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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

УДК 37.014.5
П.Ю. Саух,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ЖИТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається роль якості освіти як одного із важливих індикаторів якості життя,
інструментів соціально-культурної єдностіта економічного процвітання суспільства. На основі
аналізу сучасного стану вітчизняної освіти, "парадоксальності" її реформування пропонуються
"п'ять конкретних кроків", здатних зробити національну систему освіти ефективною і
конкурентноспроможною в європейському та світовому освітньому просторі.
Якісна освіта розглядається в наш час як один із основних індикаторів якості життя, інструмент
соціальної та культурної злагоди й економічного зростання [1]. Не випадково серед характеристик так
званого індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), за яким Програма розвитку ООН порівнює
рівень соціального й економічного розвитку країн, показник освітньої діяльності є одним із трьох
основних індикаторів (добробут, освіта та здоров'я) в інтегрованій оцінці якості людського життя.
Проблему якості освіти справедливо пов'язують із розвитком інформаційного суспільства, в якому
випереджальний розвиток суспільного інтелекту та системи освіти стає вирішальним чинником
поступу людства. Інформація за цих умов набуває найбільшої цінності та є стратегічним продуктом
держав. Тому у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість освіти є ключовим
аргументом у забезпеченні такого рівня життєвої й професійної компетентності людини, який би
задовольняв потреби її людського розвитку, а також потреби суспільства і держави в соціально
активних громадянах і висококваліфікованих фахівцях.
Усвідомлюючи важливість володіння якісною освітою, більшість країн світу оголошує цю
проблему національним пріоритетом і передумовою власної національної безпеки [2]. Освіта і наука,
впливаючи на всі без винятку форми організації макросоціальної системи, на всі її структурні
елементи, є універсальним фактором модернізації країни, її технологічної, військової, екологічної та
аксіологічної безпеки. Не випадково показники освітньої та науково-інноваційної політики в
міжнародній практиці вже давно введені в систему параметрів національної безпеки [3]. Якість освіти
– це багатовимірна модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, в якому
відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує їх на усіх етапах навчання людини. Якість
оцінюється по-перше, як суспільний ідеал освіченості людини; по-друге, як результат її навчальної
діяльності; і, по-третє, як критерій ефективності функціонування освітньої системи.
Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних механізмів, що отримали назву
моніторингу, який розуміється як система збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про
діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку.
Об'єктами моніторингу стають як окремі підсистеми освіти (середня, вища освіта), так і різні аспекти
й процеси, що відбуваються в цій системі (навчальні досягнення учнів, студентів). На сьогодні вже
існують певні індикатори оцінювання національних освітніх систем. Наприклад, в освітній системі
Євросоюзу пропонується оцінювати якість освіти за шістнадцятьма комплексними показниками, що
торкаються чотирьох найбільш важливих сфер якості: рівень навчальних досягнень (7 показників);
успішність навчання та доступ до освіти (3 показники); моніторинг системи управління освітою
(2 показники); ресурсне забезпечення та структура освіти (4 показники). Поряд з цим, багато країн
запроваджують у себе незалежні оцінювання систем освіти і навчальних закладів, застосовуючи
кваліметричні методи вимірювань результатів освітнього процесу. Зокрема, Болгарія, Латвія, Литва,
Польща, Росія, Румунія, Словакія, Чехія та інші країни активно впроваджують технології
незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, на підставі яких здійснюється атестація
випускників середніх шкіл та їх зарахування до вищих навчальних закладів. У нинішньому, 2006 р.,
до цих процесів долучилася й Україна. Ці заходи дають змогу урядам цих країн реально оцінити свої
досягнення та недоліки, визначити стратегію необхідних змін у державній політиці й окреслити
шляхи подолання кризових явищ, що виникають у процесі її здійснення.
Важливою складовою державного управління в цій ситуації стає управління якістю освіти, яке
становить собою двовекторний процес. З одного боку, воно має забезпечувати якість внутрішніх
© Саух П.Ю., 2006
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параметрів процесу й результату навчання учнів і студентів, задоволення їхніх освітніх потреб і
сподівань щодо здобуття належної компетентності та життєво значущих рис особистості. З іншого –
воно спрямоване на поліпшення використання ресурсів у забезпеченні якості освіти та підвищення
ефективності функціонування системи освіти загалом (зовнішні параметри як соціальної системи). У
першому випадку прийняття управлінських рішень ґрунтується на результатах вивчення рівня
засвоєння змісту освіти та чинників, які на нього впливають. Це, зокрема, поточне й тематичне
оцінювання, державна атестація власними силами, зовнішній (незалежний) стандартизований
контроль успішності та практичних навиків тощо. Щодо оцінювання зовнішніх параметрів освітньої
системи, то тут долучаються інші механізми управління на рівні місцевих, регіональних освітніх
систем та держави загалом. Йдеться про ліцензування й акредитацію навчальних закладів, їх
атестаційний рейтинг, оптимізацію мережі навчальних закладів, оцінювання соціальної, педагогічної
та економічної ефективності функціонування різних освітніх систем.
Усе це стає нагальною вимогою часу. В умовах сучасної міграції в рамках не лише окремої країни,
а й регіонів виникає гостра проблема швидко адаптуватися для отримання навчання та роботи, що й
спонукає суспільство до радикальних змін в освіті. Стосується ця проблема не лише України.
Більшість країн світу сьогодні незадоволені власною системою освіти. Усі сходяться в одному.
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення повинна відносити уміння
оперувати такими технологіями та знаннями, які задовольняли б потреби інформаційного суспільства,
готували б молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Важливим сьогодні стає не лише вміння
оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб
ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, блискавично приймати рішення та
навчатися протягом усього життя.
Для того щоб зрозуміти, якою мірою готова до цих процесів вітчизняна освіта, слід, принаймні в
загальних рисах, проаналізувати, що собою являє українська соціальна реальність – специфічна
реальність, яка переповнена парадоксами. Назву лише декілька із них.
Парадокс перший. Ствердження економічного детермінізму як основи вітчизняної державної
політики шляхом критики старого марксистського "економічного детермінізму". Подібно до того, як
це робили більшовики, які визначали успіхи "соціалістичного будівництва" відсотком колективізації,
нинішні керманичі вимірюють ефективність ринкових реформ відсотком приватизованих вітчизняних
підприємств. У підсумку, "новий" економічний детермінізм, що визнав економіку фактором, який
безпосередньо визначає усі соти суспільного життя, не просто зберіг методологію старого
економічного детермінізму, але й редукував його в потворну систему детермінізму фінансового.
Результат відомий: освітня і науково-інноваційна система стала периферійним вектором внутрішньої
політики держави з усіма її відомими наслідками.
Парадокс другий. Колективний квазіедіпів комплекс в управлінських структурах. Важко знайти в
нашій вітчизняній історії подібний період, коли б у складі правлячої політичної еліти було так багато
людей із науковими ступенями і вченими званнями і в той же час коли б освіта і наука була у такому
катастрофічному фінансово-економічному стані. Така ситуація могла б здивувати навіть З. Фрейда.
Сучасна владна еліта, поповнивши владні структури із академічних та освітянських сфер і
стимулювавши тяжіння свого оточення до вчених звань, ніби керуючись комплексом Едіпа,
безжалісно нищить рідне їм середовище – середовище, яке визначає успіх модернізації суспільства.
Результат: постійна економія на фінансуванні освіти і науки; фактична ліквідація дошкільної освіти в
сільській місцевості та зведення її до мізерних параметрів у містах; профанація професійно-технічної
освіти, яка, ще за нашої пам'яті, не лише готувала висококваліфікованих робітників, а й надавала
практичну допомогу найбіднішим верствам населення, одягаючи і харчуючи своїх учнів;
гіпертрофована патерналістська система пільг для соціально незахищених верств населення, яка
перетворила більшість регіональних університетів у фабрику "сірих фахівців" тощо.
Парадокс третій. Бажання бути багатими і цивілізованими і в той же час нехтування
найреальнішим шансом для цього. Історичний досвід свідчить: практично всі країни, які спромоглися
досягти в короткі проміжки часу екстраординарних темпів економічного розвитку ("економічного
чуда"), здійснювали серйозні фінансові "вливання" в освітянську сферу. Поряд з цим, в індустріально
розвинутих країнах саме цей економічний злет і високий рівень життя стали базою стабільності
демократії західного типу. Ця закономірність прослідковується в повоєнній Німеччині, Японії,
Південній Кореї, Італії та багатьох інших країнах. Наші намагання "увійти в цивілізацію" з чорного
ходу, ігноруючи освітянський фактор, стимулює наш "рух" до неї чи не прямо в протилежну сторону.
Результат: втрата соціального оптимізму освітян, падіння інтересу до освіти і зниження її якості,
світоглядний конформізм молоді, втрата освітянських цінностей та катастрофічне старіння кадрового
складу.
Парадокс четвертий. Реформування освіти будь-якою ціною, часто не піклуючись про її якість, а
орієнтуючись на прискорений рух у європейський освітній простір. Звідси – безсистемність,
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непрозорість, наукова необґрунтованість реформ та ігнорування історичної традиції та соціальної
площини вітчизняної освіти у процесі її здійснення. Освітянські історичні традиції в Україні
сформовані як базові цінності державності, суспільної свідомості та національної безпеки. Їх витоки
легко простежити історично, починаючи від Нестора Літописця, просвітницької діяльності Петра
Могили, князя К.–В. Острозького і перших козацьких шкіл. Бували у нас, звісно, періоди низьких
можливостей, пов'язані з катаклізмами й соціальними потрясіннями (війни, революції, голодомори
тощо). Але в усі часи, змінюючись, наша освіта зберігала свій визначальний стрижень. Дуже важливо
зберегти його і в період крутого повороту історії. І те, що наша нинішня освіта, при усіх її негараздах,
певною мірою зберігає свої позиції і виглядає краще, ніж решта соціальних інститутів, сталося,
швидше, не завдяки нашому революційному народу, а завдячуючи її консервативному стрижню.
Результат: намагання вирватись із жорстких обіймів старої логоцентричної системи координат
шляхом "приватних" педагогічних ініціатив, що будуються на поспішно видуманих або запозичених у
світових педагогічних авторитетів програмах, способах і методах навчання без будь-яких
обґрунтувань і громадського обговорення, обумовило анархію на усіх рівнях складної освітянської
системи і перетворило реформу освіти в її науково-подібне "питання".
Парадокс п'ятий. Поєднання правового фетишизму з юридичним нігілізмом. Протягом перших із
п'ятнадцяти років незалежності України корені багаточисленних проблем в освітянській політиці
більшість із нас вбачала у відсутності або недоліках законодавчої бази. На ці ж недоліки посилались і
представники виконавчої влади, нерідко, у той же час, ігноруючи ті закони, які вже діяли. Згодом
(практично, до 2000 року) ми отримали всі мінімально необхідні законодавчі рішення щодо системи
освіти, які передбачають і регіоналізацію освіти, і автономізацію вищих навчальних закладів, і
демократизацію управління, і відповідний соціальний захист освітян... Але вони і не виконувались
повною мірою, і не відмінялись. Постійно проголошуючи відданість правовій державі, виконавча
влада, періодично змінюючи свій колір, кожен раз робила і робить вигляд, що закони для неї не
писані, оголошувала їх "неякісними" або "популістськими". Результат: закони є, а живемо – як
можемо.
Для того щоб вітчизняна освіта стала найважливішим індикатором якості життя в суспільстві,
інструментом соціальної та культурної злагоди й стрімкого економічного зростання, потрібно
здійснити принаймні декілька радикальних кроків.
Перший крок. Однією з головних соціально-філософських підвалин стратегії модернізації
українського суспільства повинен стати соціально-освітянський детермінізм, який виступав би не
запереченням, а новою фазою розвитку детермінізму соціально-економічного. Бо означає він не
відмову від визнання визначальної ролі економічного фактору в розвитку суспільства, а визнання
архіважливої ролі освіти в розвитку сучасної економіки як фундаментальної основи суспільного
життя. Звісно, цей крок передбачає серйозні зміни в курсі вітчизняної соціально-економічної політики
і внутрішньої політики загалом, але він (а можливо, лише він один) може повернути благоговіння
перед освітою і наукою в суспільстві, ліквідувати прагматичні й конформістські перекоси у
свідомості молодих людей, вселити соціальний оптимізм в освітян та стати передумовою
інноваційно-технологічного прориву України.
Другий крок тісно пов'язаний із першим. Розробка національної стратегії технологічного
прориву, яка має об'єднати зусилля всіх основних сил суспільства: держави, що має визначити
довгострокову стратегію виходу з технологічної кризи та здійснити вирішальну підтримку науковотехнологічним напрямам та базовим інноваціям; підприємців та власників капіталу, які повинні
спрямувати свої зусилля і кошти на технологічне оновлення виробництва та продукції, рішуче
скоротивши масштаби відпливу капіталів та надмірного споживання; вчених, конструкторів,
технологів, винахідників, від яких у кінцевому підсумку залежить створення, освоєння і розподіл
принципово нових ідей і технологій, що забезпечують зростання конкурентноспроможної продукції,
економіки та суспільства в цілому.
Створення в країні пріоритетної освіти і науково-технологічної сфери дасть змогу сформувати
критичну масу підтримки освітянських та інноваційних реформ у суспільстві. Інноваційна ідеологія,
інноваційна культура, інноваційні стимули стануть ключовими у загальнодержавній ідеології
розвитку. Більше того, з освітою і наукою пов'язаний і пошук об'єднавчої ідеї для України, яка
сприяла б подоланню політичних та економічних суперечностей регіонів. На моє глибоке
переконання, такою ідеєю, яка могла б об'єднати усіх та кожного, мобілізувати ресурси та надати
поштовху для руху вперед, є досягнення нового розвитку суспільства. Його можна забезпечити на
основі якісно нових знань, втілюючи передові технічні досягнення в конкурентноспроможну
економіку та забезпечуючи високі стандарти життя.
Третій крок. Реформа освіти – системна, прозора і науково обґрунтована. Реформа не задля
реформи або задля руху в Болонський процес, а реформа задля підвищення рівня якості освіти, яка б
забезпечила життєвий успіх людини й суспільства загалом. А це передбачає масштабну
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інвентаризацію системи освіти, її об'єктивний моніторинг з можливою структурною реорганізацією і
добудовою її окремих ланок. Звісно, в епіцентрі усіх освітянських трансформацій повинен бути зміст
освіти. Втілений у державних стандартах, навчальних програмах, підручниках та інших методичних
ресурсах, він має постійно оновлюватися відповідно до потреб кожного конкретного періоду. Але
забезпечити цей динамізм змін можна лише на шляху відходу від надмірної централізації у
визначенні змісту освіти. Нова, модернізована модель освіти повинна будуватися на двох рівнях:
нормативному (загальнодержавному) – за державними стандартами освіти та вибірковому
(регіональному), який повинен бути виключно компетенцією регіонів та навчальних закладів. При
цьому загальнодержавна складова змісту освіти, яка має забезпечувати єдиний рівень
фундаментальної освіти, не повинна перевищувати більше 70 відсотків, а вибіркова має складати
близько 30 відсотків. Лише така модель може змінити спрямованість навчального процесу,
забезпечити використання засвоєних знань для практичного життя (як професійного, так і
громадського), бути мобільною й здатною до зміни інтеграції освіти, науки та виробництва. Така
модель повинна стати одним із векторів стратегії реформування освіти.
Іншим, не менш важливим вектором у цій справі повинна стати побудова нової економічної
моделі освіти, яка б ґрунтувалася на розширенні джерел фінансування. Насамперед йдеться про
запровадження місцевих податків, кошти від яких адресно спрямовувалися б на освіту та надання
усім навчальним закладам статусу самостійних суб'єктів фінансових відносин; всебічне
стимулювання інвестицій юридичних і фізичних осіб у розвиток освіти; створення сучасної системи
нормування та оплати праці в освіті; визначення пріоритетних напрямів фінансування освіти й
концентрація фінансових ресурсів для їх реалізації; забезпечення ефективності використання коштів
на функціонування й розвиток освіти. Щодо вищих навчальних закладів, то тут, крім державного
замовлення й фінансування за рахунок фізичних або юридичних осіб, варто запровадити принципово
нову форму державного індивідуального кредитування. Крім того, слід переглянути стосунки між
тими, хто готує кадри і хто їх замовляє. Сучасні комерційні структури, банки, отримуючи фахівця,
повинні нести певні витрати за його підготовку в державному навчальному закладі. Обсяги
фінансування освіти і науки мають задовольняти потреби суспільства й особистості в якісній освіті.
Держава зобов'язана послідовно збільшувати видатки на освіту відповідно до норм Закону "Про
освіту".
Реформа в освіті повинна передбачати також повноцінну її демократизацію. А демократизація
освіти – це не лише студентське або учнівське самоврядування. Демократизація освіти вимагає її
децентралізації, регіоналізації в управлінні, автономізації вищих навчальних закладів, гуманізації
відносин між суб'єктами навчання і педагогами і, найголовніше, переходу від державної до державногромадської, а згодом і до громадсько-державної форм управління освітою. До речі, як того вимагає
відповідна законодавча основа розвитку системи органів самоврядування в освіті, що задекларована в
статті 16 Закону "Про освіту" та в основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті.
Четвертий крок. Реорганізація управління освітою. Сучасна система управління освітою є по суті
державною. Вона не враховує регіональні особливості, тенденції до зростання автономності
навчальних закладів, конкурентності освітніх послуг, орієнтації освіти не на відтворення, а на
розвиток. Нова модель управління повинна мати високопрофесійний, аналітичний і прогностичний
супровід. Вона має бути відкритою і демократичною. У ній повинні органічно поєднуватися засоби
державного управління з громадським впливом. А для цього потрібно не лише оптимізувати
організаційно-управлінські структури і здійснити ефективний перерозподіл функцій і повноважень
між Києвом, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами, а й створити систему
моніторингу ефективності управлінських рішень та їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях,
налагодити підготовку й підвищення компетентності управлінців, відпрацювати систему експертиз
освітніх інновацій та узагальнення позитивного досвіду тощо.
П'ятий крок. Кадровий супровід інноваційної економіки важко уявити без нової наукової еліти,
лідерів в освіті, без створення умов для навчання впродовж всього життя. Сьогодні у всьому світі
робиться наголос на неперервній освіті. У більшості високотехнологічних країн світу одночасно
навчається біля 50 відсотків дорослого населення. Тому одним із головних ресурсів інноваційного
розвитку повинно стати створення сучасного механізму функціонування системи підвищення
кваліфікації і загалом задоволення освітянських потреб людини впродовж її життя. Держава має
здійснювати прогноз обсягів і напрямів професійної підготовки в навчальних закладах різного типу та
форм власності, створювати умови для професійного навчання безробітних з урахуванням змін на
ринку праці.
Кардинальних змін вимагає система навчання і виховання талановитої молоді, широкого
залучення її до управлінської діяльності та роботи в університетських технополісах. Сучасній
вітчизняній системі освіти не вистачає Національної програми підтримки обдарованих дітей, яка
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передбачала б на рівні держави чіткі механізми відбору, фінансової підтримки та навчання в
провідних університетських центрах країни. Результативність такого підходу доведена міжнародним
досвідом США, Японії, Фінляндії та інших країн світу.
Лише за цих умов українська освіта може стати конкурентноспроможною в європейському і
світовому освітньому просторі, а людина буде захищеною й мобільною на ринку праці. Зробивши ці
та інші кроки щодо трансформації державної внутрішньої політики та реформування освіти,
українське суспільство має шанс протягом 15-20 років забезпечити впровадження нових і новітніх
інформаційних технологій та суттєво наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності
розвинутих країн світу.
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Саух П.Ю. Качество образования как индикатор жизни информационного общества.
В статье рассматривается роль качества образования как одного из важных индикаторов качества
жизни, инструментов социально-культурного единства и экономического процветания общества.
На основании анализа современного состояния отечественного образования, "парадоксальности" его
реформирования предлагаются "пять конкретных шагов", способных сделать национальную
систему образования эффективной и конкурентноспособной в европейском и мировом
образовательном пространстве.
Saukh P.Yu. The Quality of Education as an Informational Community Life Indicator.
The article examines the role of the education quality as one of the important life standard indicators and the
instruments of socio-cultural unity and economic prosperity of the society. On the basis of the analysis of the
Home education current state and "paradoxicality" of its reformation, "five specific steps" which can make
the National System of education efficient and competitive in the European and world educational spheres
are suggested.
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ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА
У статті розкривається Франкове розуміння національної ідеї в європейському контексті;
досліджуються погляди письменника на національну свідомість як визначальну духовну домінанту
національної сутності індивіда, існування народу та націотворення, показана націотворча функція
інтелігенції, її історичне покликання; аналізуються проблеми єдності української націїї,
взаємовідносин між провідником нації і масами.
Умови недержавності та поневолення, в яких перебувала українська нація впродовж тривалого
часу, примушували українське письменство раз у раз ставити проблему національної ідеї в своїй
творчості на перше місце. Іван Франко, як і кожен великий поет, мав доконечну потребу в одвертій
розмові зі своїм народом, а отже, й написати твори, метою яких було підсумувати, оглянути долю
української нації, осмислити буття свого народу, оцінити його минуле, проаналізувати сучасне,
пройнятися прийдешним.
Цивілізаційна концепція національно-культурного процесу, яку розробляв Іван Франко, була
близька до принципів культурно-історичного універсалізму, антропологізму й гуманізму, що
розгорталися на той час у межах позитивістської історіософії. Його "невгасимий інтелектуалізм ламає
один за одним старі авторитети, прокладає нові шляхи, зіставляє різні концепції буття, застосовує
різні методології пізнання, невпинно нуртує в ширину і глибину, переоцінює і переосмислює, шукає
істину і стремить до ідеальності, а все лише для одного – для збагачення Духу, для самоствердження
себе як Особистості і довколишньої громади як Нації" [1: 15-16]. У пошуках відповіді на
смисложиттєві першопитання національного буття мислитель-гуманіст обгрунтував етикоантропологічне розуміння національної ідеї, а його філософський пошук набув екзистенційнохудожнього характеру. І. Франко став предтечою вольового націоналізму, який повномасштабно
розвинувся лише у міжвоєнну добу (Д. Донцов, Ю. Вассиян, Ю. Липа, Є. Маланюк та ін.).
Франкове розуміння національного сформувалося в процесі вибору між національним і
соціальним, бо епоха, в якій він жив, була епохою імпульсивного "маятника" з протилежними
національно-духовними й матеріалістично-інтернаціональними помислами.
Концепція національної ідеї Івана Франка ґрунтувалася на визнанні нації як неповторного й
самосвідомого суб’єкта історичного процесу, як явища духовно цілісного і єдиного. Природним
утворенням є не нація, а етнос (у Франка "раса"), нація ж є "суцільний культурний організм" [2: 404].
В іншому місці Франко конкретизує це положення, вказуючи, що на історичний "розвій народа"
"накладається природна форма" (географічне положення, раса, мова і под.) і "культурний, отже
набутий зміст" [3: 82]. Етнос, раса – це тіло, матерія, форма, що, тільки запліднившись духом
"культурним, отже набутим змістом", спроможна "скластись" на для-себе-сущу націю. А для
виконання такої місії дух – отой "вічний революціонер", "що тіло рве до бою", – мусить відзначатись
цілим комплексом характеристик, які російський дослідник Л. Гумільов описує містким терміном
"пасіонарність" – здатністю людини чи певної групи людей підпорядковувати своє життя й діяльність
досягненню ідеальних (навіть, якщо вони є ілюзорними) цілей, часто нехтуючи задоволенням
реальних життєвих потреб [4: 12].
Саме такий, на думку Франка, момент самовизначення, самопізнання нації й становить поняття
"національна ідея". Кожна нація має свої специфічні риси, самобутню культуру, традиції, звичаї,
іншими словами те, що в сучасній науці називається генокодом чи генотипом. Людина, родина, рід у
своїх національних "обрамленнях" (зі своїми неповторними архетипами, психікою, предками,
віруваннями, традиціями, історією, культурою) – ось "першооснова" нації, а не знаряддя праці, класи
і прошарки між ними. Це означало, що національне творення майбутнього здійснюється на вічних
цінностях духу, який є умовою розвитку будь-яких економічних засад. Не фатум економічного
поступу, а саме суб’єктивний чинник виступає вирішальним, творчим, змістовним при якісному
переродженні інертної, в-собі-сущої етнічної маси в самостійний і самодіяльний національний
організм.
І. Франко чітко бачив, що саме ця національна самореалізація абсолютно необхідна, неуникна, як
шлях розвитку людської цивілізації, оскільки становить невід’ємну, "органічну", "натуральну"
складову процесу, який мислитель уважав визначальним, сутнісним для всієї новітньої історії,
"найбільш характерним для ХІХ в.", – процесу "е м а н с и п а ц і ї л ю д с ь к о ї о д и н и ц і" [5:
292]. Без цієї складової людина неминуче робиться "неповною", "уломною": "Все, що йде поза рами
нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до
панування одної нації над другою, або хоробливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими
© Козловець М.А., 2006
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"вселюдськими" фразами покрити с в о є д у х о в н е в і д ч у ж е н н я в і д р і д н о ї н а ц і ї" [6:
284].
У статті "Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі" мислитель дає глибоке визначення
нації, під якою розуміє "суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й
політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла, та при тім
податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських
культурних набутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна держава не може
остоятися" [2: 404].
Для І. Франка було очевидним, що "консолідування якихось вольних міжнародних союзів для
осягнення вищих міжнародних цілей… може статися аж тоді, коли всі н а ц і о н а л ь н і змагання
будуть сповнені і коли національні кривди та неволення відійдуть у сферу історичних споминів" [6:
284]. Інакше кажучи, кожен народ, який дозрів до виокремлення себе з-поміж інших, закріпивши
свою окремішність стійким "Я"-етнонімом, закономірно прагне до якомога повнішого розгортання
своїх сутнісних сил, актуалізації потенцій – до діяльнісного самоствердження, і будь-яке намагання
проскочити, зім’яти цей етап рівнозначне насильницькому збідненню змісту світової історії,
порушенню її "органічності".
Завдання витворити з "етнічної маси" українську націю було для поета аж ніяк не "суто
політичною програмою, а, насамперед, проблемою філософсько-антропологічною, оскільки й
національна спільнота, взята як самостійний суб’єкт історії, є для нього, в першу чергу, певним типом
випродукуваної свідомості, цілком співставним із емоційно-вольовою інтенційністю свідомості
індивідуальної" [7: 114].
Франко чітко розумів, що для того, аби нація досягла справжнього розвитку, духовного й
матеріального, вона мусить пройти шлях самоусвідомлення, самореалізації, відчути себе єдиним
організмом, який представляє собі своє власне існування і прямує до нього. Для поета пізнання
минулого свого народу, його історії є важливим чинником національного ренесансу. Ніхто не може
зробити нічого суттєвого в здійсненні великої культурної революції, не долучившись до здобутків
свого власного минулого, а з ним і до досягнень вселюдської культури. Зрозуміло, що І. Франко як
масштабна фігура і видатний митець був вище вузьконаціонального розуміння як політики, так
культури, історії. Він був переконаний, що національна велич – шлях до величі загальнолюдської, у
кінцевому підсумку – планетарної.
Накреслена І. Франком у статті "З кінцем року" (1896 р.) й розвинена в ряді інших праць,
насамперед у статтях "Поза межами можливого" (1900 р.), "Одвертім листі до гал[ицької] української
молодежі" (1905 р.), посланні-заповіді "Мойсей" (1905 р.), програма націотворення, цілеспрямованого
національного будівництва має комплексний, всебічний характер. Каменяр уважав, що ані нова
академія наук, ані тисячі шкіл, ні тисячі книжок і брошур не зроблять Україну суб’єктом історії, бо
потрібна інтегральна праця в усіх галузях – як у культурі, так і в економіці та політиці. На провідне
місце ставився ним і розвиток освіти, преси, збереження мови.
У процесі своєї ідеологічно-світоглядної еволюції та практичної діяльності І. Франко прийшов до
розуміння неможливості вирішення українського питання лише з позицій розв’язання соціальноекономічних проблем. Він критикує надмірну фетишизацію економічних закономірностей, які без
активної діяльності нації не вирішать національного питання. Важливим двигуном національного
розвитку є національний ідеал. Якщо у сфері матеріальної продукції рушієм діяльності стають
індивідуальні потреби, то ще більшого значення у сфері суспільного й політичного життя набуває
ідеал як феномен, зокрема, – національний ідеал [1: 284; 8: 577-588]. Разом з тим поет застерігає:
"Доки не подамо народові надії на соціальну реформу, тобто на поліпшення його матеріального
існування, він не стане гуртом для виборення своєї і нашої політичної незалежності" [9: 55].
Ідеал національної самостійності як культурної, так і політичної лежить, на думку Франка, "з
нашої теперішньої перспективи, поза межами можливого", але водночас він підкреслював, "що
тисячні стежки, які ведуть до його осущення, лежать просто-таки під нашими ногами, і що тільки від
нашої свідомості того ідеалу, від нашої згоди на нього буде залежати, чи ми підемо тими стежками в
напрямі до нього, чи, може, звернемо на зовсім інші стежки" [6: 285].
Не фаталізм матеріалістичного світогляду, а національна ідея, віра в неї й активна діяльність
виведуть нас поза межами можливого. І як заповіт звучить фінальний акорд цього послання до всіх
живих українців: "Ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його,
мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати і ніякий
містичний фаталізм не сотворить його там, а розвій матеріальних відносин перший потопче і
роздавить нас, як сліпа машина" [6: 285].
Для І. Франка, як і для більшості тогочасних теоретиків "національної ідеї", незаперечним було те,
що в створенні нації новітнього типу з народу, який "мовчить, молиться і платить" (М. де Унамуно),
вирішальну роль покликана відігравати інтелігенція, вносячи в маси національну ідеологію. Саме в
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цьому вбачав він найсвятіший обов’язок, історичне покликання молодого покоління: "От тут і стає
перед нами… велика історична задача… – здвигнення нашої національної будови в усій її цілості…
Чи і наскільки ми почуємося до того обов’язку, чи і наскільки совісно, обдумано візьмемося до його
сповнювання, від того буде залежати в дуже великій мірі наша будущина яко нації, здібної зайняти
місце в хорі інших культурних націй" [2: 404].
Іван Франко дає кілька слушних порад своїм землякам щодо їхньої громадянської і політичної
роботи: "Ми мусимо навчитися ч у т и с е б е у к р а ї н ц я м и – не галицькими, не буковинськими
українцями, а українцями без офіціальних кордонів. І се почуття не повинно у нас бути голою
фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні – всі без виїмка – поперед
усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані,
познайомитися з її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо,
до тої міри, щоб ми боліли кождим її частковим, локальним болем і радувалися кождим хоч і як
дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми р о з у м і л и всі прояви її життя, щоб почували
себе справді, практично частиною його.
…Ми мусимо почувати себе не піонерами, але рядовими в великім ряді і не сміємо своїх дрібних,
локальних справ виставляти як справи всенародні, своїх дрібних персональних амбіцій висувати на
першу лінію загального інтересу" [2: 405].
Ця націотворча функція інтелігенції, цілком природно, цікавила Франка головним чином в етикоантропологічному аспекті, позаяк становила сенс і його власного життя, отож очищеною, "вийнятою"
з суб’єктивної реальності його особистісного переживання ніколи не мислилася. Властивий фокус
проблеми "будитель і маса" лежить для Франка в зіткненні цілеспрямованої "деміургічної" активності
"будителя" із, сказати б, опором людського матеріалу, маса-бо не є піддатною, покірною активноформувальному впливові матерії. Цікавим з цього приводу є тлумачення ним Шевченківського
"Посланія…": "…ненароджені ж – се народ, не пробуджений ще з вікової темноти до національного і
суспільного свідомого і свобідного життя…" [10: 69]. Мало задекларувати державну незалежність.
Реалізацію цієї ідеї надзвичайно важко здійснити, коли ідея державності й незалежності ледве жевріє
в отруєній століттями імперським гнітом свідомості вождів і народу.
Але чи була тоді інтелігенція, здатна до цього всеохоплюючого завдання? У своїх працях Франко
справедливо вважав, що тільки відчуваючи себе нацією суцільною та солідарною в духовних та
економічних інтересах, українці знайдуть тут вогонь і запал до праці, якого їм так часто бракує, що
цілою суттю своєю відчують той "спільний ідеал", брак якого багатьох з-поміж нас гонить на поклони
"чужим богам". І причину цього вбачав він у тому, що всі покоління української інтелігенції (і його в
тому числі) були вихованцями або російської, як київські "громадівці", або ж західноєвропейської,
передусім німецької культури, цураються своєї окремішності, у душі соромляться свого походження
[2: 404].
І. Франко з болем говорив про відсутність такої інтелігенції і наполягав на необхідності
формувати та витворювати її, створювати освічену, твердої волі громаду, яка не пошкодувала б своїх
сил для служіння народові. Поет застерігає : "…горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане
нас малими і неприготовленими" [2: 402]. Відтак екзистенційний "страх неготовності" спрямовується
своїм вістрям на кожну свідому "людську одиницю", зобов’язуючи її до практично-дійової
самореалізації в сфері, так би мовити, "національного приготовування", національного освідомлення
мас. Без цього "Україна готова знов опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти
вибиватимують свої мелодії, або в ролі крілика, на якому різні прихильники вівісекції будуть
доконувати своїх експериментів" [2: 404].
Брак віри у свою націю призводив до того, що найкращі українські сили тонули "в общеросійськім
морі", а ті, які залишалися на своєму грунті, попадали в зневіру та апатію. Така зневіра у своїй нації
стала, на думку Франка, головною трагедією й в житті М. Драгоманова, як і більшості представників
української інтелігенції; причиною їх безплідної політичної діяльності й того, що в політиці вони до
кінця життя лишалися "gente Ukrainus, natione Russo" (за походженням українці, за національністю
росіяни).
Іван Франко усвідомлював необхідність переміни національного характеру, вироблення нової
національно-духовної ментальності. Ось як він окреслює головний напрямок змін, що повинні
відбутися в національній свідомості та практичній діяльності: "Наш голосний, фразеологічний та в
більшій частині нещирий, бо ділами не попертий патріотизм мусить уступити місце поважному,
мовчазному, але глибоко відчутому народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Наша
масова інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи іншим припадком були поставлені "на
чоло народу", стали послами, професорами, головами товариств і т.і., мусить уступити місце живій,
критичній праці думок і готовності – все і всюди подати й свій голос у загальній справі, виконувати
дільно, на власне ризико, але з повною свідомістю своє горожанське право. Наша аж до границь
безхарактерності посунена толеранція хиб та слабостей наших ближніх, навіть тоді, коли вони зі
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сфери приватних відносин переходять у сферу товариської та громадської діяльності, мусить
уступити місце живішому моральному почуттю і енергічнійшій реакції против усякої моральної
гнилизни, що грозила б розпаношитися в наших товариських відносинах" [2: 406-407].
Не любить І. Франко й сучасну йому українську еліту – "обважнілу, незграбну, сентиментальну,
що позбавлена гарту й сили волі, так мало здібну до політичного життя на власному смітнику, а таку
плідну на перевертнів найрізнороднішого гатунку" [11: 30].
Як бачимо, І. Франко рішуче та критично виявляє недоліки своїх земляків. Його зізнання звучить
не як демонстрація негативних рис нації, не приниження її, а усвідомлення обов’язку працювати
заради своїх людей, бо патріотизм для Франка "не сантимент, не національна гордість, то тяжке ярмо,
покладене долею на його плечі" [11: 30]. І в цих словах – його любов і синівська відданість Україні.
Поет бачить, що його народ "гноблений, затемнюваний і деморалізований довгі віки, …бідний,
недолугий, непорадний, все-таки поволі підноситься, відчуває в щораз широких масах жадобу світла,
правди та справедливості і до них шукає шляхів" [11: 30].
Проаналізувавши праці К. Маркса, Ф. Лассаля та інших теоретиків соціалізму, Франко доволі
швидко усвідомлює всі хиби соціалістичного вчення, насамперед марксистського зразка, його
невідповідність галицьким умовам, селянському характерові української нації. Розчарування поета
соціалістичним рухом посилилася після невдалих спроб співпраці з польськими соціалістами, які
виразно виявили свій шовіністичний характер, нехтування українськими національними проблемами
на користь відновлення "історичної Польщі".
Саме конфлікт із польськими соціалістами на національному грунті продемонстрував надзвичайно
велике значення соборницької ідеї в поглядах І. Франка. Тоді ж, на початку 1880-х рр., з’являється
відомий цикл віршів "Україна" (не опублікований ні в 20-ти, ні в 50-томнику праць мислителя), де
ферментація національного ідеалу структурувалась у "візію незалежної України". У найвідомішому з
віршів циклу "Не пора", який став одним з українських національних гімнів, поет чітко висловлює
свою позицію: "Не пора, не пора, не пора / Москалеві й ляхови служить! / Довершилась України
кривда стара, – / Нам пора для України жить" [12: 150].
Звертає на себе увагу використання лише терміну "Україна", хоч тоді на позначення всіх
українських земель у Галичині зазвичай вживали термін "Русь-Україна", що також свідчить про відхід
від галицької традиції й перехід на українські соборницькі позиції.
У гімні зучить заклик до національної єдності, класової боротьби: "Не пора, не пора, не пора / В
рідну хату вносити роздор! / Хай пропаде незгоди проклята мара! / Під Украйни єднаймось прапор! "
[12: 150]. Об’єднання українських земель в одну соборну державу для поета було конечною
необхідністю. Він закликав до єднання, плекав віру в те, що Україна "ще не вмерла і не вмре" [13:
479]. Крім того, Франка хвилювала роз’єднаність української нації не так геополітична, як ідейна,
роз’єднаність у підходах до базових духовних підвалин існування народу.
Заклик "єднаймося, українські люде" й не служімо "Москві й ляхови", а дбаймо "для матері", "для
власної хати, щоб газдою, не слугою перед світом стати" (як і в "Наймиті") є й у Франковім вірші тієї
ж пори "Розвивайся ти, високий дубе" [14: 152-153]. Символіка "власної хати", "рідної хати"
розкривається в "Святовечірній казці" як символіка української держави. Русь-Україна демонструє
перед автором свою територію, маркує її кордони й провіщає, що незабаром щезне з неї чужа влада:
"Отсе рідна моя! Отсе моя держава, / Мої терпіння всі, моя будучність, слава: / Дністер, Дніпро і Дон,
Бескиди і Кавказ, / Отсе, сини мої, мій чудний рай – для вас! / Любіть, любіть його! Судьби
сповниться доля, / І швидко власть чужа пропаде з сего поля!" [15: 409].
Осуд розбрату-роздору, ідея згуртованості українців є леймотивними в романі "Петрії і
Довбощуки", романтично-героїчній повісті "Захар Беркут", романі "Борислав сміється", повістях
"Навернений грішник", "Boa constrictor" та інших творах. Він з’єднав українську національну ідею в
могутню національно-державницьку концепцію розвитку, включаючи в її світогляд соціальну
справедливість, ясно проголосив для нашого національного визволення і самовизначення засаду
соборності України: "Від Кубані аж до Сяна-річки / Одна, нероздільна" [14: 152].
Франко бачив, що в складі "великой Российской империи"" прості люди так само, а то й більше
бідують, ніж у Галичині, під Австро-Угорщиною. Це співчуття до знедоленого українського народу
по обидва боки Дніпра робило його справжнім патріотом. Поет був у той час своєрідним мостом
єднання Західної та Східної України. У часописах, які він редагував та видавав ("Товариш", "Житє і
слово", "Kurjer Lwowski" та інших) поруч із класиками європейської літератури Франко постійно
пропагував твори та ідеї східноукраїнських письменників – Лесі Українки, М. Коцюбинського,
М. Драгоманова.
Окрилений революційними заворушеннями у Росії, письменник-провидець усвідомлював, що зі
зміною урядів у Росії незмінним залишиться ставлення до українців та інших недержавних народів.
Мотивуючи досить несподіваний для друзів свій вихід із радикальної партії та вступ до Української
національно-демократичної партії, Франко підкреслював, що теперішня відповідальна "велика хвиля
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вимагає здвигнення одностайної сильної організації серед українців, а не заскорузлих у тіснозорних
гурткових (тобто сектярських) поглядах людей, яка ставила за мету здобути незалежну Україну –
"культурну, економічну самостійність", створити "одноцільний національний організм".
Висловлюючи сумніви щодо участі українства у загальноросійській революційній боротьбі,
І. Франко в статті "З кінцем року" писав: "Серце стискається з болю і досади. Аджеж якби ті люди
були зуміли віднайти український національний ідеал, оснований на тих самих свободолюбних
думках, якими вони були пройняті, і якби повернули були свої великі сили на працю для того ідеалу
серед рідного народа, якби поклали були свої голови в боротьбі за той ідеал, ми були би нині
величали їх пам’ять у ряді найліпших борців і – справа вільної, автономної України стояла б нині в
Росії і в Європі як справа актуальна, що жде свого рішення, і, може, зовсім іншим шляхом ішов би
розвій молодих українських поколінь" [16: 136].
Разом з тим Іван Франко був проти реваншу над Росією "за довговіковий диктат", тому що
проголошував постулат золотих мостів дружби між народами. Треба тільки будувати такі мости на
добре укріплених берегах – берегах державності, оскільки тільки незалежна держава може бути
гарантом дружби з такими ж незалежними державами та їх народами.
Ідеал України як незалежної держави був недосяжним, тому ілюзія федерації "під одним дахом" з
Росією не здавалась такою наївною, особливо з урахуванням відсутності її реального зразка. На
певному етапі вагання між федерацією і сепарацією були і в І. Франка (як і в Б. Грінченка,
М. Драгоманова, Лесі Українки і навіть М. Грушевського), однак переважає ідея незалежності
України. Так, у схвальних рецензіях (1895 р., 1900 р.) на випуски брошури Ю. Бачинського "Ukraina
irredenta" ("Незалежна Україна") він пише: "Україна не тільки існує, але мусить раніше чи пізніше
статися самостійною державою"[17: 390]. Франко був упевнений, що проблема "політичної
самостійності України… ввійде на порядок денний політичного життя Європи і не зійде з него, поки
не осущиться" [17: 391].
У статті немає згадки ні про автономію України, ні про її федеральний зв’язок з іншими країнами.
На противагу тим, що мислили їх як перший ступінь національного життя, всіляки "союзи" тут
виключаються зі сфери найближчих завдань.
У вірші "Сідоглавому" (1897 р.) І. Франко відповів своїм опонентам стосовно любові до України:
"…твій патріотизм – / Празнична одежина, / А мій – то труд важкий, / Гарячка невдержима. / Ти
любиш в ній князів, / Гетьмання, панування, – / Мене ж болить її / Відвічнеє страждання. / …Я ж не
люблю її / З надмірної любови" [18: 184]. Будь-яке відчуження від своєї нації письменник не
сприймав і неодноразово акцентував: він – українець й іншої батьківщини, окрім України, собі не
бажає.
Поет відчував себе українцем, тому що вело його до цього "передовсім почуття собачого
обов’язку. Як син селянина-русина, вигодований чорним селянським хлібом, працею твердих
селянських рук, почуваю обов’язок панщиною всього життя відробити ці шеляги, які видала
селянська рука на те, щоб я міг видряпатись на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють
вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм – то не сентимент, не національна гордість, то тяжке
ярмо, покладене на мої плечі. …скинути його не можу, іншої батьківщини шукати не можу, бо став
би підлим перед власним сумлінням. І якщо щось полегшує мені нести це ярмо, так те, що бачу
руський народ, який, хоч гноблений, затемнюваний і деморалізований довгі віки, який хоч і сьогодні
бідний, недолугий і безпорадний, але все-таки поволі підноситься, відчуває в щораз ширших масах
жадобу світла, правди та справедливості і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для цього
народу, і ніяка праця не піде на марне" [10: 30]. Однак через хворобу, яка особливо мучила його
останні 15 років життя, І. Франко не зміг повноцінно включитися в процеси формування модерної
української нації.
У спадщині І. Франка є твір, який став пророчим для всього українського народу. Це поема
"Мойсей". Пошуки мудрого пастиря, вождя свого народу, мудрого "менеджера-царя" – характерне
явище для поетів і філософів. Згадаймо хоча б Шевченкове "чи ми діждемось Вашингтона?".
Звертався до цієї теми й Франко: "Народе мій, замучений, розбитий, / Мов паралітик той на
роздорожжу, / Людським презирством, ніби струпом, вкритий! / Твоїм будущим душу я тривожу, /
Від сорому, який нащадків пізних / Палитиме, заснути я не можу. / Невже тобі на таблицях залізних /
Записано в сусідів бути гноєм, / Тяглом у поїздах їх бистроїзних? " [19: 212].
Тема подолання рабства була, є і ще, напевно, буде особливо актуальною для народу України. Бо
його пастирі та поводирі, на відміну від Мойсея, часто свідомо плутали власні інтереси з народними.
За гетьманську булаву торгували майбутнім. Інакше уявляв собі народного лідера Франко: "Все, що
мав у житті, він віддав / Для одної ідеї, / І горів, і яснів, і страждав, / І трудився для неї" [19: 216].
Питання виявляється не тільки в тому (як здавалось Мойсеєві досі), щоб юрба в своїй вітчизні
усвідомила себе народом, а значить, і стала ним de facto (в перекладі на мову українських реалій – не
тільки в тому, щоб, визволившися з-під колоніального гніту, здобути незалежність), а в тому, яким
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саме народом вона стане, яку життєву філософію виробить цей новонароджений до самостійного
буття колективний суб’єкт історії [7: 113]. Він впроваджує поняття "духовної вітчизни": "Лиш
дрібненький задаток її // Вам отся Палестина" [19: 262], – розтлумачує Єгова своєму заблуканому
пророкові. Драматично розполовинений між "скарбами землі" й "скарбами духа", між ситим спокоєм
і ненастанним духовним голодом, "невгасаючою тугою" за недосяжним. Йдеться не лише про
національне пророцтво Мойсея, але й про драму взаємин пророка, наділеного вищим "знанням", та
народу, не спроможного оцінити таке "знання".
На думку І. Франка, гіршим лихом для нашого національного розвитку, ніж навіть урядові
заборони українського слова, був настрій, що опанував певною частиною суспільності, – настрій
"байдужий, а навіть ворожий для розвою української національности". У кінці життя письменник
дійшов до логічного висновку, що шлях до української політичної самостійності проходить, у першу
чергу, через бажання українського народу хотіти цього. Тому життєво важливою стала потреба
морально-політичного та психологічного визрівання народу до рівня свідомого державотворця із
розумінням мети національної самостійності.
Напередодні глобальних революційних потрясінь Франком оволодівало передчуття неготовності
українців до практичної реалізації національної ідеї. Гальванізована маса, лебонівська "юрба", що
знаходиться під владою несвідомих інстинктів, на погляд Франка, ще не є народом, не є колективним
суб’єктом історії. Потрібен пасіонарний поштовх, який би вирвав його з сонно-інертного існування,
спричинив би одномоментний перехід від поступового накопичення кількісних змін до нової якості –
від юрби до народу. Функцію такого пасіонарного поштовху й виконує Мойсеєва смерть чи радше,
зникнення, відсутність Мойсея на горі, його не-буття, пустота: "І було те "нема", / Мов жах смерті
холодний. / Чули всі: щезло те, без чого / Жить ніхто з них не годний" [19: 262-263]. І бунтуєтьсяповстає він у кінцевому підсумку, саме опираючись цій новоутвореній пустоті, тобто, це і є в чистому
вигляді "бунт духа": "Із номадів лінивих ся мить / Люд героїв сотворить" [19: 264]. Місія герояінтелігента завершилась – з "маси" вискристалізувався "народ-творець". Отже, Мойсея "не признано"
й вигнано не народом, а юрбою (недонародом) – отим "кочовиськом ледачим" [19: 214], що постає з
перших розділів поеми. Обраний богом народ покликаний пройти тяжкий шлях випробувань для
того, аби, "розбивши всі карби", "розвіятись в світ здобувань" уже як "народ-творець", "народ духа",
який здолав притягання земних царств.
Ім’ям Івана Франка позначена боротьба за модернізацію України в новітній історії на
європейських цивілізаційних засадах ХІХ століття та пошук контурів нашої епохи. Відчувши ритми
доби, осмисливши минуле, він указав нації на єдино правильний шлях – шлях свободи, національної
суверенності, шлях побудови своєї державності.
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Козловец Н.А. Философия национальной идеи в творчестве Ивана Франка.
В статье расскрывается понимание И. Франком национальной идеи в европейском контексте;
исследовано взгляды писателя на национальное сознание как определяющую духовную доминанту
национальной сущности индивида, существования народа и формирования нации; показана
созидательная функция интеллигенции, ее историческое призвание; анализируются проблемы
единства украинской нации, взаимоотношений проводника нации и масс.
Kozlovets M. A. The philosophy of the national idea in Ivan Franro’s works.
In the article Franko’s understanding of national idea in the European context is opened up, Franko’s views
on national consciousness as determining spiritual dominant of national essence of individual, existence of
people and nation formation are investigated. The article deals with nation creation function of intelligentia,
its historical calling; the problems of the Ukrainian nation unity, relationships between the nation guide and
the masses are analyzed.
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ ПІД ЗНАКОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто взаємозв’язки між глобалізацією і розвитком вищої школи, визначено
особливості цих процесів у США та вказано на спільні та відмінні риси у сфері німецької і російської
університетської освіти. Автор докладно зупиняється на співставленні державних і приватних
навчальних закладів; ефективну діяльність та великий потенціал останніх підкреслюють конкретні
приклади. Обґрунтовано необхідність проведення реформ у західноєвропейській системі вищої
освіти, які виходять за рамки Болонського процесу, і разом з тим проаналізовано однобічні тенденції
до модернізації ( розраховані на явно "віртуальний" університет), а також ризики, пов’язані з
федеральною реформою, до якої так прагнуть німці.
Останнім часом у світі зростає переплетіння людей, матеріальних благ, інформації і капіталу,
передбачене ще Марксом для капіталізму XIX століття. Після другої світової війни за домінування
США воно охопило вже більшість континентів і після розпаду Радянської імперії набуло невідомої до
цих пір якості. Нововведення в інформаційних технологіях викликали економічну інтеграцію із
певними негативними суспільними, культурними й економічними наслідками, які стають помітними
у всіх частинах світу і які вже не можна подолати в традиційних національно-державних межах.
Рушійною силою глобалізації є ринкові механізми, які водночас прискорюють наукові, технічні та
природознавчі розвідки. Ця діалектична взаємодія впливає також на розвиток вищої освіти:
порушуються нові питання, а старі відповіді повинні знову братися під сумнів.
Актуальним у цьому плані виявляється співставлення приватних і державних вищих навчальних
закладів, а також вивчення умов, що сприяють розвитку еліти суспільства. Набутий досвід Німеччини
у цій сфері розглядається не ізольовано, а у європейських масштабах, із урахуванням існуючих
відмінностей від систем вищої освіти США та Російської Федерації.
Особливості сфери вищої освіти у США
Майже на всій території континентальної Європи вища освіта сьогодні ще значною мірою
фінансується та керується державою. У США, навпаки, розвиток відбувався в іншому напрямку;
відмінності між приватними та державними вищими навчальними закладами значною мірою стерті. І
ті, й інші відносно незалежні, мають правовий, майновий, кадровий та договірний суверенітет. Їх
діючий президент може рекламувати свої нові ідеї у суспільстві, збирати гроші і втілювати в життя
програми, за які відповідає саме навчальний заклад. Для цього йому не потрібні нові, затверджені
Парламентом закони, дозволи міністра тощо.
Після того як США у 50-ті роки майже повсюди почали приймати студентів, ураховуючи
насамперед їх здібності (а не фінансові можливості!), вони змогли стати привабливими для
найталановитіших молодих людей з усього світу. Щодо цього американські університети
парадоксальним чином більш відповідають уявленням Вільгельма Гумбольдта, ніж їх
континентально-європейські відповідники, отже вони певним чином підготовлені до глобалізації.
Враховуючи загострення конкуренції в науково-дослідних і технічних розробках, вони успішно
залучають до себе "найсвітліші голови": із 2 мільйонів молодих людей в усьому світі, які за 20
останніх років навчалися за кордоном, більшість припадає на Сполучені Штати. Також кожен сьомий
німецький молодий учений їде туди після захисту дисертації щонайменше на деякий час.
Система вищої освіти США багатогранна, децентралізована, вона характеризується автономією
навчальних закладів і здоровою конкуренцією цих закладів між собою. Всього у США приблизно
4200 університетів, серед яких приблизно 1700 державних. Хоча останні становлять лише третину від
загальної кількості, проте у них навчаються дві третини всіх студентів країни.
Найразючіша відмінність від європейської системи вищої освіти полягає у тому, що частка
державного фінансування навіть державних університетів є відносно невеликою, в середньому вона
становить лише 32 % (приблизно $ 41,5 млрд.). 12 років тому цей показник становив ще близько
50 %. Інша відмінність від Німеччини полягає у тому, що прибутки приватних вищих навчальних
закладів Америки лише на 6 % складаються із державних субсидій; раніше це було 20 % [1]. Це
змушує навчальні заклади, з одного боку, підвищувати плату за навчання, з іншого – вони
використовують так званих дійних корів: магістерські програми (насамперед для іноземців) і
активний збір коштів (найчастіше через колишніх студентів).
Вищі навчальні заклади у Німеччині та Росії
Коріння європейського університету лежить у монастирських школах та школах при
кафедральних соборах, у яких готувалися переважно духовні особи для церковної служби. Лише на
© Уве Кленнер, 2006
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початку новітнього часу з’явилися навчальні заклади університетського типу, засновані меценатами
та містами. Передусім у Німеччині XIX століття став помітним тісний зв’язок університету з
державою: на гуманітарних факультетах зростали майбутні державні чиновники. Як і у всій
континентальній Європі, у Німеччині до цього часу переважають державні вищі навчальні заклади,
які держава через законодавство, керування і фінансування постійно контролює [2]. Але, незважаючи
на це домінування, вищі навчальні заклади мають певну автономію, яка на заході континенту є більш
відчутною, ніж на сході.
На відміну від США і Англії, приватні навчальні установи у Німеччині і Росії відносно молоді;
вони почали розвиватися лише у 80-ті роки минулого століття, проте ще у Російській імперії існували
так звані "неурядові навчальні заклади". Не розглядаючи специфіку окремих приватних навчальних
закладів, можна визначити такі їх спільні риси:
1. Аж до новітнього часу в більшості з них – на відміну від державних установ – значущість
наукових досліджень є досить незначною.
2. Вони є також відносно невеликими: так, кількість студентів приватних вищих навчальних
закладів у Російській Федерації складає 500-700, у Німеччині – часто лише 100 [3].
Можливість вибору спеціальностей у приватних вищих навчальних закладах найчастіше є
обмеженою. Ще донедавна цей вибір обмежувався переважно декількома (модними)
спеціальностями, які користувалися підвищеним попитом і які не пропонувалися у державних
закладах, або пропонувалися у недостатній кількості (порівняно з попитом). (Сьогодні
відчутною є необхідність підготовки менеджерів екстра-класу і фахівців з інформаційних
технологій).
3. Усі приватні вищі навчальні заклади мають право самі вибирати студентів і підвищувати плату
за навчання. Якщо метод відбору визначається не лише "платоспроможністю" претендента, ці
заклади мають реальний шанс приймати найталановитішу частину студентської молоді.
Поряд із зазначеними спільними рисами існують помітні відмінності між двома країнами.
Насамперед це кількісний аспект: у 2004 році у Німеччині було не більше 100 приватних (уключаючи
церковні) вищих навчальних закладів. Це становило 28,7 % від загальної кількості. На противагу їм
існувало 236 (відповідно 71,3 %) державних навчальних закладів [4]. У цей же час у Російській
Федерації було вже 578 (відповідно 46,9 %) недержавних і 654 (53,1 %) державних вищих навчальних
закладів [5].
До того ж російські приватні навчальні заклади у порівнянні з німецькими є переважно
національними установами. У Німеччині ж, навпаки, серед приватних закладів дуже багато
інтернаціональних, у яких безпосередньо працюють іноземні партнери. Отже, слід відзначити
відносно велику кількість іноземців як серед викладачів, так і серед студентів.
Російські приватні навчальні заклади є справді "недержавними" у тому сенсі, що їх фінансування
відбувається виключно за рахунок приватних коштів, таких як: плата за навчання, надходження від
різних фондів, пожертвування тощо. А німецьким приватним навчальним закладам значні кошти
надаються із державного бюджету, без цих надходжень вони навряд чи змогли б вижити. Нові
приватні заклади, засновані в 90-ті роки, отримали солідну "допомогу при народженні" від окремих
федеральних земель. Зрозуміло, що це державне субсидіювання є постійним предметом різких
суперечок. Уряду дорікають у тому, що він надає велику фінансову підтримку нещодавно утвореним
приватним університетам, у той же час у державних вищих навчальних закладах, які все ще готують
принаймні 98% студентів у Німеччині, відбувається скорочення штатів та зменшується фінансування
[6].
Слід зауважити, що російські приватні вищі навчальні заклади піддаються порівняно суворому
державному контролю. Цей контроль, хоча начебто і спрямований на дотримання визначених
національних стандартів якості освіти, на практиці означає цілу низку можливостей упливу, проте
така ж опікунська наглядова позиція існує там і щодо державних закладів.
У Німеччині лише в останні роки були засновані незалежні акредитаційні агенції, які в більшості
випадків працюють, ураховуючи фахову специфіку навчальних закладів. Національна Акредитаційна
Рада, якій підпорядковані агенції, складається із представників федеральних земель, представників
навчальних закладів (ураховуючи студентів), а також представників виробничої практики. Ця Рада
акредитує агенції, які, у свою чергу, розглядають та дають експертну оцінку спеціальностям. Якщо ця
оцінка є позитивною, вищі навчальні заклади або спеціальності отримують печатку якості
Акредитаційної Ради.
Відмінності між державними вищими навчальними закладами обох країн
Дотепер існувало принаймні дві відмінності: по-перше, плата за навчання, яка в Росії вже з
1991 року підвищується (може підвищуватися), і, по-друге, умови вступу до вищого навчального
закладу. Отже, російська система вищої освіти втрачає привабливість і потужність через те, що
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науково-дослідна робота сконцентрована значною мірою в інститутах Російської Академії Наук (як
це було раніше у Радянській імперії).
Звичайно, право пропонувати поряд або додатково до навчальних місць, що фінансуються
державою, платні навчальні місця (як у приватних навчальних закладах) було зумовлено переважно
тяжким фінансовим станом країни. Ці платні навчальні місця можна також інтерпретувати як прояв
низького престижу, який університетська освіта мала у пострадянському суспільстві. Водночас за цим
відчувається намір держави дозволити і державним вищим навчальним закладам брати участь у
приватних інвестиціях у освіту [7]. Вже у 2004 році у державних навчальних закладах кількість так
званих "студентів-платників" становила 31 %, а фінансові потреби цих навчальних закладів лише на
45 % могли покриватися із державного бюджету [8].
У той час, коли у Радянському Союзі дискримінація через певні політичні мотиви або
походження, яка призводила до втрати талановитих абітурієнтів, то сьогодні це відбувається лише
через те, що багатьом не вистачає коштів на навчання.
У Німеччині лише на початку 2005 року Федеральний Конституційний суд дозволив плату за
здобуття першої вищої освіти. Спираючись на це, шість (західних) федеральних земель вирішили
ввести цю плату на наступний рік, чотири інших готують відповідні закони для її впровадження. У
зв’язку з цим викликає побоювання можливий ажіотаж навколо ще безплатних університетів (серед
яких і столичні).
Інакше, ніж це загальноприйняте на міжнародному рівні, здійснюється прийом до державних
вищих навчальних закладів Російської Федерації. Це відбувається ще через вступні іспити, а
результати випускних іспитів на атестат про середню освіту мають при цьому другорядне значення.
(Як і в Україні, ці вступні іспити в майбутньому будуть замінені єдиними уніфікованими випускними
іспитами в середній школі, які водночас будуть вважатися вступними до вищого навчального закладу,
щоб таким чином унеможливити корупцію).
У Німеччині ж, навпаки, у державних вищих навчальних закладах немає окремих вступних іспитів
за незначним винятком (як, наприклад, у художній освіті); право на навчання здобувається тільки
після складання випускних іспитів на атестат про середню освіту. (У приватних вищих навчальних
закладах тим часом практикуються іспити й співбесіди. У цьому відношенні вони мають певну
перевагу в конкуренції з державними закладами, коли йдеться про залучення "найсвітліших голів").
Але після багаторічної суперечки здійснено нарешті прорив у цьому напрямку, оскільки державні
вищі навчальні заклади самі можуть вибирати більшість студентів, щонайменше на ті спеціальності,
де існує кількісно обмежений набір (медицина, юриспруденція, архітектура тощо).
Необхідність проведення реформ у Німеччині: актуальні кроки і дискусії
Турбота про конкурентоспроможність вищої освіти Німеччини на міжнародному рівні та її
наслідки для економічного й технологічного розвитку в епоху глобалізації здається виправданою.
Так, наприклад, показовим є результат дослідження Шанхайського університету Джао Тонг, який
вивчав наукові та навчальні досягнення 500 університетів у всьому світі: два перших місця займають
американські університети – Гарвардський і Стенфордський. Усього серед десяти найкращих вищих
навчальних закладів знаходяться шість інших університетів США і два англійських, у той час як
перший німецький університет стоїть на 48 місці. Це Мюнхенський державний Людвіг Максиміліан
університет [9].
Відповідальні суспільні установи усвідомлюють, що ця ситуація неприпустима і неприйнятна,
адже науково-дослідні й дослідно-конструкторські розробки традиційно є основою технологічного і,
зрештою, економічного прогресу. А прогалини або недоліки в німецькій системі вищої освіти є
суттєвою причиною того, що технологічне відставання від США в останні десятиліття не можна було
ліквідувати.
У дискусіях щодо можливих виходів із цієї ситуації здобула визнання точка зору, що необхідно
цілеспрямовано сприяти підготовці еліти в суспільстві й не залишати це більше поза увагою. Отже,
підготовка "елітних фахівців" уважається бажаною метою і більше не є ідеологічним табу через те,
що вона зачіпає ідею рівних можливостей. У минулому році федерація і землі домовилися про так
зване елітне змагання. На початку 2006 року в першому турі було вибрано 15 вищих навчальних
закладів, які змагаються за заохочувальну суму в € 1,9 млрд. Восени цього року будуть остаточно
визначені переможці серед провідних закладів. Але для того щоб у цьому змаганні не постраждало
покращання умов навчання в цілому, міністр освіти ініціювала нове змагання, яке "повинно
раціонально розвивати ідею еліти" [10].
Не тільки Німеччина, а й увесь Європейський Союз намагається під тиском глобалізації здобути
або створити провідні позиції в науково-дослідних розробках. Ядро цього плану – Європейський
технологічний інститут як протилежний полюс славетного Массачусетського технологічного
інституту в США. Елітна мережа Європейського Союзу повинна бути доповнена п’ятьма найкращими
вищими навчальними закладами Союзу, які – як і в Німеччині – можуть добиватися права належати
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до цієї мережі. Однак фінансові можливості й термін такого перетворення залишаються ще
невирішеними.
Незважаючи на початкові труднощі й зволікання на шляху втілення постанов Болонської
конференції 1999 року є реальні успіхи. До 2010 року в усій Європі фахова підготовка повинна бути
уніфікована і складатися із двох ступенів: бакалавр і магістр. Дві фази полегшать студентам
можливість змінювати під час навчання місце, де вони здобувають вищу освіту, і спеціальність. У
багатьох спеціальних вищих навчальних закладах Німеччини колишній навчальний процес
трансформований у практично орієнтовану підготовку бакалаврів, деякі з них також дають змогу
продовжити навчання для здобуття ступеня магістра. В університетах залишилася колишня
фундаментальна теоретична підготовка, а для бакалавра вона була доповнена ще двома або трьома
практично орієнтованими семестрами. Нещодавно було запропоновано заради престижу
використовувати у німецькому університетському дипломі звання "магістр/дипломований інженер"
[11].
Можливі ризики щодо європейської системи вищої освіти виходять на сьогодні з умов,
передбачених Генеральною Угодою про торгівлю у сфері послуг, які, власне, включають усі види
послуг у сфері освіти. Отже, існує реальна загроза повної лібералізації та комерціалізації, оскільки в
майбутньому ймовірно втратить свою чинність надзвичайний договір Європейського Союзу, згідно з
яким державам ЄС надається право субсидіювати навчальні заклади. Тоді освіта і наука навряд чи
будуть загальнодоступним товаром. Викладачі вищих навчальних закладів і політики застерігають
також від небезпек роздробленості в освіті, оскільки федеральна реформа, до якої так прагнуть німці,
призведе до повного відходу Федерації від відповідальності за університети.
Німецько-європейські приклади успіху
Париж – Лондон – Берлін. Або Турін – Лондон – Париж. Або краще Мадрид замість Туріну?
Перед цим рішенням стоять студенти Вищої школи економіки ESCP–EAP. Адже для підготовки
менеджерів, придатних для роботи за кордоном, "кузня" еліти має в Європі п’ять навчальних закладів,
один із яких знаходиться у Берліні. Студенти приїздять із більш ніж 15 країн та після трирічного
навчання отримують ступінь бакалавра у трьох країнах та на трьох мовах. Це повинно сприяти тому,
що випускники будуть мобільними, будуть легко і швидко пристосовуватися до різних умов.
Теоретична підготовка доповнюється практикою, яка проходить у кожній із трьох країн. Наприкінці
навчання випускники мають до трьох свідоцтв про освіту і, як правило, таку бажану міжнародну
посаду менеджера. Але для цього необхідно інвестувати не лише зусилля та працю, але й понад
€ 6000 за рік навчання.
Майже в усіх рейтингах юридичних університетів попереду знаходиться розташована у Гамбурзі
юридична школа Букеріуса. Цьому дотепер єдиному приватному вищому навчальному закладу з
юриспруденції лише п’ять років. Навчаються тут по триместрах, 60 годин на тиждень. Через чотири
роки навчання складають перший державний екзамен. Студенти навчаються у невеликих групах і
особисто знають свого професора. Крім того, цілодобово працює бібліотека, на всій території
університету можна працювати з портативним безкабельним комп’ютером. Правда, за весь термін
навчання необхідно заплатити € 36000, але менш заможним пропонуються різноманітні творчі моделі
фінансування.
Католицький університет у Ейхштетті, традиції якого сягають 16 століття, – єдиний католицький
університет на німецькомовному просторі. У ньому навчається 3000 студентів. Університет відомий
таким напрямом підготовки, як журналістика. 120 майбутніх медіа-професіоналів отримують там
освіту, маючи досвідчених наставників та тісний зв’язок із практикою. Особливістю цього
університету є те, що тут повинні готуватися журналісти з високими моральними принципами. Також
на інших факультетах критично розглядаються результати досліджень на основі віри. При цьому
університет відкритий для всіх конфесій, навчання у ньому безкоштовне.
Висновки
Оскільки у засобах масової інформації приватні навчальні заклади знову і знову згадуються як
зразок, виникає враження, що "приватний" є синонімом "чудового". Це відбувається з певних причин.
Приватні навчальні заклади у Німеччині дійсно є відповіддю на дефіцит державних, а також на старі
закостенілі структури успадкованої системи університетської освіти. Однак, незважаючи на багато
ініціатив і прикладів, які варто перейняти, вони не є ідеальним шляхом. Нереальним є намагання
абсолютно вилучити державу із фінансової відповідальності. Як показує практика, розвинута система
освіти з широким вибором спеціальностей, із різноманітними можливостями не може обійтися без
державного фінансування.
Але навіть якщо приклад приватних навчальних закладів не можна цілковито перенести на
державні, все-таки вони показують надійні шляхи, які надають їм та їх студентам переваги у
глобальній конкуренції, а також зменшують навантаження на бюджет країни. Тоді як уведення плати
за навчання і відбір самими навчальними закладами студентів уже стало реальністю, за цим іде також
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скасування статусу державних службовців у викладачів вищих навчальних закладів та більш гнучка
політика щодо посадових обов’язків. Раціонально використати отримані таким чином свободи в
межах структур, які зростають і розвиваються, не завжди просто. Університети повинні визначити
основні сфери діяльності, сконцентруватися на них і цілеспрямовано їх розвивати і вдосконалювати.
Це, звичайно, може означати, що менш активні підрозділи потрібно буде закривати – рішення, яке у
правовій державі може викликати протести та скарги звільнених співробітників. Але оскільки з
огляду на зростаючу глобальну конкуренцію вже не можна уникнути болісних і непопулярних кроків,
необхідно зважитися на внутрішні випробовування і витримати їх.
Взагалі слід краще використовувати науковий потенціал вищих навчальних закладів, щоб
самотужки зміцнити їх фінансування. Це потребує як створення або удосконалення ефективних
рекламних заходів, так і взагалі більше професіоналізму в менеджменті. До завдань менеджменту
належить робота з колишніми студентами, а також організація практики і працевлаштування. Вищий
навчальний заклад забезпечує місцем для проходження практики і дбає про студента аж до початку
його трудової діяльності. Ці зусилля сприяють загальній ідентифікації студентів із навчальним
закладом. Якщо робота колишніх студентів успішна, то таким чином випускники забезпечують
студентів молодших курсів місцями для проходження практики і допомагають вищому навчальному
закладу фінансово, що також іде на користь наступним поколінням студентства. Колишні студенти –
це майбутнє вищого навчального закладу.
Крім того, збільшення квоти для іноземних студентів, сприяння обміну викладачів та студентів з
іноземними навчальними закладами, а також більша пропозиція англомовних заходів ймовірно
зможуть відповідати майбутнім вимогам.
Чи належить "віртуальному університету" майбутнє?
Незаперечними є переваги мультімедійної освіти: вона заощаджує кошти, є більш незалежною
щодо місця розташування, інтенсивнішою, вона може прискорити процес отримання інформації.
Однак надмірна концентрація на навчанні через комп’ютер (з його компонентами: телевикладанням,
теленавчанням і телекерівництвом) містить певні ризики: швидкий та гнучкий виклик інформації
може декого переобтяжувати і збіднювати людські контакти, спілкування. Отже, прагнення так
званих експертів, які вже будують суто "віртуальні вищі навчальні заклади" [12], викликають
занепокоєння. Хто вважає, що нові можливості використання Інтернету можна було б інтерпретувати
у тому сенсі, що відтепер питання полягає лише в тому, щоб перетворити інформацію (як знання) у
дію, робить хибний висновок. Якби це було так, тоді б це був досить легкий, безперервний процес,
суто технічна операція. Але те, що відрізняє інформацію від знань і мотивує (не кажучи вже
виправдовує) крок від знання до дії, – ці питання тоді зовсім не розглядаються.
Для того, кому "менеджмент" здається новим магічним словом, яке творить дива і вирішує старі
традиційні проблеми викладання і навчання, не мають ніякого значення людські якості, часто
незрозумілі ціннісні пріоритети, двозначності в інтерпретації дійсності, які вже століття завдають нам
труднощів, а також чарівність спільних пошуків правди, привабливість викладання і навчання при
безпосередньому особистому спілкуванні. А у навчанні через Мережу все відбувається дуже швидко,
натиском комп’ютерної миші, все є керованим і прогнозованим.
Не маючи наміру "нападати" на техніку, яка може бути надзвичайно корисною і поза якою ми не
хочемо і не можемо залишатися, слід зазначити, що при всій необхідній модернізації наших
навчальних закладів ідеться і про збереження прив’язаного до регіону і часу колишнього закладу –
університету, у якому зустрічаються люди із плоті і крові, реальні люди, з їх унікальним життєвим
досвідом та їх здатністю до абстракції і самодистанції, а також з їх правдивістю і зв’язаністю
інтересів.
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Матеріал надійшов до редакції 1.09.2006 р.
Кленнер У. Тенденции и проблемы развития университетов под знаком глобализации.
В статье рассмотрена взаимосвязь между глобализацией и развитием высшей школы,
проанализированы особенности этих процессов в США и определены общие и отличительные черты
немецкого и российского университетского образования. Автор детально останавливается на
сопоставлении государственных и частных учебных заведений; эффективную деятельность и
огромный потенциал последних подчеркивают конкретные примеры. Обоснована необходимость
проведения реформ в западноевропейской системе высшего образования, которые выходят за рамки
Болонского процесса. Наряду с этим проанализированы односторонние тенденции модернизации,
которые рассчитаны на явно "виртуальный" университет, а также риски, связанные с федеральной
реформой, к которой так стремятся немцы.
Klenner U. Globalization - university development tendencies and problems.
The author deals with the influence of globalization on higher education development, defines the
peculiarities of the process in the USA and points out common and different points in the sphere of German
and Russian university education. The author provides detailed comparative analysis of state and private
educational institutions; effectiveness and big potential of the latter is underlined by specific examples. The
article provides the ground for the necessity of reforms implementation in the system of higher education of
Western Europe that are outside Bologna process. One-sided modernization tendencies (for the "virtual"
university) as well as risks that federal reform (that the Germans are striving for) may bring along are
analyzed in the article.
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РЕЛІГІЯ Й МЕНТАЛІТЕТ: ГЕНЕАЛОГІЯ НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ
У статті з’ясовано роль релігії та історичного досвіду етносу у формуванні менталітету,
розглянуто рівні розвитку менталітету й релігії; проаналізовано спектр визначень понять
"менталітет" і "ментальність" у сучасній та науковій літературі вченими К. Юнгом,
Ю. Мединською, О. Донченко, М. Юрієм, А. Фурманом, а також їх внесок у розвиток концепцій
ментальності, зв’язок менталітету і суспільства.
Спектр визначень понять "менталітет" і "ментальність" у сучасній науковій літературі настільки
широкий, що охоплює континуум від матеріалістичних до філософських інтерпретацій. Одні автори
проводять між ними чіткі теоретичні межі, інші ж не торкаються їх смислових відмінностей, але
варто зауважити, що й донині немає єдності в розумінні цих понять, навіть не завжди достеменно
відомо, котре з них є первинним, а котре похідним, яке з них вказує на структурну предиспозицію, а
яке означає зміст, що її реалізує. Та при цьому всі дослідники єдині у визнанні вирішальної ролі
історичного минулого етносу в виникненні, змінах та функціонуванні його менталітету, який на
пограниччі етнопсихології та глибинної психології детермінує сильні та слабкі особливості
індивідуального характеру етнічної спільноти.
Праці К. Юнга як основоположника аналітичного напрямку психології залишаються
найважливішим першоджерелом для тих, хто хоче наблизитись до розуміння надскладного феномена
спільного фундаменту людської психіки. Поряд з існуванням несвідомого в особистості Юнг визнає
існування несвідомого в колективі – єдину й подібну, що притаманна всьому людству, якість,
структурні елементи якої є "архетипами" й з якої розвивалась кожна індивідуальна духовність: "Всі
основні форми й основні стимули мислення колективні. Все, що люди щдноголосно розцінюють як
загальне, колективно, так само як і те, що всіма розуміється, всім властиве, всіма говориться і
робиться" [1: 550].
Поверхневий рівень несвідомого є певною мірою особистісним, чому й називаємо його
особистісним несвідомим. Колективне ж несвідоме лежить на іншому, більш глибокому, вродженому
рівні, який формується не з особистого досвіду. Цим вчений застерігає, що йдеться про несвідоме, яке
має не особистісну, а загальну природу [2: 134]. На противагу особистісній душі, воно включає в себе
зміст і образи поведінки, які повсюдно й у всіх індивідів є однаковими, ідентичним. Будучи за своєю
природою над особистісним началом, вони тим самим становлять загальну основу духовного життя
кожного.
Змістовим наповненням колективного несвідомого є архетип, або домінанти, або первинні образи.
Як відомо, Юнг не вибудовує свою систему струнко й однозначно на зразок академічного підручника,
де можна було б знайти чіткі визначення що сформульовані раз і назавжди. Його концепція,
теоретично-прикладна позиція – це плід роздумів та пошуків тривалістю чи не в усе життя. Тому
необхідну інформацію доводиться шукати у творах різних років, тлумачення понять доповнюються,
варіативно формулюються, висвітлюють все нові нюанси предмета визначення. Так, в одному з
перших творів вченого "Лібідо, його метаморфози і символи" (1912 р.) неможливо знайти визначення
архетипу як такого, але весь виклад матеріалу побудований навколо розуміння міфологічних,
релігійних та культурних символів як репрезентантів "деяких ендопсихічних апперцепцій" [3: 270],
тобто як таких, що описують "психологічну" реальність, будучи при цьому вражаюче подібними у
різних народів. У 1917 р. Юнг ідентифікує архетип як первинні образи – "найдавніші і вкрай загальні
форми уявлення людства. Вони однаковою мірою являють собою як почуття, так і думку, мають щось
подібне до власного життя" [4: 72]. Пізніше вчений розглядає архетипові психічні констеляції як
квінтесенцію історичного досвіду людства, як "сліди функцій, котрі показують, яким чином психіка
людини діяла найчастіше. Ці відбитки функцій представляються у вигляді міфологічних мотивів і
образів, котрі зустрічаються у всіх народів і є частково тотожними, частково подібними одним на
одного" [5: 217]. У 1927 р. Юнг визначає архетипи як афективні фантазії, спровоковані життєво
значущими ситуаціями (фізична й психологічна небезпека, стосунки між жінкою і чоловіком,
народження і смерть тощо) і зафіксовані шляхом нескінченного повторення емоційних переживань:
"Небезпечні ситуації, фізична загроза чи загроза душі, викликають афективні фантазії, а оскільки такі
ситуації є типовими, то в результаті цього утворюються й однакові архетипи, як я назвав усі
міфологічні мотиви" [3: 141].
Отже, характерною рисою архетипів є форма їхнього прояву – вони повністю захоплюють
психіку, змушують її функціонувати певним, наперед заданим чином – будувати ті чи інші проекції,
переживати окремі почуття щодо себе, інших людей та їх взаємодії. Психічний матеріал (у цьому
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контексті – образи внутрішньої та зовнішньої реальності) становить собою сукупність елементів
особливої "мозаїки", з якою "грається" індивідуальна свідомість. При цьому вона сама "не знає", чому
складає саме так і саме таку картинку. Правила побудови цілісного малюнку диктують домінанти або,
як прийнято їх називати, архетипи. Самі собою окремі елементи ще нічого не означають, це
теоретично нейтральні уривки інформації, які можна з'єднати різними способами, наповнивши їх тим
чи іншим змістом. Власне спосіб їх "зчеплення", тематичного групування в індивідуальній свідомості
наділяє отриману сукупність елементів особистісним значенням. Усі набори таких значень
філогенетично спричинені, отже, підлягають трансформаціям лише в зміні поколінь і аж ніяк не в
межах індивідуального життя.
Ю. Мединська звертає увагу на глибинні детермінанти етнічного менталітету, зокрема
українського. Між етносами, які є суб’єктами націогенезу, немає чіткої взаємозалежності у системі
"один етнос – одна нація". На початковій стадії вони виступають як носії певного характеру,
індивідуальних психологічних рис, сукупність яких можна визначити як етнічний менталітет. Під
цим поняттям учена розуміє багатовимірну інформаційну психічну структуру, що може бути
спричинена на генетичному рівні й реалізується на основі та завдяки циркулюванню інформаційних
потоків (психічних змістів) різної значущості й міри впорядкованості, інтенсивності й ступеня
усвідомленості та глибини їх причинно-наслідкових зв’язків, що в сукупності й утворює таку
надскладну й мало очевидну цілісність, як етнічна ідентичність [6: 77]. Саме у співвіднесенні з нею
як "багаторівневою інформаційною
психічною структурою" та її етнічно-специфічними
пізнавальними конструктами етнічний менталітет є формою маніфестації (прояву) глибинних рівнів
психіки.
Утворення, становлення та функціонування етногенезу як системи стереотипних каналів передачі
соціально-психологічної інформації відбувається на першому етапі формування етносу. Другим
етапом уже є формування нації – націогенез. Отже, етногенез та націогенез співвідносяться як
підготовчий (базисний) та наступний (актуальний) етапи функціонування великих людських спільнот.
Відповідно етнос та націю з їх менталітетами можна порівнювати як сирий матеріал з виготовленими
з нього формами. Етнос – це основоположна, глибинна суть нації, остання ж - історично
кристалізована форма вияву етнічної сутності народу. З формальної точки зору етнос – це історично
усталена спільність, пов'язана спільною економічною та культурно-традиційною системами
ідентичності, закладеними ще на генетичному рівні.
О. Донченко досліджує менталітет і соціум із метою з’ясування таких макрорегуляторів їх
динаміки, як соціальний характер, народний дух тощо. На основі аналізу цієї інформації вона
намагається реконструювати елементи соцієтальної психіки. У широкому розумінні – це субстанція
життя соціуму, що передається з покоління в покоління як наслідування історії і культури
суспільства, детермінована географічними, кліматичними і ландшафтними умовами життя людей, що
населяють цю територію [7: 31]. Це цілком узгоджується з постулатом Юнга, згідно з яким
соцієтальна психіка становить собою певний архетип, тобто фігуру, яка в процесі історії
повторюється там, де вільно проявляється творча історія.
Вчена вважає найгострішою проблемою вміння дослідників розшифрувати історично сформовані
психосоціальні коди, які несуть інформацію про основні властивості соцієтальної психіки, бо саме ця
"субстанція" формує параметри цілісності соціуму. І, нарешті, вчена зупиняється на висвітленні
етнологічної характеристики системного феномену, запропонованого нею: "Кожна структурна
одиниця соцієтальної психіки за своєю природою є деякий тип стосунків, сформованих у тканині
віків і тісно пов'язаних з культурою – етнографічним контекстом соціуму і людей, що в ньому
живуть"[7: 54-55].
Таким чином, дослідження соцієтальної психіки в О. Донченко тісно пов'язані з проблемою
менталітету. І хоча вона розрізняє ці два поняття, між ними, на наш погляд, більше спільного, аніж
відмінного.
М. Юрій у монографії "Етногенез та менталітет українського народу" визначає: "Менталітет – це
єдність свідомості, інтелекту та розуму. Ментальність проявляється в характері мислення народу,
способі його дій, психологічних особливостях, світобаченні й поведінкових реакціях, у культурі й
віруваннях, традиціях та звичаях людей" [8: 584]. Ментальність – це не філософська, наукова чи
естетична система, а той рівень суспільної свідомості, на якому думка не відділена від емоцій, її
латентних звичок і прийомів свідомості. На рівні ментальності ідеї не завершені в собі – це породжені
індивідуальною свідомістю духовні конструкції, сприйняття яких певним соціальним середовищем чи
індивідуумом несвідомо і безконтрольно видозмінюється. Під тиском історичної реальності та умов
індивідуального існування певною мірою змінюються й самі ментальні структури, що й зумовлює
зміни їх особливостей у розвитку конкретної спільноти з плином історичного та біологічного часу її
існування. Єдність ментальних ознак утворює свою особливу сферу, якій властиві специфічні
закономірності й ритми.
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Натомість А. Фурман запропонував концепцію ментальності, як безпосередньо-дійового шару
національної культури [9: 10]. Феномен менталітету розглядається вченим як "субстанція духовна",
яка має давньоісторичне походження у взаємодоповненні індивідуальних, групових і суспільних
інваріантах як похідних складових культури народу, його релігії, життєустрою, філософських ідей,
освіти, побуту. Порівнюючи категорії "менталітету" та "ментальності" А.В. Фурман пише:
"Менталітет як сутнісна форма вияву ментальності – не стільки набутий результат людських відносин
і поведінки, скільки очікування цього результату, який повинен статися на основі визначальних
програм і доктрин розвитку різних сфер суспільного життя (ідеологія, політика, освіта тощо)" [9: 43].
Доречно зазначити, що вчений розглядає змісти архетипів колективного несвідомого як
ситуативно-диференційовані залежно від "культурної тканини феноменального світу" [9: 40]. Він
звертає увагу на те, що кожне суспільство має свої специфічні умови для структурування суспільної
свідомості: "Традиції, культура, мова, спосіб життя і релігійність утворюють своєрідну матрицю, в
межах якої й формується національна ментальність". І далі: "У культурно-історичному вимірі
суспільного буття в її (матриці – О. Л.) межах формується й постає як спільне психологічне
оснащення представників певної культури, що дає змогу хаотичний потік різноманітних вражень
інтегрувати свідомістю в певне світобачення" [9: 42]. Державу, церкву та освіту вчений вважає
основними соціальними мегачинниками консолідації суспільства, конструктивно-перетворювальна
дія яких залежить передусім від повноти повсякденного врахування набутого досвіду минулих
поколінь, котрий так чи інакше кристалізований у національних формах ментальності. Вона, продукт
історично-вітального поступу народу, відображає життєствердний шар його національної культури.
Але хоч менталітет феноменально й пов'язаний із духовністю, культурою і буттям (предметною
реальністю), Фурман застерігає, що він не належить цілком жодній із цих сфер "вселенського
Універсуму", а є духовно-уречевленим, культурно-психологічним феноменом. Це – й колективне
несвідоме, й соціальний характер, й індивідуальність етносу.
Факт, що релігія виникла й увійшла в життя людей з прадавніх часів, не викликає сумніву в
жодної нормально мислячої людини. Без будь-яких сумнівів можемо стверджувати: в кожного, хто
пізнає, є своя істина про об’єкт пізнання. Це особливо стосується такої сфери пізнання, як релігія, при
дослідженні якої практично неможливо застосувати об’єктивні емпіричні критерії. Для дослідника
релігії доступним є спостереження за виявленням зовнішніх ознак релігійності, а її внутрішній бік
важкодоступний для пізнання, оскільки ми стикаємось з глибокою потаємністю цього феномену, що
далеко не завжди можна осягнути й піддати раціональному аналізу. Теж саме можна сказати й про
дослідження менталітету, який лежить у сфері несвідомого і який не можливо дослідити емпірично.
Поверхневий рівень несвідомого є, певним чином, особистісним несвідомим. Проте цей рівень
лежить на іншому, більш глибокому рівні, який виникає не з особистого досвіду.
Релігія виникла як спроба з’ясувати світ, вона як елемент духовної культури допомагає нам
глибше збагнути сутність багатьох історичних явищ, подій, колізій. Реалізація в життя проектів будьяких соціальних перетворень неможлива без врахування історичного досвіду, духовних традицій та
надбань минулого, бо, не знаючи "звідки", ми в своєму русі не можемо визначитись із
сакраментальним "куди йдемо?" Менталітет теж має подібні властивості.
По-перше, колективне несвідоме, як осад який лишає досвід, є образом світу, який сформувався в
незапам’ятні часи і в якому з плином часу викристалізувались певні риси, так звані архетипи або
домінанти. Як ми вище зазначали, архетип – це структурний елемент колективного несвідомого, а
проявом архетипів є міфи, казки, сни, видіння. "По суті, архетип – структурний елемент несвідомого,
який змінюється, стаючи усвідомленим і сприйнятим; він змінюється під впливом тієї індивідуальної
свідомості, на поверхні якої він виникає"[2: 135]. Отже, архетип є основною складовою міфології, а
міф, як і релігія, був для праукраїнців формою осягнення світу.
По-друге, історичний досвід і духовні традиції теж притаманні менталітету як носію певних
суспільних властивостей. Менталітет – це основні уявлення людей, закладені у свідомість культурою,
мовою, традиціями, віруваннями тощо. Тобто, реалізація будь-яких соціальних перетворень
неможлива без врахування не тільки історичного досвіду, складовою якого є релігія як духовна
традиція, а й без врахування особливостей менталітету суспільства, що включає історичний досвід
людства.
Отже, людина народжується і розвивається в певному соціумі, стає особистістю, робить певні
сенсожиттєві дії та вчинки, не усвідомлюючи того, що простір теж живе разом з нею, залежить від
неї. Він, як і людина, являє собою певну цілісність з особливою характеристикою. Сьогодні цю
цілісність представляють як менталітет, за допомогою якого пояснюють як хороше в суспільстві, так і
те, через що суспільство страждає.
Менталітет – це специфічний спосіб сприйняття (апперцепція) і розуміння (інтерпретація) етносом
свого внутрішнього світу та зовнішніх обставин, які виробляються під впливом багатовікового
досвіду людства, її релігійних, культурно-історичних, географічних, геополітичних та інших
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чинників. Саме ментальність долає історичні епохи, життя поколінь, зберігаючи код нації, який
передає індивіду систему понять, значень, форм, класифікацій, зразки поведінки, вірування,
установки тощо. Проте кожний індивід створює та трансформує їх заново, адаптуючись до умов свого
індивідуального життя.
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Лютко О.М. Религия и менталитет: генеалогия научной рефлексии.
В статье сделана попытка выяснить роль религии и исторического опыта этноса в формировании
менталитета, рассмотрены уровни развития менталитета и религии; проанализирован спектр
определений понятий "менталитет" и "ментальность" в современной научной литературе, которые
сделаны учеными К. Юнгом, Ю. Мединской, О. Донченко, М. Юрием, А. Фурманом, а также их
вклад в развитие концепций ментальности, связок менталитета и социума.
Lyutko O.M. Religion and mentality: the genealogy of the scientific reflection.
The role of religion and historical experience of the ethnos in mentality formation is considered. The
spectrum of definitions of "mentality" in modern scientific literature made by scientists K. Yung,
Yu. Medynska O. Donchenko, M. Yuriy, A. Furman and also their contribution to the development of
mentality conceptions, and the connection between the mentality and society are analyzed.
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ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ТЕОЛОГІЇ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ
У статті висвітлюється екологічна етика теологічної доктрини Церкви адвентистів сьомого дня.
Розглядаючи екологічну етику як необхідну складову християнської етики, автор робить спробу
проаналізувати етичні аспекти сучасних екологічних проблем в теології АСД ( наводить принципи
біблійної екології, розкриває причини екологічних проблем та сутність етичного
природокористування згідно з вченням ЦАСД)
Перегляд відносин "суспільство-природа" заради збереження життя на Землі, що є
фундаментальною основою загальнолюдських цінностей будь-якого суспільства, привів до
становлення "етики природи, інвайронментальної етики, етики відповідальності, біофільної етики,
етики охорони дикої природи", що виникла на основі досліджень таких науковців, як Р. Артфільд,
К.-О. Апель, Е. Фромм, Е. Голдсміт, А. Швейцер та інших. [1: 34]. У 70-х роках минулого століття
починає формуватися новий напрям філософії – екологічна філософія, з якої потім виокремилася
екологічна етика як "світоглядне знання" – "глобальна етика, етика розвитку, етика Землі, етика
виживання, етика глобальної солідарності" [ 2: 68].
Церква християн адвентистів сьомого дня (ЦАСД), одна з найчисленніших протестантських
конфесій в Україні, розглядає екологічне питання в контексті провідного питання своєї конфесійної
теології: співвідношення добра і зла та вирішення протиріччя між ними.
Ідейна основа "великої боротьби" в теології адвентизму – свобода вибору, дана людині Богом.
Людина з одного боку народжується вільною, але з іншого – для боротьби. Тому що навіть вільна,
вона – лиш інструмент у війні добра зі злом. Добро – прийняти беззаперечно морально-етичні
настанови Біблії, зло – їх порушувати. Ідеал і джерело добра – Бог. Бути на боці добра – бути з Богом.
Будь-яка діяльність без Бога, тобто та, яка не вписується в рамки Його Закону, – зло, навіть якщо за
своєю суттю не носить деструктивного характеру. З точки зору християнства, перемога в цій боротьбі
належатиме тільки добру, як не в цьому світі, то в потойбічному, після Другого Пришестя. Людина ж
має змогу вести боротьбу лише в цьому світі, тому на неї покладається велика відповідальність за
збереження світу.
Екологічні проблеми, згідно з теологією АСД, ставлять нам безліч питань, а все, що відбувається в
навколишньому світі, показує людині боротьбу добра і зла, не розкриваючи, однак, її причин [3: 16].
Її загострення має безліч згубних наслідків, одним з яких є екологічні проблеми сьогодення, які
можуть призвести до екологічної катастрофи. Нагальна потреба вирішення екологічних проблем
диктує розширення сфери пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася. Як і будь-яка інша
світоглядна доктрина, віровчення ЦАСД пропонує власну інтерпретацію процесів, що відбуваються у
світі, трактуючи причинно-наслідковий механізм її як такий, що бере початок не в суто матеріальній
сфері, а перш за все в порушенні етичних принципів природокористування. Етичний аспект сучасних
екологічних проблем ліг в основу цієї статті.
Метою статті є аналіз екологічної етики ЦАСД як складової християнської етики, спроба
узагальнення її досвіду для подальшого використання результатів нашого дослідження в розвитку
глобальної інвайронментальної етики.
Екологічна етика в адвентизмі сьомого дня – одна із складових християнської етики. Осмислюючи
природу як одне із "свідоцтв любові, мудрості та всемогутності невидимого Творця", адвентизм
прирівнює турботу про довкілля до прославляння Бога. Основа екологічної етики ЦАСД – любов до
Бога, яка передбачає любов до всіх Його творінь [4: 294-295].
Християнська етика передбачає усвідомлення постійної присутності Бога в житті людини, а це у
свою чергу формує християнський характер на засадах любові та милосердя. При дотриманні
принципів екологічної етики (ЦАСД засуджує жорстоке ставлення до тварин заради розваги, кориду,
півнячі бої, полювання тощо, забруднення довкілля заради отримання прибутку) проводиться
паралель між злочинами проти людини чи суспільства і злочинами проти природи. Особливий акцент
робиться на тому, що останні нічим не "легші" за попередні, і людина також має нести за них
покарання [4: 296].
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В екологічній концепції АСД наголошується не лише зв’язок людини і природи, а й залежність
людини від природи: при потопі крім Авраама і його родини Бог урятував усі види тварин для того,
щоб людина змогла вижити на спустошеній землі [4: 292].
Як про один із аспектів вирішення екологічних проблем адвентисти говорять про реформу
здоров’я, для повноти розуміння якої, на нашу думку, необхідно наголосити на її етичному аспекті.
Шкода власному здоров’ю шляхом потурання гріховним плотським бажанням та апетиту трактується,
по-перше, як порушення законів природи, по-друге, як порушення Закону Божого. Важливе завдання
для останнього часу – часу звістки третього ангела в концепції АСД – "роз’яснювати закони природи і
переконувати людей у необхідності підкорятися їм". А свідома шкода, яку людина наносить власному
здоров’ю чи здоров’ю інших, знищуючи тим самим тіло-храм Духа, прирівнюється в теології АСД до
порушення шостої заповіді – не убий [5: 7-8; 160].
На основі цієї ж заповіді теологи АСД обґрунтовують етичний аспект вегетаріанства як
запобігання нищенню життя на Землі [5: 66-67]. Отже, доцільно зауважити, що ЦАСД поряд із
правами людини визнає права природи.
Якщо реформа здоров’я виступає способом підготовки людини до вічності, то впровадження
етики природи в практичне життя людини можна вважати, згідно з концепцією АСД, гарантом
"успішного" трансцендентного буття людини – її входження в Царство Боже [5: 7-8].
За гріх людини тричі була покарана земля. Вперше, згідно з Біблією, – за гріх непокори перших
людей: "… проклята через тебе земля!" (Бут. 3:17) [3: 101]. Людина втратила не лише Едем як місце
проживання, а також вільне панування над іншими Божими творіннями: "тваринний світ повстав
проти її правління", "вся природа повинна була свідчити людині про те, що значить повстати проти
Бога і до чого це призведе" [6: 37]. Разом з тим, необхідно, на нашу думку, зазначити, що про гріх
постійно нагадував людям Едемський сад, який, хоч і закритий для людини, знаходився на землі аж
до потопу. Тоді його не було знищено. Згідно з християнським вченням, Бог забрав його на небо, щоб
повернути на оновлену землю. Крім гріхопадіння, присутність Едему мала нагадувати також про
важливість дотримання Божих настанов з метою входження на нову, очищену від гріха землю, коли
Едем знову відкриється для людини. Крім того, це була демонстрація людині того, як на практиці
працюють досконалі закони природи, створені Богом, для підтримання гармонії всього живого[6: 39,
29].
Вдруге – за вбивство, коли Каїн убив Авеля. Не покаравши вбивцю смертю на місці, Бог дав йому
інше прокляття: земля, окроплена кров’ю жертви, не дасть більше сили вбивці. І Каїн став першою
людиною в історії (якщо дотримуватися креаціоністичної теорії походження світу), яка побудувала
місто. Тим самим люди віддалилися від природи ще більше [6: 55, 59].
Третє прокляття – перетворення землі на суцільне кладовище, як говорить Е. Уайт, одна з
теоретиків адвентистського напряму в протестантизмі, – відбулося після потопу. Тіла людей і тварин
були вкриті землею та іншими осадовими породами. Разом із тим майбутні покоління були покарані
за жадібність попередніх: під землею опинилися дорогоцінні метали й коштовні камені, які до потопу,
як стверджує Е. Уайт, знаходилися на поверхні землі як дар людям [6: 87].
Релігійна мораль як основа суспільної моралі відіграє велику роль у формуванні екологічної
свідомості. А її ЦАСД впроваджує посередництвом просвітницької діяльності, яка є передусім
місіонерською. Життя представниками будь-якої релігії розглядається як двовимірна величина:
тимчасове на цьому світі і вічне на тому, після смерті (у вченні АСД – після першої смерті і
воскресіння по другому пришесті Христа). Тому підготовка людини до вічного життя (життя у
вічності) проводиться адвентистами через формування християнського характеру. Недотримання
законів природи, що в концепції ЦАСД прирівнюється до порушення Закону Божого і визнається
гріхом, станом розділення людини з Богом, станом хвороби. На хворобу представники АСД
дивляться не як на фізичний недуг виключно. Хвороба тіла має ще й етичний аспект, є результатом
гріха душі. Дайсінгер звертає увагу на те, що зцілення недугів хворих у Біблії описується нерозривно
з прощенням їх гріхів: "Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої виздоровляє" (Пс. 103:3).
Реформа здоров’я таким чином пропагується як відновлення в людині образу Божого, який людина
спотворила гріхом, шляхом співробітництва з Богом, що стає все актуальнішим по мірі наближення
до кінця земного існування [5: 20-21].
У концепції вибору ЦАСД простежується теоцентричне спрямування антропологічного
навантаження. Навіть вибір на користь турботи про довкілля і людину як його частину засуджується
як гріховний, якщо мотивом і метою цього вибору не є прославляння Бога. Своєрідним маніфестом
АСД, як і інших напрямів християнства, можуть бути слова апостола Павла: "…усе на Божу славу
робіть!" (1Кор. 10:31) [5: 161, 122].
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Крім десяти заповідей декалогу, що лягли в основу християнської етики, в Новому Заповіті
виділяються дві основні, які в адвентизмі трактуються як методологічна основа решти десяти: "Люби
Господа, Бога свого усім серцем своїм" і "Люби свого ближнього, як самого себе!" (Марк. 12:30-31).
Любов до Бога, на думку християн і теологів будь-якої конфесії, в тому числі й АСД, проявляється в
абсолютному послуху Богу, до людини – в ставленні до іншого, як до себе самого. Любов до себе,
однак, зовсім не означає беззаперечного потурання власним бажанням. Вона повинна бути дієвою,
тобто її метою має бути любов до своїх ближніх. Як зазначає В. Дайсінгер, "ми повинні цінувати й
самих себе, щоб бути здатними любити інших" [5: 183].
Порівняння гріха із смертельною хворобою дає можливість ще для однієї метафори, характерної
для адвентистської теології: "вакцинація хвороби гріха". Так влучно охрестив В. Дайсінгер ті
превентивні заходи, що мають тут на землі допомогти людині подолати гріх у найширшому його
розумінні, відновити зв’язок із Богом і таким чином уникнути смерті (другої смерті, яка має настати
для всіх грішників, що не залишать гріха, після другого пришестя). Земля ж, уражена гріхом, разом із
грішниками буде очищена вогнем. Відновлення зв’язку з Богом передбачає поклоніння Йому, яке,
згідно з словником Вебстера, складається з таких моментів, як "1) спілкування з Богом,
2) використання наших тіл у поклонінні, 3) практичне поклоніння" [5: 206, 208]. Адвентистська
концепція людського тіла – храм Духа. Саме ж тіло вважається таким, що належить не людині, а Богу,
оскільки Христос викупив їх власною кров’ю. Підкреслюється етичність вибору людини на користь
турботи про себе такими категоріями як "добро" та "досконалість": "і не стосуйтесь до віку цього, а
перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, приємність та
досконалість" [5: 209].
Усі людські таланти й здібності вважаються дарованими Богом. Проблеми людей, в тому числі й
екологічні, від неетичного сприйняття цих дарів: люди ставляться до всього, в тому числі й природи,
як до своєї власності, а не як до Божої, і використовують свої дари (таланти й здібності) для
задоволення власних всезростаючих потреб. Звертається увага на безмежність людських бажань як
причину людської гріховності [7: 198].
У життєвій етиці віруючого АСД особливе місце займає праця, яка повинна бути, говорячи
сучасною мовою, екологічно доцільною. Бог, створивши людину, дав їй певне завдання: доглядати
землю. І будь-яка інша діяльність людини повинна бути згідно з "принципом моральної
відповідальності" [8: 103], підпорядкована волі Бога, інакше вона автоматично стає гріхом [9: 121].
Науково-технічна революція, результати якої стали згубними для природи, може бути наведена як
доказ такої позиції. Наукові знання, безвідносні до моральної відповідальності, навіть спрямовані на
покращення умов життя людини, в кінцевому результаті несуть загрозу її існуванню. Таким чином,
"обіцяна" Богом смерть за порушення моральних настанов, яка спочатку загрожувала тільки
конкретній людині, яка грішить, сьогодні стосується людства в цілому. Інакше кажучи, процес
глобалізації торкнувся й сфери прокляття людини за первородний гріх. Її корені – в морально-етичній
площині, у великій боротьбі, якщо говорити конкретно про АСД.
У серії праць, присвячених дослідженню окремих книг Біблії, зокрема в монографії
"Отвергнувшие ведение. Археологическое исследование книги пророка Осии", сучасний український
вчений Опарін О. А. висловлює думку, що людям для задоволення потреб заважає Бог, і вони
намагаються жити без нього і вдосконалити Його заповіді [10: 12-13, 31]. В адвентизмі поширена
думка, що людська погорда є причиною змішання ролей: людина забула, що вона – творіння, стала
вважати себе творцем, який може змінювати закони природи. Опарін як один із прикладів втручання
в закони природи наводить генетичну модифікацію сільськогосподарських культур, зокрема
виведення морозостійкого буряка, від якого почалося масове падіння худоби через "розплавлення"
мозку [10: 31].
Учений також розмежовує фізичні екологічні проблеми, фізичні методи їх подолання з одного
боку та духовний характер причин цих проблем з іншого. Та це зовсім не означає, що він є
прибічником відмови від науково-технічного прогресу. Виступаючи характерним представником
теології адвентизму, він закликає першопричини та шляхи вирішення екологічних проблем шукати в
Біблії [10: 32].
Опарін О.А., говорячи про "біблійську екологію", окреслює дев’ять її принципів, або догматів:
1) особиста відповідальність кожної людини за весь світ; 2) "не убивай". Наголошується етичний
вимір проблеми: від вбивства людини через "вбивство" природи до знищення людства. Наряду з
кримінальними експериментами, такими як, наприклад, той, що був проведений свого часу на
Чорнобильській АЕС, дослідник має на увазі використання зброї масового ураження (біологічної,
хімічної, ядерної). 3) раціональне використання грунтів, родючих земель: "Шість літ будеш
засівати поле своє, і шість літ обтинатимеш свого виноградника, і збиратимеш урожай його, а сьомого
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року – субота повного відпочинку буде для землі" (Левит 25, 3-4); 4) засудження Біблією вирубки
лісу: "… чи ж … дерево – то чоловік, щоб увійти перед тобою до обложеного міста?" (Повтор. Закону
20, 19); 5) дотримання законів гігієни та епідеміології; 6) етичне ставлення до тварин, яке
закладено в заповіді про дотримання суботнього спокою не лише людиною, але й тваринами, які їй
належать, яких вона використовує в домашньому господарстві. Сьогодні, зазначає вчений, порушення
цього принципу досягло таких масштабів, що інколи вбивство чи знущання над тваринами носить не
лише прибутковий характер, а й просто служить засобом задоволення "спортивного інтересу", як
полювання, чи навіть є способом просто розвіяти нудьгу; 7) прямопропорційна залежність
існування цілих міст, імперій, народів від їх ставлення до Бога. Згадуються такі високорозвинені
древні міста, як Вавілон, Моав, Содом, Гоморра, Газа та інші, які були знищені через гріх їх жителів
дощенту, і на їх місці немає жодних сучасних поселень; 8) "закон посіву й жнив": "Хто знищував
землю – того звергне із себе земля". На думку дослідника, це відображається в локальних та
глобальних екологічних катастрофах сучасності: повенях, землетрусах, наступах пустель,
кліматичних змінах; 9) надія на повернення до первинного, досконалого (в теології АСД) світу через
відмову людства від гріха, що в теології АСД можливе лише після другого пришестя Ісуса Христа
[10: 39-45].
Гуманістична сутність біблійної екології виходить за межі простого задоволення потреб та
інтересів людини в її всебічному розвитку та самореалізації. Біофільна етика екологічної концепції
АСД стосується не лише людини, а й об’єктів живої природи як "Божих створінь". Спостерігається
процес "стирання" чіткого відмежування "царя природи" та "її заручника". Повільне нищення
природи як свого середовища існування можна прирівняти до самовбивства людства. Входження в
епоху ноосфери – біосфери, проникнутої творчим розумом – згубне, якщо розумові зусилля носять
споживацько-деструктивний характер. Творіння не може дорівнятися Творцеві – основа біблійних
заповідей. Намагання подолати цю заборону, поставити людину на місце Бога – обставина, що
унеможливлює щастя першої, оскільки породжує конфлікт, який завершується смертю людини. За
таких умов стає неможливим забезпечення права людини на щастя. Усвідомлення своєї смертності (в
АСД – гріховності, розриву з Богом) в рамках свободи вибору, наданої людині Богом, диктує етичні
норми та устої, за якими живе людина. Вони, у свою чергу, є умовою смерті чи безсмертя людини –
вічного життя після другого пришестя Христа.
Підкреслюється в адвентизмі й еколого-етичне значення викуплення: Христос помер не лише для
того, щоб позбавити від гріха людину, а й природу, щоб Земля не була спотворена наслідками гріха в
майбутньому. Життя, в тому числі й людське, визнається екологічною етикою АСД найвищою
цінністю. Адвентизм пропонує Ісуса Христа – центральну постать всієї релігійної доктрини – як
спосіб спасіння, примирення людини з навколишнім світом і з Богом [4: 293-294].
До формування екологічної культури населення теоретики АСД пропонують залучити не лише
церкву як соціальний інститут через євангельські програми, благодійні акції, суботні школи, але, в
першу чергу, сім’ю, оскільки культура людини знаходиться найбільшою мірою в прямій залежності
від особистого прикладу батьків. В основі християнської екологічної культури кожної людини має
бути природоохоронна етика як одна із форм любові до Бога і до ближнього. Тож поєднуючи
місіонерське, екологічне та сімейне служіння, ЦАСД сприяє інтегративним процесам у суспільстві,
зміцнюючи державу через зміцнення її основного інституту – сім’ї [4: 299].
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Высоцкая О.Е. Глобализация и общечеловеческие ценности в свете решения экологических проблем//
Глобализм глазами современника: блеск и нищета феномена. Материалы докладов и выступлений
участников Международной научно-теоретической конференции. 26-27 сентября 2002 года. – Сумы, 2002. –
С. 33-35.
Марушевський Г.Б. Базові принципи екологічної етики: методологічний аналіз. – Ін-т філософії ім.
Г.С. Сковороди НАН України, 2001. – 202 с.
В начале было Слово…: Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2002. – 544 с.
Жукалюк Н., Любащенко В. Истори церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. – К.: Джерело
життя, 2003. – 320 с.
Дайсингер У. Небесный образ жизни сегодня: Здоровье в контексте 14-й главы Откровение: Пер. с англ. –
Заокский: Источник жизни, 2003. – 320 с.
Уайт Е. Патриархи и пророки: Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 1994. – 768 с.
Опарин А.А. Ключи истории: Археологическое исследование книги Бытие: Монография. – Харьков: Факт,
2001. – 224 с.

