски не живуть. Не витримують вони і тривалого підвищення солоності води.
Перлівницеві зустрічаються в досить широкому діапазоні мінералізації води (від 200 до 1000 і більше
мг/л). У поліських водоймах ми виявляли цих молюсків при коливанні значень загальної мінералізації
води від 147 (Тетерів) до 951 мг/л (Вільшанка).
На формування молюскових ценозів суттєво впливає твердість води. З компонентів, які її
зумовлюють, найбільше значення для молюсків мають водорозчинні сполуки кальцію. В тілі молюсків
кальцій зосереджується в черепашці, м’яких тканинах та гемолімфі. Потреба в ньому задовольняється за
рахунок вмісту кальцієвих сполук у їжі та у воді. Без надходження кальцію ззовні не сформується
ембріональна черепашка глохідію. Безпосередній ріст тіла ембріонів відбувається без порушень теж
лише при достатньо високому вмісті кальцію в середовищі. Окрім того, кальцій бере участь у багатьох
процесах, пов’язаних з формуванням статевих продуктів, наприклад, він включений у механізм овуляції
1

Градацію абіотичних чинників водного середовища прийнято за В.І.Жадіним [14].
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яйцеклітин. Кальцій також впливає на різноманітні процеси обміну речовин у молюсків [16].
Підвищенний вміст його у воді позитивно впливає на ріст та розвиток цих тварин. Так, ми відзначили,
що U.r.rostratus з Тетерева (середній вміст Са2+ у воді - 82,8 мг/л), однакового віку з молюсками з Уборті
(Са2+ - 9,7 мг/л), за розмірами в 1,5-2 рази більші. В Україні найчисленніші популяції перлівницевих
приурочені до мезотипу карбонатної твердості води. Поліські водойми задовольняють цю їх потребу:
вміст кальцію в них становить 10-80 мг/л.
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АНОТАЦІЇ
SUMMARY
Иванченко А.В. А.С. Макаренко о цели и средствах воспитания.
Проблема цели и средств воспитания в педагогическом наследии А. С. Макаренко рассматривается
автором как созвучная требованиям Концепции воспитания детей и молодежи в системе образования
современного Украинского независимого государства.
Ivanchenko A.V. A.S. Makarenko’s outlook on aims and means of education.
The problem of aims and means of education in the pedagogical legacy of A.S. Makarenko is considered by the
author as the one in tune with the requirements of the Conception of education of children and youth in the
system of education in the Ukrainian independent state of today.
Мисечко Е.Н., Ткаченко А.К., Рудницкий В.Л. Формирование методической компетенции будущего
учителя в процессе решения физических задач.
В статье освещаются вопросы формирования у будущих учителей методических умений решать
физические задачи. Рассмотрено решение конкретной физической задачи, дается граф-схема
логического решения задачи.
Misechko J.N., Tkachenko A.K., Rudnitsky V.L. Forming the methodological skills of future teachers to solve
the tasks in physics.
In the article the problems of forming the methodological skills of future teachers to solve the tasks in physics
are highlighted. The solving of a concrete task in physics is considered in detail. The graph-scheme of the
logical task solving is presented.
Дмитриева С.М. Особенности понимания преподавателями и студентами проблемы
педагогического сотворчества.
В статье анализируются особенности понимания преподавателями и студентами разных аспектов их
педагогического сотворчества в обучении: психологического содержания совместного творчества,
основных условий его организации, “барьеров”, которые препятствуют его успешному осуществлению.
Dmitrieva S.M. Peculiarities of teachers and students' estimating the problem of their joint pedagogical
creative work.
The article considers certain peculiarities of teachers and students' estimating various aspects of their joint
pedagogical creative work in the teaching process: psychological essence of collective creation, main conditions
of its organization, and the barriers that hinder realizing it successfully.
Музыка А.Л., Никончук Н.О. Психологическая защита в устном народном творчестве.
Выявлены некоторые особенности психологической защиты в устном народном творчестве и намечены
пути дальнейших исследований этого феномена.
Muzyka О., Nikonchuk N. Psychological protection in folklore.
The article highlights some peculiarities of psychological protection in folklore and envisages ways of the
further research of this phenomenon.
Музыка Е.А. Категории активность и деятельность в исследовании мотивации творчества.
Анализируются особенности использования в психологии категорий деятельность и активность.
Обосновывается целесообразность применения категории активность для характеристики мотивации
творческих процессов.
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Muzyka О.О. The categories of activity in analyzing the motivation of creativity.
The peculiaritles of applying the "activity" category in psychology are analyzed. The expediency of application
of this category for the description of motivating creative processes is substantiated.