28

І.К. Завальнюк. Екологічна етика теології Церкви адвентистів сьомого дня

8.

Піціль О., Біленький Є. Екологічні проблеми в контексті релігії // Історія релігій в Україні. Матеріали XIV-ї
міжнародної наукової конференції (Львів, 11 травня 2004 року). – Львів: Логос, 2004. – С. 103-105.
9. Гудинг Д., Леннокс Дж. Избранное. – Duncanwille, USA: World Wide Printing. – 2001. – Т.1. – 287 с.
10. Опарин А.А. Отвергнувшие ведение. Археологическое исследование книги пророка Осии: Монография. –
Х.: Факт, 2005. – 192 с.

Матеріал надійшов до редакції 20.09. 2006 р.
Завальнюк И.К. Экологическая этика теологии Церкви адвентистов седьмого дня.
В статье освещается экологическая этика теологической доктрины Церкви адвентистов сседьмого
дня. Рассматривая экологическую этику как необходимую составляющую христианской этики,
автор делает попытку проанализировать этические аспекты современных экологических проблем в
теологии АСД ( приводит принципы библейской экологии, раскрывает причины экологических
проблем и сущность этического природопользования согласно учению ЦАСД).
Zaval’nyuk I.K. Ecological Ethics of the SDA Theology.
The article highlights ecological ethics of the SDA theology. Regarding ecological ethics as a compound part
of the Christian ethics the author makes an attempt to analyze ethical aspect of the contemporary ecological
problems in the SDA theology (focuses on the Bible ecology principles, reveals reasons of the ecological
problems and the ethical use of nature essence in the SDA study).
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОЛЕГІУМУ
У статті висвітлено досвід Новоград-Волинського колегіуму Житомирської області по формуванню
особистості старшокласника засобами проектної діяльності, що створює розвивальний життєвий
простір і стимулює саморозвиток учнів як суб’єктів культури і власної життєдіяльності.
До пріоритетних напрямів діяльності загальноосвітніх закладів відносимо проблему формування
життєтворчої самостійної особистості. Засобом розвитку особистості виступає метод проекту, який
останнім часом набуває поширення в сучасних освітніх закладах. Проектний підхід дає можливість
посилити індивідуалізацію процесу навчання, знайти оптимальне поєднання теорії та практики,
актуалізувати наявні знання та уміння учнів, стимулювати їх до розв’язання власних життєвих
проблем.
Проектування, з погляду відомих науковців (С.Б. Кримський, І.Д. Бех, Л.В. Сохань, Н.В. Кузьміна,
І.Г. Єрмаков, О.В. Хуторський, І.О. Мартинюк та інші), передбачає визначення концептуальних засад
життєтворчої діяльності; розробку перспективних варіативних моделей досягнення нового якісного
етапу розвитку ЗОШ; вирощування життєздатних спільностей людей, яка включає й учасників
розробки проектної ідеї та їх виконавців.
Проектна діяльність, на відміну від традиційної, сприяє розвитку й саморозвитку учнів як
суб’єктів культури, творців і проектувальників свого життя. Вона створює розвивальний життєвий
простір для реалізації вітальних, духовних потреб та інтересів дитини, підлітка, юнака. Метод
проекту спрямований на оволодіння учнями вміннями самостійно конструювати свої знання,
орієнтуватися в інформаційному просторі, розв’язувати життєві проблеми. Вчителі спонукають учнів
до засвоєння стрижневих компетентностей, соціальних і життєвих ролей [1: 16-17].
Мета статті – висвітлення досвіду Новоград-Волинського колегіуму Житомирської області в
напрямі формування особистості старшокласника засобами проектної діяльності, яка сприяє
саморозвитку учнів як суб’єктів культури й власної життєдіяльності.
У колегіумі впроваджується інноваційний тип навчання, побудований на активних й
інтерактивних методах: педагоги та учні – партнери в навчально-виховному процесі. Також широко
використовується метод проектів. На думку директора колегіуму, досвідченого і вдумливого педагога
Камілії Доменіківни Сідлецької: "Головне, чого вдалося досягти за 10 років – це створення цілісної
освітньої системи, яка б відповідала сучасним вимогам; використання в навчальному процесі
сучасних освітніх технологій; забезпечення умов для професійної орієнтації учнів, їх підготовки до
вступу у вищі навчальні заклади" [2: 149].
Новоград-Волинський колегіум співпрацює з Житомирським державним університетом імені
Івана Франка в складі навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", затвердженого
Міністерством освіти і науки України.
Пріоритетним напрямом роботи колегіуму є виховання та розвиток здібних і обдарованих дітей із
метою збагачення інтелектуального, духовного та науково-освітнього потенціалу України. Колегіум
забезпечує базову підготовку за філологічно-філософськими профілями навчання.
Над створенням і зміцненням творчого колективу, впровадженням інноваційних педагогічних
технологій послідовно працюють заступники директора з навчальної і виховної роботи Е.І. Зіннуров,
Н.О. Куценко, Л.В. Парандій, Л.І. Гончарук.
Учні колегіуму мають можливість опановувати не тільки предмети інваріантної частини
навчального плану, а й поглиблено засвоювати англійську мову, за власним бажанням вивчати другу
іноземну мову – німецьку, французьку або польську. Потрібно відзначити, що створена цілісна
освітня система з розвитку особистості учня, яка розпочинається з початкової ланки і має своє
продовження в основній та старшій школі. Одним із компонентів цієї системи є заняття з курсів
"Розвивай здібності", "Учись вчитися", "Логіка", уроки етики, хореографії, "Країнознавство",
"Література Великобританії і США", "Журналістика", "Основи політології", "Основи філософії",
"Громадянська освіта", "Практична психологія" тощо.
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Забезпечена належна комп'ютерна підготовка учнів, розвиваються інформаційні вміння. З цією
метою введено курс інформатики в 2-9-х класах. Створюються авторські програми курсів, бази даних
різних сфер життя колегіуму, власні комп'ютерні програми, розширюються інтернет-зв'язки із
закладами освіти та науки, вчителями, учнями.
Крім того, в колегіумі впродовж останніх років творчо використовують метод проектів у
навчально-виховній роботі. Під керівництвом досвідченого вчителя англійської мови, заступника
директора Новоград-Волинського колегіуму з науково-методичної роботи Е.І. Зіннурова розроблено
ряд розвивальних життєтворчих проектів [2: 157-160].
Спільний проект "Люди до людей" стартував у лютому 2002 року. Контакт встановили вчителівипускники програми Американських Рад ТЕА – "Премії за досягнення у викладанні англійської
мови та країнознавства США" Новоград-Волинського колегіуму та Стрийської гімназії (Львівська
область). Спілкування велося через електронну пошту. Учні 10 класу вибрали собі партнерів і
розпочали листування англійською мовою. У квітні цього ж року група учнів та вчителів зі Стрия
відвідала колегіум. Відбулися: міст "Новоград-Стрий", відвідування уроків, екскурсія до Музею
Л. Українки, огляд міста, святковий концерт. За підсумками першої зустрічі було видано
ілюстрований буклет. У жовтні відбувся візит учнів та вчителів колегіуму до Стрийської гімназії.
Господарі запропонували знайомство з гімназією, екскурсію до Музею природи та огляд міста,
концерт, поїздку до Музею І. Франка в Нагуєвичах, перебування в Дрогобичі. Наступного року
розпочався обмін матеріалів про школи. До проекту долучилося наступне покоління колегіантів та
гімназистів. У листопаді 2003 року гості зі Стрия відвідали колегіум. Цьому передувало активне
листування нових партнерів та вчителів. Зустріч була присвячена порівнянню діяльності освітніх
закладів, зокрема за такими показниками як ставлення учнів до навчання, наявність традицій,
підтримання дисципліни, особливості навчально-виховного процесу. Відбулися спільні уроки історії,
англійської мови, психології, громадянської освіти; інтелектуальна гра, вечірка, екскурсія до міста.
Наступним етапом проекту став випуск щомісячної спільної газети старшокласників обох навчальних
закладів. У планах на майбутнє – обмін інформацією про міста та регіони, організація та проведення
спільної літньої школи англійської мови, чергові зустрічі.
Одночасно з учнівськими відбуваються зустрічі вчителів, а це обмін досвідом, навчальними
матеріалами, методичними новинками, зокрема в Стрийській гімназії були запозичені ідеї навчання
мови за принципом ротації груп учнів та вчителів, запровадження стипендій обдарованим учням,
створення Книги пошани, розробка власних посібників за темами, що вивчаються.
У Новоград-Волинському колегіумі запроваджується активна робота над різноманітними
проектами під час вивчення англійської мови. В останні роки увага акцентується на створенні та
застосуванні нових інформаційних технологій, розвивальних методів та форм викладання в
навчальних закладах. Оскільки основною метою вивчення іноземних мов є формування та розвиток
комунікативної культури учнів, практичне оволодіння іноземною мовою, вчитель має створити
сприятливі умови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що дозволили б усім без винятку
проявити свою активність та творчість. Отже, завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність
учнів та сформувати творчу особистість засобами іноземних мов. Для забезпечення успішного
засвоєння матеріалу, інтелектуального розвитку колегіантів, створення творчої атмосфери
використовується метод навчальних проектів – самостійної роботи учнів над темою під керівництвом
учителя. Працюючи над проектом, учні вчаться працювати в групі, допомагати та підтримувати один
одного, відшукувати інформацію з різних джерел, оформлювати матеріал та представляти його,
оцінювати свою роботу на фоні інших, порівнювати свій власний рівень володіння мовою в різні роки
та бачити свої досягнення.
Організація роботи здійснюється за планом:
1. Вибір теми проекту з обов’язковим врахуванням актуальності, зацікавленості та практичного
використання результатів.
2. Підбір учителем питань та завдань, формулювання мети, розробка плану роботи над проектом.
3. Складання списку джерел додаткової інформації (література, веб-сайти).
4. Формування груп, визначення лідерів, оголошення теми та мети проекту, обговорення плану
роботи.
5. Періодичний контроль та короткий звіт представників груп про виконану частину роботи
(проводиться на початку уроку замість warming-up).
6. Попередні консультації груп з учителем, підготовка до презентації.
7. Презентація та захист проекту.
8. Оголошення підсумків та їх обговорення. Визначення переможців.
Протягом року здійснюється робота над проектами, теми яких можуть бути пов’язані з матеріалом
уроків мови та країнознавства США ("Життя на безлюдному острові", "Один день американської
школи", "Школа майбутнього", "Представляємо радіоновини поточних подій", "Наша газета");
щоденним життям ("Подорож до Львова"); популярними телепрограмами ("Один день мого життя за
склом"). Учні вчаться працювати творчо, співпрацювати в невеликих групах, поєднувати мовні
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навички та власну фантазію, розвивати навички життєвої компетентності. Групи є досить мобільними
й на кожний новий проект їх склад змінюється. Це дає можливість звикати один до одного, змінювати
свою позицію в групі – одного разу ти лідер, іншого – консультант або рядовий член команди. Такий
метод, крім роботи над проектами, можна застосовувати на поточних уроках, під час підготовки
позакласних заходів, проведенні літньої навчальної практики.
Охарактеризуємо ряд проектів.
Проект "Мій журнал" здійснювався протягом навчального року й може бути продовжений у
наступні роки. Щотижня або один раз на два тижні учні отримують завдання написати статтю до
свого журналу. Тема статті пов’язується з матеріалом підручника, поточними подіями в школі, місті,
країні та світі, проблемами, які можуть виникнути в класі або групі. Кожному учневі вручається лист
учителя, в якому пояснюється мета запровадження журналів, рекомендації щодо написання статей,
очікувані результати. У листі варто зазначити, що протягом перших кількох місяців оцінка за кожну
статтю виставлятиметься не стільки за правильно написані з точки зору граматики речення, скільки за
цікаві ідеї, оригінальні думки, нестандартне мислення. Отже, в учнів формуються навички
життєдіяльності. Вони вчаться викладати власні думки щодо бачення навколишнього світу в
письмовій формі, розвивають словниковий запас; вчаться логічно розмірковувати та узагальнювати
власний досвід. Учитель, виставляючи оцінку, може написати коротку рецензію або просто похвалити
учня за вдало написану статтю. Крім того, журнал слугує засобом зворотного зв’язку між учнем та
вчителем. Кілька сторінок журналу можуть бути виділені для запитань та відповідей. Така форма
набуває актуальності в старших класах. Наприкінці навчального року вчитель пропонує учням надати
для підсумкового збірника проекту свої найвдаліші статті чи найцікавіші уривки. Отримавши
особисту згоду на публікацію, цей матеріал видається окремою збіркою або включається до "Книги
року".
Короткотерміновий проект "Подорож до Львова", пов’язаний із темами "Подорож", "Україна",
"Хочу бути дорослим", "Визначні міста Європи", здійснюється в 10-11 класах і завершується одно- чи
дводенною поїздкою до Львова. Учні поділяються на групи та отримують завдання повністю
спланувати та підготувати подорож. Протягом двох тижнів триває робота по групах. Для прикладу:
транспортники відпрацьовують найвигідніший спосіб проїзду; історики готують історичну довідку
про місто, його сьогодення, представляють цікаві статистичні дані, відео- та фотоматеріали, відомості
з Інтернету; екскурсоводи відпрацьовують план перебування в Львові, планують екскурсії в музеї та
інші пам’ятні місця; фінансисти складають кошторис подорожі на одну людину з урахуванням усіх
витрат; менеджер-координатор організовує співпрацю груп, обмін інформацією, тримає зв’язок з
учителем.
Презентація результатів роботи відбувається на уроці. Учні готові захищати свої пропозиції,
приймати поправки, задавати питання. Підсумки підбиваються менеджером-координатором та
вчителем. Учні виставляють оцінки колегам за презентації та визначають кращу групу. Після поїздки
обговорюються недоліки та прорахунки, відзначаються вдалі рішення та пропозиції.
У межах проекту "День за склом", який отримав схвалення учнів і їх пропозицію зробити його
традиційним, щорічним, колегіантам пропонується щорічно описувати з усіма подробицями один
день свого життя – 26 березня – з метою порівняння своїх думок, мрій, вражень, деяких цікавих
життєвих моментів.
Проект є суто індивідуальним, оформлення – довільним. Більшість учнів виконують проект на
альбомних листах у формі книжки. Протягом дня учні мають при собі записник, до якого
занотовується необхідна інформація в розділах: час, подія, думки (відчуття, враження). Наприкінці
робиться висновок. Учитель пише коротку рецензію, яка містить не стільки аналіз помилок, скільки
враження від прочитаного. Під час усної презентації учні прагнуть викласти найцікавіші факти,
зробити загальний висновок, порівняти події дня з минулорічними, відповісти на питання колег із
групи. На презентацію приносяться матеріали попередніх "Днів за склом" разом із фотокартками та
іншими "реліквіями" і відбувається свого роду екскурс в історію.
Проект "Бути вчителем", на думку вчителів колегіуму, варто розпочати з учнями 11(10) класу в
жовтні, напередодні Дня вчителя. Після бесіди про вчительську професію, її переваги та недоліки
учням пропонується побувати в ролі вчителя хоча б один раз в житті. Вчитель розповідає, як
відбувається підготовка до уроку, що слід враховувати на самому уроці, які бувають типи уроків, як
оцінювати відповіді учнів, яким має бути вчитель, як діяти в нестандартних ситуаціях, наводяться
приклади таких ситуацій зі власної практики, пропонується знайти оптимальний вихід із них. Учитель
імітує короткі фрагменти уроку з помилками та просить учнів виявити їх. Подібну бесіду можна
провести у вигляді прес-конференції. Далі учні отримують завдання підготувати та провести урок в
одному із середніх класів. За бажанням учні працюють індивідуально чи в парі з іншим учнем.
Складається план-конспект уроку, готується наочність. Наприкінці уроку учні класу, в якому він
проводився, оцінюють "учителя" за такими параметрами: мова вчителя, зовнішній вигляд, ставлення
до учнів, наскільки цікаво на уроці, зрозумілість пояснення, оцінка уроку в цілому.
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Наступного дня "вчителі" коротко розповідають про свій урок однокласникам, відповідають на
питання, визначають успіхи та недоліки, пишуть розповідь про проведений урок, яка разом із
результатами оцінювання та фото вміщується в папку проекту.
Проект "Книга року". Починаючи з 9 класу останнього року навчання в школі ІІ ступеню можна
видавати "Книгу року" – своєрідний підсумок навчальної та позакласної роботи з предмета. На
початку навчального року оголошується про роботу над проектом, формуються групи, які
працюватимуть над окремими розділами "Книги року". Групи збирають матеріал: проводять
опитування, нотують результати, описують цікаві випадки на уроках, збирають фото, набирають
відповідні тексти. Матеріали проекту можна оформити папкою чи видати окремою брошурою.
Розділи "Книги року": вступне слово вчителя про підсумки навчальної та позакласної діяльності
групи з англійської мови; найкраща учнівська розповідь про літні канікули чи цікаву подію з
минулого навчального року; основні події навчального року що закінчується в хронологічному
порядку; навчальний план з предмету за рік: початок та закінчення терміну вивчення теми, назва
теми, номер розділу за підручником, короткий опис матеріалу, що вивчався; тематичні, семестрові,
річні, атестаційні та підсумкові оцінки кожного учня з предмета (подаються тільки з особистої згоди
кожного учня); підсумки щомісячного визначення найкращої десятки учнів групи за сумою набраних
балів; підсумки шкільної олімпіади з англійської мови, порівняння з результатами попередніх років;
текст поетичного твору, який вивчався на традиційний щорічний фонетичний конкурс; розповідь про
роботу в школі волонтерів Корпусу Миру США; про співпрацю з учнями Стрийської гімназії;
інформація про роботу над проектом, назви та терміни виходу всіх газет, склад груп; розповідь про
щомісячні зустрічі в дискусійному клубі, теми обговорень, відгуки учасників дискусії про рівень їх
проведення; тексти пісень, що вивчалися протягом року; відгуки про найкращі уроки та цікаві
випадки на уроках; розповідь про роботу над проектом; назви та терміни проектів, над якими
працювали протягом року; розповідь про дослідницьку діяльність з англійської мови в рамках Малої
академії наук; переможці конкурсів, переможці олімпіади, результати загального рейтингу учнів з
англійської мови; автографи учнів, які ставляться на останній сторінці "Книги року" під час її
презентації. Кожен учень отримує фотокопію примірника "Книга року".
Отже, життєдіяльність особистості учнів колегіуму здійснюється в змістовому соціальному та
освітньому просторі, який сприяє розвитку їх життєвої компетентності. Остання інтегрує різні види
компетентностей, які розкривають загальні здібності особистості в різних сферах життєдіяльності.
Мова йде про соціальну, комунікативну, інформаційну, полікультурну, інтелектуальну
компетентність та інші [3: 127]. Успішність проектного навчання зумовлене актуальністю,
соціальною та практичною значимістю проектів, інформаційним та технічним забезпеченням,
оригінальністю застосованих ідей, спрямованістю проекту на розвиток учасників проекту, збагачення
їх досвідом пошукової діяльності.
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Матеріал найшов до редакції 26.10.2006 р.
Дубасенюк А.А. Формирование личности старшеклассников средствами проективной
деятельности в условиях коллегиума.
В статье раскрывается опыт Новоград-Волынского коллегиума Житомирской области по
формированию личности старшеклассника средствами проективной деятельности, которая
образует развивающееся жизненное пространств и стимулирует саморазвитие учащихся как
субъектов культуры и собственной жизнедеятельности.
Dubasenyuk O.A. Senior pupils' personality Formation by means of project activity in the
conditions of the collegiums.
The article reveals the experience of Novograd-Volynski collegiums of the Zhytomyr region of senior pupils'
personality formation by means of project activity which creates developing life space and stimulates the
self-development of pupils as subjects of culture and their own life activity.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЗАСУДЖЕНИМИ ДО
ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ, НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС
У статті розглянуто теоретичні аспекти організації профілактичної роботи з особами,
засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, розкрито наукові підходи до цієї
проблеми, відображено результати досліджень соціальних причин правопорушень, висвітлено
основні принципи організації служб пробації на територіях, постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Процеси переходу від тоталітаризму до плюралістичної демократії, які відбуваються в сучасній
Україні, вимагають переосмислення ставлення до осіб, засуджених до різних видів покарань.
Унаслідок каральної спрямованості кримінально-правової політики держави та відповідної їй судової
практики Україна належить до світових лідерів за кількістю застосування каральних санкції. Влада і
суд пояснюють каральну спрямованість громадською думкою, зорієнтованою на жорстокіше
ставлення до злочинців.
Дійсно, тіньова економіка, насильницька й організована злочинність, розповсюджена корупція
тривожить людей, викликає внутрішню агресію до таких явищ. Однак Україна приєдналася до
міжнародних документів про права людини і взяла на себе перед європейською спільнотою
зобов’язання дотримуватися прав кожного свого громадянина. Особливої уваги потребує
профілактична робота з засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Належна
організація цієї роботи на засадах гуманізму сприятиме ефективному процесу ресоціалізації
засуджених, особливо неповнолітніх.
Проблеми протиправної поведінки, механізми впливу різноманітних чинників на її формування та
основи профілактичної роботи досліджувалися К. Бартолом, І.С. Коном, В.П. Лютим, Н.Ю. Максимовою, В.М. Оржеховською, Г.Г. Шиханцовим та іншими. Їх праці дозволяють зробити висновок,
що протиправна поведінка є наслідком неспроможності або небажання окремої людини знайти
дозволений юридичними нормами спосіб задоволення власних потреб.
Отже, причини протиправної поведінки полягають не в природній схильності окремих людей до
такої поведінки, а в соціальних проблемах, які породжують складні життєві ситуації, при вирішенні
яких людина порушує правові норми. Особистісні якості людини можуть ускладнювати процес
прийняття адекватного рішення в складній ситуації, не давати можливості протистояти негативному
впливу інших осіб.
В українському суспільстві тривають процеси подальшої соціальної диференціації, що створює
оптимальні умови для поширення негативних явищ, які, у свою чергу, стають чинниками
протиправної поведінки. На думку В.П. Лютого, серед соціальних чинників правопорушень можна
виділити:
·
загострення соціальних проблем (зниження рівня життя, проблеми зайнятості та
працевлаштування, забезпечення житлом тощо);
·
неефективну роботу соціально-культурної сфери, обмежені можливості для змістовного
дозвілля;
·
недосконале законодавство;
·
недоліки в роботі правоохоронних органів;
·
кризу системи народної освіти;
·
низький рівень правової, педагогічної культури населення;
·
криміналізацію культури;
·
поширення зловживання алкоголем, наркотичними речовинами;
·
недостатній рівень соціального захисту населення;
·
брак можливостей отримати соціально-психологічну допомогу тощо [1: 6].
На територіях, які постраждали від аварії на ЧАЕС, усі вказані чинники представлені у своєму
крайньому критичному виді. Чорнобильська катастрофа мала не лише екологічні, економічні,
технічні та медичні наслідки. Вона завдала величезного удару по психіці та соціально-культурних
орієнтаціях постраждалого населення. Загальна чисельність людей, яких зачепила чорнобильська
катастрофа, за даними демографів, становить на території колишнього СРСР близько 23-24 мільйонів.
Тільки в Україні – понад 90 тисяч евакуйованих безпосередньо після аварії, 12 тисяч і далі мешкають
у зоні обов’язкового відселення, 700 тисяч – у зоні добровільного відселення, більше тисячі
нелегально проживають у 16 населених пунктах у зоні відчуження.
© Ілліна О.В., 2006
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Вивчаючи соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, Ю. Саєнко опитав понад
10 тисяч потерпілих [2]. 40 % опитаних сприймають аварію як тяжке горе на все життя. Кожен другий
потерпає від поганого настрою, загального тривожного стану. У населення постраждалих територій
формується установка на всебічну державну опіку, хоча сподіваються на неї 10 %, а 56 % сподіваються на Божу допомогу. Парадокси соціально-психологічного стану потерпілого населення
полягають в тому, що:
·
з одного боку спостерігається незадоволення владою, а з іншого – цілковита особиста
пасивність, орієнтація на довічну державну ренту як для себе, так і для своїх дітей;
·
та частина потерпілих, котрі все ж таки сподіваються тільки на себе (38 %), не мають
можливостей для реалізації своїх прагнень. В Україні немає механізмів, які б давали змогу більшості
з тих людей утримувати себе і родину без допомоги держави.
Такі протиріччя породжують психологічну виправданість злочину. Людина, вчиняючи злочин,
порушуючи законодавчі норми, виправдовує себе тим, що бере те, що їй повинні були дати, але не
дали.
За даними, наведеними у матеріалах Всеукраїнського благодійного фонду "Правова ініціатива"
[1], за роки незалежності в Україні було засуджено за кримінальні діяння понад 3 мільйони наших
співгромадян, із них понад 1 мільйон до позбавлення волі (відсоток цієї міри покарань серед інших
видів становив у 2003 році 30,3 % – це один з найвищих показників у світі; у 2004 році він дещо
знизився – 26,5 %. Коефіцієнт судимості в Україні (кількість засуджених на 100 тисяч населення)
залишається високим. У 2004 році він становив 433. Цей показник утричі вищий ніж у середньому по
країнах Європи (для порівняння: в Туреччині – 89, Болгарії – 114, Словаччині –138, Чехії – 169,
Угорщині – 176, Румунії – 230, Молдові – 293; лідерство утримують Білорусь – 556 та Росія – 628).
Виходячи з вартості утримання одного засудженого – 120 гривень на місяць та терміни його
ув’язнення (в середньому 5 років), – середня вартість утримання становить 7800 гривень. Це без
видатків на оплату праці працівників установ, охорону, утримання матеріально-технічної бази та
експлуатаційних витрат. У той же час матеріальні витрати суспільства на утримання одного
ув’язненого в десятки разів менші за соціальні та моральні витрати. Ув’язненні, вирвані з соціального
середовища, перебувають в умовах, які не сприяють їхній реабілітації, переживають важкі психічні
потрясіння. Перебування протягом тривалого часу в умовах специфічної тюремної субкультури, в
замкненому колі таких самих злочинців, як правило, деградованих у розумовому, моральному й
правовому плані, формує в ув’язненого певні світоглядні позиції, які є першопричиною його
подальшої антисоціальної поведінки та рецедивної злочинності.
Унаслідок перебування в ув’язненні засуджені частково втрачають трудові та професійні навички,
оскільки на цей час більше половини з них не мають можливості в рамках кримінально-виконавчої
системи отримати роботу. Перебування в умовах позбавлення волі суттєво ускладнює процес
перевиховання засуджених, не дає їм можливості безболісно адаптуватися в суспільстві після
звільнення. Отже, нагальною потребою є широке застосування альтернативних видів покарань
(громадських робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту, штрафу). Зменшення кількості осіб, які
позбавляються волі, досягається також за рахунок застосування судами статті 75 Кримінального
кодексу, що передбачає можливість звільнення засудженої особи від відбування покарання з
випробуванням.
Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України про Державну кримінально-виконавчу службу України,
прийнятому 23.06.2005 року, саме на неї покладається обов’язок виконувати покарання у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності, громадських
робіт, виправних робіт та здійснювати контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням або умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Станом на квітень 2006 року на обліку в Кримінально-виконачій інспекції в Житомирський
області перебуває 4461 особа, засуджена до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, з них 220 –
неповнолітні.
Працівники кримінально-виконавчої системи (а це – найчастіше фахівці з вищою юридичною
освітою) при роботі із засудженими зазнають труднощів у знаходженні спільної мови, досягненні
взаємопорозуміння з ними. Це викликає небажання осіб, які перебувають на обліку, спілкуватися з
інспектором, виконувати його вимоги. Спостерігаються агресивні випади у відношенні до інспектора,
зухвала демонстративна поведінка засуджених, порушення порядку та умов відбування покарання,
невиконання особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, обов’язків.
Інспектори не в змозі допомогти засудженим у подоланні труднощів у взаємовідносинах із близькими
їм людьми, у відносинах з працівниками навчальних закладів, підприємств, соціальних служб,
іншими посадовими особами закладів де засуджені працюють і навчаються. Досить часто робота
інспектора кримінально-виконавчої служби зводиться до контролю та фіксації фактів нових
правопорушень, скоєних особами, які перебувають на обліку. Необхідною є соціально-педагогічна і
соціально-психологічна робота, найактуальнішими напрямами, якої є психологічна корекція
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агресивної та конфліктної поведінки засуджених, розвиток комунікативних якостей особистості,
формування свідомого ставлення до дисципліни, здорового способу життя, навичок самоконтролю.
Таку роботу в змозі організувати та провести на належному рівні лише спеціально підготовлені
фахівці – соціальні педагоги та психологи. Потребує реформування сама кримінально-виконавча
служба. Необхідним є створення на її основі служби пробації, яка б пропонувала альтернативні
методи роботи з правопорушниками через створення можливості ефективного використання санкцій і
заходів у громаді та забезпечення належної реакції на злочин [3].
Пробація як альтернативна ув’язненню санкція полягає у встановленні нагляду за злочинцем,
котрий залишається в суспільстві, але судом на нього накладені певні зобов’язання й обмеження.
Правила вимагають від нього відвідувати денні центри апробації, періодично зустрічатися з
офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, передбачених положенням про апробацію,
дотримуватися законослухняної поведінки [4: 21].
Залежно від складу злочину та характеристики особи суд може додатково встановити пробацію з
обов’язковим проживанням у спеціальних гуртожитках, психіатричне лікування, а також лікування
від алкоголізму й наркотичної залежності. Нагляд варіюється від інтенсивного до помірного й
мінімального. Здійснюють його як професіональні офіцери апробації, так і волонтери та особи з
оточення правопорушника.
Ця санкція має реабілітаційний характер. Мінімальний період апробації – шість місяців,
максимальний – три роки. Суд зобов’язаний пояснити злочинцю мету пробації, отримати його згоду
на виконання умов і ознайомити з наслідками їх порушення.
Особа, котра перебуває під пробацією, повинна проживати у вказаному офіцером пробації місці
або у виправному гуртожитку апробації, бути під наглядом закріпленого офіцера апробації,
утримуватися від будь-яких сумнівних дій, займатися продуктивною працею, підтримувати постійний
контакт з офіцером апробації, інформувати його про всі зміни, що стосуються місця проживання та
роботи.
Основні засоби ресоціалізації осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, є
суспільно корисна праця, виховна робота, виконання порядку та умов відбування покарання, а також
обов’язків установлених судом чи Службою апробації, загальноосвітнє та професійно-технічне
навчання. Щодо неповнолітніх забезпечується належний нагляд за їх поведінкою, навчанням,
трудовою дисципліною та одержанням ними виробничої кваліфікації.
Основні цілі служби пробації – це захист суспільства від злочинності та сприяння співпраці між
усіма організаціями, які беруть участь у процесі ресоціалізації, та в наданні підтримки
правопорушникам протягом та після ув’язнення, що стає передумовою ефективного повернення
правопорушників у суспільство і попередження рецидивізму.
Ері Блод та Марчіа В. Дж. Кран, учасники міжнародної правової програми Інституту відкритого
суспільства в Будапешті (раніше відомого як Інститут конституційної і правової політики (COLPI)),
та Антон М. Ван Кальмтоут, професор кримінального права і порівняльного кримінального права
Тільбурзького університету (Нідерланди), досліджуючи пробацію та служби пробації в країнах –
кандидатах у члени ЄС, виділили низку чільних завдань таких служб [5: 20-21]. Це:
· надавати органам судової влади та іншим структурам високоякісну інформацію (досудові
звіти й доповіді про соціальне обстеження правопорушників) та оцінки з метою допомогти їм у
призначені покарання й виборі інших рішень;
· розробляти, організовувати і здійснювати нагляд за санкціями та заходами у громаді, а також
забезпечувати їх ефективне виконання;
· забезпечувати практичну, фінансову, соціальну й психологічну допомогу та опіку, а також
проводити роботу з правопорушниками після звільнення на основі методів соціальної роботи на будьякому етапі протягом контактування правопорушника з системою кримінального судочинства;
· забезпечувати й просувати розвиток схем виведення обвинувачуваних із судового
переслідування;
· контроль і нагляд за правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом;
підкреслення особистої відповідальності клієнтів за вирішення їхніх особистих проблем;
· вживати відповідних заходів для того, щоб правопорушники не вкоренилися у своїх
злочинних звичках у найширшому розумінні через зміцнення їхньої впевненості в собі та
самодисципліни, а також через підсилення їхньої здатності діяти в соціальному контексті;
· робити свій внесок у безпеку суспільства через заохочення правопорушників ставати
законослухняними членами суспільства, ефективний моніторинг і нагляд за правопорушниками з
метою зменшення рівня повторної злочинності, а також способом розвитку тих навичок, які сприяють
веденню позитивного способу життя та соціальній інтеграції/реінтеграції;
· виявляти й розвивати особисті риси клієнта і соціальні ресурси, які допоможуть йому
успішно повернутися в суспільство й вести законослухняний спосіб життя завдяки створенню
позитивної життєвої стратегії;
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· підтримувати осіб, які перебувають під вартою, допомагати їм готуватися до звільнення;
надавати допомогу правопорушникам після їх звільнення із в'язниці;
· співпрацювати з центрами соціальної реабілітації для правопорушників;
· привертати цікавість громадськості, залучати урядові й неурядові організації, комерційні
структури й місцевих жителів до планування і менеджменту пробаційних проектів та установ із
метою підсилення функціонування санкцій і заходів у громаді; надавати допомогу сім'ям
правопорушників із метою підтримки й покращення сімейних стосунків правопорушників, а також
зменшувати перешкоди соціальній інтеграції;
· організовувати медіацію між правопорушником і потерпілим від злочину; здійснювати
нагляд за виконанням вимог передання на поруки;
· захищати суспільство через ефективне розв'язання конфліктів і зменшення ризику,
пов'язаного з кримінальним процесом.
Особи, які виконують пробаційну роботу в більшості країн переважно мають університетську
освіту у сфері соціальної роботи, права, соціології, педагогіки, психології. Отже, постає потреба у
кваліфікованих кадрах, які б були у змозі виконати поставлені перед ними завдання. Працівник
служби пробації повинен поважати клієнтів, їх людську гідність, недоторканість приватного життя,
поважати незалежність клієнта, виявляти неупередженість, відкритість і відповідальність.
Основні принципи діяльності служби апробації – добровільність, реалізм, помірність, вчасність та
послідовність втручання, прозорість. Добровільність полягає в тому, що правопорушник сам вирішує,
чи потрібна йому допомога, і добровільно звертається по неї. Реалізм передбачає встановлення
реальних цілей спільно з клієнтом, виходячи з його конкретної ситуації, та підготовка його до
конкретних труднощів, на які йому прийдеться наразитися після відбуття санкції. Що стосується
втручання, то воно повинне застосовувати лише мінімально необхідну кількість сили або примусу,
забезпечувати ефективну реакцію на правопорушення та ефективну працю зі справою. Прозорість
включає звітування перед відповідними органами, які беруть участь у процесі кримінального
судочинства, про перебіг роботи з клієнтами, а також надання клієнтам правдивої інформації про
систему та обставини, в яких вони опинилися в результаті того, що вчинили злочин. Треба також
забезпечувати активну участь клієнтів у виправленні наслідків злочину.
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Ильина О.В. Организация профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
В статье рассматриваются теоретические аспекты организации профилактической работы с
лицами, осужденными к наказаниям, несвязанным с лишением свободы. Раскрыты научные подходы
к данной проблеме. Отображены результаты исследования социальных причин правонарушений.
Освещены основные принципы организации служб пробации на территориях, пострадавших от
аварии на ЧАЭС.
Illina O.V. The organization of preventive work with convicted persons, against whom administrative
rather than penitentiary measures are taken, as conditioned by Chernobyl-derived peculiarities of the local
population’s psychological state.
The article deals with the theoretical aspects of preventive work organization with convicted persons, against
whom administrative rather than penitentiary measures are taken. Considered also are the scientific
approaches to the problem. Reflected are the investigation results of social causes of law infringements. The
contents of the main principles of the probation services in the area which suffered from the Chernobyl
disaster are featured.
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ВПЛИВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО СИНДРОМУ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
У статті проаналізовано основні фактори соціалізації підлітків і розкрито напрями корекційної
роботи з дітьми, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС. Розглянуто методи корекції, які
були практично апробовані в санаторіях "Лісний берег", "Богунія" Житомирської області, "Червона
калина" Рівенської області, "Південний" у м. Миргород Полтавської області.
Аварія на ЧАЕС спричинила серйозні медичні, соціальні та психолого-педагогічні наслідки як для
людей, що мешкають на забруднених територіях, так і для всієї світової спільноти. Населення нашої
держави залучено до найбільшої радіоекологічної катастрофи сучасності. У першу чергу це
стосується територій та населення Київської області, де розташована ЧАЕС, а також ряду територій
Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Волинської областей, що безпосередньо прилягають до
зони розташування атомної станції. Окремі плями радіоактивного забруднення відзначено в районах
Черкаської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської та інших областей. Наслідки
аварії трагічно позначилися на долі мільйонів людей, природних систем і будуть упливати на стан
здоров’я наступних поколінь.
У зв’язку з останнім досить гостро стоїть питання радіаційного ризику для населення, особливо
дітей, що проживають у регіонах забруднення радіоактивними елементами. Це зумовлено значною
чутливістю дитячого організму, що росте й розвивається, до дії іонізуючого випромінення.
Аналіз стану здоров’я дитячого населення усіх радіаційно контрольованих регіонів Україні
свідчить про погіршення демографічної ситуації та показників здоров’я дітей, які мешкають на
забруднених радіонуклідами територіях. Так, при зниженні рівня народжуваності підвищилися
показники смертності дітей у віці від 1 до 14 років. Значно збільшилась захворюваність, особливо
стосовно класів хвороб органів дихання та травлення, ендокринної системи.
Поряд із цим відзначається залежність від радіаційного забруднення навколишнього середовища
деяких параметрів фізичного розвитку дітей, що постійно мешкають у контрольованих районах.
Порушення гармонійного розвитку в цих дітей залежить від віку та статі, що негативно реалізується у
зміні відносних показників груп здоров’я.
При цьому найскладніша медико-демографічна ситуація утримується в районах Полісся, де
відзначено найбільш високу щільність забруднення навколишнього середовища радіонуклідами.
У Житомирській області радіоактивно забрудненими є 722 населених пункти у 9 адміністративних
районах. Одним із таких районів є Овруцький, у якому показники медико-демографічної ситуації
сьогодні помітно відрізняються від інших у бік зменшення чисельності населення, зниження
народжуваності, підвищення рівня перінатальної смертності, спостереження від’ємного балансу
природного приросту населення.
Аналізований нами підлітковий вік характеризується певними загостреннями та суперечностями.
В отроцтві організм значно змінюється, що суттєво впливає на всі аспекти біологічного,
психологічного й соціального розвитку. Зарубіжні вчені виділяють зони розвитку і основні завдання
розвитку у підлітковому віці, а саме:
Пубертатний розвиток – протягом відносно короткого періоду часу тіло дитини значно
змінюється.
Когнітивний розвиток – розвиток інтелектуальної сфери підлітка характеризується якісними та
кількісними змінами, що відрізняють його від дитячого способу пізнання світу.
Новоутворення соціалізації – отроцтво характеризується важливими змінами в соціальних
зв’язках та соціалізації, оскільки переважаючий уплив сім’ї поступово замінюється впливом групи
однолітків, що виступає джерелом референтних норм поведінки й отримання певного статусу. Ці
зміни протікають у двох напрямках відповідно до двох завдань розвитку: 1) визволення від
батьківського впливу; 2) поступове входження до групи однолітків, що стає каналом соціалізації й
вимагає встановлення стосунків конкуренції та співробітництва.
Становлення ідентичності – протягом усього підліткового віку поступово формується нова
суб’єктивна реальність, яка змінює уявлення індивіда про себе та іншого. Становлення
психосоціальної ідентичності, що лежить в основі феномена підліткової самосвідомості, включає в
себе три основні завдання розвитку: 1) усвідомлення часової відстані власного Я, що включає дитяче
минуле та визначає проекцію себе у майбутнє; 2) усвідомлення себе як такого, що відрізняється від
інтеріорізованих батьківських образів; 3) здійснення системи виборів, які забезпечують цілісність
особистості.
Важливим новоутворенням підліткового віку є також почуття дорослості, яке визначає новий
рівень прагнень. Дорослість суб’єктивно пов’язується підлітком не так із наслідуванням, як із
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входженням досвіду дорослих (Д.І. Фельдштейн). Підліток намагається зайняти місце дорослих у
системі реальних стосунків між людьми.
Загалом для підліткового віку характерною є орієнтація на доросле суспільство. У свідомості
підлітка домінують не навчання, а суспільство, його структура, проблеми, він критично сприймає
світ, що часто призводить до конфліктної поведінки, яка також пов’язана з інтенсивною перебудовою
фізіологічної системи. Притаманний цьому періоду нерівномірний розвиток різних органів, тканин
викликає посилене серцебиття, підвищений тиск, головні болі, швидку втому, що знижує увагу,
контроль, самоконтроль, у результаті призводить до конфліктів та неправильного реагування на
педагогічні впливи.
Названа особливість підліткового віку вимагає від дорослого цілеспрямованої роботи стосовно
формування об’єктивних оцінок оточуючої дійсності.
Дослідження вітчизняних педагогів та психологів (Л.І. Божович, Л.Е. Орбан та ін.) свідчать, що
для підлітків характерним є прагнення бути визнаними у колі ровесників і досягти авторитету.
Група однолітків відіграє перевалюючу роль у процесі соціалізації підлітків, оскільки стосунки з
партнерами своєї та протилежної статі створюють модель дорослих стосунків, які реалізуються в
соціальному житті. Група виконує центральну функцію в процесі становлення своїх членів,
об’єднаних спільними турботами про визволення від батьківської влади, пошук статусу та статевої
ідентифікації. Стосунки з батьками в цьому віці часто настільки конфліктні, що підліток просто не
здатний поділяти з ними свої переживання. Група ровесників надає різні можливості побудови нових
відносин із самим собою та з іншими, допомагаючи людині зрозуміти своє призначення, дозволяючи
відчути ризик і випробувати свої сили у ситуації змагання.
Таким чином, спілкування підлітків має характер особливої діяльності, предметом якої є інша
людина – товариш, а змістом – побудова взаємостосунків.
Підлітковий період є найбільш плідним для нагромадження досвіду саморегуляції поведінки,
особливо в умовах міжособистісного спілкування. Стає актуальним формування здатності дитини
свідомо, самостійно здійснювати моральний вибір, відповідально і критично оцінювати свою
поведінку. Формування в підлітка здатності відповідально діяти є важливою умовою попередження й
подолання важковиховуваності.
Характеризуючи особливості підліткового віку, слід визнати, що важливим психічним
новоутворенням є розвиток довільності всіх психічних процесів. Підліток у змозі самостійно
організувати свою увагу, пам’ять, мислення, уяву, певною мірою регулювати власні емоційно-вольові
процеси тощо.
У цей період розвиваються специфічні особливості самосвідомості, які проявляються в самооцінці
підлітка, в його оцінюванні ефективності різних видів своєї діяльності та своїх стосунків з дорослими
й однолітками. Самооцінка в цьому віці набуває не меншого значення, аніж оцінки дорослих.
спілкувальної сфери.
Говорячи про підлітковий вік, не можна не згадати про так звану "кризу підліткового віку".
Розв’язуючи проблему кризи підліткового віку, потрібно виходити з єдності підлітка та змін у
соціальних умовах його життя, його взаєминах із ровесниками та дорослими.
Дитина у процесі розвитку особистості проходить крізь три фази – адаптації, індивідуалізації,
інтеграції (А.В. Петровський). На підлітковому етапі для затвердження себе як особистості дитина
проходить адаптацію до вимог, що змінилися, індивідуалізується та інтегрується, що ще раз
підкреслює кризовість указаного віку. Цикли розвитку особистості протікають у одного й того ж
підлітка в різних групах, що конкурують за своєю значущістю для нього. Успішна інтеграція в одній
із них може поєднуватись із дезінтеграцією в іншій, де він до певного моменту успішно, без
перешкод, адаптувався. Індивідуальні якості, які є головними в одній групі, заперечуються іншою, де
переважають інші ціннісні орієнтації, що, у свою чергу, перешкоджає позитивному інтегруванню в
неї.
Виділяючи "еру сходження до соціальної зрілості", адаптація, індивідуалізація, інтеграція
виступають як мікрофази розвитку особистості в межах однієї ери. Підлітковий вік є епохою
індивідуалізації – епохою загострення суперечностей у розвитку особистості.
Згідно із проведеними після чорнобильської аварії науковими дослідженнями, у дітей та підлітків
зони радіаційного забруднення сталися помітні зміни в навчальній діяльності та якостях особистості.
Серед них значне місце займають непатологічні форми психогеній, які виявляються в тимчасовій
емоційній напруженості, психомоторних, психовегетативних відхиленнях, при яких особистість ще
зберігає здатність до критичної оцінки та до цілеспрямованої діяльності і може коригувати свою
поведінку під упливом сприятливих змін у ситуації або в умовах надання адекватної соціальнопсихологічної допомоги.
Діти, евакуйовані з 30-кілометрової зони забруднення, демонструють достатньо тривожну картину
психологічних відхилень у своєму розвитку. Частина цих дітей страждає радіофобією та комплексом
"приреченості". Для інших дітей характерна емоційна нестабільність, тривожність, песимізм в оцінці
життєвої перспективи, очікування хвороб, сумніви в необхідності отримання освіти, створення сім’ї,
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народження дітей. У таких дітей частіше виникають стреси, фрустрації, конфлікти, кризи, які можуть
викликати різні соматичні захворювання, порушення функцій серцево-судинної, імунної, ендокринної
систем, шлунково-кишкового тракту.
У ході аналізу особистісної спрямованості старших підлітків із зони забруднення було
встановлено, що їм притаманна емоційна життєва спрямованість, тобто відношення до актуальної
життєвої ситуації, в якій переважають тривожність та фрустрованість. Останні пов’язані як із
психологічним упливом із боку зони радіоекологічного контролю, так і з особливостями підліткового
віку.
У цілому ж для підлітків характерним є подолання свого ставлення до негативних факторів
актуальної життєвої ситуації за рахунок активного звернення до свого майбутнього і, зокрема,
формування позитивної спрямованості на здійснення основних соціальних ролей – фахівця,
громадянина, сім’янина.
Стратегія корекційної роботи з підлітками в оздоровчих закладах повинна базуватися на методах
розширення розвивального життєвого простору підлітка за рахунок залучення до різних видів
діяльності.
Загалом програма педагогічної корекції спілкування підлітків зони радіологічного контролю
включає наступні основні напрями:
1) встановлення відносин довіри з підлітком;
2) формування позитивної самооцінки;
3) вироблення навичок правильного спілкування;
4) розвиток комунікабельності;
5) формування уміння правильно розв’язувати конфліктні ситуації;
6) розвиток емпатії;
7) формування умінь та навичок слухати, розвиток асертивності;
8) уникнення агресивних виявів поведінки, ворожості;
9) формування навичок міжособистісного спілкування.
Вирішення цих завдань буде найбільш ефективним у разі створення відповідних умов. Зусилля
педагога мають бути спрямовані на осіб із найближчого оточення підлітка. На базі лікувальнооздоровчого центру – це педагоги, психологи, медичний персонал, коло однолітків. Необхідно
забезпечити повну ізоляцію дитини від негативних упливів, створити навколо неї свого роду
захисний бар’єр і допомогти знайти продуктивний вихід із ситуації, що склалася.
Слід також відзначити, що послідовність указаних напрямків педагогічної корекції з підлітками
носить динамічний характер. У процесі роботи необхідно застосовувати комплекс усіх напрямків
одночасно, спираючись при цьому на ті, які можуть дати вагомий і швидкий ефект. Надалі, у міру
корекції тих чи інших параметрів сфери спілкування і діяльності підлітка, коло впливів педагога може
бути звуженим.
Принципи роботи з підлітками зони радіологічного контролю, що мають порушення у сфері
спілкування, можна представити наступним переліком:
1. Індивідуальний підхід. Вирішення конкретних проблем конкретного підлітка в реальних
життєвих умовах.
2. Постійний контакт із підлітками.
3. Довірливі стосунки між педагогом і підлітком.
4. Стосунки з підлітками мають будуватися на основі співробітництва.
5. Повага до норм і цінностей підлітків.
6. Орієнтація на розвиток на основі позитивного потенціалу підлітків, їх здатності до
самодопомоги.
7. Залучення широкого кола методів та підходів у роботі педагога.
8. Принцип психолого-педагогічної комфортності.
9. Принцип безконфліктності.
10. Принцип розкриття здібностей дитини.
11. Принцип ігрового домінування.
12. Принцип особистої зацікавленості у поліпшенні морального й фізичного здоров’я.
У процесі використання методів педагогічної корекції спілкування під час організації
міжсуб’єктної взаємодії педагог виконує чотири функції спілкування: діяльнісну, організаторську,
стимулюючу, виховну.
Під час дослідно-експериментальної роботи у дитячих санаторіях радіаційного захисту "Лісова
пісня", "Богунія" (м. Житомир) нами було розроблено та апробовано наступні методи педагогічної
корекції спілкувальної сфери підлітків, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС:
І. Методи цілемотиваційної перебудови або формування готовності до педагогічної корекції сфери
спілкування підлітків зони радіологічного контролю.
ІІ. Методи реконструювання спілкувальної сфери підлітків, що постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС.
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ІІІ. Методи стимулювання діяльності.
IV. Методи аналізу, оцінки змін.
До першої групи методів відносяться тести, методики, бесіди з дітьми й вихователями,
спостереження, завдяки яким можемо виявити певні порушення у взаєминах підлітків і вказати на
необхідність позитивних змін, а також надати можливість об’єктивного переосмислення своїх
недоліків. Це саме ті тести й методики, які були використані під час діагностичного експерименту.
Слід зазначити, що педагогічна корекція сфери спілкування підлітків вимагає від педагога
професійних умінь та навичок. Саме тому для підлітка образ педагога має бути наділений набором
стійких і стабільних характеристик:
1. Загальний позитивний настрій, уміння виділити й акцентувати позитивні аспекти в будьякій проблемній ситуації.
2. Зацікавленість у будь-якій інформації, що виходить від дитини, уміння вислухати.
3. Емпатія, схильність до співчуття і прагнення зрозуміти найбільш складні почуття дитини.
4. Толерантність до неадекватних реакцій і виявів негативізму.
5. Орієнтація на здібності, досягнення й особистісні нахили дитини, замість фіксації відхилень
та дефектів.
Підліткові, який уже мав негативний досвід спілкування й боїться повторення його в
майбутньому, необхідно впевнитись у тому, що названі якості педагога є стійкими й не залежать від
упливу ситуативних чинників. Поки підліток не впевниться в цьому, він буде вести себе недовірливо
стосовно педагога.
Встановлення продуктивного контакту з дитиною, заснованого на довірі, й одночасне формування
в дитини стійкого образу педагога, а також чіткого уявлення про ситуацію спілкування в цілому,
складає початковий етап педагогічної корекції.
Великого значення набуває перша зустріч із підлітками, оскільки серед них є веселі, спокійні,
сором’язливі, мовчазні, нетактовні, грубі тощо. Від того, яким буде перше знайомство, залежатимуть
позитивні зміни в процесі педагогічної корекції сфери спілкування. По-перше, необхідно
дотримуватися спокійного, доброзичливого тону у ході взаємин і націлити на це підлітків. По-друге,
слід попередити дітей, що під час таких зустрічей не може бути акторів і глядачів – усі є учасниками.
По-третє, якщо педагог почав працювати з однією групою підлітків, то не слід поповнювати її новими
членами.
Після діагностики рівня агресивності та ворожості ("Тест на агресивність", тест Басса-Дарки),
коли підлітки вже ознайомлені з виявами вербальної, фізичної агресії, ми пропонуємо провести
відповідний тренінг щодо усунення цих явищ.
У процесі корекційної роботи ми пропонуємо застосовувати питальник Д. Джонсона і
Ф. Джонсона (1987), який базується на класифікації Р. Блейка і Д. Мутона (1964) для діагностики
самими підлітками підходу до розв’язання конфліктів. Питальник дає змогу оцінити індивідуальні дії
особистості під час конфлікту і стиль поведінки з урахуванням двох умов: важливості досягнення
мети та підтримання хороших стосунків з опонентами.
Діти, що були охоплені експериментом, досягли позитивних результатів:
- спілкування стало більш приємним і продуктивним;
- збільшилась упевненість входження у контакт;
- підвищився рівень самоповаги, моральної свідомості, упевненості у собі; збільшився
авторитет підлітків у їхніх групах,
- зменшилась кількість конфліктів, що свідчить про збагачення сфери спілкування підлітків
чорнобильської зони.
Матеріал надійшов до редакції 19.09. 2006 р.
Литяга И.В. Влияние чернобыльского синдрома на социализацию подростков.
В статье анализируются основные факторы социализации подростков и раскрываются направления
коррекционной работы с детьми, пострадавшими в результате аварии на ЧАС. Данные методы
коррекции были практически апробированы в санаториях "Лесной берег", "Богуния" Житомирской
области, "Красная калина" Ровенской области, "Южный" г. Миргорода Полтавской области.
Lytiaga I.V. The influence of Chernobyl syndrome on teenagers’ socialization.
The author analyses the basic factors of teenagers’ socialization and demonstrates approaches to correction
work with children who suffered from the consequences of Chornobyl catastrophe. These correction methods
were practically tested at sanatoriums "Lesnyi bereg", "Bogunia" (Zhytomyr region), "Chervona kalyna"
(Rivno region), "Pivdennyi" (Myrgorod town, Poltava region).
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СССМ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ
ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У статті на основі проведеного соціологічного опитування серед студентів університету
проаналізовано особливості організаційної роботи Студентської соціальної служби вищого
навчального закладу зі студентами, постраждалими в результаті аварії на ЧАЕС.
З часу вибуху на Чорнобильській АЕС пройшло вже два десятиліття, але найбільшою разючою
несподіванкою стало не стільки екологічне забруднення атмосфери, ґрунтів та води, енергетична
трагедія "мирного атому" , скільки духовний, морально-етичний та соціально-психологічний удар по
населенню. Екологічні та медичні наслідки якоюсь мірою можна було передбачити (Хіросіма,
Челябінськ, ядерні полігони Казахстана), але симптоми пригніченого соціально-психологічного стану
потерпілого населення почали вивчатися спеціалістами тільки з 1992 року, коли вирізнити власне
чорнобильський чинник стало майже неможливо у зв’язку з потужною політичною та соціальноекономічною кризою, що разом накрила Україну. На думку Ю. Саєнка, кожна суспільна ситуація
визначається наступними рівнями її усвідомлення, а отже, адекватного реагування на неї:
1) науковий рівень – аналіз, оцінка, пропозиції;
2) державне управління – громадські організації та політичні партії здійснюють аналіз оцінки
ситуації та порівняння її наукового розуміння з державним реагуванням, розробляють пропозиції та
здійснюють дійові акції;
3) рівень повсякденної життєдіяльності населення – усвідомлення людьми ситуації на підставі
наукової, управлінської та іншої інформації, власного досвіду та організації повсякденного життя [1: 160].
Натомість жоден з цих рівнів не був зроблений і доведений до стану стереотипічності адекватної
життєдіяльності населення. Упродовж перших років після аварії соціологи та медики фіксували певні
симптоми пригніченого соціально-психологічного стану потерпілого населення, а саме:
- різке погіршення здоров'я (спад сил, астенізація, головний біль, ослаблення);
- особистісна та ситуативна тривожність (страх перед незворотними процесами у здоров'ї, за
долю дітей, перед невизначеністю життєвих перспектив);
- відчуття тотальної загрози та безглуздя подальшої життєдіяльності;
- незадоволення медичним обслуговуванням;
- погане забезпечення життєвих потреб;
- переживання дисонансу між реальністю та інформацією з боку владних структур;
- соціальна депривація;
- загальна недовіра до влади;
- ворожість до переселенців із боку місцевих жителів [2: 60].
У цей же час намагалися визначити, як дався взнаки "слід Чорнобиля" на дітей та молодь
постраждалих регіонів. Було з'ясовано, що більше всього аварія вплинула на зростання рівня
хронічних захворювань, особистих трагедій та конфліктів, поганого соціального самопочуття,
приреченості. Крім того, школярі потерпілих районів лише на 5-7 місце за пріоритетом поставили у
1992 році такі цінності, як ініціативність, кар'єра, освіта, професіоналізм [2: 61].
На сьогодні лави студентства нашого вузу продовжують поповнюватися представниками молодої
генерації, які народилися незадовго до Чорнобильської катастрофи або після неї. Успішність процесу
соціалізації та професійної адаптації, на наш погляд, залежить від рівня організації соціальної роботи
у студентському середовищі. Цей фактор став одним із визначальних при створенні у нашому
університеті Студентської соціальної служби, робота якої спрямована на соціальну підтримку молоді
взагалі та пільгових категорій зокрема. Питанням формування організаційно-управлінської моделі
діяльності потрібних структур присвячена робота Н.Ф. Романової [3].
Восьмого липня 2003 року ректором Житомирського державного університету імені Івана Франка
було затверджено Положення про Студентську соціальну службу для молоді (далі – СССМ)
університету, в якому зазначено, що
1. Метою діяльності СССМ в університеті є:
- реалізація державної молодіжної політики;
- надання соціальних послуг та соціальної допомоги студентам, студентським сім`ям;
- розв`язання соціальних проблем та поліпшення становища студентства;
- спрямування діяльності на соціальну адаптацію, здійснення соціальної профілактики,
соціального патронажу, соціального обслуговування, соціальної реабілітації студентської молоді;
© Коляденко С.М., 2006
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- розвиток інтелектуальних та творчих здібностей студентської молоді та забезпечення потреб
особистості у творчій самореалізації.
2. Основні завдання СССМ:
1. Реалізація державних молодіжних програм у сфері соціальної роботи зі студентською молоддю.
2. Розробка та реалізація профілактичних і реабілітаційних заходів подолання негативних явищ у
студентському середовищі, гуманізація взаємин учасників навчального процесу, підвищення рівня
психологічної культури.
3. Здійснення системи заходів соціальної допомоги та послуг студентам-сиротам, інвалідам,
студентським сім`ям, а також тим, хто потрапив у кризову ситуацію.
4. Розробка науково-методичних та інформаційно-правових матеріалів для забезпечення роботи
студентських соціальних служб для молоді.
Отже, робота СССМ спрямована на соціальну підтримку студентської молоді певного закладу. Під
соціальною підтримкою ми розуміємо сукупність тих соціальних відносин, які допомагають клієнту
впоратися з важкою ситуацією. У соціальній підтримці можна виділити два головних аспекти:
- соціально-емоційний, що пов’язаний із взаємовідносинами та спілкуванням;
- тематичний, коли особлива увага приділяється інформації, пораді, юридичній, фінансовій і
матеріальній допомозі.
Вибір аспектів соціальної підтримки ґрунтується на пріоритетах суспільства і відрізняється
залежно від вікової групи молоді, на яку спрямована соціальна підтримка. Соціальна підтримка може
бути подана з боку родини, колег, однолітків, сусідів, іншими словами, соціальна підтримка може
надходити з так званого "природного" соціального оточення людини. Крім того, соціальна підтримка
може бути надана молодіжними студентськими організаціями, молодіжними клубами тощо. Такій
формі професійної соціальної підтримки притаманне те, що вона може мати будь-яку структуру та
час подачі.
Нами був обраний шлях комплексної соціальної підтримки, тобто надання вичерпної інформації з
певного питання кожному, хто потребує допомоги. Такий підхід став визначальним у створенні
структурних підрозділі СССМ (Див. Рис. 1).
Студентська Соціальна Служба для Молоді
Житомирського державного університету імені Івана Франка

Волонтерський загін
(300 студентів)

Інформаційна служба

Сектор "Дозвілля"

Соціальний відеолекторій

Вулична соціальна робота

Тренінгові заняття

М олодіжний центр праці

Телефон Довіри

Напрямки та підрозділи

Рис 1. Структура СССМ
Першим етапом у діяльності СССМ стало створення волонтерського загону, що на сьогодні
нараховує 300 студентів. Перед волонтерами було поставлено завдання оформити соціальний паспорт
академічних груп університету, що дозволило спрямувати подальшу діяльність щодо соціальної
підтримки різних категорій студентської молоді та зібрати найбільш повні відомості про соціальні
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статуси та проблеми студентства, створити комп’ютерний банк даних. Соціальний паспорт має
наступну структуру:
Прізвище, ім’я, по батькові;
У графах студенти ставлять +, якщо так, - , якщо ні.
1. Чи ви сирота?
2. Ваша сім’я багатодітна?
3. Ви з неповної сім’ї?
4. Ви з малозабезпеченої сім’ї?
5. У вас батьки-інваліди?
6. Чи маєте ви статус людини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (якщо так –
категорію)?
7. Чи маєте ви групу по інвалідності або хронічну хворобу (якщо так, то яку)?
8. Чи маєте власних дітей (їх кількість)?
9. Чи маєте додаткову освіту (спеціальність)?
10. Чи прагнете мати додатковий заробіток?
11. Ви відмінник, переможець олімпіади, конкурсу (з якого предмета)?
12. Потребуєте безкоштовного харчування та оздоровлення?
13. Яке громадське доручення виконуєте в групі?
Поряд з іншими питаннями варто звернути увагу на пункти 6 та 7. Саме ці відомості дають нам
підставу стверджувати, що 90 % студентів нашого вузу мають статус "чорнобильця". Причому 20 %
мають ІІ категорію (проживання на більш забруднених територіях), 40 % – ІІІ категорію; 30 % – ІV.
Більшість з цих студентів мають хронічні серцево-судинні хвороби, захворювання органів дихання та
травлення. Після збору даних, ґрунтуючись на соціологічні дослідження сучасного студентства як
суб'єкта соціально-виховної роботи у вищому навчальному закладі (В. Астахова, В. Базилевич, І. Бех,
В. Бондар, Я. Бурлака, О. Дубасенюк, О. Киричук, В. Кузь, Н. Ніколаєвський, В. Портних, О. Якуба та
інші), було проведене опитування серед студентів філологічного та соціально-психологічного
факультету (вибірка – 100 респондентів).
Було з’ясовано, що життєвий вибір студентів нашого вузу за умов існування Ч-фактора
характеризується такими особливостями:
1. Тільки 10 % відносять себе до категорії "найбільш або значною мірою постраждалих", але лише
2 % сприймає це вкрай трагічно, вважаючи, що "Чорнобиль непоправно скалічив моє життя". На
нашу думку, це свідчить, по-перше, про певну психологічну стійкість молоді до екстремальних,
стресових ситуацій, по-друге, про фактор часу, що минув з подій аварії на ЧАЕС.
2. Особливість нашого вузу (більшість студентів жіночої статі) дає підстави стверджувати, що
дівчата більш песимістично оцінюють те, що сталося, але оптимістично вірять, що вони здатні
подолати труднощі (перш за все у галузі репродуктивного здоров’я), що викликані Ч-фактором.
3. Виявлено, що психологічне сприймання Чорнобиля майже не залежить від об’єктивної
забрудненості території, на якій проживають студенти, та від категорійного статусу.
4. Головною життєвою цінністю для опитаних є здоров’я. Кар’єра та матеріальне благополуччя
посідає друге місце в ієрархії.
5. Опитувані звертали увагу на недостатню власну інформаційну обізнаність щодо реалізації своїх
прав як постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
На нашу думку, молодь сьогодні потребує не лише інформації, але й допомоги та підтримки. З
цією метою два роки тому був проведений відбір і підготовка консультантів Телефони Довіри. За час
роботи такого виду консультативної допомоги 10 % дзвінків можна віднести до категорії довідковоінформаційних та юридичних, причому більшість з них стосувалися саме соціально-юридичної
підтримки у зв’язку з належністю клієнта до пільгової категорії або інформації про заклади охорони
здоров’я.
Для задоволення другої групи потреб (матеріальне благополуччя та професійне зростання) при
СССМ був організований Молодіжний центр праці. У результаті студенти отримали можливість
вторинної зайнятості в державних та комерційних установах міста, серед яких:
- підрозділи нашого університету;
- школи міста Житомира;
- Польське наукове товариство;
- кадрове агентство "Профі";
- Приват-банк;
- Консультпункт "Абітурієнт".
Із діяльністю СССМ тісно пов’язані тренінгові заняття, що проводяться для студентів
університету волонтерами та професіоналами. За роки існування були проведенні тренінгові цикли:
1. Методика організації вуличної соціальної роботи (тренер Н.П. Павлик – асистент кафедри
соціальної педагогіки та педагогічної майстерності);
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2. Лідерство у громадських організаціях (тренер Кереселідзе Тетяна – студентка 14 групи
соціально-психологічного факультету);
3. Формування правильної сексуальної поведінки (тренер Виговська Тетяна – факультет
підготовки вчителів початкових класів);
4. "Відлуння", присвячене питанням профілактики негативних звичок у молодіжному середовищі
(підготовка на базі Житомирської обласної соціальної служби для молоді);
5. Запобігання торгівлі людьми (під егідою Ла Стради);
6. Надання соціальної допомоги жертвам насилля (під егідою Ла Стради);
7. Жіноче лідерство (на базі Жіночого консультативного центру).
Протягом наступного навчального року нами планується проведення циклу занять, підготовленого
студенткою ІІ курсу соціально-психологічного факультету Леон Ксенією ( ІІ місце серед наукових
проектів на Всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки у м. Луганську) для формування
професійно-практичних навичок соціального педагога, що буде включати:
Заняття 1. "Введення в майбутню професію".
Заняття 2. "Емпатія – джерело натхнення".
Заняття 3. "Позитивне мислення – головне вміння соціального педагога".
Заняття 4. "Емоційне вигоряння – загроза професії. Шляхи подолання".
Заняття 5. "Комунікативні вміння. Продуктивне спілкування".
Заняття 6. "Активне слухання як метод збору інформації".
Заняття 7. "Конфлікт. Методи розв’язання".
Заняття 8. "Ненормативна криза: особливості прояву".
Заняття 9. "Механізми психологічного захисту".
Заняття 10. "Артистичні здібності".
Крім уже зазначених видів діяльності СССМ, варто відзначити щорічні благодійні марафони
"Подаруй дитині радість!", кошти та подарунки від яких надходять до дитячих установ соціальномедичного захисту. Крім того, в минулому році нами була надана продуктово-гуманітарна допомога
малозабезпеченим студентам та студентам пільгових категорій.
Під егідою СССМ проходила акція зі збору коштів для купівлі сепаратора клітин крові для
інтенсивного лікування онкогематологічних захворювань крові, що організовував Благодійний фонд
"Заложники Чорнобиля".
У рамках діяльності сектора "Дозвілля" СССМ студенти мали можливість на пільгових умовах
відвідати міста Київ, Львів, Вінниця та проводити корпоративні вечоринки, культпоходи до театру та
кінотеатру.
Інформаційна служба займається випуском та підготовкою рекламної продукції СССМ та газети
"Перехрестя".
Отже, на нашу думку, соціальний захист студентської молоді взагалі та тієї її частини, що є
постраждалими в результаті аварії на ЧАЕС, через систему СССМ є найбільш дієвою в організації
діяльності вищих навчальних закладів України.
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В статье на основе проведенного социологического опроса среди студентов университета
проанализированы особенности организационной работы Студенческой социальной службы высшего
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Kolyadenko S.M. The peculiarities of organizing the work of Students Social Service for Youths in postChornobyl society.
The article analyses the peculiarities of organizing the work of Students Social Service for Youths at
institutions of higher learning. The data is based on the sociological survey conducted among the students of
the university.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ
УКРАЇНИ В 20-30-ТІ РР. ХХ СТ.
У статті висвітлюються форми та методи організації фізичного виховання у школах-семирічках та
середніх школах України в окреслений період, дана характеристика комплексу ГПО як організаційної
основи шкільної системи фізичного виховання в 30-ті рр.. минулого століття. Виявлено основні
тенденції і суперечності в організації фізичного виховання в навчальній, позаурочній та позашкільній
діяльності школярів на етапі становлення й розвитку шкільної системи фізичного виховання.
У 20-ті рр. перед школою постало завдання вдосконалення процесу навчання та виховання.
Фізичне виховання, як складова частина цього процесу, мало сприяти успішному виконанню цього
завдання. Перші кроки з організації фізичного виховання в школах потрібно було робити в
надзвичайно важких умовах. Треба було здолати недооцінку цього предмета з боку старої частини
вчительства, оскільки інструкторів із гімнастики радянська школа ще не мала. Великі труднощі були і
з матеріальним забезпеченням (відсутність навчальних посібників), належної матеріальної бази [1].
На початку 20-х років також велися дискусії щодо методів ефективного фізичного розвитку
дитини. Один із фахівців у цій галузі, І. Бреслав, писав: "Що стосується методики фізичного
виховання, то необхідно, перш за все, засвоїти найпростіші прийоми фізичних вправ. Переходячи
потім до більш складних прийомів, потрібно свідомо, а не механічно, привчитися розділяти їх на
простіші прийоми, які є їх складовими частинами. Треба вміти з окремих простих прийомів складати
більш складні та із окремих складних – виділяти найпростіші, вміти їх порівнювати і робити
висновки" [2: 30]. Він ототожнював людський організм із машиною, яка, на відміну від інших живих
машин, керується не ззовні, а зсередини, а тому методи фізичного виховання повинні бути спрямовані
на "матеріал, який підлягає педагогічній обробці, тобто на організм дитини" [2: 32], на його нервовосудинну та м’язову системи. При цьому вважалося, що дитячий організм – це не дорослий організм у
зменшеному вигляді, а організм, який розвивається. На першому плані в школі 20-х років стояли так
звані трудові процеси. Вони спонукали дитину бути уважною, правильно розраховувати її сили та
виконувати рухи в заданому порядку. Тому вони впливали не стільки на суто м’язову, скільки на
нервову характеристику рухів, сприяючи розвитку м’язових відчуттів та координації. Але трудові
процеси мали й негативний вплив. Вони майже завжди були надто однобокими. У них брала участь
тільки незначна, а часто досить обмежена кількість м'язів. Після уроків трудового навчання
обов’язково проводилися так звані коригуючі гімнастичні вправи. У зв'язку з тим, що школи не мали
кваліфікованих спеціалістів, неправильне користування фізичними вправами часто-густо призводило
до тяжких наслідків у дитячому організмі. В основному це стосується викривлення хребта.
Наприкінці 20-х років ця вада була притаманною майже 50 % школярів, а тому коригуюча гімнастика
в школі була необхідна.
До вправ шкільної гімнастики загальнорозвиваючого типу, а також корекційних вправ (за типом
шведської гімнастики) слід додати й дуже популярний у той час Кляпповський метод виправлення
недоліків, пов'язаних з хребтом, які використовувалися в трудових школах-семирічках.
Метод корекцій хребта, за Кляппом, мав такі переваги: 1) розраховувався на власну силу учнів;
2) виконувався без допомоги яких-небудь спеціальних пристроїв; 3) допускав масове застосування.
Коригуюча гімнастика, за Кляппом, поділялася на вправи у повзанні, витягуванні, вирівнюванні та
зміцнюючі вправи [3].
Крім того, фізичні вправи, які проводилися в трудових школах, поділялися на природні рухи,
вільні вправи, пластичну та ритмічну гімнастики, рухливі та спортивні ігри, а також спорт.
Основною формою фізичного виховання школярів, де використовувалися фізичні вправи, був урок
фізичної культури. На жаль, на початку 20-х років проводити уроки з фізичного виховання дітей та
підлітків не було можливості. Це пояснюється кількома причинами: відсутністю належної
матеріальної бази, інструкторів з фізичної культури, браком коштів, відсутністю єдиної програми з
фізичного виховання для семирічних шкіл та закладів професійної освіти, а також недооцінкою тієї
ролі, яку виконує фізичне виховання школярів у їх гармонійному розвитку. "Викладач фізичного
виховання є, так би мовити, пасинком всієї педагогічної сім’ї" [4: 2]. У школах не було не тільки
гімнастичних залів, але й взагалі місця, де можна було б виконувати фізичні вправи.
Але після постанови ЦК РКП(б) від 13 липня 1925р. "Завдання партії в галузі фізичної культури"
ситуація змінилася на краще. Постанова позитивно вплинула як на всю організаційну структуру
фізкультури в школі, так і на організацію та проведення, власне, самого уроку фізкультури.
© Крук М.З., 2006
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До початку 1927-28 навчального року Наркомос разом із ДВРом та Головсоцвихом опублікував
"Програми і методичні записки єдиної трудової школи", до яких увійшли і програми з фізичної
культури для шкіл 1-го ступеня.
Нова схема ДВРа спростила урок, який замість десяти серій почав складатися всього з шести:
1) порядкові, фігурна марширування та ходьба; 2) порядкові та профілактичні; 3) метання і рівновага;
4) піднімання і лазіння; 5) швидка ходьба, біг, підстрибування, стрибки і танці; 6) повільна ходьба,
дихальні та відволікаючі вправи.
Нарешті, був розроблений план уроку, який мав покласти край різнобою та кустарництву у
фізкультроботі школи. Вчителі гімнастики покладали на нього великі надії. Проте на практиці
ДВРовські програми фізичного виховання в школах-семирічках були на 90 % відірвані від життя. 3
того моменту, як ці програми стали впроваджуватися в місцевих умовах у життя, помітно став падати
інтерес учнів до уроків фізкультури, різко збільшилася кількість прогулів. "У провінційних школах не
те, що про інвентар, але навіть про найголовніше – залу для фізичних вправ вести мову не
доводилось" [5: 2].
Певне поліпшення в організації фізичного виховання в школах України спричинили рішення
ЦК ВКП(б) про школу (1931, 1932 рр.). У школах повністю відмовилися від комплексного методу та
методу проектів і відновили окремі шкільні предмети. Це стосувалося і фізичного виховання. Урок
визнавався основною формою навчальних занять. Тому уроки фізичного виховання проводилися
систематично, що дозволяло масово залучити .учнів до загального фізичного розвитку.
Позитивному впливу на розвиток системи фізичного виховання школярів сприяло введення
комплексу ГПО. Комплекс "Готовий, до праці та оборони", який повністю відбивав у своїх вимогах
настанови радянської фізкультури в цей період, став основою для побудови єдиної системи фізичної
культури як у СРСР, так і в Україні зокрема, та забезпечував єдність системи фізкультури в школі.
Цей комплекс став організаційною основою всієї фізкультроботи в школі. На основі нормативів та
вимог комплексу ГПО були перероблені програми з фізичної культури. Крім цього, розроблялися
комплекси вправ і норм для дітей і підлітків на значок "Будь готовий до праці та оборони" (БГПО) та
"Здорова пролетарська зміна" (ЗПЗ).
Змінився і сам урок фізкультури в школах. Він став більш подібний до типового сучасного уроку і
складався з п’яти частин. Крім вступної та заключної частини, існували три фази уроку. Першою була
фаза засвоєння фізкультурного матеріалу школярами переважно шляхом безпосереднього виконання
ними вправ та ігор на уроці. Друга фаза включала оволодіння внутрішнім змістом фізкультурного
матеріалу, тобто оволодіння та вдосконалення своїх психофізичних якостей та прикладних видів
фізичних вправ на основі комплексу ГПО. Третьою була фаза виявлення підготовки школярів до
оволодіння ними як своїми психофізичними, так і психомоторними якостями.
Введення комплексу "Будь готовий до праці та оборони" в шкільне середовище, оцінювання
фізичного розвитку на базі його нормативів, безумовно, посилило організаційну структуру всієї
фізкультурної роботи; успішність учнів із фізичного виховання демонструвала посередній фізичний
розвиток школярів.
Тому в середині 20-х рр. у справі організації фізичної культури НКО була складена інструкція, з
якої видно, що переведення всієї роботи з організації фізкультурних занять в установах НКО і
відповідальність за цю роботу покладається на ОкрІНО, бо уроки фізичної культури часто-густо не
проводилися або через недооцінку вчителями фізичного виховання дітей, або через співпадання в
розкладі уроків фізичної культури з уроками інших дисциплін, де перевага, як правило, надавалася
останнім. "В Наркомосі є відомості про те, що деякі ОкрІНО зменшують в навчальних планах
кількість годин, призначених на викладання фізкультури, і що школи самі, без дозволу ОкрІНО,
стають на цей шлях, замінюючи фізкультурні заняття на інші дисципліни. НКО звертає увагу всіх
ОкрІНО на неприпустимість такого явища. ОкрІНО повинні пильно стежити за тим. щоб викладання
фізкультури в установах НКО не зменшувалось згідно з навчальними планами та не замінювало на
інші лекції. Окрім того, ОкрІНО мусить посилити роботу в справі фізичної культури в усіх типах
освітніх закладів, бо вже тепер у нашій шкільній практиці ми не задовольняємо вимог, що їх ставить
рівень розвитку радянського суспільства в галузі фізкультури" [6: 56].
Серед причин, які зумовили слабкий розвиток фізкультури в школі до прийняття комплексу ГПО,
перш за все слід відзначити недостатню увагу до цієї роботи з боку місцевих органів народної освіти,
які не зважали на неодноразові вказівки Наркомосу.
Не менш важливою обставиною, яка мала негативний вплив на становлення фізкультурного руху
серед школярів, була слабка матеріально-технічна база. Із центрального бюджету кошти на цю роботу
не виділялися, а місцеві бюджети мали можливість оплачувати тільки години на фізкультроботу
відповідно до навчального плану.
За такої ситуації гігієнізація процесу виховання стає найважливішим засобом організації
фізичного виховання в трудових школах на цьому етапі.
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Слід зазначити, що тенденція до воєнізації у другій половині 20-х рр. виявляється як у розробці
програм, так і в особливій організації фізичного виховання в школах. Всю військово-оборонну роботу
з учнями різних вікових груп радили проводити на базі програмного мінімуму з фізичної культури
для семирічної школи. Робота з воєнізації фізичної культури мала бути насичена такими елементами
фізичних вправ, які потім були б придатні для роботи у військових гуртках (ходіння, біг, стрибки,
вправи на рівновагу, лазіння, метання).
У 1939 році, у зв’язку з ускладненням міжнародної ситуації, шкільні програми з фізичної культури
були переглянуті в бік їх тотальної воєнізації. Перед загальноосвітніми школами було поставлено
завдання більш широкого використання засобів фізичного виховання школярів із метою зміцнення
обороноздатності країни. До програм із фізичного виховання учнів були включені початкова
військова підготовка та навички рукопашного бою. Початкова школа стала першою ланкою такої
підготовки.
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Крук Н.З. Особенности организации физического воспитания в школах
Украины в 20-30-х годах ХХ ст.
В статье раскрываются формы и методы организации физического воспитания в школахсемилетках и средних школах Украины в указанный период, дана характеристика комплексу ГТО как
организационной основы школьной системы физического воспитания в 30-х гг. прошлого века.
Выявлено основные тенденции и разногласия в организации физического воспитания в учебной,
внеурочной и внешкольной деятельности школьников на этапе становления и развития школьной
системы физического воспитания.
Kryk M.Z. The peculiarities of physical training organization in Ukrainian schools
in 20-30-s of 20-th century.
The article enlightens the forms and methods of physical training’s organization in seven-year and
secondary schools in Ukraine in the determined period of time, there are also given the characteristic of the
complex "Ready for the labor and the defense"(RLD) as an organizatory basic on physical training’s school
system in 30-years of the previous century. The main tendencies and differences in the physical training’s
organization in educational and non-educational activities on the stage of formation and development of
physical training’s school system are investigated.
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НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: ОСВІТНЬО-ОЗДОРОВЧИЙ АСПЕКТ
У статті подано матеріали, що висвітлюють наслідки аварії на ЧАЕС: забруднення
навколишнього середовища, погіршення самопочуття людей, їх психічного стану,
соціальне напруження в різних районах зони катастрофи та їх уплив на розвиток
освітньо-оздоровчих тенденцій у сучасному суспільстві.
У зв’язку з широким використанням ядерної енергії у всьому світі виникає загроза її впливу на
довкілля. У цьому розумінні найбільшою катастрофою була аварія на ЧАЕС. За класифікацією
МАГАТЕ вона належить до глобальних екологічних катастроф, які викликають тотальне руйнування
не тільки країни розташування ядерного об’єкта, а й інших регіонів. 26 квітня 1986 року о перший
годині 26 хвилин на Чорнобильській АЕС стався вибух під час технологічного експерименту. Він
супроводжувався пожежею і викидом за межі активної зони реактора понад 120 тонн радіоактивних
речовин і газів сумарною активністю понад млрд. кюрі. Директор японського національного центру
досліджень із ядерної енергетики М. Танока порівнює ядерне бомбардування Хіросіми з аварією на
ЧАЕС, яка у 90 разів перевищує сумарний вихід радіоактивних продуктів. Академік А.Д. Сахаров
зазначив, що наслідки катастрофи на ЧАЕС еквівалентні наслідкам вибуху 500 ядерних бомб
потужністю 20 кілотонн кожна [1: 57].
Сьогодні ми стоїмо на порозі того дня, який чорною позначкою увійшов у наше життя. Вибух на
ЧАЕС започаткував новий відлік часу в долях українців. 20 років тому відбулася наймасштабніша
катастрофа в історії людства, від якої постраждала практично вся Європа. Після аварії на ЧАЕС було
зафіксовано сліди радіаційного забруднення в Англії, США, Японії, на півночі Африки, тобто за 10
тисяч км від епіцентру вибуху. Загальна площа забрудненої території становить понад 600 тисяч кв.
км, а кількість людей, які зазнали радіаційного впливу, – 23-24 млн. [2: 12].
В Україні всього три з 25 областей – Закарпатська, Тернопільська і Чернівецька – мають низький
рівень забруднення навколишнього середовища. Від вибуху на ЧАЕС постраждала й Житомирщина.
З’явилася територія, яку назвали страшним словом "зона", з неї було виселено примусово тисячі
сімей. Забруднення навколишнього середовища активно впливає на стан здоров’я і тривалість життя
населення. За даними Житомирського обласного управління статистики, починаючи з 1993 року,
смертність перевищує народжуваність, а у 2006 році очікується сумний рекорд – 800 тисяч померлих.
Причому народжуваність – удвічі нижча, смертність дітей у нас – одна з найвищих у світі. Найбільше
захворюваність спостерігається серед підростаючого покоління. Наприклад, серед дітей, що живуть у
Житомирській і Рівненській областях, серйозно хворіють 80 %. Житомирщина за приростом
населення знаходиться на 20 місці в Україні.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає поняття здоров’я як соматичний,
психічний та соціальний добробут людини. Дослідження медиків, психологів, соціологів, матеріали
міжнародних конференцій щодо медичних і соціально-психологічних наслідків Чорнобильського
лиха показали, що "суб’єктивні чинники" впливають на самопочуття людей, психічний стан, оцінку
радіаційного ризику, рівень соціального напруження в різних регіонах зони Чорнобильської
катастрофи [3: 48]. У групу ризику здебільшого потрапляють діти шкільного віку, особливо перших
років навчання у школі. Молодший шкільний вік – період активного анатомо-фізіологічного
дозрівання організму. Одним із його об’єктивних критеріїв є фізичний розвиток учнів. Аварія на
ЧАЕС спричинила такі його зміни: затримка росту у 13,6 % випадків; зайва маса тіла у 21,7 % дітей
(частіше у 8-річних хлопчиків – 30,9 % і 7-річних дівчаток – 31,8 %), 45,5 % – низький рівень
гармонійного розвитку при вивченні закономірностей фізичного розвитку [4: 13].
Житомирський обласний позаштатний підлітковий лікар Ірина Раєцька стверджує: "Діти-інваліди
підліткового віку у структурі дитячої інвалідності складають більше 20 %. У 2004 році інвалідність
серед підлітків складала 239,6 на 10 тис. населення, що є дещо вищим, ніж по Україні – 221,7. Серед
причин, які викликали інвалідність, на перше місце можна поставити вроджені вади розвитку –
23,48 %, на друге місце – хвороби нервової системи – 21,5 %, на третє – розлади психіки поведінки –
15,9 %. На 01.01.05 на обліку стоїть 55 069 підлітків віком 15-17 років. Стан їх здоров’я визначається
стійким погіршенням. Захворюваність серед них лише за останні три роки виросла на 15 %" [5].
У структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання – 38,2 %, хвороби сечостатевої
системи – 11,9 %, хвороби органів травлення – 8,9 %. Завідувачка онкогематологічним центром
Житомирської області дитячої лікарні Людмила Чмут стверджує, що, порівнянно з доаварійним
періодом, стали частіше реєструватись випадки збільшення лімфатичних вузлів, лейкозу,
поширеність захворювань кістково-м’язової, сечостатевої, ендокринної та імунної систем, органів
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дихання, онкологічних захворювань, на виникнення яких упливає багато факторів: техногенна
ситуація, токсичні викиди виробництва, свинець на дорогах, бензоли, зростаюча кількість хімії в
повсякденному житті, рівень життя людини [6].
В останнє десятиріччя намітилася тенденція щодо помітного збільшення кількості випадків
хвороб, які раніше були характерні для дорослого або навіть старіючого організму: остеопатія,
остеохондроз, артеріальна гіпертензія, пухлини жіночих статевих органів у дівчаток, зростання
кількості соціально значимих хвороб, збільшення питомої ваги хронічної патології у загальній
захворюваності.
Значне забруднення продуктів харчування, повітря, води та ґрунту радіонуклідами
продовжувалось тривалий час і призвело до психологічного напруження, яке здійснює несприятливий
уплив на організм дитини. Згідно з думкою П.С. Данчука (1992), малі дози радіації стимулююче
впливають на організм дитини молодшого шкільного віку. Однак така тенденція нетривала – 2-3
роки, а потім починаються невротичні процеси різкого зниження темпів приросту у розвиткові
дитячого організму [4: 65].
Діти, що проживають у зоні радіаційного забруднення, страждають радіофобією та комплексом
"приреченості". Майже кожна восьма дитина перебуває у стані депресії, інші – емоційної нестійкості,
тривожності, песимістичної оцінки майбутнього, очікування хвороби, стресів, конфліктів, криз. Вони
мають більш високий рівень утоми, пригніченості, індивідуального і групового навіювання.
Чорнобильська катастрофа вплинула не тільки на стан здоров’я дітей, а й на психічну діяльність:
зниження уваги, пам’яті, нервово-психічні розлади, виникнення фрустрацій, конфліктів, підвищення
гостроти емоційної напруженості (П.Ю. Дупленко, Т.В. Ковтун, В.Ю. Коппа, Н.А. Стогній,
Н.К. Марченко та ін.). Учені стверджують, що існує кореляційна залежність між станом здоров’я
дитини і її поведінкою, а це, у свою чергу, позначилося на стані взаємин. Екологічні проблеми
викликали у 67 % дітей з ослабленим здоров’ям, негативні переживання (більше ніж у 60 %):
напружені взаємини з однолітками, дорослими, невміння долати конфліктні ситуації, надавати
допомогу іншим, невміння миритися із друзями [7: 144-148].
З боку засобів масової інформації й батьків надається негативна інформація. Одним із провідних
мотивів поведінки є тривожні очікування дорослих, переживання близьких щодо здоров’я дитини, які
виявляються у дітях, що і спричиняє у них різні страхи. Переїзд на нове місце проживання, зміна
соціального середовища, шкільного і класного колективу, ставлення оточуючих до переселенців, як
до "приречених", призводить до конфліктів, стресових ситуацій, які пов’язані з тривалим
перебуванням дітей поза сім’єю у різних лікувальних та оздоровчих закладах, утратою батьків,
відсутністю достатньої інформації про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких, з невірою у соціальну
справедливість, з недовірою до влади, з відсутністю державної соціально-психологічної і правової
допомоги, з напруженістю у суспільстві через "несправедливий" розподіл пільг [8: 409].
Рятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) потерпілих дітей дошкільного і
шкільного віку визначається пріоритетними напрямками в усіх медичних програмах і заходах,
пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.
Лікування потерпілих дітей забезпечується на базі кращих вітчизняних санаторно-курортних
закладів, спеціалізованих медичних центрів, обладнаних сучасними діагностичним і лікувальним
устаткуванням, забезпечених сучасними лікарськими засобами, із залученням до роботи в них
найдосвідченіших вітчизняних і зарубіжних спеціалістів із своїми методиками, устаткуванням та
медикаментами. У післяаварійний період реалізовано ряд міжнародних проектів "Чорнобиль –
Сасакава" (Японія), "Чорнобиль – Тюбу" (Японія), "Міжнародний проект Товариства Червоного
Хреста" (Великобританія), оздоровлення та гуманітарна допомога дітям Громади Вільних
Євангелістів (Німеччина, Обернфорд), Міжнародний проект "Щитовидна залоза" (США) та інші.
10 жовтня 2000 року відкрито Українсько-американський центр здоров’я на території лікувальносанаторного центру радіаційного захисту "Богунія". За ініціативою Червоного Хреста України
розроблена й реалізується комплексна програма "Чорнобиль", що включає різноманітну допомогу
населенню потерпілих районів.
У документі "Положення про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1995 року
№ 498) наголошується на необхідності щорічного санаторно-курортного лікування та відпочинку
дітей у лікувально-оздоровчих центрах за участю органів охорони здоров’я, освіти й соціального
захисту населення. В основу комплексної реабілітації покладено принцип організаційнотехнологічного поєднання програм медичної, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації.
Кожна із цих програм реалізується методами й засобами діагностики, корекції (сукупність
педагогічних та лікувальних засобів) і профілактики. Їх розробка здійснюється на базі кафедр
педагогіки й інноваційних технологій освіти й виховання Житомирського державного університету
імені Івана Франка.
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Москвина Т.Ф. Последствия Чернобильской катастрофы:
образовательно-оздоровительный аспект.
В статье представлены материалы, которые освещают последствия аварии на ЧАЭС: загрязнение
окружающей среды, ухудшение самочувствия людей, их психического состояния, социальное
напряжение в разных районах зоны катастрофы и их влияние на развитие образовательнооздоровительных тенденций в современном обществе.
Moskvina T.P. Consequences of Chornobyl catastrophe: educational and health enhancing aspect.
The article highlights the consequences of the accident at Chornobyl nuclear power plant:
environmental pollution, poor physical and mental health of the population, social strain
in different zones of the affected area and their influence on the dynamic of educational and health
enhancing tendencies in modern community.
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М.М. Осадчий,
проректор з навчальної роботи
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ПРО ПЕРЕХІД ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ
У статті проаналізовано переваги переходу до європейських стандартів освіти. Звернено увагу на
проблеми, пов’язані з переходом до Європейських стандартів освіти. Враховано досвід роботи в
університеті під час впровадження кредитно-модульної системи.
Модернізація вищої освіти в Україні здійснюється відповідно до положень Лісабонської угоди,
яку наша країна підписала й ратифікувала, Берлінського Комюніке та принципів Болонського процесу
[1: 7].
Приєднання вищих навчальних закладів України до Болонського процесу передбачає реалізацію
низки заходів, серед яких чільне місце займає використання в організації навчального процесу
методів і форм навчання, які є характерними для європейської зони освіти. При цьому нам важливо не
втратити позитивні здобутки вітчизняної вищої школи [2: 75].
У Болонській декларації вказано 6 основних завдань, розв'язання яких буде сприяти об'єднанню
Європи у сфері освіти. Це – введення загальнозрозумілих, порівнюваних кваліфікацій у сфері вищої
освіти, перехід на двохступеневу систему вищої освіти (бакалаврат – магістратура), введення оцінки
трудомісткості (курсів, програм, навантаження) в термінах залікових одиниць (кредитів) та
відображення навчальної програми в додатку до диплому, зразок якого розроблений ЮНЕСКО,
підвищення мобільності студентів, викладачів та адміністративно-управлінського персоналу,
забезпечення необхідної якості вищої освіти, взаємне визнання кваліфікацій та відповідних
документів у сфері вищої освіти, забезпечення автономності вищих навчальних закладів.
Проте до теперішнього часу прийнято говорити про 10 завдань, до раніше сформульованих ще
додаються: введення аспірантури в загальну систему вищої освіти (в якості третього рівня), надання
"європейського виміру" вищій освіті (її орієнтація на загальноєвропейські цінності) та підвищення
привабливості, конкурентоспроможності європейської освіти, реалізація соціальної ролі вищої освіти,
її доступність, розвиток системи додаткової освіти (так звана "освіта протягом всього життя"). Крім
того, наразі стає все більше прийнятним говорити про загальноєвропейський освітній та
дослідницький простір.
В Україні з метою соціальної захищеності громадян сформована система післядипломної освіти,
яка розглядається як основна складова системи неперервної освіти впродовж життя. Програми
перепідготовки за змістом тісно зв'язані з рівнем попередньої освіти, потребами замовника і, як
правило, зорієнтовані на актуальні сфери діяльності [1: 19].
Відзначимо, що освітня діяльність відповідно до вимог Болонської декларації – це, перш за все,
нова філософія освітньої діяльності, нові принципи організації навчального процесу, новий тип
відносин між викладачем і студентом, нові "технології" опанування знань, унеможливлення
репродуктивних методів навчання, прозорість навчального процесу та ін.
Входження до єдиного європейського простору у сфері освіти неможливе без упорядкування
робочих навчальних планів. Як відомо, робочий навчальний план створюється на основі навчального
плану, затвердженого державним стандартом або, при його відсутності, на основі ліцензійного
навчального плану для спеціальностей з урахуванням логічної послідовності навчальних дисциплін.
Із досвіду побудови робочого навчального плану для кредитно-модульної системи навчання (за цією
системою соціально-психологічний факультет університету працює з 1 вересня 2004 року) кількість
аудиторних годин в залежності від спеціальності доцільно планувати в межах 35-45 % від загальної
кількості годин відведених навчальним планом, а 65-55 % відводити на самостійну роботу студентів.
При традиційній системі навчання ці показники відповідно становлять: на аудиторну роботу – 5565 % і на самостійну роботу – 45-35 %. Частину аудиторних годин, які при цьому вивільняються,
можна використати для планування підсумкових модульних робіт.
Під час підготовки робочих навчальних планів для кредитно-модульної системи бажано планувати
в середньому одночасне вивчення 8-10 навчальних дисциплін, що дасть можливість забезпечити
модульний принцип вивчення навчальних дисциплін (один модуль відповідає одному-двом кредитам)
та більш якісно підготуватись студентам до підсумкових модульних контрольних робіт.
В умовах кредитно-модульної системи є необхідність отримання кожним студентом великої
кількості оцінок. Із цією метою Міністерство освіти і науки України рекомендує забезпечити
діяльнісно-орієнтований контроль навчальних досягнень та якості підготовки студентів. Як показали
результати експерименту на соціально-психологічному факультеті, ефективними для забезпечення
© Осадчий М.М., 2006
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діяльнісно-орієнтованого контролю навчальних досягнень студентів є розроблені кафедрами
професійно-орієнтовані завдання, які є типовими для майбутньої професійної діяльності студентів
відповідної спеціальності й розвивають уміння самостійно працювати.
Ще одним напрямом навчальної діяльності, який потребує підвищеної уваги в процесі підготовки
до входження в єдиний європейський освітній простір є вдосконалення структури робочого часу як
викладача, так і студента й наповнення якісно новим змістом різних видів педагогічного
навантаження [3: 80].
Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу навчання ставлять
самостійну, творчу роботу студента.
Поряд із традиційними формами організації та проведення самостійної роботи студентів, зокрема,
індивідуальними заняттями, колоквіумами, консультаціями, індивідуальними домашніми завданнями,
виконанням завдань позаурочного читання з іноземних мов, самостійним опрацюванням тем
відповідно до робочих навчальних програм, підготовкою різних самостійних завдань з використанням
інформації в системі Інтернет та ін. все ширше впроваджуються в навчальний процес індивідуальні
навчально-дослідні завдання, які самостійно виконуються студентами в межах навчальної програми
курсу й містять елементи пошукової роботи.
Творча, наближена до наукового осмислення й узагальнення робота можлива лише як результат
організації самостійного навчання за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім
того, така робота повинна бути індивідуалізованою з урахуванням рівня творчих можливостей
студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо [1: 96]. Але в багатьох
випадках особистісна підготовленість до використання нововведень у навчальному процесі стає
головним гальмом упровадження нових технологій [4].
Як показують різного роду моніторинги, часто причиною неуспішності студента в сучасних
умовах є його невміння організувати свою навчальну діяльність. Тому завдання педагога – дійова
допомога студентові в організації навчальної та інших видів діяльності та чітке розмежування тих
видів навчальних робіт, які виконуються в аудиторії та у позааудиторний час [1: 93].
Організувати свою навчальну діяльність значною мірою допомагає індивідуальний навчальний
план студента, тому що на основі його виконання здійснюється переведення студента на наступний
курс. Проте юридичний статус індивідуального навчального плану ще не визначений. Цей план
значною мірою дублює інформацію, яка записується в заліковій книжці та навчальній картці
студента.
Забезпечення умов для розширення мобільності для України є одним із найважливіших завдань її
інтеграції до Болонського процесу. Це стосується як студентів, так і викладачів вищих навчальних
закладів України. Значно сприяє мобільності й вивчення європейських мов широким загалом
українців на різноманітних мовних курсах як в Україні, так і в європейських країнах [1: 15]. Проте в
системі вищої освіти України є проблеми, які перешкоджають мобільності студентів і викладачів.
Серед них – слабка підготовка з іноземних мов у школі та вищому навчальному закладі, візовий
режим, різні рівні життя населення України та країн Європи [4: 264]. Мобільності студентів
університету сприяє введення факультативних курсів з різних іноземних мов та вивчення іноземних
мов на ряді спеціальностях протягом всього періоду навчання.
Приєднання до Болонського процесу та й безпосередні внутрішні інтереси потребують суттєвого
збільшення ролі університетської науки [4]. Тому важливою складовою входження до єдиного
європейського простору має бути пошук традиційних та нетрадиційних джерел фінансування
науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, оскільки сьогоднішні недоліки в науковій
роботі викладача – це його завтрашні провали в педагогічній діяльності [3: 79].
Оскільки принципи Болонського процесу заохочують можливість вибору курсів, викладачі
опиняються в умовах конкуренції: вони повинні зробити свої курси привабливими для студента.
Залучення студентів до власних дослідницьких результатів дає значно більше, ніж переказування
підручника.
Розвиток Болонського процесу привів до появи тезису про перетворення загальноєвропейського
освітнього простору в загальноєвропейський освітній та дослідницький простір. Залучення України
до Болонського процесу послужить також додатковим стимулом для розвитку вузівської науки, а
звідси й вищої освіти.
Перехід до європейських стандартів освіти дає можливість вищим навчальним закладам
проводити підготовку фахівців, здатних до постійного оновлення наукових знань в умовах ринкової
економіки, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурному
середовищі, продовжити освіту або отримати відповідну кваліфікацію за кордоном на базі певного
закінченого циклу освіти.
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Осадчий Н.М. О переходе к европейским стандартам образования.
В статье проанализировано преимущества перехода к европейским стандартам образования.
Обращено внимание на проблемы, связанные с переходом к европейским стандартам образования.
Учтен опыт работы в университете во время внедрения кредитно-модульной системы.
Osadchy M.M. About the transference to the European standards of education.
The article analyses the advantages of transference to the European standards of education. Attention is paid
to the problems connected with the transference to the European standards of education. The experience of
work in the university during the implementation of module-credit system is taken into account.
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ТАДЕУШ ЧАЦЬКИЙ – ОРГАНІЗАТОР ДОБРОЧИННОСТІ
У СФЕРІ ОСВІТИ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано громадську просвітницьку діяльність Тадеуша Чацького як організатора
фундаторського руху на Правобережній Україні. Представлено результати досліджень щодо
становлення системи едукаційних фундушів, зібраних Т. Чацьким для заснування Волинської гімназії
на інших навчальних закладів краю.
Серед персоналій видатних представників громадськості, які зробили значний внесок у розвиток
освіти в поліетнічному та поліконфесійному Правобережжі, особистість Тадеуша Чацького займає
особливе місце. Це можна пояснити кількома причинами. По-перше, Т. Чацький протягом одного
лише десятиліття створив системний феномен – фундування навчальних закладів (передовсім, на
території Волині) з боку представників найзаможніших верств населення регіону. По-друге, йому
належить місія реалізації основних засад Комісії народної освіти (Komisia Edukacji Narodowej) на
територіях, які де-юре належали Російській імперії, але де-факто – залишалися пропольськими ще
протягом кількох перших десятиліть ХІХ століття. По-третє, зібрані Т.Чацьким фундуші на розвиток
освіти в краї використовувалися (в різних формах) навчальними закладами краю протягом цілого
століття по тому [1].
Тадеуш (Тадей) Чацький (1765-1813 рр.) народився в м. Порицьку на Волинi. Тадеуш Чацький, як
свідчать історичні розвідки, ще в дитинстві виявив неабияку доброчинність, віддаючи свої
кишенькові гроші вчителеві, якого він спеціально найняв для навчання сиріт [2; 3; 4]. Крім того, він
вирізнявся винятковою здатністю до діяльної допомоги своїм співвітчизникам, які потрапили до
ув’язнення після костюшківського повстання. Так, клопотання Т. Чацького з нагоди коронації
імператора Павла І у 1797 р., містило прохання про помилування поляків – учасників повстання, про
збереження великопольської системи самоврядування в трьох західних губерніях, а також про дозвіл
на вибори маршалків та суддів із середовища польської громади та дозвіл судочинства польською
мовою [5]. Волинський перiод життя Т. Чацького прийнято вважати реформаторським, оскільки саме
тут він сформувався як громадський та освітній діяч. Вступ на трон Олександра І та впливове
становище його безпосереднього керівника, наставника і приятеля Адама Єжи Чарториського
(попечителя Віленського учбового округу) вплинули на успiшну просвiтительську дiяльнiсть
Т. Чацького [6].
Для відкриття нових навчальних закладів у південно-західних губерніях потрібні були фундатори
й фундуші. Поняття "едукаційний фундуш" окреслювало в ХІХ столітті кошти, які виділялися
заможними представниками польської громади західних губерній для створення навчальних закладів.
Тадеуш Чацький був переконаний у допомозі місцевої шляхти, і його переконаність підтвердилася
кількісними та якісними показниками доброчинної допомоги в сфері освіти.
Безумовно, найбільші едукаційні фундуші того часу припадали на Кременецький (Волинський)
ліцей. Завдяки невтомній бурхливій діяльності Тадеуша Чацького цей навчальний заклад за неповних
10 років піднявся до рівня ліцею, почавши з гімназійних програм. Звісно, такий ріст вимагав
серйозних доброчинних капіталовкладень, якими й стали едукаційні фундуші. Фундатор при цьому
брав на себе певні зобов`язання і нестача фундушів могла бути поставлена йому в провину. На
Лівобережжі була трохи інша ситуація: там навіть у другій половині ХІХ століття лише смотрителі
чітко окреслювали суму доброчинних внесків, які зобов`язували жертвувати на гімназію чи училище.
Для влаштування Волинської гімназії в Кременці в 1803 р. було зібрано 415 455 злотих (близько
62 320 руб.). Т. Чацький став справжнім проповідником доброчинності. Його промови й звертання,
аргументовані й патріотичні, дали змогу зібрати таку кількість доброчинних коштів, що за десять
років (крім фундування вищої освіти) дозволило відкрити 85 приходських училищ на Волині, 26 – на
Поділлі, 15 – в Київській губернії.
Тадеуш Чацький запалив бажання доброчинної діяльності спеціальною промовою перед
співвітчизниками, де пропонував перетворити свій край у зразок місцевих Афін. Образ афінської
системи навчання й виховання служив для нього ідеалом для створення вищого навчального закладу.
Він особисто звертався до місцевих губернаторів, предводителів дворянства з рекомендаційними
листами від міністра освіти та А. Чарториського і збирав кошти на устрій гімназії в Кременці. Крім
того, він вклав у цю справу 2/3 свого власного капіталу. Загальна сума пожертвувань до часу
затвердження Статуту становила 415 455 злотих 19 грошів (62 318 руб. 33,5 коп.сріб.). Одразу після
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створення гімназії був виданий царський указ, який закріплював за закладом Кременецьке Староство,
яке давало спочатку 3 035 руб.сріб. річного прибутку, а згодом – 7 345 руб. сріб. [8: 408]. Крім того,
гімназія отримувала щорічну підтримку від влади в розмірі 5 700 руб.сріб. Т. Чацький покладався
передусім на твердість даного шляхтою слова – і не помилився, оскільки пожертви на Волинський
ліцей були досить значними, хоча й по-різному оцінювалися як сучасниками, так і науковцями
ХХ століття. Адже кожна з нововідкритих Т. Чацьким шкіл, а не тільки ліцей, вимагала все нових і
нових коштів на утримання, а відтак – збільшення фундушів [9]. Спроби Т. Чацького розширити
інститут фундаторства спричинили до низки скарг на його освітню діяльність на Волині щодо методів
організації шкільництва та фінансових зловживань, які, однак, не завадили розвиткові Кременецького
(Волинського) ліцею до рівня найзначнішого навчального закладу для поляків Волині в ХIX столітті
[10].
У відомій науковій роботі Владімірського-Буданова М.Ф., присвяченій історії університету
св. Володимира, наводяться слова російського історика освіти початку ХІХ століття В. Шульгіна,
який запевняє, що до Т. Чацького в південно-західному краї "було начебто всього 5 шкіл, а він
начебто заснував 150 і зібрав для них фундушів близько 1 320 000 злотих" [11: 6]. У цьому контексті
діяльність Т. Чацького не може розглядатися як національно (у контексті української культури)
однозначно скерована; на стан освіти в краї вона справила вагомий вплив. Суттєвим у контексті
представленого матеріалу є зауваження щодо величини зібраних Т. Чацьким фундушів. Зауважимо,
що, незважаючи на сумніви М. Владімірського-Буданова, це число доброчинних пожертв
підтверджується іншими авторами – А. Осінським, М. Ролле та ін. [4; 12]
Варто відзначити, що історія доброчинності в цей період підпорядковується, фактично, загальним
закономірностям протікання історичного процесу, з якого "випадає" лише заснування Кременецького
ліцею – результату доброчинної та організаторської діяльності кращих представників польської
громади Правобережжя, серед яких чільне місце належить Т. Чацькому [13: 119]. Після переведення
Кременецького ліцею до Києва та накладення певних обмежень на розвиток польського шкільництва
в краї змінилася й сама система доброчинності – з матеріальної вона стала здебільшого діяльнісною,
негрошовою. Д.Бовуа писав про наслідки цього репресивного щодо шкільництва поляків періоду:
"Найбільш гнітюче враження після 1831 р. справила повна відміна польської шкільної мережі,
успадкованої після Комісії національної освіти і добре розвиненої після приєднання… До 1831 р. у
трьох наших губерніях поляки одержували освіту в 19 середніх, переважно монастирських школах…
у 1822 р. вони нараховували 1461 учня… найбільше вражає зникнення найпрестижнішого закладу –
Кременецького ліцею. Нам відомо, що деякі сучасники визнавали поверховий характер знань у цьому
елітарному "ліцеї", однак цей заклад, створений Т. Чацьким на хвилі палких декларацій, вельми
характерних для хвалькуватої волинської шляхти, був символом, а його ліквідація перетворила цей
символ у справжній міф про золотий вік польської культури на Україні" [14: 276-277].
У 40-х роках ХІХ століття почалося, образно кажучи, "полювання за доброчинцями" – нащадками
тих, хто жертвував на розвиток освіти краю під впливом Т. Чацького. Заможне дворянство і шляхта
почасти не бажали автоматично віддавати свої фундуші іншим навчальним закладам, особливо якщо
ними бралося розпоряджатися училищне начальство якоїсь з правобережних губерній. Тому період
40-70-х років ХІХ століття можна означити як люстраційний стосовно доброчинних фундушів,
заснованих Тадеушем Чацьким. При цьому варто зауважити, що його доброчинна справа не зійшла
нанівець, просто вона перейшла в інший спосіб існування – набагато більш "одержавлений",
законодавчо детально оформлений і значною мірою переведений у фінансово-банківську площину –
порівняно з початком ХІХ століття.
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Матеріал надійшов до редакції 14.11.2006 р.
Сейко Н.А. Тадеуш Чацкий – организатор благотворительности
в сфере образования в начале ХІХ века.
Проанализировано общественную просветительскую деятельность Тадеуша Чацкого как
организатора фундаторского движения на Правобережной Украине. Представлено результаты
исследования становления системы эдукационных фундушей, собранных Т. Чацким для открытия
Волынской гимназии и других учебных заведений края.
Seiko N.A. Tadeush Chatsky as the organizer of charity in the sphere of education
at the begining of the 19th century.
Social enlightening artivity of Tadeush Chacky as the organizer of charity movement in the right-bank
Ukraine is analyzed. The results of the investigation of the development of the contributions for education
gathered by T. Chatsky to open Volyn gymnasium and other educational establishments of the region are
presented.
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ЗАСОБИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
У статті розкрито роль та місце засобів розвивального навчання в системі методичної підготовки
майбутніх учителів математики, обґрунтовано дидактичні вимоги, які сприяють реалізації основних
концептуальних засад парадигми розвивальної освіти, підвищують продуктивність навчальної та
навчально-професійної діяльності, організованої у формі постановки та розв’язування
математичних, навчальних, навчально-методичних, методичних і педагогічних задач.
Розв’язання проблеми учіння в навчально-виховному процесі, формування суб’єкта навчальної,
навчально-професійної діяльності з персональним пізнавальним стилем, розвиток творчих здібностей
особистості є провідними проблемами теорій та методик навчання дисциплін, теорії та методики
професійної освіти. Саме відповідь на проблемні запитання: як має бути організоване навчання, щоб
воно забезпечувало науковий спосіб пізнання оточуючої дійсності, розвиток науково-теоретичного
мислення, формування суб’єкта навчальної, навчально-професійної діяльності лежить в основі
концепції розвивальної освіти, що посилює її значущість та актуальність. У роботах
Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, А. Дістервега, О.К. Дусавицького, Д.Б. Ельконіна, Л.В. Запорожця, Е.В. Ільєнкова, Г.С. Костюка, В.Т. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, О.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, Н.О. Менчинської, В.В. Рєпкіна, С.Л. Рубінштейна, В.В. Рубцова, З.І. Слєпкань, Н.Ф. Тализіної, К.Д. Ушинського, Г.А. Цукерман та інших
визначені шляхи та розроблені способи розв’язання цієї проблеми насамперед у шкільному
навчально-виховному процесі: початковій, основній та старшій школі. Реалізація концепції
розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики – є
загальною проблемою, яку розв’язує автор у своїх дослідженнях. У роботах [1; 2; 3] було
започатковане розв’язання поставленої проблеми: виділені методологічні основи системи
розвивального навчання; проаналізовано її в контексті сучасної концепції розвитку освіти; з’ясовано
стан розв’язання проблеми в навчально-методичній, психолого-педагогічній літературі та вузівській
практиці; виділені особливості студентського вікового періоду (психічні новоутворення), що
виникають, формуються, розвиваються і є сензитивними для реалізації концепції розвивальної освіти;
здійснено теоретичний аналіз методичних концепцій розвивального навчання та розвитку творчості у
процесі вивчення математики. Мета цієї статті – визначити роль та місце засобів розвивального
навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики, обґрунтувати дидактичні
вимоги до них, що відповідають основним концептуальним засадам парадигми розвивальної освіти.
Ефективність концепції розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх
учителів математики значною мірою залежить від засобів навчання. Вони повинні складати єдиний
комплекс, основою якого є підручник (посібник) – ядро, навколо якого групуються всі інші засоби
навчання. Оскільки методична підготовка майбутніх учителів математики базується на двох основних
дисциплінах – елементарна математика та методика навчання математики, то принаймні два
підручники (посібники) мають утворювати ядро всіх засобів навчання, які використовуються в
системі методичної підготовки майбутніх учителів математики. Поряд із загальноприйнятими
вимогами до підручника (посібника) для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних
навчальних закладів (коректність викладу теоретичного матеріалу, доцільність вибору наукової схеми
викладу, відповідність трактування понять, термінології і символіки традиціям, прийнятим у науці [4:
93]) необхідно додати ще й такі:
- компактний виклад матеріалу;
- обґрунтування походження знань (реалізація історичного та логічного методів пізнання),
звернення до культурно-історичного досвіду;
- визначення насамперед теоретичних (методологічних) основ дисципліни, логічної основи
побудови наукових понять;
- виділення головного навчального матеріалу (основної ідеї, принципу, методу), кола загальних
задач (питань), які будуть ставитися та розв’язуватися в процесі вивчення дисципліни;
- структурування навчального матеріалу, реалізація загальнонаукового методу сходження від
абстрактного (загального) до конкретного;
- побудова змісту підручника як системи навчальних задач, розв’язування яких передбачає
"відкриття" способів та методів розв’язування основних типів задач, задач різного рівня складності;
- наявність альтернативних задач, завдань, які передбачають самостійне складання
різнорівневих задач студентами;
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- створення математичних, дидактичних моделей, логічних схем, які відображають існуючі
істотні зв’язки та відношення в навчальному матеріалі;
- відсутність дрібних деталей, загальних висновків щодо способу розв’язування навчальних
задач (їх мають робити самі студенти в процесі розв’язування визначеної системи завдань);
- передбачення системи запитань у кінці кожного розділу для здійснення студентами
самоаналізу рівня засвоєння ними насамперед теоретичного матеріалу, методів та способів
розв’язування визначених типів задач, виконаних дій та операцій, реалізованого в навчальному
процесі способу пізнання.
Доцільно, щоб практикум з елементарної математики ґрунтувався на тих теоретичних засадах, які
вивчаються у вузівських курсах математичного аналізу, вищої алгебри та вищої геометрії,
математичної логіки; містив усі змістові лінії шкільного курсу математики, фізико-математичних
класів та класів з поглибленим вивченням математики; включав головні математичні ідеї та методи
(тотожних перетворень виразів; рівносильності у поцесі розв’язування різних типів рівнянь,
нерівностей та систем; використання властивостей функцій, зокрема методу інтервалів; методи
доведення та дослідження; методи розв’язування текстових задач; аксіоматичний метод побудови
геометрії, вивчення алгебраїчних структур).
Головними вимогами до підручника з методики навчання математики є:
- ґрунтування на загальних принципах сучасної парадигми освіти: фундаментальності,
варіативності та альтернативності, гуманізації навчально-виховного процесу та гуманітаризації його
змісту, які виділяє вітчизняний методист З.І. Слєпкань [5: 3];
- відповідність методологічним засадам та принципам системи розвивального навчання;
- реалізація системного, комплексного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів до
формування та розвитку особистості в навчально-виховному процесі;
- побудова методики навчання математики на основі концепції навчальної діяльності, згідно
якої засвоєння навчального матеріалу має здійснюватися у вигляді постановки та розв’язування
навчальних (навчально-професійних) задач;
- визначення системи навчально-пізнавальних дій та прийомів розумової діяльності, які
використовуються у процесі розв’язування математичних, навчальних, навчально-професійних
задач;
- додержання методичних вимог до постановки дидактичних цілей, змісту, методів,
організаційних форм та засобів навчання (усієї структури методичної системи) у зв’язку з
реалізацією системи розвивальної освіти;
- стимулювання до самоаналізу викладеної системи теоретичних знань, набутих умінь та
навичок, виконаних математичних, навчальних, методичних дій у процесі розв’язування
відповідних типів задач.
Виходячи із визначених дидактичних вимог, положення про те, що в системі розвивального
навчання принцип проблемності, продуктивні методи навчання (насамперед дослідницький),
самостійна робота студентів з підручником мають реалізовуватись якнайширше, у роботі [6]
проаналізовано основні, нині діючі підручники та посібники з методики навчання математики.
Розвиток нових інформаційних технологій навчання спричинив появу електронних підручників та
посібників, які є основними засобами під час організації дистанційного навчання. Український
дослідник О.Й. Заєць виділяє основні принципи створення електронних підручників [7: 93].
Вважаємо, що реалізація цілей, які ставляться в системі розвивальної освіти, передбачає дотримання
ще ряду методичних вимог у процесі створення електронних підручників (посібників) для майбутніх
учителів математики:
- навчальний матеріал має викладатися у вигляді системи математичних, навчальних,
методичних, педагогічних задач та системи підказок щодо можливих методів, способів, прийомів їх
розв’язування;
- наведення на спосіб (метод) розв’язування задач має здійснюватися у вигляді евристичних
приписів – починаючи від загальних вказівок та закінчуючи безпосереднім зазначенням навчальних,
математичних, методичних дій та операцій, які лежать в основі розв’язання;
- вказівки мають даватися не відразу, а через певні проміжки часу з метою стимулювання
мислення та самостійної пізнавальної діяльності студента;
- вказівки, зроблені у процесі розв’язування задач, мають передбачати можливість звернення
студентів до існуючих в електронному посібнику теоретичних положень з математики, методики
навчання математики, педагогіки та психології, які структуровані та побудовані у вигляді змістових
узагальнень та різного виду моделей;
- у процесі розв’язування поставлених задач має забезпечуватися можливість звернення до
особистого досвіду студентів, наведення прикладів із культурного-історичного досвіду людства;
- стимулювання до здійснення рефлексії виконаної студентами діяльності;
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- змістова оцінка виконаного виду діяльності (математичної, навчальної, методичної,
педагогічної).
Однією з найістотніших вимог концепції розвивального навчання є системність здобутих знань,
що досягається насамперед завдяки організації навчальної (навчально-професійної) діяльності з
метою оволодіння теоретичним матеріалом дисципліни, що вивчається. У цьому процесі важливе
місце займає довідникова математична, психолого-педагогічна література, яка може бути використана
студентами з метою:
- узагальнення так систематизації знань, сформованих умінь та навичок;
- повторення як основних концептуальних положень (категорій, принципів, методів,
методологічних засад, гіпотез, ідей), так і окремих понять, відношень, формул, закономірностей та
теорем;
- вивчення теоретичного та практичного матеріалу, якого немає в основних підручниках та
посібниках;
- поглиблення практичних та прикладних знань, знаходження міждисциплінарних зв’язків,
проведення аналізу з позицій культурно-історичного розвитку та формування суспільної свідомості.
Варто вказати на важливу методичну вимогу, яка стосується математичної діяльності студентів:
математичні формули потрібно запам’ятовувати, навіть якщо вони є у довідниках. Окрім того, що
студенти мають володіти особливими прийомами мнемонічної діяльності, необхідно прагнути, щоб
формули стали особистісно значимими для них. Цього можна досягти двома шляхами:
1) усі математичні формули, які можуть бути використані в курсі елементарної (шкільної)
математики, мають бути одержані (виведені) самостійно студентами й бажано декількома способами;
2) студентам систематично ставити творчі, олімпіадні математичні задачі, у процесі
розв’язування яких звернення до довідника виявляє гальмівну дію на весь мислительний процес і
одержання кінцевого результату.
Навчальне кіно та телебачення можуть значно активізувати самостійну пізнавальну діяльність
студентів насамперед завдяки впливові не лише на їх свідомість, але й на почуття та емоції. У системі
розвивальної освіти значно зростає роль фільмів, які ілюструють зародження (конструювання) та
розвиток предмета вивчення, досліджуваних явищ чи процесів. Так, у процесі вивчення курсу
елементарної математики, методики навчання математики можуть бути показані фільми, які
демонструють:
- становлення та розвиток математичної науки (окремих математичних дисциплін,
математичних теорій та методів пізнання, основних понять та відношень, історію знаменитих задач і
теорем);
- життєвий шлях, наукову діяльність видатних математиків;
- реалізацію математичних ідей та методів в умовах сучасного виробництва та сфері
обслуговування населення;
- організацію вчителем колективно розподіленої навчальної діяльності учнів на уроці в
процесі вивчення математики;
- методичну систему роботи вчителя математики на різних типах уроків із різними
дидактичними цілями;
- технологію розвивального навчання математики у процесі вивчення теоретичного матеріалу
та розв’язування різного типу задач.
Великі можливості для досягнення поставлених цілей системи розвивального навчання мають
засоби нових інформаційних технологій (НІТ). Питаннями розробки методики викладання
математики в умовах широкого використання засобів НІТ присвячені роботи Б.Б. Беседіна,
Х. Гассана, Ю.В. Горошко, В.В. Дровозюк, М.І. Жалдака, І.М. Забари, П.В. Морзе, Т.О. Олійник,
А.В. Пенькова, О.Б. Жильцова та інших. Методичною вимогою до засобів НІТ є орієнтація на
операційні середовища, тобто педагогічні програмні засоби (ППЗ) модельного типу, за допомогою
яких можуть бути реалізовані ідеї діяльнісного підходу в навчанні математики та її дидактики,
організована навчально-професійна діяльність студентів у рамках концепції розвивальної освіти.
Використання засобів НІТ у системі розвивального навчання має бути пов’язане з організацією
дослідницької діяльності студентів, що ґрунтується на проведенні комп’ютерних експериментів. У
процесі такого навчального дослідження студенти мають можливість самостійно висувати
припущення (гіпотези) відносно досліджуваних закономірностей та експериментально перевірити їх.
Особливої уваги заслуговує педагогічний програмний засіб "GRAN" (автори М.І. Жалдак,
Ю.В. Горошко). Розроблені програми можна використовувати як інструмент унаочнення й
дослідження певних математичних моделей при розв’язуванні задач, що приводять до знаходження
розв’язків рівнянь і нерівностей, систем рівнянь, найбільших і найменших значень функцій,
обчислення означених інтегралів тощо. Важливим із позиції цілей і завдань концепції розвивального
навчання є те, що головне завдання студентів як правило зводиться до вивчення поставленої
проблеми, аналізу сутності досліджуваного явища, побудови відповідної математичної моделі,
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висунення гіпотез і припущень та їх обґрунтування або спростування за допомогою комп’ютерних
експериментів. Зауважимо, що головною методичною вимогою до НІТ є дотримання найважливішої
методичної вимоги, яка полягає в тому, що людина повинна мислити, а технічну роботу має
виконувати машина.
Обов’язковим у системі розвивального навчання є обґрунтування того, що використання
комп’ютера не є самоціллю, а одним із ефективних сучасних засобів підвищення продуктивності
навчально-професійної діяльності в процесі розв’язання непростих навчально-професійних задач.
Комп’ютер у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики має використовуватися
як засіб розв’язування не тільки математичних задач, але й навчальних, методичних, педагогічних.
Таким чином засоби розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів
математики мають утворювати цілісний комплекс, в основі якого підручники та посібники з курсу
елементарної (шкільної) математики та методики навчання математики, що відповідають визначеним
дидактичним вимогам. Змістовий аналіз дидактичних вимог до основних компонентів цього
комплексу дозволяє зробити висновок про те, що засоби розвивального навчання мають сприяти
реалізації основних концептуальних положень системи розвивальної освіти: дискредитація
традиційної установки на одержання "готових" знань; розгортання навчального матеріалу по логіці
сходження від абстрактного до конкретного; формування змістових узагальнень навчального
матеріалу завдяки провідній ролі теоретичних знань та науково-теоретичного мислення; розв’язання в
навчальному процесі проблеми походження теоретичних знань; організація навчально-виховного
процесу в квазі-дослідницькому вигляді (у формі постановки та розв’язування навчальнодослідницьких задач); пріоритет діалогово-дискусійної форми навчальних занять. Якими є психологопедагогічні умови організації розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх
учителів математики? – Таке питання має розв’язуватися автором у подальших дослідженнях у
рамках поставленої загальної проблеми.
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Семенец С.П. Средства развивающего обучения в системе методической подготовки будущих
учителей математики.
В статье раскрываются роль и место средств развивающего обучения в системе методической
подготовки будущих учителей математики, обосновываются дидактические требования, которые
способствуют реализации основных концептуальных положений парадигмы развивающего
образования, повышают продуктивность учебной, учебно-профессиональной деятельности,
организованной в форме постановки и решения математических, учебных, методических и
педагогических задач.
Semenets S.P. Means of developing training in the system of methodical preparation of the prospective
mathematics teachers.
In the article the role and the place of developing training means in the system of the prospective
mathematics teachers methodological training are revealed; didactic requirements which favour the
realization of the basic conceptual positions of the developing educational paradigm, which raise the
educational and educational-professional activity efficiency, organized in the form of statement and decision