Максимец С.Н. Развитие эмпатийности как условия социально-психологической адаптации
молодых учителей.
Исследуется проблема эмпатийности студентов педвузов как фактора их дальнейшей социальной и
профессиональной адаптации. Рассматривается путь развития эмпатийности будущих учителей.
Maximets S.M. Development of the sense of empathy as a factor of social and psychological adaptation of
young teachers.
The problem of pedagogical college students' sense of empathy is considered as a factor of their future social
and professional adaptation. The way of developing the sense of empathy is shown.
Рыхальская Е.Г. Психосемантический подход и его применение к исследованию жизнетворческой
антиципации личности.
Статья посвящена развитию психосемантического подхода. Анализируются понятия конструкта,
гиперконструкта, интеркорреляционных и вероятностных связей, обобщаются и дополняются
методические приёмы изучения систем личных конструктов. Обсуждение указанных проблем ведется
на материале жизнетворческой антиципации личности.
Rykhalska O.H. Psychosemantic Approach and its Application in the Research of Creativity Anticipation of a
Personality.
This article is dedicated to the development of psychosemantic approach. The Construct, the Hyperconstruct, the
Intercorrelative and the probable Connections are analysed. Methodic techniques of research of personal
construct systems are generalised and updated. Discussion of problems mentioned is based on the material of
life-creative anticipation.
Семенец С.П. Методические требования к организационным формам и средствам обучения
математики с целью развития продуктивного мышления учащихся старших классов.
В статье выделены методические требования к организационным формам и средствам обучения
математики, соблюдение которых, как экспериментально доказано автором, содействует развитию
продуктивного мышления учащихся старших классов, реализации развивающей функции обучения.
Semenets S.P. Methodics requirements concerning organizational forms and means of teaching mathematics
with the aim of developing productive thinking of senior pupils.
Methodics requirements concerning organizational forms and means of teaching mathematics are considered in
the article. The author proves that they promote the development of productive thinking of senior pupils and the
realization of the developing function of the process of teaching.
Михеев В.В., Цыганенко М.П. Логические и развивающие игры при изучении основ информатики и
вычислительной техники в начальных и средних классах основной школы.
В статье рассматривается проблема введения и изучения предмета “Основы информатики и
вычислительной техники” в начальных и средних классах основной школы.
Mikheyev V.V., Tsyhanenko M.P. Logic and developing games in studying the fundamentals of informatics
and computer technology in junior and middle forms of basic school.
The article considers the problem of introduction and study of "The Fundamentals of Informatics And Computer
Technology" course in junior and middle forms of basic school.
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Липко Л.А., Ляшенко Б.Н. Компьютер как перспективное средство решения некоторых проблем
преподавания математики в общеобразовательной школе.
Рассмотрены психолого-педагогические проблемы преподавания математики в общеобразовательной
школе. Для изучения элементов математического анализа предлагается компьютерная обучающеконтролирующая программа. Приведены принципы построения программы, подбора тестов и системы
упражнений, методов контроля уровня знаний учащихся.
Lipko L.A., Lyashenko B.N. The computer as a perspective means of solving some problems of teaching
Mathematics in a comprehensive school.
Psychological and pedagogical problems of teaching mathematics in a comprehensive school are considered. A
computer training and inspecting program is offered for studying the calculus elements. The constructing
principles of the program, the selection of tests and the system of exercises, some methods of monitoring the
level of pupils' knowledge are presented.
Ленчук И.Г. Методологические основания изображений в аксонометрии. Тела вращения.
Обосновывается выполнение в ортогональных проекциях верных и наглядніх изображений тел вращения.
Почти очевидные проеционные зависимости побуждают к созданию тривиальных конструктивных
алгоритмов.
Lenchuk I.H. Methodologocal grounds of producing images in axonometry. Bodies of revolution.
The gtounds for producing correct visual images of bodies of revolution in orthogonal projections are
substantuated. Nearly obvious projection interdependences prompt students to create trivial constructive
algorithms.
Вещицкий П.А. Вещицкий С. П. Формирование понятий пространства и времени у учеников при
изучении курса физики.
В статье освещаются вопросы формирования у учеников научного мировоззрения в процессе изучения
курса общей физики. Показано, на каком материале по физике раскрываются основные свойства
пространства и времени, связь между ними и движущейся материей.
Veshchitsky P.A. Veshchitsky S.P. Forming the concepts of space and time in the process of teaching physics
to schoolchildren.
Problems of shaping a scientific world outlook of pupils in the process of teaching General Physics are
considered. It is shown what material will help to reveal the main properties of space and time, the relationship
between them and matter in motion.