of mathematical, educational, methodical and pedagogical problems are proved.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
У статті представлено обґрунтування теоретичної моделі педагогічної системи професійної
підготовки студентів університетів у контексті транснаціональних проблем як одного
з видів освітнього маршруту.
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні у контексті вимог єдиного
європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем, у тому числі професійно-педагогічних
систем підготовки студентів університетів. У цілому це обумовлено потребами передачі галузевого
досвіду у контексті розвитку соціальних систем. Особливої ваги визначена проблема набуває на етапі
отримання вищими педагогічними навчальними закладами статусу класичних університетів, оскільки
у сучасному суспільстві професійна підготовка фахівців усіх галузей господарства включає
педагогічну складову (галузеві педагогіки: авіаційна, військова інженерна, культурно-освітня,
лікувальна тощо). Такий перехід потребує чіткого окреслення її змісту для студентів непедагогічних
профілів.
Традиційно у галузевих університетах уведення предметів педагогічного циклу забезпечувало
можливість майбутнім фахівцям отримання другої спеціальності – викладача певного галузевого
напряму (А.В. Глузман, В.В. Сагарда, В.А. Семиченко). В умовах розвитку системи освіти в
загальному контексті європейської інтеграції, як відзначає В.А. Козаков, педагогічна підготовка в
університеті повинна розглядатися не тільки і не стільки як підготовка вчителів, викладачів, скільки
як шлях гуманізації професійної підготовки і суспільства у цілому в контексті побудови єдиного
європейського освітнього простору [1: 7]. Останнє визначає потребу пошуку нових підходів,
теоретичного обґрунтування і впровадження в навчальний процес університетів інноваційних систем
професійно-педагогічної підготовки студентів у світлі транснаціональних проблем вищої освіти.
Термін "система" з’явився у науковій літературі вже давно і є фактично таким же невизначеним,
як "множина" або "сукупність". Найбільш широко окреслений термін використовувався спочатку в
механіці, де позначав матеріальну систему, тобто сукупність матеріальних одиниць, підпорядкованих
деяким зв’язкам. В останні десятиліття він застосовувався навіть для опису бойових операцій [2],
глобальних процесів, що відбуваються у світі [3], а також таких процесів, у яких одна з головних
ролей належить живій природі взагалі і людині зокрема.
У сучасній теорії пізнання поняття "система" є загальнометодологічним. Аналіз цілого ряду
означень поняття "система" зроблений В.Н. Садовським. На сучасному етапі розвитку науки з позиції
загальної теорії систем воно розглядається як множина взаємопов’язаних елементів, що утворюють
цілісність, стійку єдність із середовищем, якому притаманні інтегральні властивості й закономірності
[4]. У роботах філософів І.В. Блауберга, А.І. Уємова, Б.С. Українцева, Е.Г. Юдіна та інших глибоко
проаналізовано різноманітні визначення поняття "система"; специфіка системного дослідження і
вимоги, яким це дослідження має відповідати; представлений понятійний апарат щодо визначеної
проблеми.
У цілому системний підхід є методом наукового пізнання. Принцип системності, як відзначає
В.П. Кузьмін, якщо його охарактеризувати в загальному вигляді, означає, що явище об’єктивної
дійсності, яке розглядається з позицій закономірностей системного цілого і взаємодії складових його
частин, утворює особливу гносеологічну призму або особливе "вимірювання" реальності [5: 7].
Системний підхід передбачає виділення системи, структури, елемента як на рівні системи в
цілому, так і кожної її підсистеми, з урахуванням такого кінцевого результату, якому підпорядковано
функціонування системи. У публікаціях з цього питання яскраво виражені два напрями:
загальнотеоретичний (методологічний) і прикладний, який використовується в дослідженнях
конкретних галузей знань (М.М. Амосов, Б.Г. Ананьєв, П.П. Анохін, В.П. Кузьмін).
Одним із перших запропонував застосування в педагогічній науці системного підходу у 20-тих
роках ХХ ст. видатний український педагог Я.А. Мамонтов (1888 – 1940 рр.). Саме він визначив
поняття "педагогічна система" на основі розвитку системи народної освіти і ґенези педагогічних
течій, що становлять систему педагогічних поглядів, педагогічного ставлення до соціуму [6: 174]. У
подальших дослідженнях С.І. Архангельський, А.А. Братко, М.С. Дмитрієва, Т.В. Жук, Т.А. Ільїна,
Н.Ф. Тализіна показали приклади застосування системного підходу до аналізу педагогічних явищ, але
вчені не обґрунтували поняття "педагогічна система", її "компоненти", "зв’язки".
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Пошук засобів використання системного підходу до дослідження педагогічних явищ можна
знайти в багатьох статтях, присвячених системним дослідженням. Вагомими і цінними матеріалами
методології педагогіки є теоретичні роботи Ф.Ф. Корольова, який відзначав важливість застосування
системного підходу до вивчення педагогічних явищ і впровадження отриманих результатів у
практичну діяльність [7: 103-106]. Він виділив у педагогічних системах ознаки великих або складних
систем: цілісність, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем тощо.
Поняття "складна система" з’явилося в науковому обігу з моменту дослідження науковцями
процесів та явищ, динаміка яких у багатьох випадках залежала від людини, рішень, які вона приймає і
які самі впливали на життя людського суспільства. Такі процеси і явища описують, як правило,
великою кількістю параметрів – великою в тому розумінні, що відповідні рівняння і співвідношення,
як правило, аналітично вирішені бути не можуть. І це одна, але не головна причина появи терміну
"складна система". Передбачалося, що з розвитком електронної вимірювальної техніки проблему хоча
б частково буде знято. Проте поява ЕОМ і їх швидкий розвиток показали, що для роботи із складними
системами старі моделі і методи не підходять. Це й було основною причиною, що стимулювала
розвиток теорії складних систем. Обмеженість дії традиційних методів дослідження зумовлювалася
унікальністю систем, що вивчалися, та тривалістю експериментів з ними, які практично збігалися з
терміном життєдіяльності самої системи. Характеристикою складних систем є й неможливість
проведення "чистих дослідів" – їх необхідно вивчати з урахуванням впливу великої кількості
факторів [8: 4-6].
Використання основ теорії складних систем у педагогічних дослідженнях потребує визначення їх
характеристик.
Для опису будь-якої складної системи виникає потреба введення поняття підсистеми як певної
досить автономної частини всієї системи. Розподіл складної системи на підсистеми, як правило, є
довільним і залежить від цілей створення системи, мети дослідження тощо. Це, в першу чергу,
пояснюється неоднорідністю елементів, що утворюють складну систему, їх індивідуальністю та
особливістю. Водночас, кожна підсистема може включати ряд "більш дрібних" підсистем.
Наступною характеристикою складної системи є взаємодія між виділеними підсистемами. Така
взаємодія виникає внаслідок внесеного дослідником розподілу всієї системи на підсистеми. Щоб
забезпечити, за умови попереднього довільного розподілу, функціонування всієї системи як цілого,
необхідно тим чи іншим шляхом ураховувати результат впливу однієї підсистеми на іншу. Зазвичай
така взаємодія являє собою обмін сигналів між підсистемами, який здійснюється за каналами зв’язку,
що прокладені від однієї підсистеми до іншої. Необхідно підкреслити, що канали зв’язку можуть
відповідати як реальним каналам, що існують у системі, так і прийнятому розподілу системи на
підсистеми. Крім того, взаємодія здійснюється між зовнішнім середовищем та виділеними
елементами системи. Облік її відповідає обліку взаємодії між підсистемами [8: 9-10].
Таким чином, складну систему можна представити у вигляді багаторівневої конструкції, що
складається з елементів, які взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем, де до елементів
1-го рівня належать підсистеми, на які вихідна система розбита на початковому етапі, до елементів 2го рівня – підсистеми, які отримані від розподілу підсистем 1-го рівня, і т.д. до того часу, поки
отримані елементи не будуть визнані як "прості" для дослідження [8: 10; 9; 10].
Наведене уявлення про складну систему у вигляді багаторівневої конструкції елементів, що
взаємодіють, визначають необхідність її вивчення "по частинах". У першу чергу, це підсистеми
різних рівнів, на які розбита вихідна система. Оскільки підсистеми "верхніх" рівнів самі частіше є
складними і підлягають подальшому розподілу, то вивчають більш "дрібні", неділимі підсистеми, які
умовно називають елементами.
Для визначення завдань, що виникають у ході дослідження, розглянемо більш детально складові
частини складних систем.
На початковому етапі дамо характеристику елементів. Кожен елемент являє собою динамічну
систему у широкому розумінні слова [9; 12], тобто: а) систему, що функціонує у часі; б) що змінює з
часом свій стан під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів; в) що сприймає вхідні та вихідні
сигнали у процесі взаємодії з іншими елементами системи. Перераховані властивості, які є
загальними для різних елементів, не розкривають, разом з тим, важливих індивідуальних
особливостей, що їм притаманні.
Як неодноразово підкреслювалося, основною рисою у функціонуванні складних систем є
взаємодія елементів у вигляді механізму обміну сигналами. Цей механізм включає реагування на
вхідні сигнали різними елементами, адресації сигналів та їх проходження за каналами зв’язку. Облік
процесів формування вихідних та реагування на отримання вхідних сигналів відносять до проблеми
побудови елементів як динамічних систем у широкому розумінні (див. властивість (в)). У
подальшому зручно вважати, що під час проходження за каналом зв’язку на сигнал не діють різні
зміни, а сам процес передачі відбувається миттєво. Такі канали (назвемо їх ідеальними), природно,
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виникають при розподілі системи у тому разі, коли реальна система не має насправді ніяких каналів
зв’язку, а останні вводять тільки для обліку наявної взаємодії елементів системи.
Наявність схеми спряженості дає можливість провести структурний аналіз складних систем, на
основі якого виявляються різні співвідношення між елементами системи [9; 10]. Вивченню, в першу
чергу, підлягає питання про існування ланцюжка каналів зв’язку, які поєднують різні елементи. Більш
глибоке дослідження передбачає облік напрямів передачі сигналів, а також їх виду. Під видом
розуміють певну змістову інтерпретацію призначення сигналів, що передаються.
Особливе значення відіграють формальні структурні перетворення, коли вихідна структура
системи перетворюється в іншу. Наприклад, певна підсистема може поділятися на ряд більш дрібних
підсистем, або, навпаки, ряд елементів об’єднується у одну підсистему. Такі перетворення відіграють
важливу роль на етапі синтезу, коли розв’язується питання про можливості створення системи, що
має задані властивості та певний стандартний набір елементів[9; 10; 11;].
Покликаючись на розробки теорії складних систем та завдання нашого дослідження, визначимо
шляхи, які дозволяють на основі вивчення особливостей функціонування, отриманих характеристик
окремих елементів та аналізу механізму взаємодії між елементами одержати характеристики системи
у цілому.
Системний підхід до характеристики педагогічних явищ вимагає: по-перше, визначення поняття
"педагогічна система"; по-друге, побудови теоретичної моделі педагогічних систем; по-третє,
доведення продуктивності запропонованої теоретичної моделі (тут йдеться про застосування методів
математичної статистики).
В.П. Безпалько при визначенні поняття "педагогічна система" підкреслює її динамічний характер,
а також стверджує, що педагогічною системою слід називати певну сукупність взаємопов’язаних
засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого
педагогічного процесу. Він зазначає, що предметом педагогічної науки є педагогічний процес, який
здійснюється у штучних умовах; будь-які процеси, які реалізуються за певних умов, у сукупності з
цими умовами називають системами; у системах розрізняють елементи – об’єкти та їх взаємодії,
тобто структури та функції; системи, у межах яких здійснюються педагогічні процеси, називають
педагогічними системами [12; 13: 16-25].
Розглядаючи педагогічну систему як взаємозв’язок структурних і функціональних компонентів,
які підпорядковані цілям формування в особі майбутнього фахівця готовності до самостійного,
відповідального і продуктивного рішення завдань у подальшій системі [14: 13-14], представимо
шляхи побудови її теоретичної моделі в контексті реалізації професійно-педагогічної підготовки
студентів університетів. Структурною основою побудови шуканої педагогічної системи виберемо
"педагогічний маршрут" як один з видів педагогічних систем, детально описаний у роботах
Н.В. Кузьміной [14: 10-13]. Вітчизняні вчені і практики звертаються до цього педагогічного поняття в
інтерпретації "освітній маршрут" [15: 7-9].
У цілому поняття "педагогічний маршрут" на сучасному етапі розвитку педагогічної галузі знань
можна вважати загальнонауковим. Проте сама Н.В. Кузьміна підходить до його тлумачення у
вузькому розумінні і розглядає як таку професійну діяльність вихователів дитячих садів, учителів
початкових класів, учителів-предметників, що забезпечує досягнення педагогічних результатів
шляхом формування певних психічних новоутворень, які визначають можливість самоусвідомлення
власного творчого потенціалу, вибору професії випускниками педагогічного маршруту [16: 113].
Н.В. Кузьміна вважає, що випускники педагогічного маршруту переходять на рівень професійноосвітнього або акмеологічного маршруту. За таких умов викладачі разом із студентами – майбутніми
фахівцями і професіоналами – вирішують акмеологічні й акме-професійні завдання. Моделювання
вищих рівнів розв’язання виробничих завдань забезпечує розвиток у студентів творчої готовності до
майбутньої професійної діяльності. Кінцевий результат тут акмеологічний. Він виявляється в ознаках
готовності випускників до майбутньої професійної діяльності, що здійснюється на сучасному
виробництві, яке, у свою чергу, є акмевиробничою системою. Систему акмеологічної освіти можна
вважати якісною, якщо вона забезпечує своїм випускникам реальне підвищення якості професійної
діяльності на основі даних акмеологічного самомоніторингу якості й аналізу тенденцій розвитку
галузі в світі, країні, конкретних підрозділах самого виробництва [16: 113-114].
Враховуючи цілі та завдання нашого дослідження, ми, вслід за Н.В. Кузьміною, професійнопедагогічну підготовку студентів університету в контексті вимог єдиного європейського освітнього
простору введемо в рамки "акмеологічного маршруту" на основі чіткого виділення його структурних
компонентів. Для теоретичного обґрунтування і подальшого практичного впровадження системи
професійно-педагогічної підготовки студентів університету скористаємося окресленою вище тезою:
будь-яка педагогічна система може розглядатися як підсистема іншої системи; у самій педагогічній
системі, як і будь-якій складній, можна виділити ряд підсистем. Викладене вище дає можливість
представити загальну характеристику досліджуваної системи на основі виділення оболонок
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(підсистем) чотирьох рівнів: зовнішньої, або соціальної; загальної, або горизонтальної; внутрішньої,
або структурно-змістової; локальної, або прикладної.
Зовнішня (соціальна) відображає характер соціального середовища, соціальних умов, які
ґрунтуються на багатовимірності і багатоваріантності історичного розвитку, його альтернативності, з
одного боку, і безповоротності еволюційного руху – з іншого. Саме вона визначає наповнення
горизонтальної і локальної складових цілісної системи.
Загальна (горизонтальна) визначає цілісність реалізації професійно-педагогічної підготовки в
межах одного навчального закладу на основі спеціально підібраної, чітко окресленої, певним чином
згрупованої системи елементів, які пов’язані між собою механізмом обміну сигналами (вхідними і
вихідними).
Внутрішня (структурно-змістова) – дає цілісне структурно-теоретичне уявлення про підсистеми
горизонтальної оболонки (вивчення предметів педагогічного циклу), науково-дослідна робота,
педагогічна і виробнича практики, самоосвіта тощо.
Локальна (прикладна) є найбільш простою системою стосовно попередніх оболонок, має
практичний характер, відображає найчастіше конкретні авторські системи з їх індивідуальними
особливостями.
Кожна з названих оболонок має особливості цільового, змістового, прикладного характеру,
окреслення яких і є завданням нашого подальшого пошуку.
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профессионально-педагогической подготовки студентов университетов в
контексте транснациональных проблем.
В статье представлено обоснование теоретической модели педагогической системы
профессионально-педагогической подготовки студентов университетов в контексте
транснациональных проблем как одного из видов образовательного маршрута.
Sydorchuk N.G. The theoretical basis of constructing the pedagogical system of university students’
professional-pedagogical training in the context of transnational problems.
The article presents the theoretical model of the pedagogical system of university students’ professionalpedagogical training in the context of transnational problems. The model is viewed as a type of
educational route.
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КРИТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В США
У статті проаналізовано критичні судження американських дослідників щодо негативних наслідків
використання тестів успішності в школах США.
Одним із завдань, що постало перед системою освіти України, є запровадження зовнішнього
тестування навчальних досягнень випускників шкіл. Як відомо, у наступному навчальному році
планується повністю замінити традиційні вступні іспити у вищі навчальні заклади тестуванням.
Зважаючи на це, а також на нашу схильність дещо ейфорійно оцінювати зарубіжний досвід,
вважаємо за потрібне привернути увагу до тих застережень щодо використання тестів успішності, які
висловлюються останнім часом американськими педагогами. Адже відомо, що саме в США тести
продовжують домінувати і є чи не єдиним методом оцінювання навчальних досягнень учнів.
Ми б не хотіли, щоб із такого вступу склалось уявлення про нашу опозиційність до тестування
успішності. Безперечно, що воно може бути і є інформативним та корисним. Водночас аргументи
американських дослідників вимагають свого осмислення, яке, на жаль, відсутнє у вітчизняній
педагогіці. Саме спроба такого осмислення і є основною метою статті.
Тести на перевірку досягнень використовують як барометри освітнього здоров’я індивідів, шкіл та
держави. Проте здоровий вигляд не завжди ототожнюється з реальним здоров’ям. Існують деякі речі,
яких зовнішня перевірка не виявляє. Американськими вченими проведено ряд досліджень, які
переконливо засвідчують, що результати традиційних тестів не дають інформації про пізнавальні та
особистісні зміни (зацікавлення, мотивацію, хобі, ідіосинкразії), які або позначаються на успішності
виконання тесту, або ж розширюють наше розуміння результатів тестування учнів. Тести перевірки
досягнень вимірюють освіченість – рівень знань, який є зовнішнім для учня. Вони не свідчать про
знання, що є активним, мотиваційним процесом, у ході якого ми оволодіваємо інформацією, стаємо її
власниками і використовуємо знання так, що воно перестає бути зовнішнім, а засвоюється
внутрішньо. Те, що називається контекстом продуктивного навчання, – це умови, в яких відмінність
між освіченістю і знаннями завжди є центральним етапом.
Оскільки знання можуть вириватися назовні, що буває нерідко, – це своєрідна гра пам’яті, – то
вони не є гарантією того, щоб вважати, що все, що виривається назовні, означає продуктивне
засвоєння і використання інформації. Значення результатів тестів не настільки очевидне, як людям
хотілось би думати. Це не означає, що такі результати не мають ніякої суті, а радше свідчать, що
будь-який результат тесту має більше, ніж одне значення, і якщо ми не звернемо уваги на інші
значення, без роздумів сприйнявши результат однозначно, то зробимо серйозну помилку. Ми
солідарні з думкою відомого американського дослідника Сеймура Б. Сарасона про абсолютну
помилковість твердження, що результати тестів свідчать про все, що потрібно знати про якість
мислення учня, усвідомлення ним значення отриманих знань та умінь їх використовувати. Із
результатів тестування ми не дізнаємося про продуктивність навчання, його контекст, роль у
повсякденному житті, у плануванні, в адаптації. Наївно також вважати, що результати тестів
відкривають нам процес засвоєння знань, виявляють, як учень пов’язує і використовує все, що знає.
Все це позбавлене значення, зазначає С. Сарасон, лише для тих вчителів, шкільних адміністраторів та
державних службовців, для яких "відмінність між рівнем знань і процесом пізнання несуттєва" [1: 96].
Акцент, на думку американських педагогів, повинен бути спрямований не на приховані факти та
знання, які вимірюються традиційними тестами, а на явний процес. Ми ж користуємося результатами
тестів досягнень так, ніби вони свідчать нам, про те, як учні запам’ятовують знання, отримані в
школі, як до них ставляться і як їх використовують.
Серед американських дослідників поширеною є також думка, що зміст стандартизованих тестів
досягнень часто не враховує специфіки й нюансів шкільних програм. Пояснити це можна так:
оскільки стандартизовані тести розраховані на широке використання, то вони відбивають лише те
типове й спільне, що притаманне навчальним програмам усіх шкіл США, проте по-різному
враховують специфіку змісту навчання в різних школах країни. Багато учнів мають значні прогалини
у знаннях через те, що окремі теми пропущено або опрацьовано поверхово. Трапляється, що у процесі
навчання зроблено неправильні акценти щодо важливості певних аспектів чи розділів навчального
предмета. "Ми просто не в змозі охопити десятьма-двадцятьма тестовими завданнями того багатства
й розмаїття, якими характеризуються сучасні навчальні програми" [2: 204].
Інший висновок, до якого приходять американські дослідники, полягає в наступному. Практично
немає системних свідчень того, що якість та рівень розв’язання проблеми у тестових ситуаціях якось
співвідноситься з рівнем та якістю розв’язання проблем у реальних (тобто неспланованих) ситуаціях.
© Чорна Н.В., 2006
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Як аргумент на користь такого висновку в американській літературі наводиться приклад тестування
утікачів з однієї установи, яких зловили і знову помістили у цю установу. Одним із тестів для
більшості цих утікачів були так звані лабіринти Портеуса (Стенлі Портеус – автор цих тестів), що
поділяється на рівні залежно від складності й вимагає від людини вміння провести чітку і довгу лінію
від центральної стартової точки до виходу, не заходячи в тупик. Тести-лабіринти – це тести на
прогнозування і планування. Майже всім утікачам дали цей тест. Характерно, що більшість із них не
пройшла його, а деякі "провалили" навіть найпростіші "лабіринти". Як же ці люди спланували і
реалізували успішну втечу з місця, яке ретельно охороняється? Для того щоб досягнути цього, їм
знадобилася здатність прогнозувати і планувати, якої аж ніяк не засвідчили результати тестівлабіринтів. Звідси висновок: очевидно, варто уникати бездумного тлумачення результатів тестів
[1: 91].
Усе частіше тести успішності слугують не засобами оцінювання, а засобами навчання. Чим
більшої ваги набувають тести, тим частіше виявляється, що вони "диктують", яким має бути зміст
навчання, здебільшого звужуючи й обмежуючи його.
Звичайно, передусім йдеться про стандартизовані тести. На думку американських дослідників,
стандартизовані тести настільки впливають на зміст навчання, що можна говорити про те, що вони
явно "керують програмою". Це створює серйозні проблеми для шкіл, де вони використовуються.
Учителі змушені витрачати частину навчального часу на підготовку учнів до виконання тестів, що
призводить до переорієнтування навчального процесу на виконання нудних і нецікавих вправ,
покликаних поліпшити результати майбутнього тестування. Адже тільки у Нью Йорку в 1999 році
через погані результати тестування було закрито 13 шкіл, директорів звільнено, багатьох учнів
залишено на наступний рік [3: 497].
Американські вчителі всіх предметів вважають, що тестування робить учнів нещасними. Вони
відзначають, якими схвильованими стають діти перед основними тестами. Коли перехід з одного
класу в інший залежить від результатів тестування, тривога дітей посилюється ще більше.
Дослідження станів занепокоєння учнів у процесі тестування показують, що побоювання низького
результату ускладнює розв’язання розумових задач уже тому, що просто заважає учню зосередитися
на завданні (наприклад: Bond, 1982; Carver and Scheier, 1981; Sarason, 1972; Wine, 1971) або, навпаки,
змушує учня відмовитися навіть від спроби виконати це завдання (Hormuth, 1986; Green, 1985)
[4: 192].
Протягом п’ятнадцяти років у США в чотирьох різних школах проводилося дослідження щодо
впливу хвилювання під час тестування на успішність учнів. Докази були незаперечними: рівень
хвилювання протягом проходження тесту був чинником, який упливає на успішність тестування. При
зміні умов тестування, що збільшували чи зменшували рівень хвилювання, успішність результатів
змінювалася. Саме так було з групою учнів, у якій був дуже високий інтелектуальний рівень, і навіть
більшою мірою – з групою учнів із середнім інтелектуальним рівнем та нижчий за середній [1: 90].
Інше критичне судження, що висловлюється педагогами США на адресу тестування, полягає в
тому, що однорідні (гомогенні) письмові тести, особливо об’єктивні тести, не враховують
індивідуальних особливостей учнів і навіть мають тенденцію до їх ігнорування, оскільки всі учні,
зазвичай, виконують однакові тести в однакових умовах. Той факт, що деякі тести перевіряються й
оцінюються машинами, лише посилює цю точку зору. Адже масове тестування та виставлення оцінок
машинами запроваджує стандартизовану однорідність у навчанні, що суперечить концепції про
своєрідність людської особистості, унікальність її потреб і можливостей, темпів її розвитку.
Досвід школи, що працює за методом Монтесорі, у м. Буфало, штат Нью Йорк, з цього питання, є
повчальним. Коли Ейлін Уїлмс Баерман та її колеги заснували школу, вони прагнули врахувати і
власну індивідуальну швидкість засвоєння матеріалу кожною дитиною. Але ця школа, як і всі школи
штату, повинна була підготувати 7-9-літніх дітей до тестування, запровадженого губернатором, і це
означало, що багатьом дітям слід було дати знання, які б були для них занадто складними. Наприклад,
у випадку з математикою, як сказала Е. Баерман, "ми повинні намагатися довести всіх дітей до рівня
абстрактного мислення у певному віці, а не тоді, коли вони будуть готові відповідно до їхнього
індивідуального розвитку, що для нас є дуже прикрим, але ми змушені це робити" [5: 233]. Результат
такого навчання полягає в тому, що діти, намагаючись самостійно вивчити незрозумілий для них
матеріал, змушені вірити тому, що вивчали, спираючись на авторитет інших. Усе це дало підстави
відомому американському досліднику Уїльяму Крейну з позиції теорії розвитку говорити про так
звану "тиранію тестування" [3: 496].
Надмірна орієнтація американської школи на тести й тестування, а не на особистість учня,
призводить до певного обмеження автономності й творчості вчителів, привносить елемент рутинності
у їхню навчальну діяльність. У них стало менше можливостей вибудовувати освіту, враховуючи
інтереси тієї чи іншої дитини, оскільки те, чого вони повинні навчити, визначається тестами.
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Наприклад, у початковій школі вчителі з труднощами знаходять час для того, щоб маленькі діти
розвивали творчі здібності або досліджували природу, адже дітям загрожують тести. Так само
вчитель математики середньої школи може виявити, що набагато легше навчати математики в процесі
занять столярною справою або працюючи на земельній ділянці. Але таке навчання потребує часу,
якого просто не вистачає в умовах тиску тестування [3: 427].
Не можна не погодитися з думкою про те, що тести надають нам корисну інформацію, але є, як
вважають американські педагоги, й важливіші, базисні міркування. Чи відбувається процес навчання
згідно з тенденцією дитини до росту – чи має дитина змогу йти услід за своїми інтересами і розвивати
здібності, які є найбільш важливими для її власної фази розвитку? Чи отримує вона змогу
задовольняти інтереси, що не обов’язково пов’язані з потребами школи, але сприяють її загальному
розвитку? Чи любить він або вона вчитися, чи має він або вона час для власних відкриттів, чи
допитлива дитина, чи впевнена у власних силах, чи здатна думати самостійно? Справді, значущими є
відповіді саме на ці запитання, а не результати тестування.
Як бачимо, спектр суджень американських педагогів щодо функцій і місця тестів успішності в
навчальному процесі є досить критичним. Яку ж альтернативу висувають вони традиційним тестам?
Оскільки розгляд такої альтернативи не є завданням нашої статті, обмежимося лише простою
констатацією. Традиційні тести, як і, до речі, традиційні усні іспити, їхні опоненти пропонують
доповнити чи взагалі замінити методами так званого багатоаспектного оцінювання, куди входить
оцінювання учнівських проектів і демонстрацій, ведення обліку активності учня, відомості про
суспільну участь, самооцінка учня тощо.
Такі різнобічні способи вимірювання навчальних досягнень отримали цілу низку назв: портфоліо,
облікова книжка, відомість досягнень, залікова книжка, особиста відомість, документація досягнень,
профіль досягнень, процесуальне оцінювання, автентичне оцінювання тощо. Деякі з цих методів
оцінювання навчання досягнень учнів у сучасних школах США нами уже розглядалися [6].
Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що протягом останніх років у
педагогіці США відбуваються певні зміни щодо бачення учня та основ тестових методик. Дедалі
більша увага приділяється оцінюванню навчальних досягнень учнів через виконання ними завдань у
природних ситуаціях, а не шляхом застосування об’єктивних тестів. Ці зміни, на нашу думку,
потрібно враховувати і в процесі оцінювання навчальних досягнень учнів у школах України.
Водночас подальшого дослідження потребують педагогічні умови застосування нових методів
оцінювання навчальних досягнень учнів у школах США.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті проаналізовано соціокультурні чинники, що впливають на стан підготовки вчителів
до організації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору. Дослідженням
доведена необхідність підвищення рівня готовності педагогів до практичної роботи в
полікультурному просторі.
Аналіз стану підготовки вчителів загальноосвітньої школи до полікультурної взаємодії його
суб'єктів (В. Болгаріна, Л. Волин, А. Джуринський, І. Лощенова та інші) вимагає дослідження
провідних чинників, що визначають необхідність цього процесу й аналізу його стану.
Перший чинник пов'язаний із тим, що на початку XXI століття світ сприймається як величезна
система, що змінюється, усередині якої відбуваються перетворення всіх сторін людського життя, у
тому числі й міжкультурної взаємодії в полікультурному регіоні. Впроваджувати всі зміни, вести
суспільство вперед під силу тільки такій розумній істоті, як людина, через філософську рефлексію,
що враховує позитивні результати розвитку соціокультурного процесу.
Філософія освіти, що розглядає підготовку фахівця як "процес творення, створення людини
відповідно до образу, визначеного ідеалом, що складається залежно від усієї сукупності умов і
передумов соціокультурного історичного розвитку суспільства" [1: 7]. І ще раз, підкреслюючи
значення соціуму, вкажемо на те, що його побудову сьогодні визначає такий ідеал учителя, який сам
був би толерантним і міг би навчити міжкультурній взаємодії учнів.
Ці ідеї закладені й у комплексі вчень про взаємодію людини і світу, розроблених видатними
вченими: Д.Л. Андреєвим, М.О. Бердяєвим, В.І. Вернадським, Н.А. Умовим, А.Л. Чижевським та
іншими. Дидактичну значущість мають для нас ідеї, пов'язані з тим, що мікросвіт людини подібний
до макросвіту, у якому вона живе. Тому її призначенням є вселення в цей світ, що буде хворобливим,
якщо не враховуються наступні постулати:
- глобальні процеси у своїй основі схожі з локальними змінами;
- зміни на всіх рівнях організації природи, суспільства і людини подібні з всесвітніми змінами.
Усе це визначає культурологічні аспекти підготовки вчителів до міжкультурної взаємодії
(І.Є. Відт, І.А. Зязюн, О.Л. Шевнюк), вивчення якої дозволяє стверджувати, що вона, будучи
частиною природи і культури, вимагає постійної діяльності педагогів, спрямованої на врегулювання
міжнаціональних конфліктів, навчанню школярів толерантному спілкуванню в умовах сучасної
соціокультурної ситуації [2; 3; 4].
Ще раз, підкреслюючи індивідуальний характер підготовки вчителів, вкажемо, що в кожного з них
свій шлях розвитку, своя діяльнісна включеність в освітні процеси через безліч практик, ураховуючи
практику міжкультурної взаємодії.
Разом із тим існують неусвідомлені форми культурного і міжкультурного досвіду зі знаком мінус,
що сформувалися на несвідомому рівні і не усуваються за допомогою вербального впливу. У зв'язку з
цим завданням підготовки вчителів-практиків є організація нового, міжкультурно-педагогічного
досвіду, заснованого на дії різних форм свідомості в поєднанні з емоційною насиченістю життя в
полікультурному регіоні.
Другий чинник пов'язаний із розв’язанням проблеми інтернаціоналізації та інтеграції світової
освіти, що вже протягом останніх років став предметом активних дискусій як у зарубіжній, так і у
вітчизняній науці. Під впливом великих політико-економічних змін, що відбуваються у світі, а також
перед глобальними викликами людству сучасна освіта набуває все більш планетарного,
загальносвітового характеру. Це пов'язано, у першу чергу, з тим, що сьогодні знання одержують
новий суспільний вимір, стаючи в один ряд із уже звичними підставами, що визначають розвиток
суспільного виробництва, – працею, землею, фінансовим капіталом і висуваючи освіту в число
глобальних чинників суспільного розвитку. Безпосередньо для освіти ця її нова роль стала могутнім
стимулом інтернаціоналізації й інтеграції. Мова йде про вже об'єктивно існуюче явище – "світову
освіту" – у сфері діяльності людства, в якій під контролем суспільства формуються й одержують
реалізацію зовнішні і внутрішні умови для розвитку особистості в процесі засвоєння цінностей
національної та світової культури. Як і інші суспільні інститути, освіта під впливом усеосяжного
процесу інтернаціоналізації життя стає все більш відкритою для міжкультурної взаємодії, під якою
розуміється особливий вид безпосередніх відносин і зв'язків, що складаються між, щонайменше,
двома культурами, а також тих упливів, взаємних змін, що з'являються в процесі цих відносин.
© Якса Н.В., 2006
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Міжкультурна взаємодія є способом розвитку культури, засобом здійснення комунікативних зв'язків.
Під її впливом відбуваються динамічні зміни в сфері культурної діяльності двох взаємодіючих
культур, з'являються нові елементи культури і нові форми культурної активності, коректуються
ціннісні орієнтири, моделі поведінки, картина світу, спосіб життя. Вітчизняні і зарубіжні дослідники
(А. Перотті, Л.П. Пуховська, С.О. Черепанова та інші) відзначають посилення міжнародної складової
розвитку окремих елементів освіти – національних та регіональних освітніх систем. Це не означає
втрату ними своєї самобутності. Мова йде про те, що в процесі міжкультурної взаємодії відбувається
формування нового міжнародного освітнього середовища, де в найбільш ефективних формах могли б
реалізовуватися національні інтереси діючих у ній учасників і здійснюватися спільні пошуки
вирішення проблем, що мають життєво важливе значення для людської цивілізації в цілому [5: 8-9].
Що стосується цілей цих процесів, то вчені виділяють цілі двох рівнів:
- глобальні – сприяння через поглиблення співробітництва в сфері освіти загальному
соціально-економічному прогресу і стійкому розвитку світового співтовариства, ослабленню тиску
глобальних проблем і зміцненню взаєморозуміння між народами;
- внутрісистемні (власне освітні) – об'єднання потенціалів національних освітніх систем для
розв'язання завдань, що виходять за рамки можливостей окремої країни і пов'язані з ліквідацією
неграмотності всіх рівнів, нерівності в можливостях доступу до якісної освіти, з використанням
новітніх технологій виховання особистості, що не тільки усвідомлює свою національну і культурну
ідентичність, але й сприймає світ у всій його цілісності і взаємозалежності, що приймає особисту
відповідальність за його долю і готова конструктивно діяти для його збереження і розвитку.
При цьому підкреслюється важливість істотного підвищення якості освіти у світі, вдосконалення
людського ресурсу, забезпечення в цьому зв'язку можливостей ефективного переносу знань з однієї
частини світу в іншу. Досягнення поставлених цілей пов'язується сьогодні не стільки з педагогічними
запозиченнями, що також мають місце і самі по собі є доцільними, скільки з організацією спільних
партнерських програм та проектів, що вимагає відповідної підготовки сучасних учителів. Тому
основним змістом поняття "міжкультурна взаємодія" у сфері освіти стає вирішення фахівцями,
представниками різних культур, загальних проблем через реалізацію міжнародних програм.
Отже, в умовах модернізації системи освіти в Україні один з головних акцентів у підготовці
педагогів повинен ставитися на розвиток їхньої готовності до організації та роботи в спільних
партнерських програмах і проектах при врахуванні культурних особливостей країн-учасниць. При
цьому слід зазначити, що нині з реалізацією підготовки педагогів до міжкультурної взаємодії у сфері
освіти пов'язаний ряд труднощів, що стосуються розуміння того, як організоване "чуже" педагогічне
знання, як воно включене у свій культурний контекст, наскільки воно "перекладне" в умовах інших
культур.
Таким чином, представлені чинники визначають необхідність підготовки вчителя-практика до
міжкультурної взаємодії за двома основними напрямами: фактор полікультурності регіону
професійної діяльності та фактор участі педагогів у реалізації міжнародних програм. У зв'язку з цим
ми вважали за доцільне виявити готовність учителів до практичної роботи в полікультурному регіоні
і до міжкультурної взаємодії з іншими країнами у сфері освіти. З цією метою нами була розроблене і
проведене анкетування, яке охопило 136 респондентів – учителів шкіл № 26, 16, 32, 28, 40 м.
Сімферополя в Криму.
Отримані в результаті обробки (середній бал і відсоткове співвідношення) дані свідчать про те,
що:
1. Учителі-практики при підготовці та проведенні занять спираються на наступні професійні
цінності: 60 % – професійна компетентність; 55 % – загальна культура; 36 % – професійне
спілкування; 50 % – особистість учня; 47 % – психолого-педагогічна компетентність; 47 % –
творчість; 18 % – міжкультурна взаємодія.
Незначна частина опитаних педагогів підкреслила роль міжкультурної взаємодії, а також значення
професійного спілкування. Це свідчить про те, що педагоги на своїх заняттях недостатньо орієнтують
учнів на оволодіння способами міжкультурного спілкування, не приділяють належну увагу навчанню
міжкультурної взаємодії, вони не в змозі оцінити важливість формування в учнів поваги до прав
людини іншої національності.
2. Для педагогів найбільш значущими є наступні освітні потреби дітей: 81 % – підвищення рівня
освіченості; 72 % – задоволення пізнавальних інтересів; 56 % – самореалізація; 47 % – змістовне
проведення вільного часу; 45 % – навчання навичкам спілкування; 45 % – надання допомоги
навчанню в школі; 42 % – розвиток творчих здібностей; 28 % – підготовка до майбутньої професії;
25 % – саморозвиток учнів; 22 % – міжкультурна взаємодія; 18 % – уміння спілкуватися і
співпрацювати з іншими людьми різних національностей; 16 % – корекція недоліків розвитку.
Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що в практиці педагогів недостатньою мірою
здійснюється орієнтація процесу навчання на міжкультурну взаємодію, оскільки лише 18 % опитаних
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визначили як освітні потреби – вміння спілкуватися і співпрацювати з представниками різних
національностей. Це означає, що педагогам слід посилити увагу до навчання учнів форм і способів
ефективного міжкультурного спілкування. Лише 22 % опитаних сприяють розвитку в учнів умінь
міжособистісної взаємодії. Останнє свідчить про те, що більшість опитаних (78 %) не вважають
значущою досліджувану проблему.
3. Педагоги до найбільш ефективних форм організації занять щодо формування толерантності
учнів відносять: 65 % – практичне заняття; 50 % – гру; 50 % – традиційний урок; 40 % – бесіду; 18 %
– лекцію; 17 % – індивідуальне заняття; 12 % – диспут, дискусію; 12 % – творчу лабораторію; 10 % –
змагання; 9 % – контрольне заняття; 9 % – діагностичне заняття; 9 % – екскурсію; 9 % – конкурс; 9 %
– свято.
Найчастіше використовуються на практиці наступні форми занять: 68 % – практичне заняття; 48 %
– гра; 45 % – бесіда; 40 % – традиційний урок; 25 % – лекція; 20 % – індивідуальне заняття; 6 % –
діагностичне заняття; 6 % – екскурсія; 6 % – конкурс; 5 % – творча лабораторія.
Відзначимо, що відсотки за графою "вважають ефективними" і "використовують на практиці"
дуже близькі одна до одної. А це означає, що вибір (у цьому випадку форм занять) реалізується
педагогами достатньою мірою. Педагоги як думають – так і прагнуть робити: від сформованої думки
до дії. Але при цьому, вважаємо показовим, ніхто з числа опитаних не використовує тренінги
міжкультурного спілкування. Такий стан справ, як показали наші бесіди з педагогами, пов'язаний із
тим, що вони самі не брали участі у тренінгах такого роду і не вміють їх проводити.
4. Педагогічні технології, що застосовуються вчителями на заняттях, дозволяють зробити
висновок про слабке використання спільних форм діяльності з метою формування міжкультурної
взаємодії. Тільки 12 % опитаних педагогів часто використовують на заняттях проблемно-евристичну
технологію, що допускає організацію спільної творчої діяльності вчителя й учнів, у якій повною
мірою виявляються вміння формулювати цілі та завдання, здатність до узгодження позицій з людьми
інших національностей і поділ відповідальності між партнерами. 92 % педагогів ніколи не
використовують комп'ютерні технології, а 45 % рідко використовують технології організації творчої
діяльності. Усе вищезазначене свідчить про те, що нові педагогічні технології не знайшли широкого
поширення серед учителів. Педагоги слабко орієнтуються в різноманітності педагогічних технологій
і, відповідно, позбавляють своїх вихованців можливості більш ефективного освоєння знань про
міжкультурну взаємодію, не дають поштовху до самостійного вибору можливих шляхів і способів
вирішення міжнаціональних конфліктів.
5. Найбільш ефективним (59 % опитаних) вважають зразкове планування заняття з можливими
відхиленнями; 50 % – регламентовану структуру, вироблену самим педагогом; 46 % – регламентовану
структуру, аналогічну шкільному уроку.
Найчастіше 59 % опитуваних використовують зразкове планування; 45 % – регламентовану
структуру, вироблену самим педагогом. 40 % – регламентовану структуру, при використанні якої не
реалізуються принципи варіативності та вільного вибору. Жорстко задані рамки, безкомпромісний
контроль становить собою порушення свободи у виборі способів міжкультурної взаємодії.
6. 61 % опитаних вважають значущим процес упливу на учнів; 55 % – сприяння. І лише 23 %
учасників опитування найбільш ефективною вважають взаємодію. У своїй практиці 63 % педагогів
найчастіше використовують такі засоби, як сприяння, 50 % – вплив і 37 % – взаємодію.
Результати дослідження свідчать, що паритетні відносини в рамках полікультурного простору
шкіл і регіону виявляються фрагментарно, несистематично.
7. Маємо такі показники практичної спрямованості процесу формування між культурної взаємодії:
62 % опитаних відзначають як впливовий ступінь засвоєння знань про міжкультурну взаємодію; 50 %
– реалізований процес міжкультурного спілкування; 37 % – набуття досвіду емоційно-ціннісних
відносин у міжкультурній взаємодії; 35 % – досвід творчої діяльності в процесі міжкультурної
взаємодії; 32 % опитаних вважають найбільш ефективними такі параметри занять, як ступінь
освоєння способів діяльності, вмінь і навичок, ступінь засвоєння знань.
Можна зробити припущення, що практична спрямованість процесу формування міжкультурної
взаємодії осмислюється далеко не всіма педагогами. Лише для половини опитаних як результат
заняття важливий реалізований процес міжкультурного спілкування. А це означає, що недостатньо
ведеться робота щодо набуття досвіду емоційно-ціннісних міжнаціональних відносин, вияву в ньому
таких якостей особистості, як толерантність і терплячість до дій і вчинків людей інших
національностей.
8. Як показав аналіз відповідей, педагоги використовують наступні форми відстеження
результативності занять: 45 % – залік; 41 % – опитування батьків про задоволення навчальним
процесом; 41 % – суспільні досягнення; 36 % – аналіз участі дітей у заходах; 25 % – оцінка; 25 % –
контрольна робота; 24 % – тестування; 18 % – захист творчих робіт; 15 % – взаємоатестація учнів;
15 % – самооцінка учнів.
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На жаль, у їх число не потрапило ведення карт досягнень учнів, щоденників успіху в оволодінні
міжкультурною взаємодією, проведення громадських оглядів досягнень та діагностичних ігор.
Відзначені форми контролю, маючи індивідуальний характер, впливають на процес навчання
міжкультурної взаємодії, дозволяють відстежувати її динаміку. Утішним є той факт, що педагоги
починають, нехай ще епізодично, використовувати самооцінку та взаємоатестацію учнів. Останнє
дозволяє актуалізувати процеси самості в оволодінні міжкультурною взаємодією.
Педагогами використовуються наступні форми і методи відстеження результативності освітнього
процесу: 50 % – аналіз участі дітей у виставках, оглядах, концертах, змаганнях; 45 % – опитування
батьків про задоволення навчальним процесом; 36 % – огляд досягнень; 24 % – захист творчих робіт;
15 % – взаємоатестація; 15 % – діагностичні ігри.
На основі аналізу отриманих кількісних даних, зробимо наступний висновок: учителі у своїй
практиці використовують різноманітні форми і методи відстеження результативності занять і
освітнього процесу в цілому, усі ці форми педагоги вибирають самі, відповідно до рівня підготовки,
особистісних особливостей, без усякого тиску з боку адміністрації. Позитивним є той факт, що кожен
педагог використовує у своїй діяльності більше 7 виборів різних форм міжкультурної взаємодії.
Підводячи підсумок отриманих даних, можна стверджувати, що необхідно підвищувати рівень
готовності вчителів до практичної роботи в полікультурному регіоні і посилити увагу до навчання
школярів міжкультурної взаємодії.
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Якса Н.В. Социокультурные факторы подготовки учителя к межкультурному взаимодействию.
В статье анализируются социокультурные факторы, которые определяют состояние подготовки
учителей к организации межкультурного взаимодействия субъектов образовательного
пространства. Исследованием подтверждена необходимость повышения уровня готовности
педагогов к практической работе в поликультурном пространстве.
Yaksa N.V. Socio-cultural factors of preparation a teacher for crosscultural interaction.
The article analyzes the socio-cultural factors that influence the state of teachers' preparation for the
organization of crosscultural interaction of subjects of educational space. The investigation proves the
necessity to raise the level of teachers’ preparation for practical work in poly-cultural space.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглянуто проблему організації особистісно орієнтованого навчання. Визначено чинники,
що зумовлюють ефективність функціонування педагогічної системи, яка спрямована на реалізацію
суб¢єкт-суб¢єктної взаємодії вчителя та учня.
На основі узагальнення результатів теоретичного дослідження проблеми особистісно
орієнтованого навчання, вивчення передового педагогічного досвіду роботи інноваційних навчальних
закладів, практичного досвіду роботи в гуманітарній гімназії та пілотажного опитування вчителів
загальноосвітніх навчальних закладів, окреслимо педагогічні умови, які визначалися більше 75 %
респондентами, за яких є можливою побудова особистісно орієнтованої системи навчальновиховного процесу, характерною ознакою якого є особистісна значущість для всіх його суб¢єктів.
На основі зазначеного вище та в контексті ідеї суб¢єкт-суб¢єктної взаємодії головних учасників
навчально-виховного процесу як концептуальної умови реалізації особистісно орієнтованого
навчання виокремлюємо психолого-педагогічні та методичні умови реалізації особистісно
орієнтованої системи навчання.
Психолого-педагогічні умови визначаються психологічними основами організації особистісно
орієнтованого навчання та передбачають спеціальну підготовку вчителя до впровадження
особистісно орієнтованих технологій, спрямованих на розвиток у суб’єктів навчально-виховного
процесу рефлексії в процесі переходу від самоактуалізації до самореалізації.
Методичні умови особистісно орієнтованого навчання покликані гармонізувати освітні запити,
цілі, прагнення учня та вчителя з їх потенційними можливостями, цей процес здійснюється шляхом
створення методичної системи організації особистісно орієнтованого навчання, його навчальнометодичного забезпечення, запровадження особистісно орієнтованого змісту освіти (орієнтація на
комплекс цінностей ─ загальнолюдських, національних, регіональних, групових, етнічних,
індивідуальних), що передбачає забезпечення особистісної значущості для кожного школяра
засвоєних ним знань та самого процесу учіння. Розглянемо кожну групу умов більш детально.
Працюючи над теоретичним обґрунтуванням та експериментальним дослідженням проблеми
особистісно орієнтованого навчання учнів гуманітарної гімназії, ми дійшли висновку, що така
система навчання вимагає як створення сприятливих психолого-педагогічних умов організації
навчального процесу, так і окреслення чинників, які визначають ефективність її функціонування. До
таких віднесемо, насамперед, визнання вчителя та учня суб¢єктами навчально-виховного процесу, а
також креативний, професійний, рефлексивний чинники.
Суб¢єкт-суб¢єктні відносини передбачають створення в класі клімату довіри та взаєморозуміння.
Діалогічна взаємодія вчителя та учня в системі особистісто орієнтованого навчання спрямована на
підтримку та заохочення природного бажання учня навчатися, створювати власний алгоритм
діяльності, обираючи способи, методи, прийоми, зміст навчального матеріалу, який задовольняє його
запити. Ця взаємодія передбачає такий спосіб прийняття рішень щодо всіх аспектів учіння, коли в
ньому беруть участь і учні, і вчителі, і батьки .
У сучасній теорії та практиці навчання існує розбіжність у поглядах на питання ролі педагога,
його суб’єктного досвіду, особистісних характеристик в організації навчально-виховного процесу,
який забезпечував би умови для повної реалізації особистісного потенціалу учня, здійснення його
індивідуально-особистісного проекту, який визначає життєві плани і способи самореалізації,
формування життєвих принципів і пріоритетів. Визначення вчителя як одного з головних суб¢єктів
навчально-виховного процесу, орієнтація на людину взагалі як неповторну, унікальну особистість у
системі особистісно орієнтованого навчання вимагає, на думку вчених та практиків, по-перше,
професійно-особистісної переорієнтації вчителя, класного керівника, адміністратора з предметно
орієнтованого до особистісно, соціально зорієнтованого навчання на основі проектування розвитку
кожного учня як неповторної, унікальної особистості, коли вчитель починає усвідомлювати, що саме
він, його особистість, є своєрідним "інструментом організації взаємодії з учнями" [1: 5]. Це можливо
лише за наявності концептуально-гуманістичного мислення та ідеології навчання й виховання, що
спрямована на виживання шляхом "стійкого розвитку особистості й індивідуальності та високої
мотивації життєдіяльності випускника на основі пріоритету духовно-моральних цінностей" [2: 29].
З огляду на це особливого значення набуває креативний чинник, що передбачає переорієнтацію
функції вчителя з предметно-ілюстративної на фасилітативну (за К. Роджерсом) у процесі творчої
рівноправної взаємодії з учнем. Актуальним у цьому контексті є, на нашу думку, забезпечення
педагогічно доцільного впливу вчителя, який В.О. Сухомлинський назвав "гармонією педагогічних
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впливів" [3: 243]. Становлення особистості дитини, створення умов для самовиховання,
самоорганізації, саморозвитку вимагає духовних контактів між педагогом і дитиною та взаємно
відповідального ставлення до спільної справи. Найголовніше при цьому – постійне спонукання
молодої людини до самовиховання за умови виникнення цілісності: уся сукупність видів
життєдіяльності вчителя та учня забезпечить активне задоволення їх потреб [4: 311].
Заохочення та підтримка природного бажання дитини займатися учінням як індивідуальним видом
діяльності, яке тлумачиться в контексті проблеми особистісно орієнтованого навчання як унікальний,
самобутній спосіб інтелектуального і самостійного відкриття, вимагає від учителя глибокого та
всебічного вивчення потреб дитини, її соціальних та особистісних запитів, природних нахилів,
індивідуальних особливостей, творчого потенціалу, оптимального темпу навчання, обсягу навчальної
інформації тощо.
Професійний чинник організації навчально-виховного процесу тлумачиться нами як відповідність
високим вимогам до особистості вчителя, які об’єктивно відображають психологічну сутність його
діяльності як інтегральної і соціально значущої в суспільстві. Сучасний вчитель повинен виступати
свідомим суб¢єктом навчально-виховного процесу і активним діячем науково-технічного та
соціального прогресу [5: 3]. Наше педагогічне бачення професійної діяльності вчителя на засадах
особистісної орієнтації навчально-виховного процесу великою мірою ґрунтується на досягненнях
педагогічної теорії (Г. Балл, І. Бех, С. Вітвицька, С. Гончаренко, М. Гриньова, О. Дубасенюк, І. Зязюн,
В. Кремень, Н. Кузьміна, В. Моляко, А. Реан, В. Рибалка, С. Сисоєва , М. Ярмаченко та ін.).
Рефлексивний чинник визнає рівень значущості впливу самої особистості педагога на сутність,
зміст, методику його діяльності. Важко переоцінити роль вчителя в організації особистісно
орієнтованого навчально-виховного процесу, від психологічної самоорганізації якого більшою мірою
залежить ефективність становлення особистості учня як мети освіти і життєдіяльності всього соціуму
в цілому [6: 18].
Мова йде як про психотерапевтичний характер педагогічної діяльності [7], так і про
пріоритетність комфорту душевного стану обох сторін [8: 145].
До психолого-педагогічної саморегуляції вчителя ми відносимо: позитивне ставлення до дітей
взагалі; відчуття задоволення від майбутнього спілкування з ними; психологічну, фахову, методичну
готовність учителя працювати з дітьми певного віку; не лише знання, а й уміння відчувати проблеми
дітей як свої власні; наявність високого рівня емпатії; психологічну готовність учителя спілкуватись і
співпрацювати з конкретним класом (уміння визначати "психологічну індивідуальність" цього класу,
тобто своєрідну "квазіособистість"); психологічну націленість учителя на мету уроку; готовність до
емоційної дії, зацікавленість у досягненні поставлених цілей; упевненість у собі та учнях [9: 18-24];
моральні якості вчителя, його тактовність, позитивне ставлення до учнів, педагогічно досконалу
форму спілкування.
Сукупність названих чинників створюють психолого-педагогічні умови для реалізації особистісно
орієнтованого навчання в аспекті допомоги учням у самооцінці, досягненні впевненості в собі,
натхненні в інтелектуальному й емоційному процесі відкриття, що, безперечно, відбувається завдяки
формуванню в учителів установок, які є найефективнішими для фасилітації – полегшення процесу
учіння [10: 4-7].
Вивчення досвіду діяльності інноваційних навчальних закладів, експериментальні дослідження
проблеми особистісно орієнтованого навчання дають змогу до психолого-педагогічних умов
особистісно орієнтованого навчання віднести також визначення критеріїв оцінки освітньої діяльності
вчителя й учня не тільки за результатами, визначеними Державними стандартами освіти, а за рівнем
мотивації до навчання та професійної діяльності, що в свою чергу визначає принципи організації
психологічної та соціальної підтримки вчителя та учня, створення ситуації гарантованого успіху,
роботу на рівні педагогіки подій, коли спільна справа стає особисто значущою для кожного учасника
навчально-виховного процесу і перетворюється на подію його особистого життя [1: 311].
Професійні умови організації особистісно орієнтованого навчання, які розглядаються нами в
контексті психолого-педагогічних умов, передбачають спеціальну підготовку вчителя до
впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання, що включає не тільки
знання свого предмету, досконале володіння сучасною методикою викладання, але й знання, вміння
та навички реалізації особистісно орієнтованого навчання, вміння слідкувати за розвитком кожного
учня, створювати умови для розкриття його особистісного потенціалу. Така організація навчального
заняття вимагає також переорієнтації вчителя з інформаційної моделі викладання (складовою якої є
репродуктивний підхід до викладання, оцінки учнівських знань) на особистісно орієнтовану, тобто,
створення умов для розвитку й становлення особистості, розкриття її потенційних можливостей,
природних нахилів й обдарувань, що висуває нові психолого-педагогічні та професійні вимоги до
вчителя як до постаті, від якої найбільшою мірою залежить ефективність упровадження особистісно
орієнтованого навчання в ситуації, коли "... вчитель повинен оволодіти парадоксальною здатністю
бути одночасно рівноправним учасником діалогу з учнем і керівником цього діалогу" [12: 3].
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Не менш важливим також є: спрямування діяльності педагогічного колективу загалом та кожного
вчителя зокрема на гармонічне включення в цей процес програми корекції та педагогічної підтримки;
визначення характеру стосунків основних учасників навчального процесу (керівників, учителів,
учнів, батьків) як такого, що спрямований на створення умов комфортності діяльності вчителя та
учня.
З огляду на це вважаємо, що необхідною умовою організації особистісно орієнтованої системи
навчання в умовах гімназії є також створення особливої системи дослідження характеру й
спрямованості розвитку учня, формування його індивідуальності, зміни вже усталених у нашій освіті
уявлень про норми психічного розвитку дитини (порівняння не за горизонталлю, а за вертикаллю),
тобто визначення динаміки розвитку дитини порівняно з нею самою, а не з іншими.
Так, в умовах Житомирської гуманітарної гімназії № 1 протягом 5 років накопичений досвід
спостережень за розвитком та досягненнями гімназистів, який фіксується в Особистій карті
гімназиста, враховується при визначені напрямів педагогічної діяльності вчителя як особистісно
орієнтованої взаємодії суб¢єктів навчально-виховного процесу. Особиста карта гімназиста містить:
загальні відомості про учня, дані про сім¢ю та сімейне виховання, стан здоров¢я та фізичний розвиток
дитини; результати конкурсного тестування в момент вступу дитини до гімназії супроводжуються
рекомендаціями конкурсної комісії щодо врахування індивідуальних особливостей учня в процесі
його подальшого навчання в гімназії. Психолого-педагогічні спостереження за рівнем розвитку
дитини ведуться психологом, класним керівником та батьками учня на рівні педагогічного
спостереження, індивідуальних бесід з батьками. Відомості про рівень розвитку дитини, її інтереси та
спеціальні здібності, особливості психічної адаптації до навчальної діяльності ведуться психологом
гімназії на основі психодіагностичних досліджень, які планово проводяться протягом навчального
року з розробленням чітких рекомендацій щодо врахування особливостей розвитку дитини.
Такий підхід реалізує прагнення педагогічного колективу в створенні сприятливого мікроклімату,
розвиваючого середовища, в якому кожний учень та його вчитель відчуває себе комфортно і здатний
на самооцінку та саморегуляцію, що вимагає узгодження освітніх запитів учня та професійних
домагань вчителя з їхніми потенційними можливостями і реалізується, насамперед, шляхом
створення методичної системи організації особистісно орієнтованого навчання.
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Яценко С.Л. Педагогические условия и факторы личностно ориентированного обучения
(теоретический аспект).
В статье рассматривается проблема организации личностно ориентированного обучения в
современной педагогической науке и практике. Определяются факторы, обуславливающие
эффективность функционирования педагогической системы, направленной на реализацию субъектсубъектного взаимодействия учителя и ученика.
Yatsenko S.L. The pedagogical conditions and factors of individual orientated education
(theoretical aspect).
The article deals with the problem of individual orientated education organization. The factors
determining the effectiveness of functioning of pedagogical system which is directed to the realization
of teacher -pupil subject-subjective interaction are defined.
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КОМП'ЮТЕРНІ ТЕСТИ З ІНФОРМАТИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті з'ясовано поняття комп'ютерного тесту, наведено різні підходи до конструювання
тестових завдань та узагальнено основні вимоги до створення тестів з інформатики в системі
дистанційного навчання. Визначено можливості комп'ютерного тестового контрою як одного
із ефективних засобів діагностування знань студентів з інформатики в умовах
дистанційного навчання.
Розвиток системи дистанційного навчання відображений в цілеспрямованій державній політиці
України щодо інформатизації суспільства: Закони України "Про вищу освіту" та "Про Національну
програму інформатизації", "Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки",
Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні".
На сучасному етапі активно впроваджуються новітні технології навчання, зокрема дистанційна
форма навчання, яка вирішує завдання створення доступної та гнучкої системи освіти та підготовки
кваліфікованих кадрів не лише для освітньої, а й інших галузей.
Навчальний процес (дистанційний зокрема) не може бути ефективним без стійкого зворотного
зв'язку, який надає викладачу інформацію про рівень засвоєння теоретичного матеріалу, про знання,
уміння й навички студентів. Саме так реалізується управлінська функція контролю – на основі
отриманої інформації викладач коригує подальшу роботу, з’ясувавши, чи досягнута мета навчання на
певному етапі. Одним із важливих завдань педагогічного діагностування та оцінювання знань
студентів є підготовка майбутніх спеціалістів до продуктивної роботи за обраним фахом.
Питанням діагностики та оцінювання знань засобами новітніх інформаційних технологій
присвячені дослідження багатьох вітчизняних і закордонних науковців (І.Є. Булах, Н.А. Яремчук,
Ю.В. Нехаєнко, В.Д. Циделко, П.С. Ухань, М.І. Пак, А.Л. Симонова, Т.В. Солодка, В.В. Хубулашвілі,
П. Клайн та ін.), проте теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики контролю
знань та вмінь студентів з інформатики за умов дистанційного навчання й сьогодні є досить
актуальними. Для дистанційної форми навчання засоби та методи діагностики знань набувають
виняткового значення, оскільки мають певні особливості застосування. Крім того, в умовах
дистанційної освіти не всі традиційні форми контролю можуть бути реалізовані (наприклад, усне
опитування або спостереження). Саме тому метою нашого дослідження є з'ясування та обґрунтування
основних вимог до конструювання комп'ютерних тестів, як однієї з ефективних складових
діагностування знань студентів у системі дистанційної освіти.
Перевірка знань, умінь та навичок студентів обговорювалась у педагогічній і методичній
літературі неодноразово. Проблема оцінювання пов’язана насамперед із тим, що контроль має бути
об’єктивним і давати викладачеві інформацію про результати навчального процесу. Однак на
практиці часто оцінка позбавлена потрібної об’єктивності. Отже, існує потреба в пошуку об’єктивних
методів, методик і засобів контролю знань та вмінь студентів з інформатики.
Одним із важливих методів оцінювання (поряд із письмовим контролем, індивідуальними та
лабораторними роботами, заліками тощо) є тестування, яке в умовах дистанційної освіти набуває
особливого значення. Визначення основних вимог до створення ефективної системи тестового
контролю знань, вмінь та навичок з інформатики в студентів фізико-математичного факультету в
умовах дистанційної форми навчання є метою пропонованої статті.
Метод тестування в педагогічній та психологічній літературі описаний давно – історія розвитку
тестів як науково обґрунтованого методу вимірювання почалася вже наприкінці ХІХ ст. і інтенсивно
продовжувалася в наступні роки (Д. Каттелл, Ф. Гальтон, П. Лазарсфельд, К. Інгенкамп та ін.). В
Україні розробкою тестового методу вчені почали активно займатися лише в дев’яностих роках
минулого століття. Існують три основні сфери застосування тестування: освіта; професійна
підготовка та відбір; психологічне консультування.
Поняттям тест (від англ. test – випробування) та тестування присвячено значну кількість
досліджень у дидактиці середньої та вищої школи [1-11].
Загальне визначення терміну "тест", яке подане в "Словнику іншомовних слів", має два
тлумачення: 1) спеціальні стандартні завдання для визначення розумового розвитку здібностей,
спеціальних знань і навичок людини;. 2) короткий перелік питань для соціологічного дослідження
[12:161].
Стосовно навчання ці терміни різні джерела трактують дещо по різному.
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У психології тестування визначається як метод психологічної діагностики, провідним
організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та задач (тестів), що
мають певну шкалу значень. Метод використовується для стандартизованого вимірювання
індивідуальних характеристик особистості [2: 20].
В "Українському педагогічному словнику" тест визначено як завдання стандартної форми,
виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших
психологічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо [13: 329].
Почасти під педагогічним тестом розуміють систему взаємопов'язаних предметним змістом
завдань специфічної форми, що дають змогу оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інших
характеристик особистості [3: 115].
Важливість тестування як елементу підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів відзначають
інші науковці: тестування (тестовий контроль) – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у
певній галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності,
обдарованості та інших якостей за допомогою системи спеціально підготовлених завдань [5: 31].
Стосовно педагогічної діагностики К. Інгенкамп дає таке визначення тестуванню: "Тестування –
це метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибірка поведінки, що репрезентує
передумови або результат навчального процесу , повинна максимально відповідати принципам
зіставності, об'єктивності, надійності та валідності вимірів, повинна пройти обробку и інтерпретацію
та бути готовою до використання у педагогічній практиці" [4: 87]. У поданій дефініції під вимогою
зіставності та об'єктивності розуміють стандартизацію в оформленні завдань та числовій обробці
даних.
Враховуючи наведені тлумачення терміну "тест", а також той факт, що застосування нами тестів у
подальшому буде відбуватися в умовах дистанційного навчання, сформулюємо таке визначення:
комп'ютерний тест в системі дистанційного навчання – реалізована за допомогою
персонального комп'ютера система взаємопов'язаних предметним змістом завдань стандартної
форми, що мають певну шкалу значень, виконання яких виявляє наявність знань, умінь і
навичок та рівня підготовки фахівця.
У психології та педагогіці існують різні класифікації тестів, залежно від того, яка ознака береться
за основу класифікації [3; 4; 7; 11]. Такими найважливішими ознаками є мета, зміст, форма
тестування (таблиця 1).
Таблиця 1
Розподіл тестів за видовими ознаками
Ознака

Вид тесту за ознакою
для визначення медичних показників та діагностування
психодіагностичні тести
МЕТА
соціальні тести
тести у системі освіти
тести профвідбору
тести інтелекту
тести здібностей
ЗМІСТ
тести досягнень
тести розвитку
тести особистості
індивідуальні, групові
усні, письмові
ФОРМА
вербальні, невербальні
бланкові, апаратурні, комп'ютерні
Зрозуміло, що за метою створювані нами комп'ютерні тести дистанційного курсу з інформатики,
належатимуть до тесті в у системі освіти. За змістом ми зупинимось на тестах досягнень, тому що
саме вони дають змогу оцінити набутий рівень знань, умінь і навичок студентів. За формою
визначимо тести, як індивідуальні комп'ютерні.
Визначення тесту за К. Інгенкампом містить у собі основні вимоги, яких потрібно дотримуватися
при створенні тестів: зіставність, об'єктивність, надійність, валідність [4: 87]. Схожі вимоги до
конструювання тестів – валідність, надійність, простота – висувають і львівські науковці [5: 34].
Теорія тестування за П. Клайном визначає тест ефективним, якщо він відповідає вимогам
валідності, надійності, дискримінативності, обґрунтованості вибору шкали оцінювання результатів
тестування [14: 56].
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Дещо інші загальні підходи до складання тестових завдань визначаються у навчальному посібнику
"Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі": предметна чистота, стильність,
зрозумілість і чіткість, коректність, стислість за часом, наявність диференціації щодо складності
[3: 117].
Узагальнюючи та підсумовуючи зазначене вище, ми визначаємо такі вимоги до конструювання
комп'ютерних тестів: 1) надійність; 2) валідність; 3) співставлення та об'єктивність; 4) коректність та
простота; 5) дискримінативність; 6) предметна чистота; 7) оптимальна кількість; 8) стислість у часі.
1. Надійність. Означає відносну постійність, стійкість, узгодженість отриманого результату.
Повторне застосування тестів, що відповідають цій вимозі, призводить до подібних оцінок. Тобто,
виконання тесту одним і тим самим студентом повинно давати практично однакові результати, за
умови, що студент не знає результатів попереднього оцінювання (правильно чи неправильно виконав
кожне із запропонованих завдань). Також надійним вважається тест, який дає однакові результати
(зрозуміло, у межах похибки) в різних експериментальних групах, що вивчають теоретичний матеріал
за однією і тією самою програмою (дистанційним курсом).
У загальному випадку ступінь надійності може залежати від багатьох причин. Зокрема на точність
вимірювання можуть впливати: недосконалість методики (інструкція до тесту складена невдало,
завдання неоднорідні тощо); зміна ситуації тестування (експеримент проводиться зранку або ввечері,
наявність сторонніх шумів, якість освітлення тощо); різна поведінка експериментатора; самопочуття
тих, кого тестують. Якщо врахувати усі ці фактори на етапі створення тестів, то можна отримати
методику досить високого рівня надійності. Крім того, на вимогу надійності великий вплив може
здійснювати вибірка. У випадку створення комп'ютерних тестів для дистанційного курсу з
інформатики вибірки, як правило, однорідні – групи студентів подібних за віком, статтю, рівнем
освіти.
2. Валідність. Є одним із найважливіших критеріїв якості тесту. Найвдалішим визначенням цього
поняття подано А. Анастази: "Валидность теста – понятие, указывающее нам, что тест измеряет и
насколько хорошо он это делает" [15: 126]. Питання валідності виникає в процесі розробки та
практичного застосування тесту, коли ставиться завдання встановити відповідність між ступенем
вираження певної властивості особистості та методом вимірювання цієї властивості. Чим краще в
тесті відображена та властивість, заради вимірювання якої він створюється, тим валіднишим є такий
тест. Існує три основні критерії, за якими оцінюється валідність тесту:
- функціональність (під час роботи із тестовими завданнями дії студентів за більшістю
показників повинні збігатися з тими діями, які від них вимагаються);
- змістовність (для виконання тесту студент повинен послуговуватися теоретичними знаннями
саме того навчального матеріалу, засвоєння якого перевіряється);
- прогностичність (аналіз результатів повинен надавати достовірну інформацію для визначення
змісту та прогнозування результатів наступної роботи).
3. Зіставність та об'єктивність. Передбачає стандартизацію в оформленні завдань та числовій
обробці даних, яка повинна містити статистично обґрунтовані методи підрахунку. Крім того, тестова
шкала оцінювання результатів тестування перевіряється на репрезентативність, надійність та
валідність. Зазначимо, що відповідно до вимог Тимчасового положення про організацію навчального
процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, після визначення академічної успішності
студента за результатами тесту, здійснюється переведенням отриманих балів до національної шкали
та шкали ECTS (таблиця 2) [16].
Таблиця 2
Визначення академічної успішності
За шкалою тестів
90-100
75-89
60-74
35-59
1-34

За національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов'язковим повторним курсом

За шкалою ECST
A
BC
DE
FX
X

4. Коректність та простота. Означає, що тестові завдання повинні мати чіткі та зрозумілі
формулювання, а у змісті завдання не повинно міститися суперечливих тверджень (випадок, коли при
міркуванні про один і той самий об'єкт, висловлюються ствердження, що виключають одне одного).
Також не можна включати відповіді, правильність або неправильність яких студент не може
обґрунтувати на момент тестування.
5. Дискримінативність. Ця вимога до тесту передбачає наявність обмеження щодо складності
тестових завдань. Тест не повинен містити як занадто простих (елементарних) питань, так і питань,
які вимагають суттєво поглибленого вивчення теоретичного матеріалу.
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6. Предметна чистота. Для забезпечення цієї вимоги потрібно впорядкувати зміст теоретичного
матеріалу, знання якого перевірятимуться в подальшому. А це зокрема означає створення модульної
структури дистанційного курсу з урахуванням теоретично і експериментально обґрунтованих
принципів відбору змісту [17].
7. Оптимальна кількість. Кількість тестових завдання повинна обмежуватися. Залежно від
складності теми, яка є предметом контролю, загальне число запитань повинно коливатися у межах
7±2. Підвищити ефективність перевірки знань можна за рахунок великого різновиду типів запитань:
обрання одного варіанту з декількох, обрання декількох варіантів; встановлення відповідності,
короткі та розгорнуті відповіді (у такому випадку тест безпосередньо перевіряє викладач),
обчислення значень тощо .
8. Стислість у часі. Для виконання тесту потрібно передбачити певний час, який обов'язково
фіксуватиметься таймером. Бажано, щоб час, наявний для завершення роботи із тестом, у тому чи
іншому вигляді відображався на екрані . Після того, як відведений час буде вичерпано, фіксуються
результати. Питання, відповіді на які не були надані, до цього результату не враховуються. Необхідно
також надати студенту можливість самостійно завершити роботу із тестом у разі, коли він дасть
відповіді на запитання достроково. Вимога стислості в часі певним чином пов'язана з вимогою
коректності та простоти: студент не повинен витрачати час на громіздкі обчислення, на осмислення
некоректно сформульованого твердження або запитання тощо.
Саме таким вимогам, з нашої точки зору, повинні відповідати створювані комп'ютерні тести, що
сприятиме максимальній реалізації їхніх дидактичних можливостей. У нашому випадку навмисно
опущене питання наявності диференціації щодо складності тестових завдань, на якому наголошують
деякі науковці [3: 117]. Такий підхід ми обрали у зв'язку із тим, що для дистанційного курсу з
інформатики тестові завдання здебільшого стосуються теоретичного матеріалу і, відповідно,
фіксують рівень саме теоретичних знань студентів. Це зауваження є справедливим для більшості
курсів, що пов'язані з вивченням комп'ютера як такого ("Операційні системи", "Програмне
забезпечення ПК", "Інформаційні системи і бази даних"). Практичні ж уміння та навички набуваються
студентами в процесі виконання лабораторних та практичних робіт, які передбачені в кінці кожного
модуля дистанційного курсу.
Отже, до створюваних тестів необхідно включати весь теоретичний матеріал (не поділяючи його
на мінімальний, базовий, програмний та поглиблений). Питання поглибленого вивчення курсу можна
вирішити за допомогою виконання студентами індивідуальних завдань, написання ними рефератів,
курсових та дипломних робіт. Отриманий результат тестування виявить певну диференціацію
студентів за рівнем засвоєння теоретичного матеріалу. Цю інформацію можна використати при
наданні індивідуальних завдань та доборі тем рефератів, враховуючи наявність у навчальній групі
студентів із різним рівнем розумового розвитку, здатністю до засвоєння теоретичного матеріалу,
темпераменту тощо.
Проведене дослідження дозволило визначити та здійснити обґрунтування ряду загальних
дидактичних вимог до створення комп'ютерних тестів. Окремим результатом дослідження є
уточнення поняття комп'ютерного тесту в умовах впровадження дистанційної форми навчання. Поряд
із іншими формами контролю використання в навчальному процесі системи комп'ютерних тестів
позитивно впливатиме на хід навчання, суттєво підвищить його ефективність та забезпечить
об’єктивність оцінювання знань.
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РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ
ДИСЦИПЛІН ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті розкриваються рівні розвитку (високий, достатньо високий, середній, низький, дуже
низький) професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності
у вищих військових навчальних закладах.
У результаті здійсненого дослідження на сучасному етапі реформування Збройних сил України
встановлено, що професійна готовність науково-педагогічних працівників (НПП) загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності у ВВНЗ не відповідає вимогам сучасної вищої військової школи
і є малоефективною. Вивчення педагогічної діяльності НПП загальновійськових дисциплін, особливо
молодих, показує, що вони недостатньо підготовлені до розв’язання навчально-виховних завдань у
військово-педагогічному процесі.
Якщо в недавньому минулому професорсько-викладацький склад ВВНЗ готувався на педагогічних
факультетах і спеціальних курсах у військових академіях, а також здійснювався певний відбір таких
кадрів, то сьогодні спостерігається інша ситуація – фактично відсутня науково обґрунтована система
відбору НПП, у тому числі викладачів загальновійськових дисциплін. Атестаційна картка
військовослужбовця, в якій міститься оцінка його різнобічних якостей, необґрунтована і не має
вироблених критеріїв оцінювання, часто виконується навмання, а також не підходить до НПП. У
ВВНЗ практично немає методики реального оцінювання рівня їх професійної готовності до
педагогічної діяльності.
Мета статті – обґрунтувати рівні професійної готовності НПП загальновійськових дисциплін до
педагогічної діяльності у ВВНЗ.
Враховуючи досвід попередників і зміст педагогічної діяльності, нами виявлено, що в залежності
від ступеня розвитку здатностей і вмінь НПП, рівень його професійної готовності може бути високим,
достатньо високим, середнім, низьким і дуже низьким (початковим). Це підтверджується
дослідженнями учених. Так, в оволодінні педагогічною майстерністю автори підручника "Педагогічна
майстерність" виокремлюють чотири рівні: елементарний, базовий, досконалий і творчий [1: 37].
Елементарний рівень характеризує лише окремі якості професійної діяльності, базовий – володіння
основами педагогічної майстерності, досконалий вирізняється "чіткою спрямованістю дій учителя, їх
високою якістю, діяльнісною взаємодією в спілкуванні, творчий – ініціативністю та творчим
підходом до організації педагогічної діяльності" [1: 37].
Н.В. Кузьміна обґрунтовує п’ять рівнів сформованості різних педагогічних умінь. У цій
класифікації найнижчим рівнем є репродуктивний, на якому педагогічна діяльність викладача полягає
у передачі учням тих знань, які отримав він сам. На другому – адаптивному рівні – він починає
передавати знання, перетворюючи їх з метою зробити доступними для інших. На наступних рівнях –
локально-моделюючому і системно-моделюючому – знання і досвід передаються педагогом у більшменш широкій системі. На найвищому – п’ятому рівні – він здатний моделювати і формувати не
тільки систему знань, але й на їх підставі керувати поведінкою учнів, тобто вирішувати не тільки
дидактичні, але й виховні завдання [2]. Цю ж точку зору обстоює і В.В. Ягупов [3: 308-309].
Проте тут потрібно сказати, що змістовно професійна готовність НПП загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності виражається через сукупність умінь і здатностей. Саме вміння і
здатності є тими інтегрованими утвореннями, які вбирають у себе психолого-педагогічні знання і
навички, здібності, особистісні якості й настанови.
Здатність є більш широким поняттям, ніж здібність, оскільки поєднує здібності, як природний нахил
(обдарування, талант), можливості та вміння. "Здатний" тлумачиться як такий: "1. …Який може, уміє
здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. …придатний для кого-, до
чого-небудь, на щось, годящий. 2. Який має здібності; обдарований" [4: 360]. У підручнику "Педагогічна
майстерність" мова також йде про вміння і здатність учителя [1]. У ньому вказано на те, що здібності
залежать від "особливостей перебігу психічних процесів, що сприяють успішній педагогічній
діяльності" [1: 35-36]. Але всі ці здібності визначаються через здатності [1: 35-36].
На нашу думку, можна мати здібності, проте, наприклад, через відсутність вольових якостей,
особистісну неорганізованість не змогти їх реалізувати, тому слід говорити про здатності. Відповідно,
професійна готовність НПП загальновійськових дисциплін виявляється через педагогічні вміння й
здатності, які розкриваються через сукупність педагогічних дій та операцій, що спрямовані на
вирішення педагогічних завдань. "Педагогічне завдання треба розуміти як систему особливого роду,
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що становить собою основну одиницю педагогічного процесу. Вона має ті самі компоненти, що і сам
педагогічний процес: педагоги, вихованці, зміст і засоби. Однак педагогічне завдання як систему
можна подати і таким чином, що її обов’язковими компонентами є початковий стан предмета
завдання; модель стану, який вимагається (вимоги завдання)" [5: 337]. На підставі цього вчені роблять
висновок: "Під педагогічним завданням, таким чином, слід розуміти осмислену системну педагогічну
ситуацію з привнесеною в неї метою в зв’язку з необхідністю пізнання та перетворення дійсності.
Вона є результатом усвідомлення суб’єктом мети освіти та умов її досягнення в педагогічній ситуації,
а також необхідності виконання професійних дій і прийняття їх до виконання" [5: 337].
На думку В.О. Міжерікова та М.М. Єрмоленка, "педагогічне завдання є частиною педагогічної
дійсності, і поза залежністю від рівня узагальненості педагогічного завдання цикл його розв’язання
зводиться до тріади "мислити-діяти-мислити" і збігається з компонентами педагогічної діяльності та
відповідними їм уміннями" [7: 65].
Процес опанування діяльністю складається з оволодіння цільовими діями, операційним складом
дій, принципами вибору способів дій на підставі орієнтованої основи дій, усвідомлення способів дій.
Уміння й здатності припускають застосування теоретичних знань на практиці. Через педагогічні
вміння й здатності реалізуються психолого-педагогічні знання про сутність, принципи і методи
навчання й виховання курсантів, практичні дії щодо організації педагогічного процесу, а також
теоретичні знання із загально-військових дисциплін. Наприклад, для успішного проведення
навчального заняття з курсантами необхідно досконало володіти спеціальними знаннями із
загальновійськового предмета, глибоко знати теорію пізнання, вміло застосовувати психологопедагогічні знання про сутність, принципи, форми організації та методи навчання, а також про
конкретні методи вивчення цього предмета.
Безумовно, рівень уміння відбирати навчальний матеріал, перетворювати матеріал науки в
дидактичний матеріал навчального предмета знаходиться в прямій залежності від якості знань основ
самої науки. У педагогічних уміннях реалізуються як психолого-педагогічні знання про мету,
завдання, принципи, сутність навчання й виховання, так і знання про способи організації військовопедагогічного процесу.
І.В. Соколова вказує на те, що "готовність до розв’язання педагогічних задач на високому рівні
майстерності визначається і забезпечується комплексом психолого-педагогічних умінь згідно з
особливостями діяльності педагога" [8: 443]. Наприклад, уміння планувати лекційне навчальне
заняття передбачає послідовне виконання таких дій: вивчення літератури з цієї проблеми, її
диференціацію, визначення навчальної мети заняття, розроблення плану заняття, а потім і змісту
(добір матеріалу, його структурування на доцільні пізнавальні блоки, опрацювання визначень і
понять, виділення матеріалу, який важко засвоюється, матеріалу для самостійної роботи та ін.); вибір
оптимальних методів навчання в ході заняття (виділення методів перевірки знань, навичок, умінь і
методів вивчення нового матеріалу, його закріплення вдома; прийомів індивідуального підходу до
курсантів тощо); розподіл навчального часу на окремі види роботи; підготовка навчальних і наочних
посібників (підбір ілюстративного матеріалу, науково-популярної літератури для позааудиторного
вивчення, підготовка матеріалу для самостійної роботи курсантів, демонстрацій).
Уміння й здатність НПП виконувати виховний вплив спираються не тільки на психологопедагогічні знання про сутність, принципи виховного процесу, методи виховання тощо, але й на
знання із суспільно-політичних дисциплін. Так, якісна його робота з морального, національного,
естетичного, військового виховання курсантів базується й на їхніх філософських знаннях. Розв’язання
завдань виховання в курсантів свідомої військової дисципліни вимагає глибокого знання таких
філософських категорій, як "воля" і "необхідність", розуміння сутності дисципліни.
Процес формування педагогічних умінь і здатностей вимагає оволодіння зовнішнім (предметним)
і внутрішнім (ідеальним) аспектами педагогічної діяльності. Зовнішня предметна діяльність НПП має
випереджатися внутрішньою (ідеальною), тобто має здійснюватися осмислення мети дій, очікуваних
результатів, передбачуваних дій, умов їхнього виконання.
Свідомі дії, вважав О.М. Леонтьєв, це "процес, підпорядкований свідомій меті, що приводить до
прогнозованого результату" [6: 105]. І далі: "Разом із народженням дії, цієї головної "одиниці"
діяльності людини, виникає й основна, суспільна за своєю природою "одиниця" людської психіки –
розумний зміст для людини того, на що спрямована її активність..." [6: 211]. Адже кожне педагогічне
вміння і здатність можуть розглядатися як певна сукупність інтелектуальних і практичних дій,
цілеспрямованих і взаємозалежних, які виконуються в певній послідовності. І хоча зміст кожного
педагогічного вміння і здатності є відносно стійким, виконання кожної дії у практичній діяльності
НПП залежить від конкретних умов і, отже, має нестандартний характер, що зумовлюється творчим
характером педагогічної праці. "Свідома педагогічна дія – це проектована, прогнозована дія,
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заснована на осмисленні її мети, способів виконання, принципів вибору цих способів. Саме глибока
теоретична основа додає педагогічним умінням цілеспрямований, свідомий характер" [9: 78].
На цій основі професійну готовність НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної
діяльності слід вважати цілісним внутрішнім особистісним утворенням, яке є похідним від
інтегрованої єдності його теоретико-педагогічних і практично-педагогічних умінь, а також військовоспеціальних, моральних, психологічних і фізичних здатностей розв’язувати завдання педагогічної
діяльності у ВВНЗ щодо підготовки офіцерських кадрів. Виходячи з цього, теоретико-педагогічну та
практично-педагогічну готовність НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності
можна визначати та оцінювати через відповідну сукупність умінь, а військово-спеціальну, моральну,
психологічну та фізичну готовності – через сукупність здатностей, що поєднують особистісні
здібності, якості, знання, навички і вміння в процесі розв’язання навчально-виховних завдань.
Для розроблення методики оцінювання рівня професійної готовності НПП загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності нами використана інтервальна шкала. У цьому випадку кожний
наступний варіант відповіді наділяється значенням "вище" (або "нижче"), "більш" (або "менш")та ін.
Але ми передбачили та обґрунтували, що інтервал між варіантами відповідей наближається до
рівного значення. Для того, щоб чіткіше показати відмінність, він становить 2 бали, тому кожному
варіанту відповіді на порядок нижче відповідає й кількість балів, яка менша від попереднього на 2
бали. У нашій методиці різним твердженням про рівень розвитку вмінь і здатностей НПП відповідає
така кількість балів: високий -10 балів; достатньо високий – 8 балів; середній – 6 балів; низький –
4 бали; дуже низький (початковий) – 2 бали.
На підставі загальної суми балів із кожного виду готовності визначається коефіцієнт професійної
готовності НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності, який є числом, що виражає
рівень розвитку всієї сукупності теоретико-педагогічних, практично-педагогічних, військовоспеціальних, фізичних, моральних і психологічних умінь та здатностей.
Коефіцієнт професійної готовності до педагогічної діяльності (Кпфг) є середньоарифметичним
суми таких коефіцієнтів: теоретико-педагогічної (Ктпг), практично-педагогічної (Кппг), військовоспеціальної (Квсг), фізичної (Кфг), моральної і психологічної (Кмпг) видів готовності (1):
К пфг =

К тпг + К ппг + К всг + К фг + К мпг
5

(1)

При визначенні коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності враховується
вагомість кожного вміння та здатності. Для цього вираховується вся сукупність умінь і здатностей,
яка визначає цілісну професійну готовність НПП загальновійськових дисциплін до цієї діяльності. У
нашій цілісній методиці така сукупність становить 300 вмінь і здатностей, у тому числі кількість
умінь, які відображають теоретико-педагогічну готовність, становлять 80, практично-педагогічну
готовність – 130, військово-спеціальну готовність – 30, моральну і психологічну готовність – 45,
фізичну готовність - 15.
Тоді загалом коефіцієнт будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності (Кг) знаходиться у
межах (2):
Кг =

Q min Q max
¸
m
m

(2),

де Qmin – це мінімально можлива сума балів (потенціалу), якщо рівень розвитку кожного вміння
(здатності) буде оцінено як "дуже низький (початковий)"; оскільки цьому рівню відповідає 2 бали, то
Qmin = 2∙N (N – кількість умінь або здатностей у конкретній методиці);
Qmax – це максимально можлива сума балів (потенціалу), якщо рівень розвитку кожного вміння
(здатності) буде оцінено як "високий"; оскільки цьому рівню відповідає максимальна кількість балів –
10, то Qmax = 10∙N (N – загальна кількість умінь (здатностей) відповідно до методики оцінювання
певного виду готовності до педагогічної діяльності);
m – це загальна кількість умінь і здатностей, яка відображає цілісну професійну готовність до
педагогічної діяльності. У нашій методиці m = 300.
Такий підхід до визначення коефіцієнта цілісної професійної готовності до педагогічної діяльності
чи будь-якого виду готовності НПП до педагогічної діяльності враховує вагомість кожного вміння
(здатності). Так рівень професійної готовності НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної
діяльності буде: дуже низьким (початковим) при 0,4 ≤ Кпфг ≤ 0,72; низьким при 0,721 ≤ Кпфг ≤ 1,04;
середнім при 1,041 ≤ Кпфг ≤ 1,36; достатньо високим при 1,361 ≤ Кпфг ≤ 1,68; високим при
1,681 ≤ Кпфг ≤ 2.
Нами розроблені критерії оцінювання рівня розвитку професійної готовності НПП до педагогічної
діяльності, які визначаються: 1) наявністю відповідної сукупності вмінь і здатностей; 2) ступенем їх
розвитку і сформованості, що виявляється у розв’язанні НПП різноманітних педагогічних завдань у
ході здійснення навчально-виховного процесу у ВВНЗ (див. табл. 1).
83

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 29. Педагогічні науки

Так, дуже низький (початковий) рівень професійної готовності НПП загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності відображає відсутність у них необхідних умінь і здатностей, що,
фактично, не дозволяє їм якісно розв’язувати педагогічні завдання та досягати поставлених
педагогічних цілей.
Низький рівень професійної готовності НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної
діяльності відображає відсутність у них глибоких науково обґрунтованих психолого-педагогічних
знань, а також недосконалість умінь і здатностей, їх низьку ефективність при розв’язанні
педагогічних завдань у ході навчально-виховного процесу.
Середній рівень професійної готовності НПП до педагогічної діяльності відображає середню
стійкість, надійність та ефективність умінь і здатностей, тобто використання не досить точних
наукових психолого-педагогічних умінь, але таких, які дозволяють розв’язати певну кількість
педагогічних завдань у ході навчальних занять і реалізації виховних заходів та ін.
Достатньо високий рівень професійної готовності НПП до педагогічної діяльності відображає
достатньо високу стійкість, надійність та ефективність умінь і здатностей, їх правильне, доцільне
застосування при розв’язанні будь-яких педагогічних завдань у ході всіх навчальних занять;
реалізацію в процесі навчальних занять і виховних заходів відомих наукових психолого-педагогічних
знань, нових підходів, ідей, форм і методів та ін.
Таблиця 1
Критерії визначення рівня розвитку конкретних педагогічних умінь і
здатностей у НПП загальновійськових дисциплін
Рівень
розвитку
Характеристика ступеня досконалості, міцності, глибини і надійності
Бали
вміння,
сформованого вміння та здатності в НПП загальновійськових дисциплін
здатності
1
2
3
Високий Уміння і здатність характеризуються: високою якістю, стійкістю, від 10
надійністю та ефективністю; творчим застосуванням при розв'язанні будь- до
яких педагогічних завдань і в ході всіх навчальних занять; всебічністю, 8,1
глибиною й широтою розвитку; втіленням глибоких наукових психологопедагогічних знань та набутих навичок, а також інновацій; твердістю в будьяких ситуаціях; бездоганністю, чіткістю і доцільністю; недопущенням жодної
помилки; логічністю, чіткою структурованістю; швидкістю та якістю,
найменшими матеріальними, часовими та енергетичними витратами; високим
рівнем технологічності, оригінальності; повною контрольованістю;
цілеспрямованістю.
Достатньо Уміння і здатність характеризуються: достатньо високою стійкістю, від 8
високий надійністю, ефективністю; правильним застосуванням при розв'язанні будь- до
яких педагогічних завдань і в ході всіх навчальних занять; втіленням відомих 6,1
наукових психолого-педагогічних знань та набутих навичок; чіткістю та
доцільністю; допущенням 1-3 несуттєвих помилок, які не впливають на
ефективність розв'язання педагогічних завдань; досить визначеною
структурованістю, логічністю; досить високим рівнем якості; досить високим
рівнем
технологічності;
досить
сформованою
контрольованістю;
керованістю, цілеспрямованістю.
Середній Уміння і здатність характеризуються: середньою стійкістю, надійністю та від 6
ефективністю; втіленням у ньому старих або не досить точних науко-вих до
психолого-педагогічних знань і набутих навичок; застосуванням при 4, 1
розв'язанні значної кількості педагогічних завдань у ході навчальних занять і
реалізації виховних заходів; допущенням 4-6 несуттєвих помилок, які трохи
знижу-ють ефективність розв'язання педагогічних завдань, але в цілому
дають можливість досягти поставлених цілей; середнім рівнем
технологічності; помірною контрольованістю.
Низький Уміння і здатність характеризуються: відсутністю постійної стійкості та від 4
надійності; недосконалістю; низькою ефективністю; відсутністю в них до
глибоких науково обґрунтованих психолого-педагогічних знань; низькою 2,1
ефективністю при розв'язанні педагогічних завдань у ході навчальновиховного процесу; низькою періодичністю застосування, неточністю,
допущенням суттєвих помилок, які значно знижують ефективність
розв'язання педагогічних завдань і досягнення поставлених цілей;
безсистемністю; низьким рівнем технологічності; низьким рівнем
самоконтролю.
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Дуже
низький

Уміння і здатність характеризуються: відсутністю в них психолого- 2
педагогічних знань і навичок; відсутністю ефективності; систематичним
допущенням суттєвих помилок, які, фактично, не дозволяють якісно
розв'язувати педагогічні завдання і досягати поставлених педагогічних цілей;
відсутністю технологічності, логічності, обґрунтованості; хаотичністю,
недоцільністю.