Пастовенский А.В. Изучение MS DOS и Norton Commander в школе.
Предлагаются методические советы для организации работы школьников в группе при изучении MS
DOS и Norton Commander на основе использования системных дискет и ориентированых на их файловую
систему пособий.
Pastоvensky A.V. Studying MS DOS and Norton Commander at school.
The author offers some recommendations concerning methods of organizing pupils’ work in group while
studying MS DOS and Norton Commander on the basis of the use of system diskettes and text-books oriented to
their file system.
Мирошниченко Е.А. Социально-психологический тренинг как способ формирования моральных
качеств будущего учителя.
В статье анализируются методические основы проведения социально-психологического тренинга со
студентами с целью формирования у них социально-значимых качеств личности будущего учителя.

139

Miroshnichenko 0.A. Social-psychological training as means of forming moral qualities of future teachers.
The article contains the analysis of the methodics principles of the social-psychological training of students with
the aim of forming socially-significant personal qualities of future teachers.
Сипченко И. В. Значение опыта художественно-педагогического общения в профессиональном
становлении будущего учителя.
Определены особенности опыта художественно-педагогического общения как важного фактора
профессионального становления будущего учителя музыки; раскрывается его взаимосвязь со
структурными компонентами художественно-педагогической деятельности.
Sypchenko I.V. The importance of the experience of artistic and pedagogical communication in the
professional development of the future teacher.
The specific features of the experience of artistic and pedagogical communication are specified as an important
factor of the professional development of the future teacher of music; the relations of the experience with the
structural components of the artistic – pedagogical activity are revealed.
Король Л.Н., Вышина А.Ю. Исследование особенностей эмпатийности младших школьников.
На основе адаптированных методик выявлены особенности эмпатийного отношения младших
школьников ко взрослому, ровеснику, животному и природе.
Korol L.M., Vyshina A.Yu. Investigation of empathetic peculiarities of young learners.
Specific peculiarities of young learners' empathetic attitude to adults, class-mates, animals and nature have been
revealed on the basis of adapted psychodiagnostic methods.
Миненко Л.Н. Организация наблюдений за природой с целью развития речи.
В статье рассмотрены составные структуры наблюдения за природой как источника развития речи
младших школьников.
Minenko L.M. Organization of observing nature with the aim of oral speech development.
The article deals with structural components of observing nature as a source of developing junior pupils’ oral
speech.
Грибан Г.П., Мирошник Л.М., Рожкова С.Г. Активизация учебно-воспитательной работы как
средство улучшения дисциплинированности и успеваемости учащейся молодежи в процессе
занятий физической культурой и спортом (на примере работы Житомирской ДЮСШ при школеинтернате для детей-сирот).
Статья знакомит с некоторыми вопросами совместной работы коллектива детско-юношеской
спортивной школы с воспитателями и учителями школы-интерната для детей-сирот.
Рассматриваются вопросы влияния систематических занятий физической культурой и спортом на
состояние здоровья и поведение детей, активизацию их умственной деятельности, формирования
положительных черт характера и личности подростка.
Hryban H.P., Miroshnyk L.M., Rozhkova S.H. Stimulation of educational activities as means of improving
young students' discipline and progress in studies during physical training and sports classes (on the pattern
of the Zhytomyr Children and Youth Sports School affiliated to the Boarding school for orphans).
The article deals with a number of problems related to the work of the sports school staff in concert with
teachers and tutors of a boarding school for orphans. The authors consider the impact of systematic physical
training and sports classes upon young students' health and behavior, activization of their mental activity, and
the formation of positive features of a teenager's personality.
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Айунц Л.Р. Системно-структурное содержание современной физической и спортивной подготовки.
На основе современных научно-методических представлений разработана схема сложных
взаимодействий и взаимосвязи между отдельными компонентами, составляющими суть системы.
Aiounts L.R. Systemic structural content of modern physical and sports training.
On the basis of scientific-methodical notions the scheme of complicated interactions and interconnections
between separate components making up the essence of the system is worked out.
Выговская Л.П. Биологические предпосылки возникновения эмпатии у Homo sapiens.
С позиций эволюционного подхода рассмотрены условия возникновения и динамики эмпатийных явлений
в филогенезе. Исследованы механизмы ситуационного и онтогенетического развития элементарной
эмпатии.
Vygovska L.P. Biological Pre-conditions of the Origin of Empathy in Homo Sapiens.
From the positions of the evolutionary approach conditions of the beginning and dynamics of the empathic
phenomena in philogenesis are considered. The author investigates mechanisms of the situational and
onthogenetic development of the elementary empathy.