Уміння і здатності при високому рівні професійної готовності НПП загальновійськових дисциплін
до педагогічної діяльності характеризуються високою якістю, стійкістю, надійністю та ефективністю;
їх творчим застосуванням при розв’язанні будь-яких педагогічних завдань у ході всіх навчальних
занять; всебічністю, глибиною і широтою розвитку; застосуванням глибоких наукових психологопедагогічних знань та набутих навичок, а також інновацій; твердістю, доцільністю, логічністю,
структурованістю, високим рівнем технологічності й оригінальності та ін.
Отже, ми розкрили, що професійна готовність НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної
діяльності має різні рівні свого розвитку: дуже низький (початковий), низький, середній, достатньо
високий, високий. Кожен рівень професійної готовності НПП до педагогічної діяльності у ВВНЗ
характеризується ступенем розвитку певної сукупності вмінь і здатностей, які її відображають. З
практичної точки зору це дає можливість не лише розробити заходи для цілеспрямованого
професійного розвитку НПП загальновійськових дисциплін, але і доцільно призначати їх на посади.
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Раскрываются уровни развития (высокий, достаточно высокий, средний, низкий, очень низкий
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The development levels (high, adequately high, middle, low, very low (or a beginner’s level) of general
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educational institutions are considered.
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УДК 42 /071.1.
І.Ф. Литньова,

викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТОВОЇ МЕТОДИКИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ
ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
УНІВЕРСИТЕТУ
Статтю присвячено проблемі застосування різних видів тестових завдань з писемного мовлення
студентів-першокурсників мовних факультетів університету. Зроблено висновок про доцільність
використання чотирьох видів тестів у процесі навчання англійської мови в університеті.
Потреба українського суспільства розпочати реформування системи вищої освіти зумовлює
розробку та впровадження нових методик, які б сприяли професійному становленню майбутнього
фахівця та його майстерності. Одним з аспектів у реформуванні освіти є впровадження нових методик
оцінки навчальних досягнень студентів. Ефективність та надійність такої оцінки може реалізуватися
шляхом тестового контролю. Навчання писемного мовлення посідає особливе місце в цілях володіння
іноземною мовою, тому контроль рівня його сформованості є надзвичайно важливим на першому
курсі мовного факультету університету. Від об’єктивного вимірювання та надійної оцінки якості
володіння студентами вміннями писемного мовлення залежить успішність навчального процесу з
іноземної мови та ефективність управління ним.
Проблема розробки тестів та їх застосування в практиці навчання іноземних мов досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені Л.В. Банкевич, В.А. Коккота, С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук,
L. Bachman, J. Clark, T. Hedge, K. Morrow, J. Oller та інші. Отже, в теорії й практиці тестування існує
сьогодні досить великий доробок в аспекті тестування вмінь писемного мовлення. Водночас нами
було встановлено, що проблема організації тестового контролю вмінь писемного мовлення студентів
першого курсу мовних факультетів не досліджувалася. Це пов’язано з різними причинами, серед
яких – відсутність методик такого контролю, обмеженість навчальних годин, що відводяться на
навчання писемного мовлення, та інші.
Метою нашої роботи є обґрунтування впровадження тестової методики в процес навчання
писемного англійського писемного мовлення студентів-першокурсників мовних факультетів
університету.
Відомо, що головним завданням навчання іноземної мови у ВНЗ є завдання сформувати в
студентів іншомовну компетенцію. Природно, що протягом навчання студенти можуть досягти лише
певного рівня спілкування в ситуаціях, обмежених програмою. Для того, щоб дізнатися, чи володіють
вони писемним англійським мовленням, необхідно здійснити точний та об’єктивний контроль, під
час якого визначається рівень навчальних досягнень тестованих. На нашу думку, оптимальною
формою контролю в цьому випадку має бути тестовий контроль.
Тестовий контроль, або тестування, як термін означає у вузькому значенні використання і
проведення тесту; в широкому значенні – сукупність процедурних етапів планування, складання і
випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [1: 4].
У процесі навчання застосовуються чотири види контролю:
§ поточний;
§ тематичний;
§ рубіжний;
§ підсумковий.
Відповідно до цих видів контролю можна виділити і види тестового контролю, або види
тестування:
§ поточне тестування;
§ тематичне тестування;
§ рубіжне тестування;
§ підсумкове тестування.
Розглянемо кожний вид тестового контролю. Поточний тестовий контроль відбувається
систематично на заняттях з англійської мови у процесі навчання з метою отримання учителем
інформації про засвоєння студентами іншомовного матеріалу та формування у них навичок та вмінь
мовлення, а також інформації про доцільність застосування тих чи інших методів і прийомів
навчання. Завдяки результатам, які викладач отримує в ході поточного контролю, можна простежити
за ефективністю навчання і своєчасно коригувати помилки і недоліки. Отже, провідними функціями
такого виду контролю є коригуюча функція та функція зворотного зв’язку. Поточний тестовий
контроль проводиться за допомогою нестандартизованих (викладацьких) тестів, які спрямовані на
перевірку володіння студентами окремими навичками та вміннями. Стосовно писемного мовлення,
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перевірці можуть підлягати вміння написати адресу, вміння розпочати та закінчити лист, уміння
послідовного оформлення даних в автобіографії тощо.
Специфіка поточного тестового контролю визначається тим, що:
§ в тестах переважають знання дискретного характеру, тобто вони спрямовані на
перевірку окремого вміння, а відповіді здебільшого вибіркові;
§ тести розробляються самим викладачем;
§ тести не проходять стандартизацію;
§ тести можуть містити від 10 до 20 тестових завдань і не обов’язково пов’язані
загальною структурою або комунікативною ситуацією;
§ викладач проводить тестування студентів і підраховує його результати;
§ результати поточного тестування не є офіційними.
Нагадаємо, що під офіційністю у методиці тестування розуміють спрямованість тестування на
визначення навчальних досягнень тестованих з метою їх офіційного оцінювання, тобто з
виставленням оцінки в офіційному документі (наприклад, заліковій книжці). За цим критерієм у
системі тестового контролю ми, вслід за науковцями, виділяємо неофіційне (поточне, тематичне) та
офіційне (рубіжне, підсумкове) тестування [2: 57].
Тематичний тестовий контроль здійснюється після завершення роботи над конкретною темою.
Такими темами для студентів першого курсу університету є: "Personal Identification", "Family Life",
"There is No Place Like Home", "At Your Service", "Seasons and Weather", "Students’ Life and Students",
"Places" [3].
Завданням тематичного тестового контролю є перевірка рівня володіння студентами навичками та
вміннями писемного мовлення у межах теми, що вивчалася. Головними функціями тематичного
контролю є контролююча та оцінююча функції. Тести для проведення тематичного контролю можуть
розроблятися самим викладачем.
Специфіка тематичного контролю полягає в тому, що:
§ тест може містити від 20 до 50 завдань різних типів з усіх видів мовленнєвої
діяльності, зокрема писемного мовлення;
§ тестові завдання об’єднані загальною темою та розташовуються в певній
послідовності;
§ обов’язковою умовою якості тестування на цьому етапі є здійснення локальної
стандартизації тесту;
§ за результатами тематичного тестування студентам виставляється оцінка за роботу
над зазначеною вище темою.
Рубіжний контроль здійснюється на певному часовому рубежі. Це може бути кінець семестру або
року. Тест для здійснення рубіжного контролю може складатися групою викладачів, які працюють як
команда експертів з відбору матеріалу, типів і видів тестових завдань, що включаються до тесту.
Вони уточнюють структуру тесту, визначають час, що відводиться на виконання кожної частини
тесту, розробляють шкалу оцінювання результатів тестування.
Провідними функціями рубіжного контролю є оціночна та прогнозуюча. Мета рубіжного
контролю – отримання об’єктивних і точних результатів навчальних досягнень студентівпершокурсників із писемного мовлення за конкретний відрізок навчально-виховного процесу з
англійської мови, які можуть бути офіційно оцінені із занесенням відповідної оцінки в офіційний
документ (журнал, залікова книжка) й служити підставою для переходу до наступного семестру. За
результатами рубіжного тестування можна також прогнозувати подальшу успішність конкретного
студента в оволодінні писемним мовленням протягом наступного терміну навчання.
Специфіка рубіжного тестового контролю полягає в тому, що:
§ тест має бути локально стандартизованим;
§ у тесті має бути представлений узагальнений матеріал з усіх тем, що вивчалися
студентами у визначений період навчання;
§ тест збільшується за обсягом і містить від 50 до 60 завдань;
§ за структурою тести з писемного мовлення можуть включати субтести, які
розрізняються за рівнем складності тестових завдань.
Підсумковий контроль здійснюється в кінці кожного року навчання у ВНЗ.
Провідними функціями підсумкового контролю є оціночна й констатуюча. Підсумкове тестування
спрямоване на визначення дійсного рівня навчальних досягнень в оволодінні писемним мовленням за
період навчання на певному курсі відповідно до вимог чинної програми. Тому оцінка результатів
підсумкового тестування може мати статус перевірочної або випускної і мати офіційний статус.
Особливості підсумкового контролю полягають у тому, що:
§ тест має бути стандартизованим; тестові завдання складаються на вибірковому
матеріалі, що вивчався на певному етапі;
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§

тест збільшується до обсягу 100 завдань, де тест з писемного мовлення є рівною
складовою частиною і може містити субтести;
§ всі частини тесту об’єднані однією комунікативною ситуацією так, що виконання
всіх наступних тестових завдань неможливе без виконання попередніх;
§ тест базується на матеріалі тематики, якою оволоділи студенти протягом навчання на
певному ступені.
Слід зауважити, що зазначені тести від ступеня до ступеня характеризуються послідовністю та
наступністю.
Базуючись на висновках науковців щодо використання лінгводидактичного тестування у навчанні
англійської мови [4: 8], потрібно зважати на основні вимоги до лінгводидактичного тесту, а саме:
валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність. Дотримання цих вимог
до тесту дасть можливість створити комплекс тестових завдань з писемного мовлення для студентів
першого курсу університету, основним призначенням якого є визначення реального рівня навчальних
досягнень визначеного контингенту тестованих. Крім того, розробка такого комплексу дозволить
викладачеві визначити типи тестових завдань, описати їх та визначити метод оцінювання відповідей
студентів, заощадивши час на їх перевірку, а також визначити структуру тесового завдання з
писемного мовлення за спеціальною схемою-матрицею, яка запропонована О.П. Петращук [2: 152].
Відповідно до цієї схеми, тестове завдання з писемного мовлення передбачає визначення таких
характеристик тесту, як мета, дефініція конструкту, характеристики сетінгу, розподіл часу, інструкції,
характеристики подачі матеріалу, характеристики очікуваної відповіді, метод оцінювання відповідей.
Узагальнюючи викладені вище факти, ми пропонуємо визначати реальний рівень досягнень
студентів за допомогою чотирьох видів тестів, які можуть бути розроблені за спеціальною схемою.
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Матеріал надійшов до редакції 09.11.2006 р.
Лытнёва И.Ф. Проблема внедрения тестовой методики в процесс обучения письменной
английской речи студентов первого курса университета.
Статья посвящена проблеме использования разных видов тестовых заданий по письменной
речи студентов-первокурсников филологических факультетов университета. Сделан вывод
о целесообразности использования четырёх видов тестов в процессе изучения английского
языка в университете.
Lytnyova I.F. The problem of testing technique inculcation to teaching writing process of the 1-st year
University students.
The article examines the problem of different kinds of tests in teaching writing skills process of the 1-st year
University students of the philological faculties. The conclusion about usage of testing in the process of
teaching English at the University is made.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У
ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: СТАН ПРОБЛЕМИ
У статті аналізується стан проблеми формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх
вчителів у процесі фахової підготовки. Розглянуто основні характеристики іформаційноаналітичних вмінь, деякі труднощі їх формування. Спираючись на аналіз наукової літератури та
власні спостереження, окреслено шляхи формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх
вчителів у процесі фахової підготовки.
Мета статті – виявити та науково обґрунтувати педагогічні засади формування інформаційноаналітичних умінь майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.
В умовах переходу до нового інформаційного суспільства, оновлення цілей і змісту навчання в
середніх та вищих навчальних закладах у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу
висувається все більше вимог до об’єму знань, вмінь та особистісних якостей майбутнього фахівця,
що забезпечують ефективний пошук, аналіз та засвоєння нової інформації, можливість адекватно
реагувати на складну динамічну ситуацію, адаптуватись до швидкісного потоку нової інформації,
брати відповідальність за формування власної системи знань та вмінь, мислити аналітично та
продуктивно.
Рекомендації Ради Європи, Болонська Декларація, "Закон України про освіту", "Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" висувають у зв’язку з цим нові вимоги до
підготовки вчителів у вищих навчальних закладах, серед яких розробка форм та методів навчання, що
сприяють формуванню вищенаведених якостей та вмінь. Виходячи з цього, формування
перспективної системи освіти майбутніх вчителів доцільно побудувати на двох типах умінь, що
взаємодоповнюються: вмінь орієнтуватися в швидкісному потоці інформації, обираючи необхідне,
вмінь аналізу отриманої інформації та її ефективного використання в професійній діяльності. Отже,
одним із найважливіших компонентів сучасної системи професійної освіти є формування в майбутніх
учителів інформаційно - аналітичних умінь, що й зумовлює актуальність цієї статті.
Об’єкт статті – процес формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів у
системі фахової підготовки. Предметом статті є педагогічні засади формування інформаційноаналітичних умінь майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.
Перед педагогами постає складне питання: яким повинен бути навчальний процес, що забезпечує
майбутнім учителям можливість мислити аналітично та продуктивно, бути активним та самостійним
у пошуку нових способів отримання знань, дослідження, перевірки та застосування отриманих
результатів у професійній діяльності.
Різні аспекти досліджуваної проблеми відображені в працях вітчизняних та зарубіжних учених.
Загальні положення та деякі педагогічні засади формування інформаційно-аналітичних вмінь
розроблені Е. де Боно, Дж. Мак-Пеком, А. Тягло, Т. Воропай, А. Коржуєвим та іншими. Зокрема, Дж.
Мак-Пеком розроблені особливості формування та застосування інформаційно-аналітичних вмінь у
різних сферах діяльності, що виражаються в наступних положеннях:
1. Інформаційно-аналітичні вміння не можуть бути предметом, що функціонує ізольовано від
специфічних сфер і проблем людської діяльності.
2. Критерії формування інформаційно-аналітичних умінь змінюються в залежності від сфери їх
застосування.
3. Процес формування інформаційно-аналітичних умінь включає в себе розвиток мисленнєвих
процесів, спрямованих на розв’язання специфічних проблем у певній сфері діяльності [1].
Отже, процес формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів вимагає
використання специфічних методів та засобів, спрямованих на розвиток аналітичних операцій у
процесі професійно спрямованої діяльності. Деякі педагогічні засади формування інформаційноаналітичних умінь майбутніх фахівців розглядаються в працях А. Тягла, Т. Воропай, А. Коржуєва та
ін. Зокрема, на думку А.В. Тягла, процес формування інформаційно-аналітичних умінь у процесі
фахової підготовки повинен бути спрямований на виконання ряду завдань, а саме:
- оволодіння теоретичними знаннями про основні форми, правила та закони аналітичного
мислення;
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- оволодіння вміннями правильного аналізу різноманітної інформації, перевірки її
достовірності та прийняття на її основі виважених рішень [2].
Одними з найбільш продуктивних для досягнення вищенаведених завдань форм організації
процесу фахової підготовки можуть бути: проблемна лекція, основою якої є моделювання
педагогічних ситуацій, імітація наукових семінарів та дискусій, практичні заняття проблемного
дослідницького характеру, самостійні дослідницькі роботи в позанавчальний час [3].
Наведемо приклади деяких визначень інформаційно-аналітичних вмінь. Наприклад, М. Ліпмен
розглядає інформаційно-аналітичні вміння як здатність аналізувати точки зору учасників навчального
процесу, висувати та захищати власну точку зору стосовно певної проблеми [4]. Такий підхід не
включає ряду необхідних для професійно спрямованої діяльності вмінь, як, наприклад, уміння
працювати з інформаційними джерелами, дослідницькі вміння та ін. Британським вченим Е. де Боно
інформаційно-аналітичні вміння розглядаються як здатність аналізувати інформацію з позицій логіки
та особистісно-орієнтованого підходу, щоб застосувати отриману інформацію для стандартних та
нестандартних ситуацій, питань та проблем. Всебічний та глибинний аналіз запропонованої
нестандартної ситуації, на думку Е. де Боно, має на меті прийняття незалежних, виважених рішень на
основі різнобічних продуманих аргументів [5]. Ми вважаємо, що така позиція не враховує
особливостей застосування досліджуваної інформації в професійно спрямованій діяльності.
Отже, за умови відсутності результатів комплексного психолого-педагогічного вивчення,
цілісного теоретико-методологічного обґрунтування формування інформаційно-аналітичних умінь
майбутніх вчителів у процесі фахової підготовки, а також визначення, що відповідає принципам
формування інформаційно-аналітичних умінь, як необхідної складової фахової підготовки, а також у
зв’язку зі специфікою порушеної проблеми, ми беремо за основу робоче визначення інформаційноаналітичних умінь як необхідної складової професійної підготовки майбутніх учителів. Це
інтелектуальне новоутворення, що полягає у здатності знаходити, досліджувати, аналізувати потрібну
інформацію та ефективно застосовувати її у власній професійно спрямованій діяльності. Серед
найважливіших
характеристик
інформаційно-аналітичних
умінь
найбільш
професійно
зорієнтованими є відкритість до нової інформації, нестандартних способів розв’язання поставлених
проблем, здатність до формування власних ідей на основі наданої інформації та обґрунтованого
вибору між ними, всебічного та глибинного аналізу інформації, здатність до конструктивного діалогу
на основі всебічного аналізу висунутих точок зору, направленість на самодіагностику в процесі
формування власної системи знань.
Проте на сьогоднішній день рівень сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх
учителів є недостатнім, про що свідчать результати анкетування серед студентів ІІІ – IV курсів
факультету іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка. У процесі дослідження нами виявлено випадки
некритичного ставлення студентів до навчального матеріалу (58 %), намагання заучування прикладів
та аргументів, наведених у підручниках (67 %), труднощі у викладі власної точки зору (49 %) тощо.
Серед причин, які, на нашу думку, обумовлюють вищенаведені труднощі, є такі, що зумовлені
недоліками навчальних програм та підручників, наприклад, недостатня кількість завдань,
спрямованих на формування найважливіших аналітичних операцій [6], та такі, що зумовлені
недостатньо ефективною організацією навчального процесу, тобто відсутністю попередження
автоматичного запам’ятовування, недостатнього формування навичок самоконтролю, використання
вправ і завдань, спрямованих здебільшого на контроль отриманих знань, а не на обробку отриманої
інформації.
Враховуючи результати аналізу наукової літератури та анкетування серед студентів університету,
ми вважаємо, що, оскільки процес формування інформаційно-аналітичних умінь обумовлює процеси
самопізнання, самоосвіти, професійної самореалізації особистості, сучасна фахова підготовка
майбутнього вчителя повинна характеризуватися здатністю формувати потребу в інформаційному
середовищі, знання про загальнодоступні джерела інформації та вміння користуватися ними,
відбирати, аналізувати, структурувати, систематизувати інформацію та перевіряти її достовірність, а
також ефективно застосовувати її у власній професійній діяльності.
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Карпенко Е.М. Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей в
процессе профессиональной подготовки: состояние проблемы.
В статье анализируется состояние проблемы формирования информационно-аналитических умений
будущих учителей в процессе профессиональной подготовки. Рассмотрены основные
характеристики информационно-аналитических умений и некоторые трудности их формирования.
Основываясь на анализ научной литературы и собственные наблюдения, очерчены пути
формирования информационно-аналитических умений будущих учителей в процессе
профессиональной подготовки.
Karpenko Ye.M. The formation of informational-analytical skills of prospective teachers in the process of
their professional training: the state of problem.
The paper deals with the process of the formation of prospective teachers’ informational-analytical skills in
the process of their professional training. The main characteristics of the informational-analytical skills and
the possible difficulties of their development are examined. On the basis of the scientific literature analysis
and own teaching experience possible ways of the formation of prospective teachers’ informationalanalytical skills in the process of their professional training are given.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ
ІНШОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ЧИТАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ
ТЕКСТІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто методику використання інтерактивних технологій з метою формування
соціокультурної компетенції у початковій школі. Запропоновано алгоритм опрацювання тексту з
соціокультурним змістом, на кожному етапі якого застосовуються методичні стратегії
моделювання мовленнєвих ситуацій і організації взаємодії в різних навчальних режимах.
Ідея необхідності заглиблення в культуру, систему світовідчуваняя та світорозуміння народу, мова
якого вивчається нарівні з оволодінням певними мовними та мовленнєвими навичками в навчанні
іноземної мови досить актуальна. Цим питанням займалися такі методисти, як О.О. Коломінова,
О.А. Лясковська, В.О. Калінін, В.В. Сафонова. Метою статті є розробити науково обґрунтовану
методику використання інтерактивних технологій у початковій школі. Об’єктом дослідження є
процес навчання іншомовного комунікативного читання з використанням інтерактивних технологій.
Предметом роботи є дослідження шляхів використання інтерактивних технологій при навчанні
комунікативного читання молодших школярів з метою формування соціокультурної компетенції.
Здатність до між культурного іншомовного спілкування є важливою складовою формування
іншомовної комунікації на будь-якому етапі.
Головною метою навчання іноземної мови визначено формування іншомовної комунікативної
компетенції, яку розуміють як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування [1].
Іншомовна комунікативна компетенція включає, крім мовної та мовленнєвої, також
соціокультурну компетенцію. Соціокультурна компетенція передбачає знайомство тих, хто
навчається, з національною культурною специфікою мовленнєвої поведінки і здатністю
користуватися елементами соціокультурного контексту, релевантними для породження і сприйняття
мовлення з точки зору носіїв мови. Ці елементи – звичаї, правила, норми, соціальні умовності,
ритуали, соціальні стереотипи, країнознавчі знання та ін.
Для формування соціокультурної компетенції потрібні знання про країну та її культуру. Засвоєння
нової культури позначають терміном "акультурація" [2]. Формування соціокультурної компетенції у
молодших школярів має особливе знання, тому що на цьому етапі закладаються основи оволодіння
іноземною мовою в найбільш типових життєвих ситуаціях.
Згідно з Рекомендаціями Ради Європи з питань навчання, викладання та оцінювання в галузі
іноземних мов учні молодших класів повинні розуміти прості непоширені речення та невеликі тексти
соціокультурного змісту, бути в змозі задати запитання та відповісти, спілкуватися з метою
отримання інформації [3].
Для цього потрібно вирішити ряд питань, зв’язаних із визначенням місця й часу навчання,
подання соціокультурної інформації, відбором навчального матеріалу, технологічного забезпечення
процесу засвоєння нової культури та етапами навчання.
Оскільки на початковому етапі програмою передбачається навчання учнів розуміти нескладні
автентичні різнопланові тексти (вірші, тексти пісень, оголошення), написи (вивіски, цінники, адреси),
мову ігор, загадок, кросвордів, гри слів [4], ми вважаємо доцільним інтегрувати процес формування
комунікативних умінь читання з опрацюванням соціокультурної інформації. Основними критеріями
відбору такого матеріалу для читання є типовість, сучасність, чітка диференціація з рідною
культурою, тематична цінність, функціональність у співвідношенні з якими одна частина знань
засвоюється рецептивно, а інша – рецептивно та репродуктивно.
Для розробки технології формування соціокультурної компетенції на базі комунікативного
читання ми враховуємо думку методистів про те, що засвоєнню нової соціокультурної інформації
сприяють сюжетно-ігрова основа уроку, вмотивоване використання засобів психолого-педагогічної
зарядки, використання різноманітних допоміжних засобів, за допомогою яких забезпечується
формування необхідних навичок та вмінь. Також ми усвідомлюємо, що учням молодшого шкільного
віку притаманна, зокрема, така психологічна особливість, як краще засвоєння мови через узаємодію з
усіма аспектами свого оточення. Тому вчитель має підключати мислення та почуття учня,
використовувати особистий, соціальний та культурнуй контексти його діяльності [5]. Розуміння
тексту при читанні відбувається, коли учні активізують свої попередні знання та зв’язують їх із новою
інформацією, отриманою при читанні. Учні переказують, трансформують текст, обговорюють його,
слухають та оцінюють один одного. Тому саме використання інтерактивних технологій, на нашу
думку, може сприяти засвоєнню соціокультурного матеріалу під час роботи з текстом.
© Криворучко Т.В., 2006
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Слово "інтерактивні" походить від слова "інтеракція" – взаємодія (вчителя і учнів, дітей один з
одним). Технологія інтерактивного навчання (навчання у взаємодії) базується на використанні різних
методичних стратегій, прийомів моделювання ситуацій справжнього спілкування і організації
взаємодії учнів у групах (у парах, у невеликих групах) із метою спільного вирішення комунікативних
задач.
Ми пропонуємо використання таких інтерактивних технологій навчання молодших школярів, які
забезпечують взаємодію учасників навчального процесу з різними аспектами їх оточення:
1) KW L Chart. Учням пропонується заповнити табличку:
What I know

What I want

What I have learnt

Діти акумулюють знання щодо певної теми, заповнюють першу графу таблички – What I know. Те,
що вони хотіли б дізнатися, записують в другу графу – What I want. Третя графа заповнюється після
опрацювання тексту.
2) Story Frame. Схема містить достатньо інформації для того, щоб діти змогли доповнити текст.
The story takes place ________, the characters of the story are _________ and __________. They are
_______. One day ________. But ________ helped them. The story ends with ________.
3) Team Rewards. Оцінку отримує вся група за виконання одного завдання. Групи диференційовані
і між собою вони не змагаються.
4) Individual Accountability. Успіх цієї групи залежить від кожного члена. Вони слідкують один за
одним і допомагають. Учитель може запитати будь-якого учня.
5) Jigsaw. Учні об’єднуються у групи. Вся команда працює над одним і тим же матеріалом, хоча
кожен член групи отримує тему, яку розробляє, і стає в ній експертом. Кожен доповідає своїй групі
про роботу. Учитель може задати питання будь-якому учню у групі. Результати сумуються. Команда,
яка отримає найбільше балів, нагороджується.
6) Story Pyramid. Учням пропонується заповнити піраміду на основі прочитаного.
Line 1. Name of the main character.
Line 2. Two words describing the main character.
Line 3. Three words describing the place.
Line 4. Four words describing the main event (problem).
Line 5. Five words describing the solution of the problem.
7) Prediction Chart. Діти заповнюють табличку. У першій графі вони пишуть про те, що трапиться,
на їхню думку, в другій – що трапилось насправді.
What will happen

What happened

Ми пропонуємо використання інтерактивних технологій при навчанні комунікативного читання на
всіх етапах роботи з текстом: дотекстовому, текстовому та післятекстовому. Для цього розроблено
алгоритм опрацювання тексту з соціокультурним наповненням, який включає етапи антиципації
змісту тексту, введення лексичних одиниць, предикції, рецептивного опрацювання матеріалу,
репродуктивного опрацювання матеріалу, продуктивного опрацювання матеріалу.
Наведемо приклад опрацювання тексту з соціокультурним наповненням за запропонованим
алгоритмом.
ТЕКСТ
Christmas in England
Christmas is one of the greatest festivals. People celebrate it all over the world. Christmas is a time of
peace and good words. People set up and decorate trees. They decorate them with candles, fairy lights,
angels and small toys. Children hang on the trees little packets with nuts and candies and wait for Christmas
Father. Christmas Father is a jolly character with a white beard and a red suit. Children believe that he
leaves presents for them if they are well-behaved and hang their stockings near the beds. All children like
him very much. Christmas is the best festival for many people.
Етап 1. Цей етап покликаний активізувати життєвий та мовленнєвий досвід учнів за допомогою
пропонованих учителем комунікативних завдань.
Read the questions and choose the right variant. Then compare your variant with your partner’s one.
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- On the 8th of March
- On the 31st of December
· Where do you usually celebrate
Christmas?
- At home
- At school
- At your friends’ place

· What holiday do we celebrate in
winter?
- Christmas
- Mother’s Day
- Easter.
· When do we celebrate Christmas?
- On the 7th of January

Для знайомства учнів із соціокультурним аспектом тексту вчитель пропонує ‘Quiz’. Діти обирають
варіанти відповідей, виходячи з їх життєвого досвіду. Потім вони порівнюють свій варіант із
варіантом сусіда по парті.
Етап 2. Метою цього етапу є усунення мовних і мовленнєвих труднощів та опрацювання нових
лексичних одиниць.
Look at these pictures (objects) and try to remember the words: to decorate – прикрашати; fairy lights –
вогні на ялинку; beard – борода; stocking – панчоха; well-behaved – слухняний. Divide into two teams
and try to come to the top of the ladder as quick as possible. The winners will be rewarded.
Лексика вводиться за допомогою наочності. Вчитель називає слово та показує малюнок чи
предмет. Далі учитель пропонує учням гру ‘Сходинки’.
Учні розділяються на дві команди, вони повинні написати на кожній сходинці щойно засвоєні
слова. Та команда, яка першою, дійде до верхньої сходинки, отримає нагороду.
Етап 3. На цьому етапі мета вчителя – підготувати учнів до сприйняття та роботи з текстом.
Look at the title of the text and guess what this text is going to be about. Discuss all the variants with your
partner and choose the best one.
Учитель пише на дошці назву тексту, а учні повинні здогадатися, про що йтиметься в тексті. Учні
працюють у парах, вони обговорюють між собою всі можливі варіанти.
Етап 4. Цей етап присвячений формуванню вміння сприймати на слух і розрізняти фонетичні та
мовленнєві особливості автентичного тексту.
Read the text and fill in the pyramid: name of the main character; two words to describe the main
character; three words to describe the main events.
Учні читають текст та заповнюють піраміду: ім’я головного героя; два слова, щоб описати
головного героя; три слова, щоб описати головні події.
Етап 5. На цьому етапі учні кілька разів репродукують виділені вчителем особливості тексту в
поєднанні з мовленнєвою діяльністю, з опорою на пантоміму, малюнок, функціональні шуми.
Watch your friends mime some actions from the story and say what is happening. Actions to be mimed:
people set up and decorate trees; children hang their stockings near the beds; christmas father leaves presents
for children.
Учитель дає окремим учням завдання відтворити рухами певні дії, про які йдеться в тексті. Інші
діти мають здогадатися, що вони показують. Хто відгадає найбільше слів, отримає нагороду.
Завдання на відтворення: люди встановлюють та прикрашають ялинку; діти вішають панчохи біля
ліжка; Дід Мороз залишає подарунки дітям.
Етап 6. Мета цього етапу – забезпечити достатню мовленнєву практику з використанням
опрацьованих лексичних одиниць на основі комунікативних творчих завдань, пов’язаних зі змістом
автентичного тексту.
Divide into several teams and discuss Christmas in Ukraine. Try to get as much information as possible.
Then every team will present in variant. The most interesting variant will be rewarded.
Учні розділяються на декілька груп і розповідають про Різдво в Україні. Кожен працює над однією
і тією ж темою та стає в ній експертом. Проводяться зустрічі експертів із різних груп. Кожен має
доповідати про свою роботу, всі повинні слухати один одного та записувати інформацію. На
завершальному етапі кожна із груп розповідає про Різдво в Україні. Команда, яка найбільш цікаво
розкрила питання, нагороджується.
Отже, якщо робота була ефективною на всіх етапах опрацювання тексту, то учні продемонструють
високий рівень оволодіння матеріалом та розуміння тексту. Тому формування соціокультурної
компетенції на молодшому етапі може бути інтегроване з навчанням видів мовленнєвої діяльності в
єдиний навчальний процес за умови використання інтерактивних технологій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Рудакова Я.П. Методичний апарат для засвоєння соціокультурної інформації у процесі читання художньої
літератури у мовному вузі // Іноземні мови. – 1997. – № 3. – С. 39-41.

94

Т.В. Криворучко. Використання інтерактивних технологій при навчанні іншомовного комунікативного читання
соціокультурних текстів у початковій школі

2.
3.
4.
5.
6.

Коломинова О.О. О формировании социокультурной компетенции у младших школьников // Іноземні мови.
– 1997. – № 3. – С. 52-54.
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. – Combridge
University Press, 2001. – 260 p.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.
– 44 с.
Лясковська О.А. Кооперативно-інтерактивні технології навчання іноземних мов // Іноземні мови. – 2005. –
№ 1. – С. 21-24.
Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В., Березенська Л.І. Your English-Speaking world. Sound Land. Методичний
посібник для вчителів іноземної мови початкової школи. – К.: Контекст, 2004. – 164 с.

Матеріал надійшов до редакції 31.10. 2006р.
Криворучко Т.В. Использование интерактивных технологий при изучении иноязычного
коммуникативного чтения социокультурных текстов на младшем этапе.
В статье рассматривается методика использования интерактивных технологий с целью
формирования социокультурной компетенции в начальной школе. Предложен алгоритм
работы с текстом социокультурного содержания, на каждом этапе которого используются
методические стратегии моделирования речевых ситуаций и организации взаимодействия в
разных обучающих режимах.
Kryvoruchko T.V. Using interactive techniques in teaching to read sociocultural texts in primary schools.
The article deals with the methodology of applying interactive techniques to the formation of sociocultural
competence in the primary school learning context. The algorithm of work with the sociocultural content,
using methodological strategies of stimulation of speech situations, organization of interaction and various
work modes on every stage is suggested.
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УДК 378.147:33
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ТИПОВІ СИТУАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто актуальне питання методики викладання іноземної мови в немовних вищих
навчальних закладах – проблема навчання майбутніх економістів професійно спрямованого усного
спілкування. Відмічено типові ситуації ділового спілкування на заняттях із іноземної мови.
Корінні зміни всієї системи народної освіти в Україні вимагають принципово іншого підходу до
вивчення іноземних мов. Змінилося соціальне замовлення – стали потрібні спеціалісти, які дійсно
володіють іноземною мовою, що зумовлено прагненням нашої країни увійти рівноправним партнером
у світове економічне товариство. Таке входження вимагає добре підготовлених спеціалістів у галузі
економіки та бізнесу, які б володіли мовою спілкування найбільш розповсюдженою в цьому
товаристві [1: 192]. Як відомо, зараз міжнародною мовою ділового спілкування є саме англійська
мова. Це зумовлює необхідність опанування її не тільки людьми, які безпосередньо займаються
бізнесом, але й представниками широких верств
населення в цілому, що відображає
загальноєвропейське прагнення надати всім жителям континенту можливість у всеозброєнні
зустрічати виклики, які породжує інтенсифікація міжнародного співробітництва не тільки в освітній,
культурній і науковій сферах, а й у сферах торгівлі та промисловості [2: 260].
Найширшою категорією тих, хто вивчає ділову англійську мову, є студенти вищих навчальних
закладів і факультетів економічного профілю. Їх потрібно розглядати і як найважливішу категорію
суб’єктів навчання, оскільки із загальнодержавної точки зору саме вони завтра утворять економічну
та ділову еліту країни, увійдуть до числа тих, хто покликаний забезпечити їй гідне місце у світовому
економічному співтоваристві. Отже, саме на цей контингент в першу чергу повинні бути спрямовані
зусилля викладачів із метою підняти якість навчання англійської мови для ділового спілкування.
Сказане є дуже важливим, тому що результати навчання ділової англійської мови цієї групи студентів
із застосуванням традиційних методик у багатьох випадках є незадовільним. Так, представники фірм
та компаній скаржаться на недостатній для ефективної професійної діяльності рівень володіння
англійською мовою, який демонструють випускники економічних вищих закладів. Саме тому на
сучасному етапі в галузі досягнень методики викладання іноземної мови відбулися деякі зміни щодо
мотивації вивчення іноземної мови. З’явився спеціальний курс ділової іноземної мови у вищих
навчальних закладах. Цей курс пов’язаний із вивченням іноземної мови не тільки як обов’язкової
дисципліни, а як одного з шляхів отримання обраної студентами спеціальності. Завдяки діловій
іноземній мові спеціалісти різних країн обмінюються дослідженнями та досвідом у різних галузях
науки. Ділова іноземна мова стала ключем до міжнародних відносин між науковцями. Курс ділової
іноземної мови враховує специфіку оформлення необхідної документації та засвоєння базової ділової
лексики й спеціальної термінології.
Будь-яка форма ділового спілкування передбачає постійний обмін інформацією. Оскільки
англійська мова є загальноприйнятою мовою ділового спілкування, особливу увагу звертає на себе
складання листа англійською мовою, в якому необхідно дотримуватися певних традицій написання,
які існують у Великобританії та США. Ділове листування є одним із засобів обміну інформацією,
важливим елементом зовнішньоекономічної діяльності. Від ділового листа багато в чому залежить
пошук потенційних партнерів, можливість встановлення ділових контактів, пошук нових ринків збуту
продукції та надання послуг. У країнах із розвинутою ринковою економікою діловий лист є
невід’ємною частиною соціально-економічних відносин.
Функціональне призначення ділової кореспонденції полягає в досягненні домовленості між двома
і більше сторонами (організаціями, окремими особами). Написання ділового листа вимагає особливої
майстерності від його укладача, яке засновано перш за все на глибокому знанні мови, стилістики.
Як свідчить досвід викладацької роботи, для того, щоб забезпечити належний рівень опанування
ділового листа студентами, слід ознайомити студентів зі структурою, особливостями стилю, лексики,
різновидами ділових листів і, найголовніше, сформувати практичні уміння й навички адекватно
сприймати та складати повідомлення іноземною мовою у формі зазначеного жанру писемного
спілкування.
Висловлюючись термінами Міжурядового симпозіуму, що відбувся в Рюшліконі (Швейцарія) в
листопаді 1991 року за ініціативою уряду Швейцарської Федерації, присвяченого темі "Прозорість та
узгодженість процесу навчання мов у Європі: цілі, оцінювання, сертифікація", зазначено, що для
того, щоб писати, студент повинен спочатку оволодіти орфографією, граматикою та пунктуацією;
уміти організовувати і формулювати висловлювання (когнітивні та лінгвістичні вміння); писати
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(рукою) або друкувати текст (мануальні вміння). Лише вищі рівні володіння цими видами діяльності
дозволяють студенту задовольняти вимоги щодо здобуття університетської освіти або професійного
рівня.
Можна виділити 7 типів ділових листів: лист-прохання; лист-запит про інформацію; листрекомендація; лист-запрошення; лист-замовлення білетів для подорожей; лист замовлення місць у
готелі; рекламні листи.
Цим листам властиве широке використання стереотипних виразів. Оволодіння цими виразами
дозволить безпомилково написати практично будь-який лист. Студенти-економісти повинні вміти
самостійно складати конкретні ділові листи, спираючись на отримані знання і сформовані навички.
Тут характерні вправи такого типу: "Write a letter of recommendation for your colleague, who is a very
qualified, pleasant and intelligent person"; "You received an invitation to participate in conference on … but
cannot accept it. Thank the Organizing Committee for the invitation".
Діловий лист як комунікативна одиниця має мотивацію, тематичний зміст, тому може бути
використаний як одиниця навчання мовлення. Наприклад, діловий лист представляє собою
потенційний мотив, який активізує розумову і мовленнєву діяльність студента. У ньому можна знайти
всі реквізити ділового листа: шапка, сектор адресата, посилання на попередню переписку, привід, з
якого написано листа, текст листа, формули прощання, підпис, комерційні данні фірми-відправника.
Інтерес до здійснення ділового спілкування при пред’явленні не зводиться лише до пояснення
його реквізитів, а й активізує пошук відповіді на конкретні питання: яку інформацію містить шапка;
знайдіть торговельний знак фірми, адресу, тип відправлення; з якого приводу відправлено листа, про
що йдеться в ньому; які формули звернення та прощання використовуються в листі. Крім того,
діловий лист забезпечує мотиваційну готовність студента до висловлювання. Студент стає активним
учасником учбового процесу, коли перед ним, як перед майбутнім спеціалістом, постає завдання
написати діловий лист, повідомити про прибуття керівника фірми та висловити прохання про
необхідність забронювати кімнату в готелі та білет на зворотню подорож. Таким чином, ділові тексти
створюють психологічні умови для розвитку мислення студентів, сприяють формуванню вмінь
ділового усного та письмового мовлення.
Писемне ділове спілкування багато важить у сучасному міжнародному бізнесі, тому однією з
цілей навчання іноземної мови у вузі має бути оволодіння студентами професійно-спрямованим
писемним мовленням. Але в багатьох програмах вищих навчальних закладів з ділової іноземної мови
завдання формування в студентів писемного професійного мовлення іноземними мовами навіть не
ставиться. Отже, на нашу думку, це істотний недолік у фаховій підготовці студентів вищих
навчальних закладів. Складність проблеми, зокрема, полягає в тому, що не вистачає відповідних
сучасним освітнім потребам підручників і навчальних посібників, не укладені двомовні
термінологічні словники. Тому в таких умовах важливо використовувати міжнародний досвід
навчання студентів діловому спілкуванню, враховуючи, звичайно, той фактор, що це спілкування для
українських студентів є спілкуванням іноземною мовою.
Однак розуміння і написання ділових листів часто бувають складними навіть для тих, для кого
англійська мова є рідною. Досягнення високого рівня навчання неможливе без виконання вправ, що
сприяють оволодінню професійними вміннями письмового мовлення та підготовці студентів до
використання їх у реальних життєвих ситуаціях.
В останні роки широко використовуються сучасні засоби комунікації, такі як факс та електронна
пошта. Велике поширення цих способів обміну інформації можна пояснити їх зручністю та
швидкістю. Тому, працюючи над складанням телексів, треба звернути увагу студентів на форму
висловлювання, яка повинна бути стислою.
Майбутні економісти повинні знати комунікаційні характеристики середовища Інтернет, основні
його відмінності від традиційних засобів масової інформації, моделі комунікації Інтернет, можливості
систем маркетингу, що постійно збільшуються. Комунікаційна модель "більшість – багатьом", що
відображає комунікаційні процеси, які протікають в Інтернеті, визначає "нові правила гри".
Наприклад, технології персонального продажу можуть використати інформацію файлів "cookies", що
дає додаткові шанси в персоніфікації потенційного покупця. Таким чином, майбутні фахівці, так чи
інакше пов’язані з маркетингом, можуть використати численні можливості Інтернету для підвищення
конкурентноздатності фірми, інтереси якої вони представляють.
Студенти також повинні мати уяву про методи забезпечення безпеки проведення документів і
платежів по каналах Інтернету, про способи підвищення захисту при різних технологіях шифрування,
про цифрові підписи й технологію цифрових сертифікатів тощо.
Активне професійне входження у всесвітню мережу не може залишити без уваги знайомство з
платіжними системами Інтернет, із розумінням принципів їхньої класифікації, з українськими
платіжними системами.
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Майбутні фахівці Public Relations, крім своїх базових професійних знань і технологій, повинні
також розуміти доцільність використання всього спектру методів реклами в Інтернеті для проведення
рекламних кампаній як, скажімо, розміщення платних рекламних оголошень на серверах із високою
відвідуваністю, розміщення безкоштовних посилань на сервер у Web-каталогах. І тому природно, що
фахівець, який не тільки розуміє доцільність методів реклами, але й володіє технологіями цих
методів, має шанс отримати більший попит на свою майбутню професійну діяльність.
До ситуацій ділового спілкування належить також презентація та переговори. Основна мета – це
переконання партнера, вирішення проблеми, що становить спільний інтерес. Тому до переговорів та
презентацій необхідно насамперед визначити мету і зміст розмови. При усному спілкуванні
спеціаліст з економіки повинен слухати і розуміти свого партнера. У діловому мовленні, що
стосується ситуацій спілкування, використовуються переважно дієслова, які допомагають
сформулювати й уявити конкретну картину. Комуніканти використовують короткі речення, що
полегшують розуміння. Паузи в мовленні виконують психологічні функції. Вони посилюють увагу,
підкреслюють те, що було висловлено.
Необхідно відзначити, що ділова мова розглядається як мова для спеціальних цілей. Вона має
важливі релевантні елементи для різних ситуацій ділового спілкування [3: 52]. Інформація, що
поступає, повинна бути зрозумілою, економити час, а тому має бути лаконічною, ясною та логічною.
Думки повинні бути оформлені словами, що показують логіку процесу (that swifts me fine, to
establish a business, to close down a business, to form a company, to register a company).
Слід зазначити, що термінологія, яка вживається в діловій мові, не така точна і стала, як
термінологія наукового стилю [4: 21]. Ділова мова більш пов’язана з повсякденною побутовою
тематикою (І have a room reserved, I’d ( would) rather have, anything else, have you decided yet).
У традиційних видах ділової комунікації (публічні виступи, інтерв’ю та інші) в умовах
розширення ділових контактів із зарубіжними країнами необхідно реалізувати комунікативні стратегії
ділових партнерів, які потребують уміння самопрезентації, презентації, проведення прес-конференції.
Формою ділової комунікації є спілкування по телефону. Мова, що використовується по телефону,
повинна бути офіційною. Багато слів та словосполучень вживається тільки при спілкуванні по
телефону (can I help you; I’d like to speak to Mr Brown, please; wait a minute, please; this is Mr White
speaking; to accept smb’s proposal; as far as I know, remember me Mr. Petrov). Спілкуючись по
телефону, потрібно чітко, точно викладати думки і пояснювати незрозумілу інформацію, добре
орієнтуватись у темі, яка обговорюється, тому що немає можливості звернутися до джерел інформації
(графіків, схем, інструкцій), які можуть використовуватися при спілкуванні по телефону.
До безпосередньої ділової комунікації можна віднести збори, бесіди, переговори, торги,
презентації. У ситуаціях безпосереднього ділового спілкування, як правило, функціонує діалогічне та
монологічне мовлення. Таким чином, спеціалісти економісти беруть участь у діалогічному
спілкуванні на зборах, ділових бесідах, переговорах, презентаціях, прес-конференціях, під час
укладання договорів, контрактів, а в монологічному – на конференціях, семінарах, публічних
виступах.
До ситуацій ділового спілкування відноситься також подання інформації. При поданні інформації
важливими аспектами є тема, яка буде повідомлена, та спосіб її повідомлення. Це може бути
повідомлення інформації по телефону, бесіда та доповіді, інформація під час проведення зборів, а
також передача інформації по факсах. Подання інформації може бути пов’язане зі структурою
компанії та описом товару, термінами поставки товару, різницею та подібністю між товаром
конкуруючих компаній.
Отже, форми ділового англійського мовлення мають місце в усіх зазначених ситуаціях ділового
мовлення. Спираючись на описані ситуації, можна окреслити коло типових ситуацій усного
спілкування для студентів-економістів: це прес-конференції; переговори; презентації; обговорення та
укладання договорів, контрактів; вирішення ділових питань із партнером по телефону; професійні
бесіди. Тому студенти-економісти повинні насамперед уміти слухати й розуміти ділове мовлення,
щоб досягти успіху в бізнесі. Але більша частина студентів відчуває труднощі при розумінні партнера
в процесі спілкування іноземною мовою. Вони не повністю розуміють його, тому не завжди можуть
відповісти на запитання. Але найпоширенішими труднощами при спілкуванні з зарубіжними
партнерами є незнайомі терміни, вирази та словосполучення, теми мовлення та специфіка вимови,
певні труднощі виникають також у розумінні діалогічного мовлення при безпосередньому
спілкуванні в ситуаціях ділової комунікації та сприйняття мовлення в умовах технічних перешкод
при спілкуванні з партнером по телефону.
Отже, в процесі навчання студентів-економістів необхідно визначити типові ситуації ділового
спілкування у сфері діяльності економістів і передусім сформулювати практичні вміння та навички
розуміння ділового мовлення. Практичний курс ділової англійської мови сприятиме розвитку
професійних якостей майбутніх економістів, стане запорукою вільного самовираження особистості в
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науковій та офіційно-діловій сферах спілкування, важливим етапом процесу формування
професійності, яка є складовою частиною конкурентноздатності сучасного економіста.
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В статье рассматривается актуальный вопрос методики преподавания иностранных языков в
неязыковых высших учебных заведениях – проблемы обучения будущих экономистов профессионально
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Malyuska Z.V. Typical situations of business intercourse for specialists in economics.
The article deals with the topical issue of teaching foreign languages methodology in nonlinguistic higher
educational institutions, the problem of teaching prospective economists professionally oriented oral
language activity. The typical situations of business intercourse are marked.
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УДК 378.1
Д.В. Миценко,

викладач
(Житомирський військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П. Корольова)
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті розглянуто зміст та особливості педагогічної діяльності офіцера на сучасному етапі
розвитку Збройних Сил України. Зроблено аналіз рівня підготовки курсантів до військовопедагогічної діяльності. Запропоновано технологію формування в майбутніх офіцерів педагогічних
умінь, проаналізовано результати педагогічного експерименту щодо її впровадження у навчальновиховний процес ВВНЗ.
Аналіз практики військ, сучасних досліджень у галузі військової педагогіки та психології
красномовно свідчить про значні зміни, що відбуваються сьогодні в навчанні та вихованні воїнів
Збройних Сил України.
Під впливом демократизації та гуманізації всіх сфер суспільно-політичного життя, військовослужбових відносин зокрема, стає неможливою авторитарна військова педагогіка минулого.
Поступово відживає та сприймається як анахронізм відомий армійський афоризм: "Не вмієш –
навчимо, не бажаєш – примусимо". Сьогодні, крім завдань з якісної професійної підготовки
військового фахівця, зусилля військового педагога все більшою мірою спрямовуються на сприяння
всебічному розвитку особистості воїна, максимальне розкриття його задатків та здібностей [1].
На жаль, не завжди молоді офіцери виявляються повністю готовими до здійснення ефективної
педагогічної діяльності. У період свого становлення чимало офіцерів мають певні проблеми
насамперед у здійсненні військово-педагогічної функції. Досить часто вони не можуть знайти
індивідуальний підхід, здійснювати педагогічний вплив на почуття та свідомість
військовослужбовців. Тривалі іноді терміни становлення молодих офіцерів позначаються на
навченості солдат, впливають на загальну боєздатність підрозділів.
На нашу думку, одним із кроків на шляху до вирішення цієї проблеми повинно стати
цілеспрямоване формування у майбутніх офіцерів педагогічних умінь. Педагогічні вміння посідають
вагоме місце в структурі педагогічної майстерності офіцера, характеризують підготовленість офіцера
як педагога та вихователя в цілому і надають можливість досягати високих результатів у різних
умовах педагогічної діяльності [2].
Згідно з концептуальними положеннями контекстного навчання (А.О. Вербицький) навчальна
діяльність курсанта щодо оволодіння педагогічними знаннями та вміннями повинна бути адекватною
їх практичному застосуванню в професійній діяльності. Підкреслимо, що така навчальна діяльність не
може мати загальний характер, а повинна відображати специфічні риси військово-педагогічної
діяльності певної категорії офіцерського складу (інженерно-технічних фахівців, командирів
підрозділів, офіцерів гуманітарних структур тощо).
Перебіг розробленої нами педагогічної технології передбачає послідовне й систематичне
формування педагогічних умінь у контексті діяльності офіцера – фахівця в галузі радіоелектроніки.
Процес формування відбувається поетапно, під час виконання ряду пізнавальних завдань та вправ,
структурно об’єднаних у модулі. Кожен з модулів спрямований на формування певного компонента
педагогічних умінь (гностичного, проектувального, конструктивного, комунікативного та
організаторського). Відтворення предметного та соціального змісту професійної діяльності
відбувається за допомогою професійної орієнтації змісту пізнавальних завдань. Розроблено ділові
ігри, що імітують умови діяльності фахівців цього профілю.
Під час практичних занять гностичного модуля курсантам пропонувалося: провести психологопедагогічну діагностику військового колективу, визначити рівень його розвитку, виявити
неформальних лідерів колективу, склад мікрогруп, проаналізувати результати дослідження;
діагностувати характер міжособистісних стосунків членів військового колективу; дослідити
індивідуальні якості окремих воїнів, рівень їх готовності до оволодіння змістом військовопрофесійної підготовки, виявити актуальний та потенційний рівень розвитку військовослужбовців; на
основі аналізу отриманих даних висунути пропозиції щодо розподілу військовослужбовців за
військово-технічними спеціальностями (оператор, механік, електрик тощо), висунути кандидатури на
посади молодших командирів; відвідати заняття досвідченого педагога, проаналізувати його дії,
виявити, за рахунок чого саме (яких прийомів, методик) викладач досягає результату, визначити, що
можна взяти на озброєння для подальшого використання у власній педагогічній діяльності;
проаналізувати стан власної підготовки до військово-педагогічної діяльності; своїх одногрупників,
визначити шляхи та напрями подальшого вдосконалення та самовдосконалення; проаналізувати
відеозапис власного виступу.
Модуль, спрямований на формування проектувальних умінь, є структурно самостійним
елементом. Проте ця самостійність є досить відносною, оскільки підґрунтям більшості завдань є
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фактичний матеріал, отриманий під час розв’язання завдань гностичного модуля. Практичні заняття,
спрямовані на формування проектувальних умінь, містять завдання щодо розробки перспективних
планів вивчення військовослужбовцями певних зразків озброєння, їхньої підготовки до самостійної
експлуатації озброєння та несення бойового чергування на конкретній посаді бойової обслуги;
складання річних планів з предметів військово-професійної підготовки; планування системи задач та
вправ, самостійної роботи; визначення ключових моментів у навчальному матеріалі курсу, теми,
прогнозування можливих ускладнень та шляхів їх усунення; визначення методів та організаційних
форм проведення занять; проектування індивідуальної програми виховання та розвитку
військовослужбовця; проектування різноманітних видів контролю, оцінки та корекції результатів
військово-дидактичного процесу; співвіднесення календарного плану предмета військовопрофесійної підготовки з планами вивчення інших дисциплін, навчаннями, несенням вартової та
внутрішньої служби, бойового чергування.
Під час занять конструктивного модулю перед курсантами ставилися завдання щодо відбору
матеріалу на одне заняття, визначення у ньому найбільш важливих питань, оптимальної композиції
теоретичного матеріалу, задач та практичних вправ; планування логічних переходів від одного етапу
заняття до іншого, раціонального розподілу часу в окремих його частинах; співвіднесення матеріалу
заняття з пізнавальними можливостями військовослужбовців, зі стратегічними й тактичними цілями
вивчення предмета; написання планів та планів-конспектів занять з вивчення конкретних зразків
озброєння, контрольно-вимірювальної техніки тощо; складання планів особистісного та професійного
розвитку.
Успішність військово-дидактичного процесу значною мірою залежить від того, наскільки
розвинені комунікативні вміння військового педагога. Останні тісно пов’язані з гностичними та
організаторськими. Гностичні вміння є активно задіяними під час передкомунікативної підготовки та
в самому процесі спілкування. У свою чергу комунікативні вміння є засобом, за допомогою якого
безпосередньо вирішуються організаторські педагогічні завдання.
Протягом занять комунікативного етапу моделювались різні види педагогічної та службової
діяльності офіцера, що здійснюються за допомогою передусім комунікативних умінь: усного
викладання навчального матеріалу; керівництва підлеглими в різних умовах, проведення
різноманітних інструктажів, спілкування з батьками військовослужбовця; бесіди з воїнами у
позаслужбовий час, на спортивному майданчику або під час культурно-освітніх заходів. Таким
чином, ми уникали немотивованого спілкування, надавали йому професійного сенсу та
спрямованості.
На думку А.О. Леонтьєва, педагогічне спілкування не може бути ефективним без проведення
попереднього орієнтування. Це робиться задля того, щоб, спираючись на "зібрану інформацію",
правильно спланувати та здійснити спілкування [3]. Поетапне формування комунікативних умінь
передбачає здійснення курсантами аналізу спілкування та інших людей, навчання соціальній
перцепції та розумінню співрозмовника. Також виконувалися вправи, спрямовані на регуляцію
власної поведінки під час спілкування, постановку міміки, жестів, голосу, темпу мовлення. Важливу
роль на цьому етапі відігравали вправи, спрямовані на підвищення культури мовлення, розвиток
техніки володіння власною поведінкою, мімікою і жестами, збагачення арсеналу виразних засобів.
Комунікативний модуль також передбачав завдання, для виконання яких потрібно було: обирати
педагогічно доцільний стиль спілкування, прогнозувати реакцію на власні комунікативні впливи;
висувати вимоги до підлеглих або схвалювати їх дії, погоджуватись або відмовляти у формі, що є
адекватною конкретній ситуації та легітимною з погляду вимог статуту; вести розмову на професійну
тематику у формі діалогу, монологу, доступно викладати сутність поставлених завдань; підбирати
правильну форму для виразу власних почуттів згідно з конкретною педагогічною задачею;
моделювати стилі спілкування відповідно до особливостей окремих воїнів та військових колективів.
Завдання організаторського модуля вимагали від курсантів таких дій: організовувати пізнавальну
діяльність військовослужбовців та їх взаємодію; швидко оцінювати ситуацію та своєчасно приймати
виважені рішення, забезпечувати їх реалізацію; здійснювати розподіл виконавців та молодших
організаторів відповідно до мети та конкретних умов діяльності, індивідуальних особливостей воїнів;
здійснювати контроль і оцінювання пізнавальної діяльності, стимулювати ініціативу та активність
тих, хто навчається; організовувати власну діяльність, здійснювати за необхідністю корекцію
запланованого плану дій.
З метою перевірки ефективності технології формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів
нами було проведено формувальний експеримент. Експеримент проводився протягом 2003-2006 рр.
на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова та Військового
інституту Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Експеримент охоплював 3
експериментальні та 4 контрольні групи. Всього в експерименті взяли участь 156 курсантів
контрольних та експериментальних груп та 53 офіцери як експерти.
На початку експерименту було зроблено поділ навчальних груп на експериментальні та
контрольні, проведено діагностування початкового рівня сформованості педагогічних умінь у
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курсантів. З метою оцінювання рівня педагогічних умінь курсантів нами були використано
результативний, мотиваційний, інтелектуальний та когнітивний критерії. За допомогою цих критеріїв
було оцінено: ефективність педагогічної діяльності курсантів під час проведення занять з
одногрупниками (результативний критерій), сформованість мотивів військово-педагогічної діяльності
(мотиваційний), рівень педагогічного мислення (інтелектуальний), рівень психолого-педагогічних
знань курсантів (когнітивний).
У процесі дослідження було виділено високий, середній, низький та мінімальний рівні
сформованості педагогічних умінь за результативним, інтелектуальним та когнітивним критеріями, а
також високий, середній та низький рівень за мотиваційним критерієм.
Проведене оцінювання початкового рівня сформованості педагогічних умінь у курсантів
експериментальних та контрольних груп свідчить про недостатній рівень готовності майбутніх
офіцерів до педагогічної діяльності. Згідно з даними, поданими у таблиці 1, за інтелектуальним
критерієм високий та середній рівень сформованості педагогічних умінь було виявлено лише у 23 %
курсантів експериментальних та в 24 % курсантів контрольних груп. За когнітивним критерієм
високий та середній рівень педагогічних умінь зафіксовано в 16 % курсантів експериментальних груп
та в 19 % курсантів груп контрольних. Вимірювання педагогічних умінь за результативним критерієм
показало, що високого та середнього рівня досягли лише 10 % курсантів експериментальних груп та
13 % курсантів контрольних груп.
Таблиця 1
Рівні сформованості педагогічних умінь курсантів на початку та в кінці педагогічного експерименту
Рівні сформованості педагогічних умінь

Групи

кінцевий

початковий

кінцевий

початковий

кінцевий

високий

початковий

середній

кінцевий

Критерій

низький

початковий

мінімальний

ЕГ

28 %

3%

56 %

24 %

16 %

39 %

__

34 %

КГ

25 %

13 %

56 %

42 %

19 %

30 %

__

15 %

ЕГ

35 %

__

42 %

27 %

20 %

49 %

3%

24 %

КГ

32 %

12 %

44 %

52 %

19 %

24 %

5%

12 %

ЕГ

37 %

1,5 %

53 % 32,5 % 10 %

45 %

__

21 %

КГ

32 %

9%

55 %

28 %

__

3%

Когнітивний

Інтелектуальний

Результативний
60 %

13 %

Високий рівень педагогічних умінь за мотиваційним критерієм виявлено в 15 % курсантів
експериментальних груп та в 13 % курсантів контрольних груп, середній рівень у 48 % та 58 %
відповідно, низький у 37 % та 29 % відповідно (табл. 2).
Таблиця 2
Рівні сформованості педагогічних умінь курсантів за мотиваційним критерієм на початку та в кінці
педагогічного експерименту
Групи
ЕГ
КГ

Рівні сформованості педагогічних умінь
низький
середній
високий
початковий
кінцевий початковий
кінцевий
початковий
кінцевий
37 %
5,5 %
48 %
43,5 %
15 %
51 %
29 %
21 %
58 %
61 %
13 %
18 %

З метою виявлення ідентичності (або відмінності) курсантів експериментальних та контрольних
груп за початковим рівнем сформованості педагогічних умінь нами було використано
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непараметричний критерій Крускала-Уолліса. Він дозволяє оцінити рівень розбіжностей між кількома
вибірками за рівнем будь-якої ознаки (у нашому випадку це чисельні значення вимірювань
педагогічних умінь за відповідним критерієм) [4].
Для розрахунку емпіричного значення критерію Крускала-Уолліса (Немп) ми використали
комп’ютерну програму SPSS 11.01, що є потужним засобом комп’ютерного аналізу даних у
психології, педагогіці та соціальних науках [5].
Наступним кроком було порівняння розрахованого Немп з його критичним значенням для ступеню
свободи 6 (розрахованого за формулою V = C – 1, де С – кількість груп) та статистичної значущості р
£ 0,05. Оскільки розраховані значення Немп (2,709 для результатів вимірювань педагогічних умінь за
когнітивним критерієм, 3,032 – за інтелектуальним, 3,145 – за результативним та 6,528 за
мотиваційним) не перевищують критичне значення (12,592) – робимо висновок, що різниця у рівнях
педагогічних умінь курсантів експериментальних та контрольних груп не є статистично значущою.
Далі в експериментальних групах здійснювалося цілеспрямоване впровадження технології
формування педагогічних умінь. Підготовка до військово-педагогічної діяльності курсантів
контрольних груп здійснювалася традиційним шляхом.
В експериментальних групах було проведено бесіди та лекції, за допомогою яких були отримані
психолого-педагогічні знання, необхідні для набуття та розвитку педагогічних умінь, з’ясовано роль
та особливості педагогічної діяльності офіцерів цього профілю. Під час практичних занять курсанти
отримували можливість пов’язувати теоретичні знання з реальними педагогічними ситуаціями,
вчилися перетворювати останні на педагогічні задачі та розв’язувати їх, формувалося педагогічне
мислення майбутніх педагогів. Відпрацьовувалися вправи щодо розвитку виразного та правильного
мовлення, міміки, педагогічної спостережливості та перцепції. Форми активного навчання
застосовувались у послідовності – "професійно-орієнтовані задачі – рольові ігри – ділові ігри".
Протягом останніх курсанти експериментальних груп набували досвід планування та здійснення
педагогічної діяльності на майбутніх офіцерських посадах (інженера бойового розрахунку (БР),
помічника начальника БР, старшого оператора відділу, начальника зміни тощо). Закріплення набутих
педагогічних умінь відбувалося за допомогою різноманітних видів педагогічної та командирської
практики: занять з одногрупниками; військовослужбовцями батальйону забезпечення та гарнізону,
стажування на посадах командирів курсантських груп і відділень. Згідно з розробленими за участю
самих курсантів індивідуальними програмами проходила робота щодо педагогічного
самовдосконалення майбутніх офіцерів. Під час військового стажування курсантами
експериментальних груп були виконані, а потім захищені індивідуальні завдання педагогічного
спрямування.
Вимірювання педагогічних умінь, що відбувалося наприкінці формувального експерименту,
підтвердило наші спостереження. У результаті впровадження технології формування педагогічних
умінь відбулися суттєві зміни у співвідношенні рівнів педагогічних умінь курсантів
експериментальних та контрольних груп.
Високого та середнього рівня педагогічних умінь досягли: за когнітивним критерієм – 73 %
курсантів експериментальних груп та 45 % курсантів контрольних; за інтелектуальним критерієм –
73 % та 36 % відповідно; за результативним критерієм – 66 % та 31 % відповідно (див. таблицю 1). За
мотиваційним критерієм високого рівня сформованості педагогічних умінь досягли 51 % курсантів
експериментальних та 18 % курсантів контрольних груп; середнього рівня 43,5 % та 61 % відповідно,
низький рівень було зафіксовано у 5,5 % курсантів експериментальних груп та 21 % курсантів груп
контрольних (див. таблицю 2).
У процесі аналізу результатів проведення формувального експерименту нами було використано
непараметричні критерії Крускала-Уолліса та Манна-Уїтні. На підставі розрахунку емпіричного
значення критерію Крускала-Уолліса (Немп) та його порівняння з критичним значенням було зроблено
висновок, що різниця у рівнях педагогічних умінь курсантів контрольних та експериментальних груп
є статистично значущою (р £ 0,05).
Для того щоб остаточно довести, що різниця у рівнях педагогічних умінь, виявлена за допомогою
критерію Крускала-Уолліса, викликана саме різницею у рівні педагогічних умінь на користь
курсантів експериментальних, ми обрали непараметричний критерій Манна-Уїтні. Цей критерій
дозволяє оцінити розбіжність між двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, що є кількісно
виміряною [4; 5].
Ми застосовували критерій Манна-Уїтні для попарного порівняння рівнів педагогічних умінь
курсантів усіх 7 груп, які брали участь в експерименті. Розрахунок Uемп (емпіричного значення
критерію Манна-Уїтні) здійснювався за допомогою комп’ютерної програми SPSS 11.01. Виходячи з
результатів розрахунків, було зроблено висновок, що за рівень педагогічних умінь кожної з
експериментальних груп вищий за відповідний показник курсантів кожної з контрольних груп.
Різниця у рівнях педагогічних умінь є статистично значущою (р ≤ 0,05). Проведені виміри дають нам
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підставу також стверджувати, що різниця у рівні педагогічних умінь контрольних груп не є
статистично значущою.
Аналіз результатів упровадження розробленої технології у начально-виховний процес свідчить
про її результативність та доцільність подальшого використання у військово-педагогічній підготовці
курсантів.
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Мыценко Д.В. Особенности педагогической подготовки будущих офицеров.
В статье рассматриваются содержание и особенности педагогической деятельности офицера на
современном этапе развития Вооруженных Сил Украины. Сделан анализ уровня подготовки
курсантов к военно-педагогической деятельности. Предложена технология формирования у будущих
офицеров педагогических умений, анализируются результаты педагогического эксперимента по ее
внедрению в учебно-воспитательный процесс ВВНЗ.
Mytsenko D.V. Peculiarities of Pedagogical Training of Prospective Officers.
The substance matter and peculiarities of pedagogical activity of on the modern stage of Ukrainian Military
Forces development is examined in the article. The analysis of the level of training of procpective officers –
specialists to the military-pedagogical activity is also presented. The technology of prospective officers’
pedagogical skills formation is offered, the results of pedagogical experiment in relation to its introduction in
the educational process of military higher educational establishments are analyzed.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПОБУТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто проблему культури побуту та її формування у молодших школярів.
Аналізуються основні форми процесу соціалізації особистості дитини в контексті культури її
побуту. Розглянуто головні чинники, що впливають на соціальне виховання молодших школярів.
Представлено чотири етапи становлення культури особистості школярів початкової школи.
Єдиний шлях входження будь-якого народу в світову цивілізацію – це шлях культури. Майбутня
інтеграція України у світовий соціокультурний простір залежатиме від покоління, яке сьогодні
здобуває освіту. Отже, українська школа має стати школою культуротворчості і людинотворчості.
Деструктивні фактори розвитку сучасного суспільства зумовлені стихійними умовами втілення
ринкової економіки, яка активізує технократичні тенденції, породжує "технічну цивілізацію", "ділову
культуру", нівелює особистість. Все це дегуманізує суспільство, заперечує естетичне начало в
багатьох сферах людського життя. Оцінка придатності товару часто ґрунтується на розмірі, числі,
комфорті, користі й дуже рідко на якісних факторах. Процес модернізації в суспільстві зумовлює до
деякої міри зміни у світогляді людини, в її духовних орієнтаціях у бік дегуманізації [1].
В останній час у вітчизняній та зарубіжній науці особлива увага звертається на процес соціального
становлення й соціального виховання особистості. Ґрунтуючись на теоретичних положеннях
філософських концепцій розвитку особистості Е. Берна, К. Юнга, К. Янга та ін., та соціальнопсихологічних – Б. Ананьєва, Л. Виготського, І. Кона, О. Леонтьєва, В. Петровського, сучасні
дослідники (О. Бодальов, А. Капська, Н. Лавриченко, Т. Лісовський, А. Мудрик та ін.) визначають
завдання, механізми, чинники соціалізації особистості дітей молодшого шкільного віку з урахуванням
культурного середовища, в якому вони знаходяться.
В основу сучасних підходів до визначення соціалізації та соціального становлення особистості
молодшого школяра можна покласти теоретичні розробки А.В. Мудрика, який вважає соціальне
становлення процесом відносно контрольованої соціалізації, здійснюваної в спеціально створених
виховних структурах. Таким чином, формування культури побуту в межах виховуючого середовища – процес, що відбувається під відносним контролем педагогів як посередників між соціокультурним середовищем та унікальною індивідуальністю підростаючої особистості [2].
Завдання соціального становлення дитини визначаються як завдання соціалізації особистості
молодшого школяра й пов’язані з соціально-культурним замовленням суспільства. Воно складається
із запитів самих дітей щодо певного стандарту культури побуту, а також із потреб різних соціальних
груп, що формують культурне середовище окремої дитини. Можна виділити такі групи завдань
соціального становлення молодших школярів у контексті їх культури побуту:
Природно-культурні завдання пов’язані з досягненням на етапі молодшого шкільного віку певного
рівня фізичного й статевого розвитку, що має нормативні відмінності для окремих регіональних
соціокультурних умов. У реалізації природно-культурних завдань у молодшому шкільному віці
продовжується формування гендерного аспекту культури побуту.
Соціально-культурні завдання – це пізнавальні, морально-етичні, ціннісно-смислові завдання, що є
специфічними для кожної вікової групи, в тому числі й для молодших школярів. Реалізація цих
завдань дає змогу пов’язати культурно-побутові вимоги соціуму з загальносоціальними.
Соціально-психологічні завдання окреслюються як становлення самосвідомості особистості, її
самовизначення, її перспектива з урахуванням рівня засвоєння правил культури поведінки й культури
побуту в окремій сім’ї, соціальній групі, середовищі загалом. При цьому реалізація вказаних завдань
призводить до формування певних стійких психологічних новоутворень, які виражаються у
стабільності культурно-побутових проявів дітей молодшого шкільного віку, які закріплюються й
стають усвідомленими стандартами поведінки [2].
На ранніх етапах вікової соціалізації людини, яким є дошкільний, молодший і середній шкільний
вік дитини, коли в неї ще не склалися міцні установки, не вироблені у свідомості найбільш важливі
орієнтації на певні цінності (норми та ідеали) суспільства, відсутній необхідний індивідуальний
досвід, переважаючим є зовнішній вплив, у якому важливу роль відіграє мікросередовище. Тому
сьогодні коли посилюється деморалізуючий вплив на підростаюче покоління шляхом рекламування
надмірного, показного споживання, індустрії дозвілля, сконструйованого за низькими мірками,
помітно актуалізується проблема формування естетичного ставлення до явищ побуту [3].
© Панасюк С.Л., 2006
105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 29. Педагогічні науки

Формування культури побуту школяра, як і все інше виховання, є аспектом діяльності особистості.
Це вихідна позиція для розв'язання як теоретичних, так і практичних питань раціональної побудови
навчально-виховного процесу. Проте й сама ця діяльність буває різною. Є така діяльність, коли
людина виступає як істота, яка, головним чином, сприймає й до певної міри пасивна, і така, коли вона
є активним діячем. Тому і процес формування особистості дитини може мати дві чітко виражені
форми.
Доведено, що потреби, які збагачують духовний світ школяра, є пусковим моментом емоційних
станів, інтересів, ціннісних орієнтацій, звичок. На їх основі відбувається формування естетичних
переконань, які, в свою чергу, діють на потреби, що сприяють їх якісному росту. До таких потреб
відносимо потреби в естетизації оточуючого середовища, в емоційному контакті, в залученні до
духовного світу інших людей, повазі оточуючих, турботі про близьких, друзів, потреби в спілкуванні.
Потреби складають механізм усіх видів людської активності, в той час як мотиви виступають як
конкретні їх прояви. Аналізуючи вчинки людей, необхідно з'ясувати їх мотиви. Мотиви пов'язані із
задоволенням потреб і є спонукою до діяльності.
Психологами (Л. Божович, Л. Виготський, А. Леонтьєва, С. Рубінштейн) доведено, що саме
мотиви є обґрунтуванням вибору напряму поведінки людини, становлять результат боротьби різних,
суперечливих спонукань і переживань особистості [4].
Впливати на дії людини можливо тільки впливаючи на її мотиви. Таким чином, розвиваючи в
школярів особистісні риси, необхідно пам'ятати, що мотиви, які спонукають до діяльності, повинні
бути високоморальними й мати естетичну та соціальну цінність.
Розгляд тривалого і складного процесу формування культури побуту молодших школярів дає
змогу стверджувати, що культура побуту розвивається на основі знань, поступового засвоєння
етичних та естетичних понять. На цих знаннях, певним чином оцінених дорослими, будуються й
власні естетичні судження дітей.
У процесі набуття школярами знань формуються перші поняття, що виражені словами (краса,
зручність, комфорт, охайність, привабливість). Кожне поняття включає в себе певну сукупність
істотних ознак. Суть цих понять розкривається для дітей лише в процесі їх життєвої практики.
Однак знання ще не забезпечує виникнення в дитини відповідних почуттів. Почуття є виявом
ставлення самої дитини до навколишнього світу [5].
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури (Н. Абрамова, Т. Ахаян, Л. Божович,
З. Васильєва, С. Рубінштейн) визначено чотири основні етапи у формуванні особистості молодших
школярів: ознайомлення учнів зі знаннями; осмислення знань; емоційне переживання соціальної
значущості знань; реалізація в поведінці засвоєних знань.
Перший етап виховання полягає в оволодінні знаннями, які дають інформацію про вимоги,
оцінки, ідеали, уявлення, про наслідки порушення норм поведінки і є передумовою орієнтації учнів
на вибір лінії поведінки в різноманітних ситуаціях. Другий етап виховання передбачає осмислення
молодшими школярами знань. На третьому етапі виховання молодших школярів виникають потреби,
які є внутрішнім прагненням людини до самовдосконалення.
Виникнення потреби діяти у відповідності з нормою можливе лише в результаті емоційних
переживань людини, необхідність яких виникає з особливостей природи моральних норм. Головним
джерелом переживань є оточуючий світ, вчинки людини. Молодший школяр може об'єктивно оцінити
дії інших людей, поведінку колективу, якщо вони їм зрозумілі, не виходять за межі їх життєвого
досвіду, є естетично привабливими.
Розглядаючи четвертий етап виховання – реалізацію в поведінці засвоєних знань, необхідно
зазначити, що на основі почуттів виникає потреба в здійсненні певної дії, де для дітей молодшого
шкільного віку найперше необхідний вибір мотивів і естетичних зразків поведінки.
Процес формування культури побуту молодших школярів є багатофакторним. Основні з них: сім'я
(як первинний осередок формування особистості); школа (місце, де здійснюється навчальна
діяльність); позашкільні установи (дозвілля) [2].
Отже, виховання повинне забезпечити перетворення знань в особистісні погляди і переконання, в
іншому випадку знання залишаться знаннями і не вплинуть на зростання рівня культури побуту та
життєдіяльність особистості [1].
Таким чином, виховний процес ефективний лише в тому випадку, якщо вчителі, вихователі,
батьки збагачують дітей моральними та естетичними знаннями, виробляють оцінні судження до тих
чи інших учинків, спонукають школярів до громадсько-корисної діяльності. Ізольоване ж оволодіння
кожної ланки процесом виховання призводить до того, що знання учнів формальні, а поведінка
довгий час залишається ситуативною і невмотивованою.
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С.Л. Панасюк. Социально-педагогические аспекты культуры быта младших школьников.
В статье анализируется проблема культуры быта и ее формирование у младших
школьников. Проанализированы главные формы процесса социализации личности
ребенка в контексте культуры его быта. Рассмотрены основные факторы, которые
влияют на социальное воспитание младших школьников. Представлено четыре этапа
становления культуры личности школьников начальной школы.
Panasyuk S.L. Social-Pedagogical aspects of junior pupils’ every day culture.
The article deals with the problem of every day life culture and its formation with junior pupils. The main
forms of child’s personality socialization in the context of every day life culture are analyzed. The main
factors which influence the junior pupil’s social up-bringing are examined. Four stages of individual cultural
formation of primary school pupils are presented.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЕЗІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто питання про естетичне виховання учнів на уроках іноземної мови з
використанням поетичних творів. Визначено ознаки, властиві поетичному тексту, та
запропоновано методику роботи над ним. Наведено зразок літературно-критичного аналізу уривку з
поетичного твору.
Відомо, що кожна навчальна дисципліна має величезні можливості естетичного виховання, і
кожному вчителеві треба дбати про ефективне використання цих можливостей, зокрема і вчителю
іноземної мови. Для того, щоб робота на уроках іноземної мови була спрямована на естетичне
виховання учнів, необхідно вибрати таку систему дій, яка б, послідовно здійснюючись, впливала на
учнів і сприяла розвитку естетичних смаків і почуттів, тобто формувала естетичну культуру.
"Естетична культура – сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до
естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий
світ" [1: 122].
Аналіз літератури з цієї проблеми показав, що естетичне виховання на уроках іноземної мови
здійснюється, по-перше, при формуванні навичок естетично сприймати мовознавчу інформацію; подруге, в роботі над розвитком уміння бачити красу слова; по-третє, у процесі вироблення навичок
зв’язного мовлення на основі кращих зразків літератури, музики, живопису; по-четверте, у вихованні
прагнення творити власне мовлення за законами краси. Дослідження вчених (Л.С. Виготського,
Є.П. Крупник, О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна) переконливо доводять, що завдяки творам
мистецтва відбувається активізація творчої діяльності. Унаслідок впливу художніх образів
гармонізується внутрішній світ людини, формується здатність сприймати і перетворювати дійсність
за законами краси. "Краса – могутній засіб виховання чутливості душі, – писав видатний український
педагог Василь Сухомлинський (1918 – 1970). – Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без
розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве
світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим
світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б
назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса
– це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе" [2: 414].
Свідоме естетичне сприйняття мистецтва можливе лише в юнацькому віці, коли вже належним
чином сформовані високі критерії оцінки мистецьких явищ, коли вже виробилися стійкі естетичні
смаки, естетичні погляди і уподобання. Молодші і середні підлітки ще не можуть всебічно оцінити
художній твір з позицій естетичного ідеалу.
Безперечно, одним із невичерпних джерел духовного розвитку учнів є поезія. Крім того, на уроках
іноземної мови поетичні твори вивчаються з практичною метою: для постановки та поліпшення
вимови, ілюстрації та запам’ятовування граматичного матеріалу, розвитку аудіювання та мовлення.
Аналіз поетичного висловлювання розвиває мислення школярів, учить їх міркувати, спонукає до
висловлення своїх думок, розвиває оціночне естетичне ставлення старшокласників до поезії. Адже
сприйняття поетичного твору є глибоко індивідуальним творчим процесом, це своєрідна взаємодія
двох особистостей: один нав’язує певні думки, естетичні переживання, почуття радості, захоплення
тощо; інший може приймати чи відкладати їх, вступати в уявну суперечку з поетом, або бути
байдужим до розмови. Проявляючи внутрішню активність, читач розвиває творчу уяву, в нього
народжуються нові думки і почуття.
Якщо розглядати вивчення англійської та американської поезії на уроках іноземної мови з погляду
його виховного естетичного впливу на старшокласників, то тут слід, перш за все, визначитися з такою
методикою аналізу поетичних творів, яка б сприяла саме розкриттю їх естетики, цим самим естетично
виховуючи учнів. Глибоке сприйняття поетичного твору досягається не тільки завдяки уважному
читанню тексту, а й унаслідок такого аналізу, який сприяє формуванню естетичних переконань, а
саме лінгвоестетичного аналізу. Основне завдання такого аналізу полягає у виявленні
узагальнюючого емоційного/естетичного смислу твору, розкриває реалізацію естетичних
можливостей мовних одиниць, виявляє їхню естетичну спрямованість для вираження ідейного змісту.
На уроках іноземної мови лінгвоестетичний аналіз поетичного твору підпорядкований
літературно-критичному аналізу. Без виявлення глибинних підтекстових значень, тобто без
© Сіваєва Н.П., Темченко Л.В., 2006
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з’ясування смислового аспекту тексту, не можна розкрити ні системи образів поетичного твору, ні
його ідейно-художнього змісту.
Поетичний текст характеризується цілою низкою властивих тільки йому ознак: високим ступенем
організації та інформованості, підвищеною її насиченістю, можливістю нарощувати семантичну
глибину через підтекст, багатозначністю поетичної структури вірша, поетичного образу тощо. Усе це
визначає методику аналізу поетичного тексту. Крім загальних методичних прийомів, доводиться
залучати історико-літературні біографічні матеріали, проводити розгляд авторської мовленнєвої
структури поетичного твору. Ритмо-метрична і звукова організація тексту вірша є насамперед
об’єктом літературно-критичного аналізу, однак відбір мовних засобів є важливим фактором
виховання естетичного смаку, розвитку образного мислення. Прийоми лінгвоестетичного аналізу
художнього тексту супроводжуються коментуванням слів, словосполучень, речень, з’ясуванням їх
значень. При цьому широко застосовують аудіозаписи віршів, записи поетичних творів, покладених
на музику, копії полотен живопису, графіки, зіставлення текстів різних поетів чи зіставлення двох
варіантів тексту вірша, диспут, рецензування тексту тощо.
Пропонуємо методику роботи над уривком з поеми Дж.Г. Байрона "Паломництво Чайльда
Гарольда", "Adieu. Adieu!", який доцільно використати під час вивченні теми "Famous People of Great
Britain" у 9 класі.
Перед тим як розпочати роботу з уривком, учитель повинен ознайомити учнів із життям і
творчістю поета, використовуючи при цьому портрет Дж.Г. Байрона та інші ілюстрації, пов’язані з
його життям та творчістю. Доречно було б повісити на дошці карту світу та разом з учнями визначити
маршрут подорожей Дж.Г. Байрона. Перед прочитанням вірша вчитель ставить наступні питання:
- Do you like to travel?
- Where did you travel?
- Did you ever travel on your own, without your parents?
- How did you feel leaving home? Were you scared? Did you miss home? Did you feel sorry to say
good-bye to your relatives and friends? Were you excited?
Після цього вчитель роздає учням ксерокопії вірша з його перекладом.
Далі вчитель вивішує декілька картинок на дошці. На одній із них зображений пароплав на
пристані, на іншій – потяг на пероні, а на третій – літак на злітній смузі. Перед прочитанням вірша
вчитель ставить перед учнями наступні завдання для перевірки розуміння змісту вірша:
- Listen to the poem and choose the picture which corresponds the most to the idea of the poem.
- Match the phrase in column A with its translation in column B.
Учитель читає уривок і перевіряє розуміння учнями його змісту (listening for general information).
Удруге вчитель зачитує уривок для перевірки розуміння учнями деталей (listening for details).
- Define the images drawn by the author.
- What style of language does the author use: literary, spoken, or archaic? Prove your answer with the
examples from the poem.
- Write down any three words from the poem which to your mind can describe its mood (e.g. I would
write down the word "sigh").
Після перевірки цих вправ учитель просить когось із учнів зачитати приклади літературного
перекладу цього уривка та порівняти їх з наступним обговоренням.
- What do you feel after listening to this poem?
- What words have you written down?
- Why these words and not the others?
- At home try to compose short poems with these words (just a couple of lines).
- What picture suits best to the poem? Why?
Учитель привертає увагу учнів до застарілих форм слів, які є притаманними поетичним творам
(наприклад, You, thee, Morrow, etc.), далі учні самостійно перечитують уривок. Опрацювавши звуки
та інтонацію для виразного читання, вчитель переходить до перевірки розуміння змісту та ідеї вірша,
що проводиться у формі бесіди. Учням пропонується обговорити такі питання:
- Read the title and say what the poem is about.
- Listen to the piece of music by Beethoven, Symphony No. 5 in C minor, and say whether it suits the
theme of the poem. Why or why not? What piece of music do you associate the poem with?
- Imagine you are the poet who leaves his Motherland for uncertain period of time. How would you
feel?
- What did the poet feel at that moment? How did he express it?
- Find the words in the text that show his feelings (e.g. fades over, sigh, shrieks, sets, follow, hail,
howls…).
- Divide the poem into two semantic fragments (according to the idea and the theme of the poem).
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Учні виділяють два семантичних фрагменти, перечитують перший із них, після чого описують,
якими мовними засобами автор передає свої почуття (sorrow, grief, sadness, homesickness, anxiety, etc.).
Далі учні перечитують другу частину тексту, емоційно забарвлену передчуттям майбутнього.
Вчитель запитує в учнів: When do you feel that way? E. g. Before the train starts, when we say farewell to
our native place and our friends we feel sorrow, sadness, homesickness, but when the train pulls out we feel
excitement because of the adventures awaiting for us in the future.
На наступний урок учням дається завдання вивчити уривок напам’ять. Вони декламують вірш на
уроці, вкладаючи власні переживання в слова автора. Потім учитель ознайомлює учнів з віршем
О.С. Пушкіна, який був написаний під упливом Байрона, "Погасло дневное светило".
Отже, знайомство старшокласників з англійською та американською літературою дає прекрасну
можливість для розвитку їх філологічного чуття та літературного смаку. Це дозволяє їм відчути
цінність слова, відповідальність при оперуванні словом, загострює їх здатність розуміти і відчувати
тонкі нюанси слова в кожній мові. А головне – англійська та американська поезія естетично виховує
старшокласників, вона розвиває їх інтерес до літератури, сприяє кращому розумінню культури
країни, мова якої вивчається, а також формує художній смак учнів.
Ми вважаємо, що такий вид роботи активізує творчу і мовленнєву діяльність учнів, розвиває їх
інтерес до літератури та вивчення мови.
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Сиваева Н.П., Темченко Л.В. Использование поэзии для формирования эстетических вкусов
учащихся средней школы на уроках иностранного языка.
В статье рассматривается вопрос об эстетическом воспитании школьников на уроках
иностранного языка с использованием поэтических произведений. Рассмотрены признаки, присущие
поэтическому тексту, предложена методика работы над ним. Приведен образец литературнокритического анализа отрывка из поэтического произведения.
Sivaeva N.P., Temchenko L.V. Using Poetry for the Formation of the Aesthetic Tastes of the Secondary
School Pupils at the Foreign Language Lessons.
The article deals with the problem of aesthetic education of pupils at foreign language lessons using poetry.
The features of poetic text are defined and the methodology of work with it is suggested. The example of the
literary-critical analysis of the piece of poetry is given.
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"
У статті подано категоріальний аналіз проблеми формування професійних інтересів учнів
професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки, встановлено взаємозв’язок
між поняттями "мотивація", "мотив", "інтерес", "професійний інтерес". Сформульовано означення
професійного інтересу як основної категорії дослідження.
У зв’язку з посиленням суспільних вимог до рівня освіченості, професіоналізму,
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на вітчизняному і світовому ринках праці, їх готовності
до професійного саморозвитку і самовдосконалення зростає потреба наукового та науковометодичного обґрунтування проблеми формування професійних інтересів учнів ПТУ в процесі їх
фахової підготовки з метою модернізації підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей
виробництва.
Проблема діяльності професійно-технічних закладів привертала увагу ряду дослідників. Різні її
аспекти знайшли своє відображення у багатьох напрямах: розвиток та особливості професійного
навчання (С. Батишев, Ф. Блинчевський, А. Найн, Н. Ничкало), розробка змісту, форм і методів
виробничого навчання та виховання учнів ПТУ (М. Макієнко, С. Шапоринський), професійна
підготовка учнів загальноосвітньої школи зарубіжних країн (Б. Мельниченко, Б. Омельяненко) та ін.
Отже, проблема діяльності професійно-технічних закладів освіти та професійної підготовки
робітничих кадрів охоплює широкий спектр питань. Проте проблема формування професійних
інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки на сучасному
етапі розвитку профтехосвіти є практично не розробленою і потребує всебічного, комплексного
вивчення. Одним із завдань у контексті дослідження зазначеної проблеми є уточнення педагогічної
сутності базових понять.
У психолого-педагогічній літературі зустрічаємо такі тісно пов’язані між собою поняття, як
"мотивація", "мотив", "інтерес". Окреслимо їх взаємозалежність.
Термін "мотивація" використовується в сучасній психології у двох значеннях: як система
факторів, що детермінують поведінку (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення та ін.), і як
характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні.
Оскільки нас цікавить сфера професійних інтересів, будемо використовувати поняття "мотивація" в
першому значенні. Таким чином, під мотивацією будемо розуміти сукупність причин психологічного
характеру, які пояснюють поведінку людини, її спрямованість і активність [1: 463].
У "Словнику іншомовних слів" термін мотив (фр. motif – ‘рухаю’) тлумачиться як спонукальна
причина, привід до будь-якої дії; довід на користь чого-небудь [2: 324]. У психології сутнісну
характеристику мотиву використовують у декількох значеннях. У "Психологічному словнику" під
редакцією А.В. Петровського цей термін визначається як: 1) "спонукання до діяльності, пов’язане з
задоволенням потреб суб’єкта". Таке визначення підтримується рядом авторів підручників з
психології [3; 4; 5; 6]; 2) предмет (матеріальний чи ідеальний), який спонукає і визначає вибір
спрямованості діяльності, заради якого вона здійснюється; 3) усвідомлювана причина, яка покладена
в основу вибору дій і вчинків особистості [3]. Р.С. Нємов мотивом називає стійку особистісну
властивість, яка внутрішньо спонукає до здійснення певних дій [1]. У радянській психології
(О.М. Леонтьєв, А.В. Запорожець) як загальний механізм виникнення мотиву розглядається реалізація
потреб на шляху пошукової активності і тим самим перетворення її об’єктів у мотиви, тобто предмети
потреб. Таким чином, розвиток мотиву відбувається через зміну і розширення кола діяльності, яка
перетворює предметну дійсність. Джерелом розвитку мотивів є процес суспільного виробництва
матеріальних і духовних цінностей [3].
Таким чином, термін "мотив" є більш вузьким поняттям, ніж термін "мотивація", оскільки
мотивація виражає систему детермінуючих факторів (у тому числі мотивів), а мотив указує на
причину, що спонукає до діяльності.
У педагогіці, залежно від досліджуваної проблеми, використовують відповідні психологічні
тлумачення мотиву. Наприклад, у педагогічній професійно-технічній літературі мотив, згідно з
О.С. Гребенюком, виражає спрямованість активності людини [7: 4]
Розглянемо деякі характеристики мотивів. Мотиви за способом сприймання поділяють на свідомі і
несвідомі, кожен з видів має свої характеристики. Структуру мотивів (за М.В. Гамезом,
І.А. Домашенко) представлено на схемі 1 [6: 61].
© Агапова М.Б., 2006
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мотиви
несвідомі
свідомі
особистість не усвідомлює, що спонукає її особистість усвідомлює, що спонукає її до до діяльності,
що є змістом її потреб
діяльності, що є змістом її потреб
види
установки,
потяги

ІНТЕРЕСИ,
переконання,
прагнення
Схема 1. Структура мотивів за рівнем спрямованості

Зі схеми видно, що інтерес, як ключове поняття нашого дослідження, є компонентом свідомих
мотивів. Зміст поняття інтерес не є чітко визначеним. Інтерес вивчається у різних галузях знань, у
кожній з яких має свої характеристики і класифікації.
У "Філософському словнику" І.Т. Фролова (1981 рік) інтерес (лат. interest – мати значення)
визначається як: 1) поняття, що характеризує об'єктивно значиме, необхідне для індивіда, колективу,
класу, нації, суспільства в цілому; 2) породження об'єктивних соціальних умов, що визначають
відповідну спрямованість волі і дії людей [8]. У перевиданому "Філософському словнику"
І.Т. Фролова (2001 рік) термін інтерес означає "причину дій індивідів, соціальних спільнот (класу,
нації, професійної групи), яка визначає їх соціальну поведінку" [9]. Згідно з "Психологічним
словником" за ред. В.І. Войтка у філософії інтерес трактується як "об’єктивно зумовлений мотив
діяльності суб’єкта" [10].
У філософському розумінні інтерес тієї чи іншої соціальної спільноти, перш за все,
обумовлюється її станом у суспільстві, що, у свою чергу, залежить від економічних відносин. Інтерес
спрямований не стільки на предмет задоволення, скільки на ті соціальні інститути, заклади, норми
взаємовідносин у суспільстві, від яких залежить розподіл предметів, цінностей, що забезпечують
задоволення потреб [9]. У філософській літературі при розв’язанні питання щодо класифікації
інтересів виділяється декілька найбільш суттєвих ознак. Інтереси розрізняються за ступенем
загальності (індивідуальні, групові, суспільні), за своєю спрямованістю (економічні, політичні,
духовні), за характером суб’єкта (класові, національні), за ступенем усвідомленості (діючі стихійно і
на основі розробленої програми), за можливістю їх здійснення (реальні і нереальні), за відношенням
до об’єктивної тенденції суспільного розвитку (прогресивні, реакційні, консервативні) [9].
Згідно зі словником С.У. Гончаренка, у соціологічному контексті під інтересом розуміють
об’єктивну причину діяльності суб’єкта (окремої людини, класу, суспільства), спрямованої на
задоволення певних потреб [11: 130].
У психологічних словниках поняття "інтерес" (від лат. interest – важливий, значущий) розглядають
як: 1) форму прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення
цілей діяльності і тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і
глибокому відображенню дійсності [12; 3]; 2) одну з форм спрямованості особистості: забарвлене
позитивною емоцією зосередження уваги на певному феномені. Інтерес – прояв не тільки
пізнавальної, але й інших потреб [13]; 3) одну з форм спрямованості особистості, забарвлену
позитивною емоцією, пов’язану з проявом пізнавальної потреби [6]; 4) мотив або мотиваційний стан,
який спонукає до пізнавальної діяльності [14], та ін.
У педагогічній довідниковій літературі досить часто використовують психологічні означення
терміна "інтерес". Водночас у педагогіці термін "інтерес" розглядають як: активну спрямованість
людини на той чи інший предмет або явище дійсності, пов’язану з позитивними емоціями ставлення
до пізнання, до оволодіння тією чи іншою діяльністю [15]; спрямованість ставлень до пізнання і
діяльності [18]; пізнавально-емоційне ставлення до діяльності [19]. Оскільки психологічний аналіз
терміна "інтерес" широко використовується і в педагогічній науці, вважаємо за доцільне
використовувати це поняття у психолого-педагогічному контексті. Використання поняття інтересу в
авторській науковій педагогічній літературі можна представити в таблиці 1.
Таким чином, "інтерес" є складною і багатогранною категорією. Інтерес формується і розвивається
в процесі різних видів діяльності: ігрової, навчальної, трудової, суспільної – і залежить від умов її
життя, навчання і виховання. Отже, інтерес завжди має вибірковий характер і відіграє виняткову роль
у виконанні будь-якої діяльності людини. Він є одним з найбільш суттєвих стимулів нагромадження
людиною знань, розширення її світогляду, підвищення пізнавальної активності, а також важливою
умовою творчого ставлення до роботи й навчання.
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Таблиця 1
Основні авторські підходи до визначення поняття "інтерес"
Основа тлумачення
(інтерес це...)
мотиваційний стан
емоційний вираз
ставлення
пiдвищений прояв уваги

Загальний зміст тлумачення
- пізнавального характеру, який, як правило, не пов’язаний
безпосередньо з якою-небудь однією, актуальною в певний
момент часу потребою (Р.С. Нємов)
пізнавальних потреб людини (М.І. Макієнко)
- пізнавально-емоційне (О.І. Заболотнєв, К.Г. Ішбаєв)
- пізнавальне до навколишнього світу і діяльності
(М.Р. Щукін)
до оволодiння спецiальними знаннями, умiннями,
навичками, що задовольняють потреби, вiдповiдають мотивам i
супроводжуються позитнвними емоцiями (Б.Ф. Ведмеденко)

Інтересу притаманні певні характеристики. У психолого-педагогічній літературі існують декілька
класифікацій інтересів. За С.Ю. Головіним [12], інтереси класифікуються за наступними ознаками: за
змістовністю, тобто за їх предметним віднесенням; за метою (неопосередкований і
опосередкований); за широтою предметного змісту; за глибиною, тобто за їх укоріненням в системі
відношень потреб особистості; за стійкістю, яка виражається в тривалості його збереження і його
інтенсивності. На думку С. Коваленко [15], інтерес можна систематизувати за такими ознаками:
зміст; обсяг; стійкість; сила і дієвість.
Класифікацію інтересів, запропоновану М.В. Гамезом та І.А. Домашенко [6] представлено у
вигляді схеми (див. схему 2)
ІНТЕРЕСИ
зміст
І. характеризується
певною спрямованістю
Виділяють матеріальні,
загально-політичні,
професійні,
пізнавальні, спортивні
інтереси та інші

мета

широта

І. має неопосередкований (І.
до самого процесу
діяльності) і
опосередкований (І.
до результату
діяльності) характер

І. можуть бути
сконцентровані в
одній області або
розподілені між
декількома
об’єктами

стійкість
І. характеризу
ються різною
тривалістю і
збереженням

Схема 2. Класифікація інтересів
Таким чином, основні види інтересу в різних класифікаціях, представлених у педагогічній та
психологічній літературі збігаються, що підтверджує доцільність використання поняття інтересу в
психолого-педагогічному контексті і дає змогу використовувати в нашому дослідженні.
Оскільки інтерес характеризується певною спрямованістю, то за змістом виділяють такий вид
інтересу, як професійний (див. схему 2). Зауважимо, що поняття професійного інтересу
використовується, як правило, в педагогічній літературі. У словниках інших дисциплін, зокрема
зазначених вище, цей термін не відзначено. Розкриємо зміст цього поняття.
Професійні інтереси (від лат. profіteor – оголошую своєю справою й іnterest – важливо) – це:
спрямованість особистості на оволодіння обраною професією в процесі усвідомлення її суспільної і
особистої значущості і привабливості [11: 130]; (-технічні) таке ставлення до праці і знань, яке
виражається в спрямованості мислення, почуттів і волі до певної виробничої діяльності, до оволодіння
глибокими знаннями, гнучкими вміннями і міцними навичками в певній діяльності [18: 292].
Професійний інтерес виражається в намірі глибше пізнати свою професію, у сумлінному ставленні
до оволодіння професійними вміннями і навичками, у психологічній і практичній готовності
працювати за обраною професією [11: 130]. У ряді інших форм мотивації, пов'язаних з перетворенням
предмета діяльності, професійні інтереси за механізмами емоційного задоволення пов'язані не стільки
з продуктом, чи результатом діяльності, скільки з процесом. Характерно, що їх задоволення не
призводить до психологічного насичення, оскільки вони підтримуються самоціннісними
переживаннями захоплення.
Взаємозв’язок понять "мотивація", "мотив", "інтерес", "професійний інтерес" представимо у
вигляді схеми (див. рис.1)
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мотивація

мотив

інтерес

професійний інтерес

Рис.1. Взаємозв’язок понять "мотивація", "мотив", "інтерес", "професійний інтерес"
Оскільки мотивація являє собою сукупність мотивів, які спонукають людину до активної
діяльності, а мотив – це спонукання до діяльності, пов’язане з задоволенням певної потреби, то, отже
(див. рис.1), професійний інтерес будемо вважати елементом професійної мотивації й одним з мотивів
навчально-виробничої діяльності.
Таким чином, у нашому дослідженні під професійним інтересом будемо розуміти мотиваційний
стан, який спонукає особистість до певної виробничої діяльності.
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Агапова М.Б. Категориальный анализ понятия "профессиональный интерес учащихся
профессионально-технических учебных заведений".
В статье подается категориальный анализ проблемы формирования профессиональных интересов
учащихся профессионально-технических учебных заведений в процессе профессиональной
подготовки, устанавливается взаимосвязь между понятиями "мотивация", "мотив", "интерес",
"профессиональный интерес". Сформулировано определение профессионального интереса как
основной категории исследования.
Agapova M.B. The categorial analysis of the concept "vocational school students professional interest".
The article analyses the problem of forming vocational school students’ professional interests in the process
of professional training; defines the interrelation between such concepts as "motivation", "motive",
"interest", "professional interest". The definition of professional interest as the basic category of research is
suggested in the article.
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ПОЧАТКОВА НАРОДНА ШКОЛА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. :
РЕТРОСПЕКТИВА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ
У статті розкриваються етапи становлення початкової народної школи в період кінця ХІХ –
початку ХХ століття. На основі аналізу історико-педагогічної літератури та сучасних педагогічних
досліджень автор робить спробу довести, що становлення і розвиток освіти серед широких
народних мас у зазначений період відбувалися вкрай поволі та з великим опором з боку уряду. Проте
цьому процесу сприяло розуміння народних вчителів необхідності освіти всього населення.
На сучасному етапі розвитку людство переживає процес глобалізації, який стосується усіх сфер
суспільного життя. Нова реальність вимагає формування нової особистості. І одну з провідних ролей
у цьому процесі відіграє освіта. Становлення освітньої системи в Україні сьогодні вимагає
дослідження історичного стану розвитку теорії й практики виховання і навчання нового покоління на
різних етапах розвитку людського суспільства.
60-ті рр. ХІХ століття виявилися переломним періодом в історії педагогічної думки та школи.
Визрівання капіталістичного устрою в надрах феодального ладу призвело до глибокої кризи всієї
феодально-кріпосницької системи, яскравим проявом якої був суспільно-педагогічний рух другої
половини 50-х – початку 60-х років ХІХ століття. Ця епоха є одною з яскравих сторінок в історії
вітчизняної педагогіки, що спонукає багатьох вчених до її вивчення [1; 2; 3].
Для розуміння сутності початкової народної школи кінця ХІХ – початку ХХ століття і розв’язання
цілого ряду сучасних проблем підготовки вчителя початкової школи розглянемо історію її
становлення та розвитку в системі освіти України того часу.
Ідея навчання селян грамоті висувалася багатьма прогресивними педагогами і громадськими
діячами ще на початку ХVІІІ століття. Не зважаючи на вкрай реакційну політику царського уряду в
галузі народної освіти, потреба в освічених працівниках сприяла виникненню та розвитку деяких
типів шкіл і для селянських дітей.
Уже в дореформеному селі існували нечисленні приходські училища, що знаходилися під опікою
священиків та поміщиків, а також повітові сільські училища, що задовольняли потреби міністерств та
відомств писарями, землемірами, урядниками й іншими службовцями нижчої кваліфікації. Найбільш
поширеними стали училища повітового відомства і міністерства державного майна, завдяки яким
письменність повітових та державних селян була дещо вищою, ніж у маєтках поміщиків. Заснування
шкіл у маєтках поміщиків повністю залежало від матеріального стану і бажання їх власника. Сільські
школи, організовані окремими поміщиками, призначалися здебільшого для дворових селян, що були
зайняті в сфері обслуговування і потребували елементарної письменності (лакеї, старости і т.д.).
Частково потреба в письменних селянах задовольнялася за допомогою священиків, дяків,
відставних солдат, які створювали невеликі школи грамоти у своїх будинках або найнятих
приміщеннях. Створення шкіл для селян зустрічало серйозні перепони з боку царського уряду і
дворянства, тому серед кріпаків письменними були одиниці.
Розвиток нового суспільного устрою (капіталістичного) диктував, відповідно, нові вимоги.
Об’єктивно виникла потреба в підвищенні культурного рівня і грамотності широких верств
населення, які мали сформувати новий клас – трудящих. Але поширення в народі знань та освіти
могло стати причиною незадоволеності існуючим суспільним ладом. Тому царський уряд усіма
засобами обмежував освіту робочих та селян. Однак неузгодженість між освітніми потребами
населення і концепцією розвитку освіти з боку Міністерства Народної Освіти змусила уряд іти на
деякі поступки в галузі народної освіти.
Однією з буржуазних реформ самодержавства, що мала на меті пристосувати самодержавнокріпосницький устрій до потреб капіталізму, було створення земств, до компетенції яких входило
піклування про народну освіту. "Положенням про земські установи", що було затверджене 1864 року,
витрати на народну освіту були віднесені до числа необов’язкових і земства не мали права втручатися
у навчально-виховний процес школи всупереч бажанню уряду. Саме в галузі освіти земська
діяльність виявилась найбільш успішною[4].
Суспільно-педагогічний рух 60-х років ХІХ століття з особливою силою висунув ідею
всезагальної освіти і пов'язану з цим проблему загальноосвітнього характеру школи. Демократично
налаштовані кола російського суспільства приділяли велику увагу організації початкової народної
школи і створенню сприятливих умов для її розвитку.
© Андрійчук Н.М., 2006
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У період 60 – 70-х років ХІХ ст. загально-педагогічний рух зосередив свою основну увагу на
найбільш слабкій її ланці народної школи у системі російської освіти – початковій школі. Відповідно
до загального змісту буржуазно-демократичних вимог питання про народну школу ставилося: поперше, у політичній площині як право розкріпаченого народу на освіту; по-друге, у просвітительській
площині як духовне та розумове розкріпачення народу; по-третє, у педагогічній площині як пошуки
оптимального педагогічного рішення просвітительських і власне педагогічних завдань.
Політичний характер вимог прогресивної спільноти в галузі народної освіти – відмова від станової
школи, усунення урядового бюрократичного апарату від участі у справі освіти народу, створення
народної суспільної школи, а не державної – змусив уряд прийняти більшість цих вимог. "Положення
про початкові народні училища" 1864 року декларувало право народу на освіту на всіх її ступенях і
право громадськості на участь у створенні та керівництві народною школою. Однак декларація цих
прав була лише короткочасною поступкою визвольному руху, спрямованою на нейтралізацію
загальнопедагогічного руху.
Законодавчо затвердивши народну школу, уряд не включав коштів на її утримання у кошторис
державних витрат. Відмовившись від фінансової участі у справі розвитку системи початкової освіти
та законодавчо допускаючи до неї спільноту в особі земства, уряд переклав фінансові та організаційні
питання на громадську ініціативу. Питання про те, бути чи не бути початковій народній школі,
спиралося, насамперед, на фінансовий стан громади. Для розвитку мережі народних шкіл потрібні
були чималі кошти. І у земства, як органа місцевого самоуправління, ці кошти знайшлися. Потяг до
освіти, що прокидався серед народних мас, змушував земства йти на будь-які поступки заради
відкриття шкіл [5].
За підпорядкуванням і, відповідно, фінансуванням початкові училища поділялися на земські,
міські, міністерські, заводські (фабричні), залізничні, церковнопарафіяльні. Зростання потягу народу
до освіти, значні матеріальні вкладення земств і сільських товариств у шкільне будівництво
забезпечили швидкий розвиток земської школи. Налякане розмахом суспільної та народної
ініціативи, самодержавство в кінці 60-х років змінює ставлення до народної школи. У рескрипті
25 грудня 1873 року на ім'я міністра народної освіти Олександр II закликав дворянство "стати на
варті народної школи". 14 лютого 1874 року міністр народної освіти Д.О. Толстой вніс у Державну
раду проект нового "Положення про початкові народні училища", до обговорення якого
громадськість вже не залучалася. 25 травня 1874 року проект був затверджений імператором.
"Положення" 1874 року докорінно змінило управління початковою народною школою, практично
поставивши її в безпосереднє підпорядкування місцевим органам Міністерства народної освіти –
дирекціям народних училищ. Проте всі спроби самодержавства припинити процес зміцнення і
розвитку земської школи зазнали поразки. Воно не змогло стримати розвиток народної школи, не
дивлячись на всі введенні обмеження, що її сковували [6].
Загалом структура початкової освіти після реформ 60-х років складалася зі шкіл трьох ступенів.
До шкіл першого ступеня належали однокласні училища, які були нижчою елементарною школою.
Однокласними були велика частина земських, церковноприходських і міських шкіл. Термін навчання
у них, звичайно, встановлювався трирічний, в однокласних церковноприходських школах –
дворічний. До шкіл другого ступеня початкової освіти належали двокласні училища. Навчальний
курс першого класу двокласних училищ був таким само, як і в однокласній школі. Другий клас (із
дворічним терміном навчання) давав додатковий курс початкової освіти, до якого входили Закон
Божий, російська граматика, історія, географія Росії, арифметика, основи геометрії й креслення,
відомості про природознавство. До шкіл третього (й останнього) ступеня початкової школи належали
багатокласні училища. До них відносилися в основному повітові та міські училища. У школах цього
типу всі предмети курсу початкової освіти викладалися більшим обсягом. Термін навчання у
повітових училищах був трирічний, а в міських – шестирічний [7].
Розвиток земської сільської школи і зростання її популярності серед селян стали причиною
занепокоєння правлячих верств, які бачили, що земська школа має несприятливий вплив на сільське
населення. На початку 80-х років XIX століття уряд і Міністерство освіти вирішили радикально
змінити положення народної освіти за допомогою духівництва, протиставивши земській
церковноприходську школу. Основна мета цього типу шкіл полягала в тому, щоб розповсюджувати
серед народу вчення віри і моральності, вселяти любов до церкви і богослужіння.
Протягом усього періоду існування земських і церковно-приходських шкіл між ними відбувалася
вперта і безперервна боротьба. Земства скаржилися, що духівництво навмисно перешкоджало
зростанню земських сільських шкіл, не даючи згоди на їх відкриття або переконуючи селян замінити
земську школу церковно-приходською. За змістом, методами і результатами роботи сільська
церковно-приходська школа багато в чому поступалася земській. Рівень підготовки випускників
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церковних шкіл був дуже низьким. Багато хто з них майже не вмів писати, вирішити простого
арифметичного завдання [3].
Відповідно до Положення 1869 року, Інструкцією Міністерства освіти 1875 року поряд із
земськими та церковноприходськими школами існували міністерські училища, які повинні були
служити зразком для інших у педагогічному відношенні. Вони насаджувалися також на противагу
земській школі і мали проводити в народну школу ідеї офіційної педагогіки, вказуючи земській школі
потрібний уряду напрям у навчанні та вихованні дітей. Міністерські зразкові училища відкривалися у
великих селах і так само, як решта типів сільських шкіл, утримувалися за рахунок місцевого
населення. Хоча ці училища повинні були служити зразком для земських шкіл, вони, за словами
прогресивного діяча народної школи Н.В. Чехова, часто були їх "блідою копією". Програми зразкових
училищ не відповідали вимогам життя і потребам сільського населення, будь-які нововведення в
організації навчання впроваджувалися поволі й обережно.
Разом з організованими школами в селах продовжували існувати школи грамоти, що відіграли
велику роль у розповсюдженні письменності серед селян. Проте в кінці XIX століття уряд
вирішив використати їх як засіб обмеження рівня освіти селян і звести навчання до елементарної
грамоти і етично-релігійного виховання, а тому передав їх під опіку Священного Синоду. Термін
навчання у такій школі не перевищував один – два роки. Зміст навчання включав навчання читанню
Часослова і Псалтиря, співу молитов. Далі за ступенем важливості було читання цивільного друку,
письмо і початкове обчислення [7]. Випускники цих шкіл одержували дуже низький рівень знань.
Багато хто з них ледве читав і майже не умів писати.
Одним із засобів впливу царського уряду і духівництва на загальноосвітній характер навчання
дітей була професіоналізація сільської школи. Царський уряд вбачав у школі, яка навчала народ
надмірно роздумувати і "філософствувати", загрозу державному устрою і тому намагався
максимально обмежити її загальноосвітній характер. Боячись народу, здатного мислити, вони
наполягали на ранній професіоналізації шкільного навчання, що відволікала дітей від загальної
елементарної освіти і розвитку. Проти професіоналізації початкової школи виступали всі прогресивні
педагоги і діячі освіти. Так, відомий методист початкової школи М.Ф.Бунаков писав, що селяни були
далекі від тієї вузькоутилітарной практичності, яку прагнули нав'язати народній школі. Він довів
принципову відмінність між загальноосвітньою і професійною школою, а також залежність
професійної освіти від загальноосвітньої підготовки як необхідного фундаменту професійної
досконалості [8].
Рішуче виступали проти професіоналізації початкової школи Д.І. Тихомиров, В.П. Вахтєров та
інші прогресивні педагоги. Без належної загальноосвітньої підготовки, вказували прогресивні
педагоги, всі професійні навчальні заклади не дадуть бажаних результатів, оскільки малорозвинені
селяни і ремісники не зможуть по-справжньому вести й удосконалювати своє господарство.
В.П. Вахтєров, наприклад, вважав, що не існує такої професії, в якій не вимагалося б того, що ставить
собі на меті загальноосвітня народна школа, оскільки спостережливість, здоровий глузд та освіченість
потрібні всім [9].
Виступаючи проти професіоналізації навчання у народній школі, передові педагоги і народні
вчителі звертали особливу увагу на тісний зв'язок загальноосвітньої підготовки з життям і практикою
селянських дітей. Вони відзначали, що багато фактів і явищ, що висловлювалися на сторінках
допущених в народну школу офіційних підручників, часто виявлялися непосильними для школярів,
оскільки матеріал, що пропонувався, не враховував їх життєвого досвіду і особливостей розвитку.
Відмовляючись від офіційної педагогіки з її формалізмом і відірваністю від життя, багато сільських
вчителів будували навчання на основі зв'язку навчального матеріалу з навколишнім життям і
практичним досвідом учнів.
Таким чином, становлення початкової народної школи кінця ХІХ – початку ХХ століття в системі
освіти України відбувалося в умовах жорсткого протистояння. Ні уряд, ні церва не заохочували
розповсюдження освіти серед селян, вбачаючи у цьому загрозу існуючому режиму, і тому робили все
можливе для того, щоб зашкодити розвитку народної школи. Але завдяки самовідданій роботі
вчителів народних шкіл, які досить часто виконували не тільки свої безпосередні обов’язки, а й,
наприклад, санітарно-оздоровчу роботу серед населення, суспільну роботу по організації народних
бібліотек, дореволюційна народна школа мала певні успіхи та досягнення.
Розглянувши початкову народну школу кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело загальної освіти
для селян, предметом нашого подальшого дослідження є "народний вчитель", зокрема особливості
його педагогічної та загальнопросвітницької діяльності.
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Андрийчук Н.М. Начальная народная школа конца ХІХ – начала ХХ века:
ретроспектива её становления.
В статье раскрываются этапы становления начальной народной школы в период конца ХІХ – начала
ХХ века. На основе анализа историко-педагогической литературы, а также современных научных
исследований автор делает попытку доказать, что становление и развитие образования среди
широких масс в указанный период происходило очень медленно и с большим сопротивлением со
стороны правительства. Но данному процессу способствовало понимание народных учителей
необходимости образования всего населения.
Andriychuk N.M. National Primary School of the end of the 19th – the beginning of the
20th centuries: retrospective view of its formation.
The article reveals periods of national primary school formation in the period of the end of the 19th – the
beginning of the 20th centuries. On the basis of historical-pedagogical literature and modern scientific
research analysis the author tries to prove that the formation and the development of education nationwide
in the period indicated took place very slowly and with great resistance from the government side. But this
process was promoted by people’s teachers understanding the necessity of education for all the population.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглянуто особливості формування інтелектуальних умінь у процесі вивчення мовнолітературних дисциплін у загальноосвітній школі.
Проблема формування інтелектуальних умінь досліджувалася загалом на базі природничоматематичних наук. Сучасні підходи до формування інтелектуальних умінь на уроках природничих
дисциплін розглядали С.У. Гончаренко, Ю.І. Мальований, Н.М. Бібік, Л.Л. Момот, А.В. Степанюк.
Дидактичний аспект формування інтелектуальних умінь на уроках мовно-літературних дисциплін
частково аналізували науковці М.С. Вашуленко, О.М. Бєляєв, Н.Й. Волошина, В.С. Скуратівський,
А.Й. Капська, Є.А. Пасічник. Водночас проблема формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів мовно-літературного аспекту в педагогіці й досі
залишається малодослідженою.
Постійне оновлення та відтворення інтелектуального потенціалу вимагає розробки принципово
нової концепції розвитку учнівської молоді, конструювання спеціальних програм і технологій.
Соціальне замовлення – стати у третьому тисячолітті державою інтелектуальних ідей і технологій –
вимагає нової теорії освіти інноваційного характеру, компонентами якої є сучасні філософські,
аксіологічні, семантичні, фізіологічні, психолого-педагогічні погляди на людину.
На сучасному етапi розвитку педагогiчної науки процес формування iнтелектуальних умiнь
старшокласникiв викликає пiдвищений iнтерес у багатьох викладачiв i науковцiв. Дослiдження
психологiв, педагогiв, фiзiологiв дають можливiсть з’ясувати механiзми створення та функцiонування
операцiйних знарядь iнтелекту особистостi й обгрунтувати педагогічні умови реалiзацiї навчальнопiзнавальної дiяльностi учнiв сучасної загальноосвiтньої школи.
Зарубіжні дослідники цієї проблеми (Глен Доман, Д. Фітцпатрік) підкреслюють велике значення
широкого інтелектуального розвитку особистості. Існує майже 1000 визначень інтелекту залежно від
базових категоріальних засад цього поняття. Д. Фітцпатрік вважає, що інтелект уміщує візуальні,
слухові і мовні аспекти пізнання. Вітчизняні психологи під інтелектом розуміють систему психічних
процесів.
Прихильниками системи розумового розвитку у процесi навчання були вiдомi педагоги минулого:
Платон, Аристотель, Я.А. Коменський, Й.Ф. Герберт, Й. Песталоццi, М. І. Пирогов, Ж.-Ж. Руссо,
Дж.Д’юї, П.П. Блонський, К.Д. Ушинський та iншi.
В окремих дослiдженнях сучасних психологiв та педагогів – Л.С. Виготського, І.Д. Беха,
Ю.К. Бабанського, Л.В. Занкова, В.В. Давидова, І.А. Зазюна, І.Я. Лернера, В.Ф. Паламарчук,
М.Н. Скаткiна, О.Я. Савченко, В.О. Сухомлинського, Ж. Пiаже, Р. Стернберга, Х. Гарднера – розкритi
основнi процеси та рушiйні сили розумового розвитку, подаються загальнi вимоги до шкiльної освiти
та навчальних програм. Автори довели, що розумовий розвиток є неперервним процесом, який
здiйснюється у навчаннi, пiзнавальнiй дiяльностi, рiзних життєвих ситуацiях. Однак iнтенсивнiше цей
процес проходить пiд час активного засвоєння та творчого використання знань, тобто в актах, що
мiстять цiннi операцiї для розвитку розуму.
У масовій шкільній практиці ця проблема вирішується недостатньо. Серед можливих засобів
розвитку інтелектуальних умінь у процесі навчання вчителі використовують лише окремі види
творчих завдань. Недостатня увага приділяється можливостям формування інтелектуальних умінь під
час вивчення мовно-літературних предметів. Актуальність зазначеної проблеми, її недостатнє
теоретичне опрацювання і незадовільна реалізація у шкільній практиці вимагають більш ґрунтовного
аналізу та пошуку шляхів розв’язання.
Пiд iнтелектуальними слід розуміти такi вмiння, що забезпечують функцiонування iнтелекту як
iнтегрального утворення в особистостi. Виділяємо їх в окремий щабель iндивiдуального досвіду
старшокласника. На основі досліджень В.Ф. Паламарчук узагальнюємо перелiк необхiдних та
достатнiх інтелектуальних умінь [1: 55].
Структура вмiнь досить складна, вона мiстить iнтелектуальний, регулюючий та виконавчий
компоненти. В основі iнтелектуальних умінь лежить система iнтелектуальних дiй, що складається з
логічних мисленнєвих операцiй (прийомiв): аналiз, синтез, узагальнення, абстрагування, порiвняння,
конкретизацiя, знаходження зв’язкiв. З’ясувавши операцiйний склад поданих iнтелектуальних умінь,
треба зазначити, що їх структура є системою вищого порядку, що повинна формуватися на грунтi
елементарних, емпiричних умiнь [2: 15].
© Башманівський О.Л., 2006
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Інтелектуальні вміння