Тарасов В.Г., Савченко О.И., Савченко Н.И. Элементы теории графов на уроках математики в
начальной школе.
В работе рассматриваются возможности использования элементов теории графов с целью повышения
качества обучения математике в начальной школе.
Tarasov V.H., Savchenko O.I., Savchenko N.I. Elements of the graph theory at mathematics lessons of
elementary school.
The article deals with possible ways of applying certain elements of the graph theory with the aim to improve
teaching standards of mathematics lessons at elementary school.
Гнедая Г.П. Читательские интересы младших школьников.
На широком исследовательском материале, убежденно в статье говорится о необходимости развития
читательских интересов, способности творческого чтения младших школьников.
Gnedaja G.P. Reading interests of junior pupils.
This article, based on the diverse research material, deals with the necessity of the development of readers'
interests, young learners' capability of the creative reading.
Сасина В.П. Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века.
Рассматриваются словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ в.
Уточняется понятие компаративных эпитетов и предлагается их классификация.
Sasina V.P. Wordbuilding Comparative Structures In Russian Poetry Of the 20th Century.
The author considers wordbuilding comparative structures in Russian poetry of the 20th century. A more precise
concept of comparative epithets and their new classification are proposed.
Шевчук Т.А. Использование произведений И.Огиенко как дидактического средства формирования
языково-национального сознания будущих учителей-словесников.
В статье рассматриваются возможности использования произведений И.Огиенко при изучении
современного украинского языка в вузе. Предлагается система упражнений, разработанная на
основании текстов И.Огиенко и направленная на формирование языково-национального сознания
будущих учителей-словесников.
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Shevchuk T.O. Employment of I.Ohiyenko’s works as didactic means of forming national language
consciousness of future teachers of Ukrainian.
The article presents possible ways of the employment of I.Ohiyenko’s works in the process of teaching Modern
Ukrainian at higher schools. The author offers a system of exercises worked out on the basis of I.Ohiyenko’s
texts and directed at forming national language consciousness of future teachers of Ukrainian.
Сингаевская А.В. Семантические особенности глаголов с проспективными темпоральными семами.
В статье рассматриваются глаголы современного английского языка – предикаты пропозиционального
отношения, которые прогнозируют проспективную темпоральную перспективу зависимой пропозиции.
Syngayiska A.V. Semantic Peculiarities of the Verbs with the Prospective Temporal Semes.
The group of Modern English verbs – modus predicates, which predict the prospective temporal perspective of
the dependent dictum predicate are analysed in the article.
Т.М. Козаченко. Лексика социальной направленности в белорусских грамотах XIV – нач. XVI в.
В статье анализируется лексика белорусского языка в период формирования белорусской народности –
по текстам канцелярско-юридических документов (XIV – нач.XVI в.), отражающим языковую практику
того времени. Показано, что в основе своей эта лексика – исконно белорусская, этимологически
одноплановая.
Kozachenko T.M. Social vocabulary in Byelorussian deeds of the 14th - early 16th centuries.
The article deals with the Byelorussian vocabulary in the period of forming the Byelorussian nationality. The
analysis is made on the material of clerical and juridical documents (the 14th - early 16th centuries) which
reflect the speech practice of that time. It is proved that the social vocabulary of the period mentioned was
basically native and etymologically homogeneous.
Голубовская И. В. Художественная трансформация христианских мотивов в прозе Наталены
Королевой.
В статье рассматриваются проблемы художественной трансформации христианских мотивов и
образов в прозе «забытой» писательницы Н. Королевой, анализируются авторские художественные
приёмы моделирования евангельских притч и системы образов (на примере сборки «Во дни оны»).
Holubovska. 1.V. Artistic transformation of Christian motifs in the prose of Natalena Koroleva.
The article deals with the problems of artistic transformation of Christian motifs and images in the prose of
N.Koroleva, a "forgotten" writer. The author's artistic means of modeling Biblical (Gospel) parables and the
system of images are analyzed (on the material of "In Days of Yore").
Иващенко Е.Н. Житомирская земля во времена монголо-татарского нашествия и литовской поры.
На основе летописей и достижений современной исторической науки воспроизведена история
житомирской земли и людей, живших на ней в ХIII – первой половине XVI ст.
lvashchenko O.M. The land of Zhytomyr daring the Mongol-Tatar invasion and the Lithuanian period.
On the basis of ancient chronicles and the achievements of modern science the history of the land of Zhytomyr
and its people who lived in the 13th - the 1st half of the 16th centuries is reproduced.
Вергун О.М., Швыдак О.М. Политическое лидерство.
Рассматриваются проблемы политического лидерства сквозь призму правящей элиты, соотношения
понятий «политическая власть», «авторитет», «политические отношения».
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Verhun O.M., Shvydak O.M. Political Leadership.
The problems of political leadership are considered through the prism of the ruling elite, correlation of the
concepts of “politicar power”, “authority”, “political relations”.
Щербаков А.М., Куринный Д.В. Особенности электроосаждения хромовых покрытий из растворов
хромового ангидрида.
Измерением массы хромовых покрытий и рентгеноэлектронным методом показано, что в 2,5 М
растворе CrO3 механизм катодного восстановления анионов Cr(VI) до металлического Cr изменяется
при повышении температуры в интервале 35-40˚С. При концетрации добавок H2SO4 от 0,01 до 0,015
моль/л происходит переход от оксидной фазы покрытия к металлической. Скорость электроосаждения
хрома максимальна при концентрациях H2SO4 0,02-0,025 моль/л.
Scherbakov O.M., Kurinnyi D.V. The peculiarities of electrodeposition of chromium plating from the
solutions of chromium anhydride .
By means of measuring the mass of chromium plating and X-ray electronic method it is established that in 2.5
molar solution of ÑrO3 the mechanism of cathodic reduction of Cr (VI) anions to metallic chromium changes as
the temperature goes up within the range of 35-40 0C. With H2SO4 addition concentrated from 0.01 to 0.015
mole/l there comes the phase transition of plating (from oxide to metallic). The rate of electrodeposition of
chromium is at its maximum with H 2SO4 concentrated from 0.02 to 0.025 mole/l.
Целинко М.Г., Прокопенко Н.Н. Два метода измерения индуктивности катушки.
Рассмотрено два оригинальных метода измерения индуктивности катушки. Предлагается самодельный
прибор собственной конструкции для измерения количества электричества.
Tsilynko M.H., Prokopenko M.M. Two methods of testing coil inductance.
Two original methods of testing coil inductance are considered. A makeshift device for measuring electric
charge is suggested.
Витюк А.В., Коломийцев О.П. Исследование логических выражений на истинность.
Разработан и алгоритмизирован метод исследования логических выражений алгебры высказываний с
использованием ПК.
Vityuk A.V., Kolomiytsev 0.P. Research in logic expressions on validity.
A method of research in logic expressions in algebra of statements with the use of PC is developed and
algorithmized.
Янович Л.Н. Фауна и экология перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Центрального Полесья.
Установлено, что фауна моллюсков семейства перловицевых (Unionidae) на Центральном Полесье
представлена 16 видами, относящимися к 3 подсемействам - Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae.
Bпервые для Центрального Полесья указана Batavusiana irenjensis. Определена встречаемость всех
видов моллюсков и проведено сравнение с помощью индекса фаунистического сходства фаун бассейнов
главных рек Центрального Полесья - Тетерева, Ужа, Уборти, Случа. Описаны особенности экологии
полесских перловицевых.
Yanovich L.N. Fauna and ecology of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) of Central Polissya.
It is established that in Central Polissya the fauna of Unionidae mollusk family is represented by 16 species
belonging to three subfamilies: Unioninae, Pseudanodontinae, Anodontinae. For the first time Batavusiana
irenjensis is identified in Central Polissya. Frequency of occurrence of all the species of mollusks was
determined; the faunae of the basins of the major rivers of the Central Polissya - the Teteriv, the Uzh, the
Ubort’, the Sluch - were compared by means of the faunistic similarity index. The ecology peculiarities of the
Polissya Unionidae are described.
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ПРАВИЛА
для авторів «Вісника Житомирського педагогічного університету»
У «Віснику Житомирського педагогічного університету» публікуються оригінальні (раніше не
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
1.Мова рукопису - українська.
2.Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word
(російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети додається
підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філологом), а
роздруківка тексту - ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичний роздруківці.
3. Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
4. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати
лише великими літерами. Рекомендується використовувати прямі лапки (а не парні).
5.
Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм.,
інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною
(якщо інше не передбачено даними правилами).
6. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля.
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
7. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця».
8. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
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
(4)
2l m
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.
f =

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
9. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.
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10. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю).
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю).
г) Місце роботи: назва установи (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.
в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням
по центру).
г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру).
д) Текст статті.
е) Список використаної літератури.
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад “__”_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю).
ж) Анотації статті російською та англійською мовами.
11.
Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті
посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається
підзаголовком «Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру).
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