Сприймання й
осмислення інформації
аналіз і виділення
головного

порівняння

конкретизація

Трансформація знань,
умінь, навичок
вивчення понять,
оцінка

Творчі уміння

моделювання

узагальнення і
систематизація

прогнозування

доведення і
спростування

"проблемні" вміння

Інтелект учнів формується за такими етапами:
- нагромадження (акумуляція) досвіду інтелектуально-творчої діяльності;
- мотивація, діагностика, усвідомлення;
- застосування;
- практика;
- узагальнення;
- перенесення у нові умови.
Вибір методів роботи залежить від віку учнів, їхнього розвитку, інтересів, характеру навчальних
матеріалів, а також від майстерності вчителя. У початковій школі основними є методи ігор і вправ, в
основній – евристичні, проблемні методи, групова робота й тренінг. У старших класах – дослідницькі
методи, орієнтовані на майбутню професію.
Основними рисами iнтелектуальних умiнь є плановiсть, прогресивнiсть, практична спрямованiсть,
злиття розумової та практичної дiяльностi, варiативнiсть способiв досягнення мети. Існує зв’язок
iнтелектуальних умiнь зi знаннями та навичками, iншими групами вмiнь – загальнонавчальними,
дослiдницькими, експериментальними, узагальненими, пiзнавальними.
Практична робота під час формування інтелектуальних умінь доводить, що iнтелектуальнi вмiння
стають надбанням старшокласника у досить широкiй та стiйкій формі за умови реалiзацiї зростання в
нього критичностi, самостiйностi, продуктивностi, гнучкостi власного мислення. Сформованi
iнтелектуальнi вмiння сприяють досягненню максимальних результатiв за мінiмальної затрати часу,
дозволяють оперативно та чiтко керувати процесом навчання. Iнтелектуальнi вмiння здійснюють
вплив на розвиток активностi та творчостi учня на кожному етапi навчання. А за оптимального
врахування кiлькiсних та якiсних чинникiв у засвоєннi опорних знань та iнтелектуальних умiнь
зростає питома вага самостiйної пiзнавальної дiяльностi учня.
Виходячи з досвіду роботи в ЗОШ № 5, зазначимо, що починати формування інтелектуальних
умінь учнів на уроках потрібно з розробки системи вправ, які сприяють формуванню цих умінь.
Проводячи заняття, варто приділяти увагу навчанню учнів виділяти головне, бо це своєрідний
компас у світі інформації. Наприклад, у процесі роботи над аналізом літературного твору можна
запропонувати таку послідовність дій для виділення головного:
1. Визначити предмет думки (про що йдеться).
2. Знайти ключові слова і поняття.
3. Виділити головне від другорядного (провести відбір матеріалу).
4. Позначити в тексті смислові опорні пункти.
5. За цими пунктами коротко переказати про головне.
Допомагають також виділити головне вправи на складання заголовків до текстів, планів, тез,
опорних конспектів, схем, моделей; дидактичні ігри.
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Важливе значення для розвитку інтелектуальних умінь має також порівняння. Адже пізнання
людини базується на порівнянні, воно є основою усіх методів творчої діяльності. На уроках
української літератури при виборі вправ для вдосконалення цього вміння потрібно враховувати те, що
особливо значну роль має порівняння на етапі осмислення інформації – допомагає становленню
зв’язків з практикою. Для вироблення цього вміння необхідно ознайомити учнів з правилами й
вимогами до об’єктів порівняння:
1. Порівнювати можна лише однорідні об’єкти.
2. Спільне в порівнянні можна встановлювати, коли їх щось відрізняє.
3. При порівнянні нескладного явища корисно вводити третій, контрастний об’єкт.
Визначення понять, оцінка – важливі вміння, що формуються за допомогою трансформації знань.
Ці вміння закладаються шляхом усвідомлення літературних та мовознавчих термінів.
Узагальнення, як правило, є дидактичною метою навчальних завдань при повторенні, перевірці
знань, умінь та навичок. Узагальнюючі проблемні завдання сприяють розвитку вмінь розрізняти
протиріччя, розв’язувати проблему. Сформулювати правильно проблему означає забезпечити її
рішення. Вирішення проблем, особливо в процесі вивчення гуманітарних предметів, сприяє
формуванню філософських узагальнень. У цьому полягає не тільки розвивальна, а й виховна роль
наукових узагальнень, що активно сприяють виробленню наукового світогляду, підвищенню виховної
ролі навчання.
За особливостями процесу й кінцевого результату конкретизації розрізняють два її способи:
теоретичний та емпіричний. Теоретична конкретизація створюється словесними засобами, а
емпірична здійснюється чуттєво-наглядними (безпосередньо спостерігаючи за предметами, діями з
ними, ілюстраціями, таблицями, малюнками тощо). Застосування способів конкретизації в навчанні
залежить від багатьох дидактичних факторів: змісту навчального матеріалу, пізнавальних та вікових
можливостей учнів
тощо. Наприклад, якщо в початкових і середніх класах ми ширше
використовуємо наочність і реальні предмети з метою емпіричної конкретизації, то в старших класах
звертаємо увагу на роль мислительної (теоретичної) конкретизації. Для успішної конкретизації
необхідно врахувати такі дидактичні показники: інформованість методу, прийому, який
застосовується, ступінь відомості, труднощі способу діяльності для учнів, варіативність вправ.
Головними методами є семінари, дискусії та навчальні проекти.
Велика роль моделювання при проблемному навчанні в старших класах допомагає учням
зрозуміти складність і суперечливість життя, допомагає зміцнити світоглядні позиції. Модель є тією
крапкою, з якої починається рух думки учнів до вирішення проблеми. Якщо в середній ланці
застосовуємо моделі в евристичній бесіді, то в старших класах моделі вже можуть служити центром
проблемного викладання матеріалу вчителем на факультативних заняттях. Моделювання підвищує
здатність до засвоєння складних теоретичних знань, викликає інтерес до самого процесу пізнання,
розвиває творче мислення учнів. Евристичні і прогностичні функції моделювання розширюються,
якщо цей спосіб пізнавальної діяльності застосовується не як ізольований засіб, а у складі системноструктурного методу пізнання.
Уміння прогнозувати певні події або факти допомагає учням на заняттях літературного гуртка.
Для того, щоб допомогти сформувати ці вміння, ми пропонуємо такі завдання: "Закінчи твір",
"Придумай інший фінал", "Напиши продовження твору" тощо.
Для вироблення проблемних умінь на уроках мовно-літературних дисциплін потрібно
використовувати методи інтенсифікації розумової праці, зокрема інтерактивні методи, які
характеризуються колективною творчістю задля вирішення якоїсь складної проблеми. У пошуках
істини учасники зустрічі розмірковують над певною проблемою, доповнюють один одного,
підхоплюють і розвивають корисні ідеї, виявляють свої творчі здібності.
Отже, важливість формування інтелектуальних умінь у процесі вивчення мовно-літературних
дисциплін є беззаперечною. І подальша робота в дослідженні цієї проблеми має полягати в розробці
конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методів формування
інтелектуальних умінь старшокласників; розробці технології формування інтелектуальних умінь
старшокласників на уроках мовно-літературних дисциплін. Зміст освіти має будуватися на моделях
загальнонаукового та культурознавчого характеру й слугувати розвитку здібностей учня,
універсальних способів діяльності; забезпечувати умови для самовизначення особистості; закладати
фундамент для майбутньої спеціалізації; створювати основи неперервної освіти; враховувати
перспективи розвитку науки.
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РИТМІЧНІ Й СМИСЛОВІ АКЦЕНТИ У ВИРАЗНОМУ ЧИТАННІ ВІРША ПАВЛА ТИЧИНИ
"БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА…"
Стаття розкриває характерні особливості виконавського аналізу на прикладі вірша П. Тичини і
показує цей аналіз у дії як засіб, за допомогою якого для виконавця послідовно прояснюється задум
автора і виробляється активне ставлення до тексту. Можливі аспекти взаємозв’язку й
взаємозумовленості структурних елементів виконавського аналізу досліджуються як вагомий
фактор цілісного сприйняття ліричного твору на уроці літератури.
Літературознавчий і дійовий ("дія словом") аналізи – це послідовні, другий і третій, після
безпосереднього сприймання тексту, самостійні етапи роботи в сучасній структурі виконавського
аналізу читця [1: 8]. Ці етапи на уроках літератури в школі здебільшого розглядаються відокремлено,
як незворотні рівні опрацювання тексту вчителем і учнями перед читанням його вголос. Специфіка
взаємовідносин цих двох "рівнів занурення" (термін К.С. Станіславського) у процесі підготовки
тексту до читання полягає в тому, що без першого абсолютно неможливо визначитися з інтонацією, а
її вдосконалення неодмінно повертає виконавця до літературознавчого уточнення задуму автора.
Стаття присвячена проблемі виконавського аналізу на уроці літератури в школі – проблемі, що в
останні роки дещо випала з поля зору вчителів і методистів, зайнятих пошуком нетрадиційних форм
проведення занять та інтерактивних технологій у навчальному процесі.
Не будемо наполягати на кропіткому, виснажливому для п’ятикласників тлумаченні вірша на
уроці літератури. Забезпечити повноцінне естетичне сприймання твору учнями має виразне читання
вчителя, яке базується на розумінні задуму автора, а також усвідомленні особливостей втілення цього
задуму в художньому слові. "Робота над літературним текстом має розпочинатися читанням учителя,
– зазначає Т.Ф. Бугайко, визнаний фундатор методики викладання української літератури – Власне,
це вже і є початок аналізу. Тому вчитель повинен дбайливо підготуватися до читання в класі, в
жодному разі не покладаючись на те, що, мовляв, прочитати вірш п’ятикласникам – справа нескладна.
Учитель завжди перед уроком перечитує твір, продумує його зміст. Розбивши твір на частини,
визначає загальний тон читання кожної частини, інтонацію окремих речень. У тексті відмічаються
паузи, виділяються слова, які несуть логічний наголос. Учитель складає собі, так би мовити,
партитуру…" [2: 62].
На уроках літератури в 5 класі (за новою Програмою 2005 року) запропоновано тему: "Павло
Тичина. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів
засобами художнього слова. Мелодійність віршів". Тема представляє сторінку творчості П.Г. Тичини
в ранній її частині, коли були написані під уже відчутний акомпанемент "Сонячних кларнетів" вірші
"Блакить мою душу обвіяла…" (1907р.), "Не бував ти у наших краях!" (1911р.). Метою уроку стає
сприйняття учнями яскравої, молодої поезії, сповненої любові до рідного краю, до своєї країни. Під
час читання вголос художнє слово має виявитися звучним, живим, натхненним, саме таким, що
вперше пролунало в душі юнака-поета.
Текст поезії "Блакить мою душу обвіяла…" у підручнику супроводжують два завдання:
"1. Прочитайте виразно поезію, намагаючись передати зачарованість автора навколишнім світом.
2. Який настрій викликала у вас ця поезія? Музикою якого характеру можна визначити цей настрій:
тихою, грайливою, тривожною, веселою, сумною, голосною?" [3: 255]. Завдання в новому підручнику
надають право учням прислухатися до себе, відчути і осмислити особистий поетичний відгук і
водночас прямо стосуються здатності виконавця-вчителя чи виконавця-учня створити відповідний до
задуму автора емоційний тон.
У виразному читанні виникають несподівані складнощі: така легка на перший дотик поезія не
дається виконавцю просто. Перші твори Тичини вимагають від читця відповідної до їх поетики
легкості, розкутості, поетизування, інтонаційного сяйва – глибокого проникнення в авторський задум.
І хоч розробка уроку в цілому не викликає особливих труднощів, підготовка вірша до виразного
читання потребує окремих зусиль і уваги. "Твердження про "музичність" світосприйняття й творчості
П. Тичини стало банальністю", – застерігав у свій час Олександр Білецький від поверхового
розглядання загалом поетики П.Г. Тичини і закликав до "уточнення" загальновідомого твердження [4:
264].
Критики дуже швидко помітили, що жодне з поширених світоглядних уподобань, численних
"..ізмів" початку ХХ століття не накладається на особливості світосприйняття й таланту Павла
Тичини. Матеріали щоденників і художні твори проливають світло на порушене питання. Із спогадів
сучасників "вимальовується постать замисленого юнака, закоханого у природу, мистецтво, який
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любить блукати передмістями Чернігова, шукаючи гарних краєвидів для своїх етюдів, і серйозно
обмірковує питання про вибір життєвого шляху" [5: 31]. У той же час з’являються неодмінні друзі –
поети, художники Чернігівщини й книжки сучасних поетів підвладного Павлу Тичині культурного
простору, які впадали в око і які, за висловом самого поета в листі до Миколи Зерова, він "геть до
точки вистудіював". У суміші ідей і світоглядів бурхливого початку ХХ століття міцніє особиста
поетична світоглядна система. Самобутність "психічного стану" [6: 106] юнака підхоплюється
модерністською культурною течією українського "ренесансу".
У митця-інтуїтивіста Тичини завжди є усвідомлений план організації поетичного матеріалу, і
локальний простір мініатюри тільки підкреслює його наявність. А певна невизначеність, "знадлива
таємничість" [6: 106] поетичних образів ранньої лірики Павла Тичини тільки збуджує дослідницький
інтерес філолога.
Вірш "Блакить мою душу обвіяла…" – двокатренна мініатюра з суміжним римуванням
"передкларнетного" [6: 102] циклу, створена 16-річним поетом. Знайти зараз твір у первинному, дещо
іншому, ніж у підручнику, вигляді можна серед "Поезій, що не ввійшли до книг" [7: 318] Перший
етап творчості Павла Тичини (приблизно з 1906 р. по 1914 р.) вважається підготовчим, що
характеризується спочатку поетичним наслідуванням, а згодом трансформацією народнопісенного
вірша. А із традиційних типів класичного метра поет віддає перевагу 3-складовим розмірам, особливо
амфібрахію і анапесту. У 1907 році (за свідченням дослідника Н.В. Костенко [8: 45]) із 112 написаних
творів – 104 трансформовані народні жанри, окремо 8 творів Павло Тичина написав лише
амфібрахієм із чергуванням тристопних і чотиристопних рядків. Виконана в інтимно-сповідальній
манері мініатюра "Блакить мою душу обвіяла…" – одна з них.
Представлена у підручнику мініатюра не розділена на строфи, і катрени не сприймаються
спочатку як доволі самостійні змістовні частини. Під час читання твору вголос стає відчутним
розвиток почуття, градаційне зростання, що спочатку якось само собою, напівсвідомо посилює
емоційний вплив на самого читця. Відчутне поступове (задіяна вся площина твору) накопичення
емоцій, їх рух у бік переконливої кульмінації, яка віднесена автором на заключний, вирішальний
рядок. Смисловий план усього твору несподівано відкривається через увиразнену читанням вголос
емоцію.
Перший катрен відтворює особистий світ автора. Душа прямує до неба – до його осяяної сонцем
блакиті, а потім, начебто засоромившись, повертається на землю, торкається її, і дотик схожий на те,
як людина провела долонею по траві, поважно провела – причастилася, тобто набралася від землі
нової мудрості і сили:
Блакить мою душу обвіяла,
душа моя сонця намріяла,
душа причастилася кротості трав.
– Добридень! – я світу сказав!
Другому катрену належить посилити емоційність сприйняття поезії посередництвом талановито
відібраних, значущих реалій повсякденного світу (струмок, квіти, метелик), але саме таких, відчуває
поет, які бездоганно дають йому право на узагальнення:
Струмок серед гаю, як стрічечка,
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, маюють, квітують поля, –
добридень тобі, Україно моя!
Імпресіоністичність манери, у свою чергу, відразу позначається на пошуку читцем відповідної
манери інтонування. Кожен рядок твору – це впевнено висловнена, змістовно наповнена і завершена
думка, що не потребує ні формального, ні смислового переносу. Інтонаційне різномаїття
забезпечується впорядкованою ритмікою. Водночас чітко структуруються автором логічні, смислові
наголоси.
Загальне уявлення про інтонацію конкретизується через створення читацької партитури. Спочатку
визначається ритмічна організація поетичного матеріалу:
- /
- - / - - /- Блакить мою душу обвіяла, /
- / - - / - - /- душа моя сонця намріяла, /
- / - - / - / - - /
душа причастилася кротості трав.
- / - /- - /
– Добридень! – я світу сказав!
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- / - - /- /- Струмок серед гаю, // як стрічечка, /
- /- / /- Метелик на квітці, // мов свічечка. //
- / - /- /- /
Хвилюють, / маюють, / квітують поля, – /
- / - / - -/- -/
добридень тобі, / Україна моя! ///
Амфібрахій (від гр. amphibrachys – між короткими) – в античному віршуванні це трискладова
стопа (на чотири мори) з довгим середнім складом, в силабо-тонічному віршуванні – трискладова
стопа з наголосом на другому складі. Слово добридень, рефрен у творі, відтворює розмір вірша.
Слово блакить розтягується в інтонуванні, завдяки цьому виконавцю вдається передати
романтичну мрійність, піднесеність. Далі лексеми мою душу і душа моя читаються відповідно як
одне фонетичне слово, що прискорює темп читання. Ямбічні започаткування (блакить, душа) у
рядках (і на це потрібно звернути окрему увагу читця) провокують говірні інтонації, що є складовою
задуму автора: слово розтягується завдяки особливостям розміру – амфібрахію, але це зовсім не
означає, що віршові рядки скандуються при їх виконанні. Саме логічні наголоси унеможливлюють
скандування. Водночас зустрічні відкриті, забарвлені звуками дактилічні рими (обвіяла-намріяла)
стримують рядки заспіву в лоні пісенної поезії. Чому так? Тому що ліричний герой, душа якого
співає, насамперед, про себе розказує світу, поривається висловити головне, суттєве (буквально: я
світу сказав).
Відповідний до почуттів ліричного героя емоційний тон завдячує саме розміру. Мрійливість,
піднесеність, емоційність відображається через певну протяжність ритмічних наголосів амфібрахія.
Ритмічні наголоси точно збігаються з фразовими наголосами. Чітко збережений розмір привертає при
читанні вголос увагу до всіх ключових визначень твору: блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця
намріяла… Унеможливлюються будь-які прикраси, описовість, зайві слова. Роль перенесень
(енжамбеманів) внаслідок збільшення інтонаційного значення кожного слова зводиться фактично до
нуля. Свою роль відіграє збільшення останніх рядків на один ненаголошений склад (гіперкаталексія),
а також відкриті, забарвлені звуками дактилічні рими (обвіяла-намріяла). Рядки заспіву читаються з
інтонацією пісенності, піднесення, а також завершеності. Розмір заспіву ідеально підходить для
інтимно-сповідального тону твору.
У творчому експерименті Тичина нестримно намагається осучаснити свою поезію, збагатити її.
Так, наприклад, застосований поетом у творі пісенний прийом простого повтору (мою душу, душа
моя) отримав водночас ритмоутворюючий і смисловий сенс (свідомо затінюється ліричне "его"). За
поданим зразком словосполучення я світу читається таким же чином: дві лексеми як одне фонетичне
слово. Розкривається світоглядна система: у відносинах "я" і "світ" – світ займає незрівнянно
величніше місце. У ліричних взаємовідносинах "я" і "моя душа" – ліричний герой твору не "я", а
"душа моя". "Я" свідомо поступається значенню слова, в близькій орбіті якого знаходиться.
Так визначається сутність художньо-стильової манери поета Павла Тичини.
Поет чергує в одному вірші дактилічні і чоловічі рими, що значно збагатило ритміку твору. Щоб
створити у вірші, писаному амфібрахієм, чоловічу риму, треба останню стопу зменшити на один
склад. Поет збільшує третій рядок, що змістовно належить заспіву, на одну стопу. Започаткована в
інтонуванні теми своєрідна легкість, піднесеність раптово в третьому рядку катрена змінюється
створеним дисонансом – додатковим, четвертим ритмічним акцентом. Змінений ракурс зображення
ліричного героя відразу привертає увагу, схвильовує.
Інтонаційний візерунок другого катрену створює майже повну паралель попереднику. З боку
ритмічної організації віртуозно повторений план: знову чергування рядків із різною кількістю
наявних ритмічних наголосів, знову чергування дактилічних і чоловічих рим у рядках. Водночас стає
відчутним емоційне зростання, що вибудовується через накопичення, згущення засобів впливу.
Задіюються внутрішньорядкові паузи – супутники моментів схвильованості в інтонуванні.
Задіюються логічні наголоси. Їх було по одному на рядок у першому катрені, а далі, в другій частині,
відбувається поступове, цілеспрямоване їх накопичення: 2, 2, 3.. – задля забезпечення ними належної
градаційної енергії, напруги як передумови кульмінаційного вирішального сплеску.
Вирішальний, кульмінаційний рядок інтонаційно контрастує з усіма попередніми. Тепер це чотири
підкреслено сильні ритмічні акценти і вони ж два перевірені (Добридень тобі, / Україно моя!) логічні,
смислові наголоси, які
наполягають на читанні заключного рядка з інтонацією пафосної
схвильованості, піднесеної достатньою прямою градацією.
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/
/
/
Блакить мою душу обвіяла, /
/
/
/
душа моя сонця намріяла, /
/
/
/
/
душа причастилася кротості трав./
/
/
/
– Добридень! / – я світу сказав! //
/
/
/
Струмок серед гаю, // як стрічечка, /
/
/
/
На квітці метелик, // мов свічечка. //
/
/
/
/
Хвилюють, / маюють, / квітують / поля, /
/
/
/
добридень тобі, / Україно моя! ///
Начитування, тобто спроба виконавця ще й ще раз перечитати твір вголос, дає змогу "способом
спроб і помилок" перевірити й покращити власне інтонування. Банальне скандування, при якому
особливо виразно підкреслювався б розмір у цьому творі, – руйнівне для змісту мініатюри. Загалом,
манера виконання твору не може бути випадковою чи напівусвідомленою. Будь-яка манера, в
контексті авторських задумів, потребує уточнення й конкретизації. Справа в тім, можливо, що поезія
з багаторівневими авторськими завданнями, якою є твір "Блакить мою душу обвіяла…", не поспішає
підкорятися монотону, одноманітності в інтонуванні.
Віршова напруга твору, здається, зосереджується здебільшого не наприкінці рядків ("Складається
враження, що поет загалом уникав рим традиційних, віддавав перевагу внутрішнім співзвучностям
перед кінцевими"[8: 58]), не в зоні суміжних рим (застосоване в заспіві дактилічне римування теж
цьому сприяє), а на початку, коли потрібно, і в середині рядків, де ритмічні акценти додатково
напружуються логічними наголосами. Партитура наочно свідчить про усвідомлену впорядкованість
логічних наголосів:
Блакить мою душу обвіяла,
душа моя сонця намріяла,
душа причастилася кротості трав.
– Добридень! – я світу сказав!
Розташований у центрі другого рядка образ сонця, що має визначальне значення для поета і в
цьому творі, спонукає читця активізувати весь потенціал засобів мовної виразності. Інтонацію
піднесення, юнацького виклику спроможний передати тільки вдало розташований у середині рядка
подвійний наголос – ритмічний і смисловий. "… В пристрасті до наголосу, якщо можна так сказати,
знаходиться дещо набагато більше, ніж просто бажання підкреслити потрібний смисл, – зазначає В.
Гумбольд у статті "Акцентуація". – Тут винятковим способом виявляється інстинктивне прагнення
особливо посилити інтелектуальну силу думки та її частин"[9: 142].
Суміжні чоловічі збіднені рими наступної пари (трав-сказав) спрямовані "підсушити" кінцівку
катрена задля переливання віршової енергії рядка в зону накопичення сплеску (ніяке слово,
відповідно, не "розтягується"): – Добридень! – / я світу сказав!
Павло Тичина застосовує синхронне чергування в двох катренах рядків із трьома і особливо з
чотирма наголосами, що має для твору не тільки ритмоутворююче, а й глибоке смислове значення.
Не можна не звернути уваги (не без пропозиції партитури) на те, яким чином логічні наголоси
"гаптують" площину мініатюри. Саме через образ сонця, для якого знайдене ключове, підкреслене
розташування в центрі рядка і, таким чином, – в центрі твору, по висхідній вибудовується емоційна
сходинка настрою, піднесення в інтонуванні. Читання за такою партитурою свідчить про створену
автором "легку ходу" голосу виконавця. Задля побудови цієї сходинки, здається, і вводиться в катрен
рядок із додатковим, четвертим ритмічним акцентом, який підхоплює логічний наголос наприкінці
рядка. І не тільки. Звукове згущення і виразний звукопис наприкінці демонстративно подовженого
третього рядка (бадьорість почуттів навіть не приховується через звукопис: у затінку кротості трав
добре відчутне антонімічне бадьоре "р") – врівноважує інтонаційну симетрію твору, не дає інтонації
"перегорнутися" в бік сильних логічних наголосів на початках першого й четвертого рядків. Водночас
збережено і горизонтальну симетрію смислів: з одного боку (стосовно образу сонця на перехресті) – в
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душі ліричного героя мрійна блакить, з іншого – неможлива покірність. Четвертий рядок легко
повертає наголос, знову-таки, як це вже відбулося у заспіві, – на початок рядка, на місце пропозиції
емоційного сплеску, де виспів через наголоси відверто перегукується із заспівом, із заданою
поетичною темою: "Добридень, світе! – Добридень, Україно!"
Не відразу "прочитується" композиційна вирішальна знахідка автора – створена в межах твору
яскрава почуттєва антонімія:
Душа причастилася кротості трав…
Хвилюють, / маюють, / квітують поля…
Паралель третіх рядків катренів охоплює увесь можливий почуттєвий спектр душевних станів
юнака, ліричного героя, який сповідується світу. Стани душі не перераховуються статично, їх
зображення здійснюється, так би мовити, у підтексті, в площині цілеспрямовано діючої в творі
прямої градації (від покірності – до нестримного естетичного збудження, емоційного сплеску через
край). Без розуміння застосованого прийому інтонація цілого твору не набуває органічного впливу,
залишається на рівні відокремлених напівусвідомлених почуттєвих фрагментів.
Виконавський аналіз – усталений, універсальний процес підготовки літературного тексту до
виразного читання – стає підґрунтям цілісного сприйняття, створення діалогу між учнем і автором
(через твір).
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Герасимов Ю.А. Ритмические и смысловые акценты в выразительном чтении стихотворения
Павла Тычины "Блакить мою душу обвіяла…".
Статья раскрывает характерные особенности исполнительского анализа на примере
стихотворения П. Тычины и показывает этот анализ в действии как способ, с помощью которого
для исполнителя последовательно проясняется замысел автора и вирабатывается активное
отношение к произведению. Вероятные аспекты взаимосвязи и взаимообусловленности структурных
элементов исполнительского анализа в статье исследуются как весомый фактор целостного
восприятия лирического произведения на уроке литературы.
Gerasymov Yu. O. The rhythmical and essential accents of Pavlo Tychyna’s
poem "Blakyt moyu dushu obviyala…" as a subject of a performer’s analysis.
The article reveals the peculiarities of a performer’s analysis on the basis of Pavlo Tychyna’s verse and
demonstrates the analysis as a means with the help of which the author’s conception is successively clarified
for the performer and an active attitude to the text is developed. Possible aspects of interrelation and
interdependence of the performer’s analysis structural elements are investigated as an important factor of a
piece of lyric integral perception at the lesson of literature.
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ У СВІТЛІ
СУЧАСНИХ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Статтю присвячено шляхам покращення ефективності процесу навчання завдяки
впровадженню сучасних технічних засобів. Розглянуто актуальність та необхідність
застосування комп’ютерних технологій як вимоги сьогодення. Проаналізовано основні
критерії комп’ютерної грамотності майбутніх учителів. Визначено основні переваги
використання комп’ютерних технологій у процесі навчання.
Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають нові
вимоги до підготовки вчителя нової генерації, що потребує створення й застосування нових освітніх
систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів навчання. Виникає необхідність у
створенні сучасної моделі підготовки майбутнього педагога. В існуючий моделі є суперечність між
рівнем підготовки та сучасними вимогами до фахівця. Таким чином, оновлення змісту навчання є
нагальною проблемою, що потребує нової схеми підготовки вчителя, здатного працювати в
динамічних умовах сучасних комп’ютерних технологій та активно їх використовувати у своїй
професійній діяльності.
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах
життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому
однією із задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому
інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання
інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається
перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої
неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання,
опрацювання, передавання, подання інформації [1: 7].
Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно змінює життя суспільства, але й впливає на
культуру, залучає людство до накопичення культурного багатства. Інформатизація суспільства
стимулює якісні зміни в соціально-політичних й економічних процесах. Нові інформаційні технології
орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання.
Значно розширюються потенційні можливості комп’ютерних технологій завдяки сучасним
досягненням науковців у цій галузі. Проблема полягає в ефективному застосуванні комп’ютерних
програм, тому що часто фахівці не завжди, знаючи добре комп’ютер, можуть використовувати їх
ефективно під час навчання. Тому метою цієї статті є аналіз та висвітлення основних переваг та
проблем, які виникають при використанні комп’ютерних технологій у навчальному процесі,
окреслення моделі підготовки педагогічних працівників в умовах інформатизації суспільства.
Ця проблема не залишилася осторонь сучасних наукових досліджень. Формування основ
інформаційної культури розробляли: В. Глушков, Л. Вінарик, А. Єршов, М. Жалдак, С. Малярчук,
Е. Машбіц, А. Ясінський; визначення функцій інформаційних технологій у навчальному процесі
розглядали Г. Балл, Т. Гергей, В. Глушков, А. Довіяло, А. Єршов, М. Жалдак, В. Монахов,
І. Підласий, С. Смирнов; видозміни в діяльності та особливості спілкування "педагог – учень" із
використанням інформаційних технологій досліджували А. Брушлінський, Т. Габій, А. Матюшкін,
Є. Машбиць, О. Тихомиров. Все ж доводиться констатувати, що аналіз наукових джерел свідчить про
відсутність цілісних системних досліджень щодо підготовки педагогічних працівників до роботи в
сучасному інформаційному просторі з застосуванням комп’ютерних технологій.
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та
зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю
засвоєння знань, що значно підвищували б якість навчання.
Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання вимагає від сучасного педагога
застосування ефективніших методів та технологій навчання. Збільшення комп’ютерної техніки та
подальше її вдосконалення поширює можливості вчителів використовувати комп’ютерні технології
не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням
комп’ютерної техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють спосіб їх
застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. У Концепції інформатизації
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загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл зазначено, що інформатизація
навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке
використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно орієнтованих засобів
навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж [1: 4].
С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати тенденції розвитку швидкозмінного
світу, формувати свої навички та вміння протягом життя, розвивати інформаційну культуру та творчі
якості особистості [2: 61]. Таким чином, сучасні аспекти профільної підготовки майбутнього
педагогічного фахівця зводяться не лише до знання фахових дисциплін, але й оволодіння сучасними
комп’ютерними технологіями.
Внаслідок швидкого розвитку комп’ютерних технологій знання у цій сфері швидко старіють.
Тому при підготовці фахівців сучасного інформаційного простору необхідно, щоб знання носили
творчий та пошуковий характер, оскільки таке навчання стимулює розвиток пізнавальної активності,
сприяє розвитку творчих та розумових здібностей.
За класно-урочною системою організація процесу навчання проходить за схемою "вчитель –
підручник – учень", тобто, така методика орієнтована на викладання необхідного матеріалу. В умовах
сучасного інформаційного суспільства змінюється методика традиційного навчання, яка орієнтується
на застосування комп’ютерних технологій та вносить докорінні зміни в стійку динамічну систему
"учитель – учень", змінює її на "учитель – комп’ютер – учень", або "учень – комп’ютер – учень", або
"учень – комп’ютер". Взаємодія "учень – комп’ютер" виникає, коли педагогічні функції виконує
безпосередньо комп’ютер. Нова схема дає ширші можливості. Комп’ютерні технології відіграють
нову роль у навчанні та викладанні. Вчитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає
посередником, тому педагогічний фахівець має іти до школи з фундаментальними знаннями
комп’ютерних технологій. Мета підготовки майбутніх вчителів полягає у формуванні навичок
систематичної роботи з комп’ютерною технікою в конкретній предметній галузі, а також умінь
навчити школярів навичок роботи з персональним комп’ютером.
Для вчителя важливо знати, де і як знайти потрібне джерело інформації, як відсіювати з великого
потоку потрібну та достовірну, аналізувати, на основі отриманих і наявних знань вміло обробити та
подати в доступній формі інформацію відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів.
Тому незамінним помічником для педагога стають комп’ютерні технології як інструмент покращення
педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.
Застосування комп’ютерних технологій змінює функції викладача щодо організації навчального
процесу, активізації класу, налагодження робочих місць, проведення інструктажу, індивідуального
підходу до учнів, підготовки до використання комп’ютерних технологій.
Комп’ютерну грамотність на сьогоднішній день слід розглядати як критерій загальної професійної
підготовки майбутнього вчителя, який повинен володіти основними поняттями та термінами
інформатики, розуміти будову і принципи роботи комп’ютерної системи, використовувати операційні
системи, вдосконалювати навички практичного використання програмного забезпечення [3: 74].
Непродумане застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі не поліпшує, а
погіршує якість засвоєння знань. Введення комп’ютерних технологій навчання може ускладнити
процес засвоєння знань, умінь та навичок, якщо буде просте механічне перенесення діючих
навчальних посібників та підручників на електронні носії. Тому педагог при підготовці до проведення
уроку за допомогою комп’ютерних технологій повинен уміти планувати та передбачати результати
навчання, моделювати ситуації, розробляти програму курсу.
Комп’ютерні технології урізноманітнюють навчальний процес, тому що часто учні є пасивними
слухачами, які "споживають" знання. Використання комп’ютерних технологій дозволяє учням
співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати
матеріал та бути активним учасником процесу навчання.
Застосування сучасних технічних засобів дає можливість ефективно використовувати та миттєво
отримувати інформаційний ресурс завдяки світовому інформаційному простору, що значно поліпшує
процес навчання. Окрім того, комп’ютер допомагає в реалізації науково-дослідної роботи та орієнтує
на практичну діяльність учнів. Слід зауважити, що навчальний процес із використанням
комп’ютерної техніки спонукає до самостійної роботи кожного учня, створює сприятливу
комунікативну ситуацію та умови для розвитку творчих здібностей особистості, які особливо значущі
для кожного учня; підвищує мотивацію та пізнавальну активність учнів, покращує індивідуалізацію,
диференціацію та інтенсифікацію процесу навчання, розширює та поглиблює міжпредметні зв’язки,
систематизує та інтегрує знання окремих навчальних предметів, організовує систематичний та
достовірний контроль, уникає суб’єктивізму в оцінці.
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Використання комп’ютерних технологій дає можливість у навчальному процесі організувати
неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу. За нашими спостереженнями, у навчальній
практиці більше застосовують комп’ютерні технології як допоміжний засіб навчання в комплексі з
іншими засобами, що значно інтенсифікує процес навчання. Проте слід пам’ятати, що для
підвищення ефективності навчального процесу сучасні технічні засоби необхідно використовувати як
цілісний самостійний продукт.
Тому, виходячи з вище зазначеного, навчити молодих фахівців користуватися комп’ютерними
технологіями є нагальною потребою сучасної освіти. Практикою доведено, що тільки ті знання, які
студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду та діям, будуть насправді міцні. За допомогою
комп’ютерних технологій можна одночасно поєднати разом різного роду інформацію: зоровоілюстративну, текстову, звукову.
Науково-технічний прогрес іде настільки швидко (зміна та поповнення інформації), що не встигає
виходити друком, тому застосування комп’ютерної технології дає змогу користуватись електронними
підручниками, обмінюватися інформацією за допомогою світового інформаційного простору та
електронної пошти із закордонними та вітчизняними науковцями. У сучасній освіті змінюється
спеціалізація навчальних закладів у зв’язку з впровадженням у старшій школі профільного навчання.
А це, в свою чергу, потребує більш поглибленого вивчення профільних предметів, проведення
досліджень та експериментів, що потребує значних матеріальних затрат, складного устаткування.
Сучасні комп’ютерні пакети дозволяють не лише проводити складні розрахунки та отримувати будьяку довідкову інформацію, але й моделювати типові фізичні явища. Навчальні комп’ютерні
середовища дають можливість учневі виступати в ролі дослідника та здійснювати віртуальний
експеримент. Слід зазначити, що проведення експерименту в реальних умовах у деяких випадках
створює небезпечні для життя ситуації та вимагає значних матеріальних затрат, тому доцільним є
використання комп’ютерних програм, що в економічному та соціальному аспекті більш вигідне.
Комп’ютерні моделі здатні відтворити на екрані монітора різноманітні явища та процеси. Тому
комп’ютерні технології на сучасному етапі є дієвим засобом навчання.
Основним недоліком використання комп’ютерних технологій є зменшення безпосереднього
спілкування учня з вчителем та з колективом, значні матеріальні затрати на комп’ютеризацію
навчальних закладів, особливо гостро ця проблема постає у школах сільської місцевості. У таких
навчальних закладах комп’ютери не завжди відповідають сучасним вимогам, а подекуди зовсім
відсутні. Але згідно з Концепцією програми інформатизації загальноосвітніх закладів,
комп’ютеризації сільських шкіл комп’ютерні технології навчання є одним із пріоритетних напрямів
та головною метою Концепції, що значно покращить підготовку підростаючого покоління до
повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищить якість, доступність та
ефективність освіти [1: 7].
У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження
комп’ютерних технологій у навчальний процес, що значно покращує якість та ефективність навчання
майбутніх фахівців, підвищує конкурентноспроможність на ринку праці. Застосування комп’ютерних
технологій потребує перегляду форм і методів навчальної діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні
технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій
підвищує активність студента, веде до перебудови навчального процесу в бік самостійних форм
навчання. Без перевантажень можна інтенсифікувати процес навчання в умовах профільного
навчання завдяки раціональному використанню комп’ютерних технологій. Використання сучасних
технічних засобів для розв’язання фахових завдань на базі отриманої комп’ютерної підготовки є
запорукою конкурентноспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні
комп’ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без
великих затрат часу на проведення контролю.
Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше
використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної
діяльності для розв’язання задач предметної галузі.
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Жуковская А.Л. Компьютерные технологии обучения как залог качественного образования в
контексте современных новейших информационных достижений.
Статья посвящена путям улучшения эффективности процесса учебы благодаря внедрению
современных технических средств. Рассмотрена актуальность и необходимость применения
компьютерных технологий как требования настоящего. Проанализированы основные критерии
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Zhukovska A.L. Computer Technologies of Teaching as the Guarantee of the Qualitative Education in the
Context of the Modern Latest Information Achievements.
The article deals with the ways of improving efficiency of educational process due to the introduction of
modern technical equipment. The paper considers the topicality and necessity of computer technologies
application as a modern demand. It analyses the basic criteria of prospective teachers computer literacy. It
also defines the basic advantages of computer technologies use in the process of studing.
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IНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ
УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у
формуванні творчих умінь майбутніх учителів: розкривається сутність поняття "творчі вміння",
обґрунтовується доцільність використання ІКТ при формуванні творчих вмінь майбутніх учителів,
пропонуються фрагменти заняття в рамках професійно спрямованого курсу з англійської мови для
студентів фізико-математичного факультету з використанням ІКТ.
Сучасне суспільство зазнає швидких та фундаментальних змін в усіх сферах діяльності, і ці зміни
в першу чергу торкаються нових шляхів створення, збереження, передачі та використання інформації.
Постійно зростаючий обсяг інформації вимагає від людини вміння якісно та швидко орієнтуватися в
нових умовах інформаційного суспільства для вирішення професійних завдань. Тому останнім часом
багато уваги приділяється теоретичному обґрунтуванню та практичному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як у школі, так і у вищих навчальних закладах. Учені
намагаються визначити роль ІКТ та дослідити їх вплив на процеси навчання, виховання, на
закономірності формування знань, умінь, навичок та якостей особистості.
Так, дидактичні проблеми та перспективи використання ІКТ у навчанні досліджували І.В. Роберт,
В.Ю. Биков, І.Є. Булах, М.І. Жалдак, В.К. Конєва, В.В. Одегова, І.В. Синельник, Н.Ф. Тализіна;
психологічні основи використання ком'ютерно-орієнтованих технологій при підготовці майбутніх
фахівців визначили Ю.В. Машбіц, В.В. Давидов, В.Я. Ляудіс, В.В. Рубцов; систему підготовки вчителя
до використання інформаційних технологій розробляють М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Н.П. Дементієвська. Принципи використання інформаційно-комп'ютерних технологій під час навчання різних
дисциплін досліджуються О.Г. Глазуновою, І.О. Теплицьким, О.Ю. Афанасьєвою, Л.С. Глобою,
С.В. Росохою, О.М. Джерджулою, М.М. Козяром, Ю.В. Лук'яненком та ін. Активно працювали в
цьому напрямі такі зарубіжні вчені, як Д. Кендау, Д. Доерті, Дж. Йост, Т. Барський, С. Бандерсон,
Т. Ейджер, А. Лесгодс, Г. Кєдровіч, Й.-Л. Мартинанд, Ф. Янушкевич та інші.
Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми використання ІКТ в останні роки, аналіз
сучасної педагогічної літератури засвідчив, що ІКТ розглядаються в основному як засіб формування
навичок самостійної роботи, загальнопізнавальних вмінь, логічного мислення.
У цій статі ми спробували подивитись на ІКТ як на ефективний засіб формування творчих вмінь
студентів, оскільки це питання не було предметом спеціального науково-педагогічного дослідження.
Отже, мета статі – проаналізувати можливості використання ІКТ у формуванні творчих вмінь
майбутніх вчителів. Відповідно до мети ми поставили наступні завдання: розкрити сутність поняття
"творчі вміння"; визначити рівні навчальної діяльності, на яких можливо формувати вищезазначені
якості; обґрунтувати доцільність використання ІКТ при формуванні творчих вмінь майбутніх
учителів на різних рівнях та навести фрагменти заняття англійської мови для студентів фізикоматематичного факультету з використанням ІКТ.
По-перше слід зазначити, що проблема формування творчої особистості і, зокрема, творчих вмінь,
які є однією з центральних ланок у структурі творчої особистості, завжди була надзвичайно
актуальною. Дослідженню цієї проблеми присвячені роботи С.О. Сисоєвої, В.А. Кан-Калика,
Н.В. Кичука, Н.В. Кузьміної, А.Н. Лука, Д.Б. Богоявленської, В.О. Сластьоніна, О.Є. Антонової та
інших.
На важливість творчого компоненту професійної діяльності вказують і дослідники в галузі
підготовки вчителів до використання ІКТ. Зокрема, Н.В. Морзе серед умінь, необхідних учням для
успіху в умовах інформаційного суспільства, виділяє спроможність творчо мислити, послідовно та
логічно розмірковувати, подавати й захищати свої ідеї. Разом із творчими вміннями вона виділяє такі
важливі вміння, як здатність працювати у команді та вміння спілкуватися, а також володіння
інформаційною культурою й комп'ютерною грамотністю. При цьому, аналізуючи основні стратегії
сучасної освіти на етапі входження в інформаційне суспільство, дослідник підкреслює два суттєві
моменти:
- успіхи учнів безпосередньо залежать від якісної підготовки вчителів;
- формувати інформаційну культуру учнів повинен кожний вчитель, а не лише вчитель
інформатики[1].
Отже, творчий вчитель сьогодні – це людина, яка здатна, по-перше, вільно орієнтуватись у
великому обсязі різноманітної інформації, вміти її знайти, обробити, творчо переосмислити та з її
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допомогою вирішувати конкретні методичні завдання, що в сучасному житті неможливо без
володіння інформаційною культурою, і, по-друге, сформувати аналогічні вміння в учнів. Ці непрості
завдання, на нашу думку, неможливо розглядати окремо. Для їх вирішення потрібен інтегрований
підхід, і, окрім традиційних технологій, потрібно шукати нові методи навчання та засоби їх реалізації.
Одним із таких методів ми вважаємо використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій при формуванні творчих вмінь майбутніх вчителів.
Слід зазначити, що немає єдиної думки щодо визначення поняття "творчі вміння" У психологопедагогічній літературі поряд з цим терміном зустрічаються поняття "творчі здібності", "творчі
якості", "творчі можливості", які часто ототожнюються між собою. Це свідчить про необхідність
подальшої розробки цього питання. На цьому етапі ми візьмемо за основу
дослідження
С.О. Сисоєвої, яка виділяє наступні творчі вміння:
- проблемне бачення – це вміння усвідомити і побачити проблему;
- здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей – це здатність конструювати систему
умовиводів, за допомогою яких на підставі фактів робиться висновок про об’єкти, явища, їх
розвиток;
- здатність до дослідницької діяльності – це здатність до знаходження нового засобами
наукових досліджень;
- уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію – це вміння розділяти ціле на
частини, поєднувати частини в єдине ціле, знаходити логічні взаємозв’язки між окремими
частинами цілого;
- розвинуте уявлення, фантазія – це пізнавальний процес, який виражається в побудові образів.
- здатність до виявлення протиріч – це здатність бачити діалектичні протиріччя;
- здатність до подолання інерції мислення – це можливість суб’єкта змінювати сплановану
програму дій в умовах, які об’єктивно вимагають від нього перебудови;
- здатність до міжособистісного спілкування – це здатність вступати в контакт з людьми,
результатом якого є взаємні зміни поведінки, діяльності, відносин, установок [2: 245-246].
Формування цих вмінь є процесом комплексним, який, на нашу думку, може бути реалізований на
різних рівнях навчальної діяльності:
1)
на рівні пошуково-творчих завдань під час аудиторних занять та самостійної роботи;
2)
на рівні нестандартних занять як окремої форми організації навчання;
3)
на рівні науково-дослідницької діяльності.
Доцільність використання ІКТ як засобу формування творчих вмінь на різних рівнях навчальної
діяльності зумовлена наступними факторами (табл. 1).
Таблиця 1
Фактори забезпечення ефективності використання ІКТ як засобу формування творчих
умінь
Рівень пошуково-творчих завдань під час
Рівень
Рівень науковоаудиторних занять та самостійної роботи
нестандартних
дослідницької
занять
діяльності
доступ
до
заняття
з –
– можливість
створення специфічного –
креативного середовища, в якому кожен студент використанням ІКТ різноманітної
через
нестандартним інформації
може спробувати свої творчі здібності в є
ресурси
мережі
саме по собі;
нетрадиційній ситуації;
– створення додаткової мотивації до розв’язання – нові можливості Internet, електронні
проведення енциклопедії,
пошуково-творчих завдань завдяки розширенню для
технічних можливостей для втілення будь-яких індивідуальнийших журнали, електронні
відеовидів нестандарт- підручники,
ідей;
відео– можливість застосування різних режимів них занять (занять- лекції,
конференції;
роботи (як групових та парних, так і індивідуального конференцій,
можливість
режиму "спілкування" з комп’ютером), що посилює занять-диспутів у –
через
режимі
on-line, спілкування
інтерактивний характер навчання;
на Internet-форуми та E– необхідність використання так званих НМВР, занять
тобто навичок мислення високого рівня – аналізу, міжпредметній ос- mail;
– участь у Internetсинтезу, оцінювання в процесі роботи з нові тощо).
конференціях.
комп’ютером [3: 10-11], наявність яких, як ми
бачили, є необхідною складовою творчого
мислення.
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На жаль, для багатьох викладачів, особливо гуманітарних предметів, комп’ютер залишається
поняттям із розряду "terra incognita" і або не використовується взагалі, або використовується
фрагментарно й не завжди ефективно. Тому проблема використання ІКТ як у школі, так і у вузах,
особливо в процесі гуманітарної підготовки, є дійсно актуальною та потребує подальшого вивчення.
У контексті цієї проблеми впровадження ІКТ у процес викладання іноземних мов нам видається
дуже перспективним завдяки:
- інтерактивному характеру навчання іноземних мов, що передбачає взаємодію між студентами
в межах окремих груп, викладачем і комп’ютером;
- міждисциплінарному характеру навчання іноземних мов, особливо на неспеціальних
факультетах, де навчання ІМ є професійно-спрямованим і вимагає як від викладача, так і від
студента володіння специфічною інформацією, що неможливо без більш широкого використання
інформаційних ресурсів.
З метою демонстрації можливостей ІКТ у формуванні творчих вмінь студентів наведемо
фрагменти заняття по темі "Development of Information Technology (IT): Present, Past and Future" з
використанням ІКТ у рамках професійно спрямованого курсу з англійської мови для студентів
фізико-математичного факультету.
Вправа 1 спрямована на формування навичок інформативного читання та вмінь діалогічного
мовлення, а також на формування елементарних навичок роботи в програмі Microsoft Word.
Творчі вміння: здатність до висування гіпотез, міжособистісного спілкування, здатність виявляти
протиріччя, аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, формування уяви.
Завдання 1: Information Technology is developing by enormous steps, and even some of the ideas that
were the topic for science fiction writers a few years ago came true nowadays. Let’s study some predictions
of development in IT from 1997 (мал. 1). Put the blocks with the things onto the years in which they could
appear as it is in example (мал. 2). Then look at these predictions taken from the article and check if you
were right or not (мал. 3) [4: 162].

Artificial brain
implants

Electronic
newspaper

Personal
wearable
health monitor

Terabits per second on
optical fibres over
distance

Fire fighting robots that
can find and rescue
people

Intranets
dominate
over Internet

2003

Robotic devices
within blood
vessels

2005

2005

2006

Hydraulic chair for
VR (virtual reality
games)

Visual computer
personalities on
screens

2000

2010

2025
2000

Robotic
pets

Мал.1

2002
Multiple channels of _>100
Gigabits per second on single fibre
Мал.2

Мал.3
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Хід виконання: Студенти ставлять блоки за допомогою миші та обговорюють свої ідеї.
Спосіб контролю: самоконтроль за допомогою малюнка-ключа.
Завдання 2: Now let’s analyze if these predictions came true. Let’s fill in the electronic table. Group the
objects (the year and the thing) and remove the joint blocks to the corresponding columns.
Хід виконання: Студенти заповнюють електронну таблицю (табл. 2) та обговорюють події, які
незабаром можуть трапитись, наприклад:
Таблиця 2
Events that came true
Events that didn’t come true
Events which refer to the
future and we don’t if they will
come true
2005
2000
Electronic newspaper

Intranets dominate over
Internet

2005
Artificial brain implants

Спосіб контролю: взаємоконтроль, фронтальний контроль з боку викладача.
Вправа 2 спрямована на формування навичок інформативного читання та вмінь діалогічного й
писемного мовлення, формування навичок роботи в програмі Power Point, вдосконалення навичків
роботи в програмі Microsoft Word.
Творчі вміння: здатність до висування оригінальних ідей, уяви, фантазії, міжособистісного
спілкування, формування вмінь аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію, виявляти
протиріччя.
Завдання 1: We see that some of the predictions really came true, and we’re going to find out more
information about some of these "wonders". Look at the picture (мал. 4) and discuss in groups what you see,
what purpose these things could be created for and how you would name them [4: 166].

Мал.4

Хід виконання: Студенти висувають свої ідеї та обговорюють їх в групах.
Спосіб контролю: взаємоконтроль.
Завдання 2: Now let’s watch a multimedia presentation based on the materials of the sites devoted to the
recent achievements in the area of IT, make an electronic test and create your own questions.
Хід виконання: Студенти ознайомлюються із презентацією (на мал. 5 представлені тільки слайди
№ 2, № 3, № 4, № 5), роблять електронний тест, складають свої питання та відповідають на питання
одне одного (мал. 6).
Спосіб контролю: взаємоконтроль та контроль з боку викладача.
Вправа 3 спрямована на формування навичок інформативного читання та вмінь монологічного
мовлення, формування навичок роботи в програмі Microsoft Publisher.
Творчі вміння: уміння аналізувати інформацію, проблемне бачення.
Завдання: And now let’s imagine that we’re also inventors. Let’s visit a very interesting Web Site "How
to make your life easier" which pupils of one of the Cherkasy Lyceum created. What have they done and what
do they suggest us? (Розробка сайту належить Хворостанцевій Н.В., вчителю першої міської гімназії
м.Черкаси [5]).
Хід виконання: Студенти ознайомлюються з матеріалами сайту, розповідають, про які цікаві
винаходи дітей вони дізнались та коментують їх.
Спосіб контролю: контроль з боку викладача.
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Мал.5

Електронний тест :

Мал.6

Вправа 4 спрямована на формування вмінь монологічного та писемного мовлення, навичок
роботи з галереєю малюнків ClipArt, вдосконалення навичок роботи в програмі Power Point.
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Творчі вміння: формування уяви, фантазії, здатності до висування оригінальних ідей, подолання
інерції мислення.
Завдання: I’m glad that you liked the things that children created, and you are ready to participate in the
competition, which they announced. Today we’ll try to create our wonderful things on the basis of animated
pictures. Look at the pictures, discuss in groups what they could mean and make one page of your future
presentations (мал. 7).

Мал.7

Хід виконання: Студенти в групах обговорюють речі, зображені на анімаційних малюнках,
обговорюють їх можливі назви, призначення, функціонування та створюють на їх базі свої власні
презентації (кожен студент групи робить одну сторінку презентації). Потім всі групи обговорюють
свої роботи.
Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль із боку викладача.
Безумовно вищенаведені фрагменти заняття не вичерпують всіх аспектів використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні творчих вмінь студентів вищих
педагогічних навчальних закладів. Ми навели лише приклади використання презентації, веб сайту,
анімаційних малюнків та деяких дидактичних матеріалів за допомогою програми Microfoft Word.
Наші подальші публікації будуть присвячені використанню інформаційних бюлетенів у форматі
Microfoft Publisher, використанню програми Microfoft Excel, звукових та відео матеріалів, ресурсів
мережі Internet та іншим можливостям програми Microfoft Word. Крім того, потребує подальшого
дослідження проблема класифікації пошуково-творчих завдань із використанням ІКТ, розробка
нестандартних занять та шляхи використання ІКТ у пошуково-дослідницький діяльності.
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Зимовец Е.А. Информационно-коммуникационныe технологии как средство формирования
творческих умений будущих учителей в процессе изучения иностранного языка.
В статье рассматривается проблема использования информационно-коммуникационных
технологий для формирования творческих умений будущих учителей: раскрывается суть понятия
"творческие умения", обосновывается целесообразность использования ИКТ для формирования
творческих умений будущих учителей, приводятся фрагменты занятия в рамках профессионально
направленного курса по иностранному языку для студентов физико-математического факультета с
использованием ИКТ.
Zymovets O.A. Information Technology as a Means of Forming Prospective Teachers’ Creative Skills in
the Process of Studying English.
The article deals with the problem of using Information Technology in forming creative skills of future
teachers: the essence of the notion "creative skills" is revealed, the expedience of using Information
Technology in forming prospective teachers’ creative skills is proved, the extracts from the English lesson
for students of Physics and Mathematics Department with the help of Information Technology are given.
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УДК 37(09):391
А.А. Козловець,

аспірантка
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розкривається просвітницько-педагогічна діяльність Волинського Попечительства
про народну тверезість у кінці ХІХ – на початку ХХ століття, аналізуються основні напрями і
форми роботи товариства.
Аспектами морального виховання, як зазначається у Концепції виховання дітей та молоді у
національній системі освіти, є "прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби
поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Опанування духовною
культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих моральних
зв’язків родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей", тому що
"утвердження принципів загальнолюдської моралі, забезпечення повноцінного розвитку дітей і
молоді, охорона й зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, спонукання вихованців
до активної протидії проявам аморальності, бездуховності" веде до зміцнення економічного,
культурного, оборонного потенціалу країни [1: 4-6]. Ці ідеї знаходять також підтвердження і в
Концепції освіти "рівний-рівному", де одним із основних видів діяльності, спрямованої на
"формування системи життєвих принципів здорового способу життя, стимулювання молоді до
самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, формування знань, умінь та навичок
здорового способу життя і запобігання негативній поведінці", виступає просвітництво [2: 4].
Історико-педагогічні аспекти вивчення проблеми формування здорового способу життя через
просвітницько-педагогічну діяльність громадських організацій і об’єднань розглядалися рядом
науковців, серед яких В. Артем’єв, Л. Гайдай, О. Двойнінова, І. Павловський та ін.
У кінці ХІХ на початку ХХ століття більшість із вищевикладених проблем намагалися вирішувати
Попечительства про народну тверезість, чия діяльність поширилась по всій Російській імперії, у тому
числі й на Волині, тому в нашій статті ми здійснили спробу висвітлити просвітницько-педагогічну
діяльність Волинського Попечительства про народну тверезість, визначити його внесок у формування
здорового способу життя волинян у кінці ХIХ – на початку XX століття.
Проблеми алкоголізму універсальні й водночас багатогранні, вони не визнають ні національних
відмінностей, ні географічних меж; і в Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ століття набули
масштабів серйозної моральної кризи, що вплинула на життєві показники значної частини
суспільства.
На сторінках волинської преси кінця ХІХ – початку ХХ століття, зокрема в таких періодичних
виданнях, як "Волинь" [3; 4; 5; 6; 7; 8], "Життя Волині" [9; 10], "Волинські народні вісті" [11], ця
проблема висвітлювалася досить часто і глибоко, навіть проводилися анкетні опитування серед
представників різних соціальних стратів. Автори статей констатували факт інтенсивного поширення
дитячого та юнацького алкоголізму, що зумовлював зростання рівня смертності серед молоді та появу
негативних змін у системі життєвих цінностей молодих людей. Суспільство через пресу засуджувало
"смак трактирного життя", що вів молоде покоління до розбещення, отупіння, зараження різними
венеричними хворобами, проституції, сімейних розладів, зростання насильства та злочинності. У
зв’язку з цим у кінці ХІХ – на початку ХХ століття Міністерством фінансів було вирішено
організувати особливі опікунські органи в особі губернських і повітових комітетів та дільничних
наглядачів, метою яких було спостереження за правильним продажем алкогольних напоїв [12: 2].
Волинське Попечительство про народну тверезість було засноване в Житомирі в 1896 році.
Відповідно до статуту воно розгорнуло роботу по створенню відділів у всіх повітах під егідою
повітових комітетів, яких у Волинській губернії цього ж року було відкрито 14 [13: 22]. Метою
Попечительства було збереження народного здоров’я та моральності, захист населення від
зловживання алкоголем у першу чергу через позитивний приклад своїх членів. Окремо зазначимо, що
всі, хто вступав до Попечительства, повинні були відмовитися від вживання та пригощання інших
спиртними напоями і активно пропагувати здоровий спосіб життя. Крім того, Попечительство
зобов’язувалося організовувати бесіди, розповсюджувати знання про шкідливість пияцтва, виявляти
порушення "питного збору" та недотримання правил продажу спиртних напоїв, а також збирати
кошти для створення народних читалень, чайних, бібліотек, утримання притулків для лікування
алкогольної залежності та підтримки закладів і приватних товариств, чия діяльність була
спорідненою з діяльністю Попечительства про народну тверезість [14: 1-2].
З 28 грудня 1909 р. до 6 січня 1910 р. в Російській імперії проходив І Всеросійський з’їзд по
боротьбі з пияцтвом. Практично усі доповідачі визнавали, що для багатьох робітників, жінок, дітей,
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учнівської молоді вживання спиртного стало, на жаль, найкращим супутником дозвілля. Делегати
констатували також недостатню кількість безалкогольних розваг і традицій, що стало причиною
поширення пияцтва та слабкого розумового розвитку народних мас. Саме тому створення народних
чайних, бібліотек і читалень на з’їзді називали необхідною умовою для поступового викорінення
алкоголізму як антиморального явища і страшного соціального лиха [15: 7-11].
Наголосимо, що заходи, які намагалися популяризувати по всій Російській імперії учасники
І Всеросійського з’їзду по боротьбі з пияцтвом, на Волині було реалізовано значно раніше. Так, у
1897 році, на засіданні членів житомирського повітового комітету опікування про народну тверезість
було ухвалено "асигнувати 4200 руб. на створення народних чайних і безкоштовних залів для
читання" [16: 3]. Слід зазначити, що ця ухвала не залишалась лише декларацією, а стала для членів
Попечительства чітким керівництвом до дії.
У 1897 році таких бібліотек уже було 12, а в 1900 – 106 (!) [13: 23]. Відвідував народні чайнібібліотеки лише простий народ, а саме: майстри, ремісники, солдати, прислуга, учні міських училищ і
церковнопарафіяльних шкіл, а також селяни прилеглих до міста сіл [17: 11, 37]. Під час призову на
військову службу чайну відвідували також новобранці, де вони мали змогу попити гарячий чай,
поїсти холодні закуски і послухати грамофон [17: 27].
Про інтерес до відвідування цих культурно-освітніх закладів можна судити, перш за все, зі звіту
про стан міської безкоштовної народної читальні (табл.1) [18: 147]. Д. Булгаковський у книзі "Очерк
деятельности Попечительств о народной трезвости за время их существования" зазначає, що в 1902
році кількість відвідувачів бібліотек-читалень становила 275000 чоловік, а власників абонентів –
33000 чол. [13: 23]. Зокрема, у Коршевській чайній Луцького повіту протягом 1906 року відвідали
бібліотеку-читальню 1486 чоловік, а саме: чоловіків – 775, жінок – 34 та дітей – 677 [17: 40].
Таблиця 1
Число відвідувачів Житомирської безкоштовної читальні з 2.01.до 23.01 1897 р.

680

255

Учні в
гімназії
Учні з
народної
школи(міські,
училища)

Всього

Чорнороб

28

Міщанин

37

Інтелігент

Жінка

Стан або рід занять

39

356

145

57

273

870

64

3

2

-

-

60

65

14 162 345 414

42

358

145

57

333

935

Підліток

227

Юнацький

643

Середній

Єврей

Чоловік

Стать

Вік
Немолодий

Християнин

Віросповідання

14 162 344 350
-

-

1

Всього

Членами Попечительства при бібліотеках-читальнях активно проводилися також народні читання.
Скажімо, якщо в 1898 році існувало лише три пункти, де відбулося 51 читання, то в 1901 році їх вже
діяло 73, де за рік було організовано 954 читання для майже 76000 слухачів [13: 23].
Крім форм власне просвітницької діяльності, члени Волинського Попечительства про народну
тверезість займалися організацією дозвілля дітей і дорослих (проводили культурно-просвітницькі
ранки, вечори). Окремо варто виділити постановку Попечительством театральних вистав,
влаштування співів народних хорів, народних гулянь, танцювальних вечорів. Так, з 1895 по 1909 рр.
членами Попечительства було організовано 328 театральних вистав (на яких були присутніми 44000
глядачів), 48 народних хорів та підготовлено 312 народних гулянь і 1738 танцювальних вечорів [13:
22-23]. Зокрема, в 1906 році в аудиторії Луцької народної чайної відбулося: 2 концерти-спектаклі (в
середньому по 120 відвідувачів кожен), 4 спектаклі драматичної трупи Феберя (по 80-150 глядачів на
кожному), 2 танцювальних вечори (від 50 до 80 присутніх), 2 читання (по 120-150 слухачів) і одна
безкоштовна ялинка для 250 бідних дітей [17: 38].
Про позитивний вплив Житомирської безкоштовної читальні зазначав її завідувач, інспектор
народного училища М.Коробка. Він стверджував, що заснована громадою міста та підтримувана
Комітетом попечительства про народну тверезість народна читальня є установою цілком корисною і
навіть вкрай необхідною для значної частини населення. Підтвердженням цього є та обставина, що
читальня, функціонуючи з 1 січня 1897 року, з кожним роком розширює свою діяльність. Так,
наприклад, в 1897 році в читальні було зареєстровано 11982 вимоги на книги, а в 1898 році кількість
замовлень вже зросла до 24041, з яких 12516 замовлень на читання книг у залі та 11525 – на домашнє
читання. Тенденція збільшення інтересу населення до читання зберігалася і в наступні роки. У 1899
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році до читальні звернулося 24888 читачів, при цьому 10703 книги були прочитані безпосередньо в
самому закладі та 14185 було видано для домашнього читання [18: 117]. Привертає увагу той факт,
що з року в рік зростала кількість замовлень на книги для домашнього читання.
Зауважимо, що на Волині, окрім діяльності Попечительства про народну тверезість, існує також
цікавий досвід церковнопарафіяльних товариств тверезості, котрі засновувались священиками з
дозволу єпархіального керівництва. Члени таких товариств при вступі відвідували молитовну службу
і давали обітницю утримуватися від вживання спиртних напоїв, особливо у свята, на весіллях,
іменинах, хрестинах і под. При цьому вони отримували ікони та духовну літературу, яка мала
допомагати новим членам вести здоровий спосіб життя [19: 57].
У результаті просвітницько-педагогічної діяльності Попечительства про народну тверезість у кінці
ХІХ – на початку ХХ століття на Волині збільшилася кількість бібліотек, читалень, зросла
чисельність читачів, які відвідували бібліотеку і брали книги читати додому, зник інтерес народу до
алкогольних форм проведення дозвілля. Досить цікавим і перспективним напрямом історикопедагогічного дослідження залишається також висвітлення діяльності церковнопарафіяльних
товариств тверезості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства
освіти України. – 1996. – №13. – С. 2-15.
Концепція освіти "Рівний-рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України // Педагогічна
газета АПН України. – 2000. – № (78) 12. – С. 4-5.
Волынь (Житомир). – 1892. – 29 января. – № 19. – С. 1.
Волынь (Житомир). – 1892. – 10 марта. – № 45. – С. 3.
Волынь (Житомир). – 1892. – 11 августа. – № 139. – С. 2.
Волынь (Житомир). – 1892. – 15 октября. – № 182. – С. 2-3.
Волынь (Житомир). – 1892. – 20 октября. – № 185. – С. 3.
Волынь (Житомир). – 1896. – 03 сентября. – № 193. – С. 3.
Жизнь Волыни (Житомир). – 1911. – 10 января. – № 8. – С. 2.
Жизнь Волыни (Житомир). – 1911. – 15 января. – № 13. – С. 4.
Волынские народные известия (Житомир). – 1917. – 06 августа. – № 13. – С. 3-4.
Проект учреждения особых попечительств для борьбы с пьянством // Волынь (Житомир). – 1893. – 15
декабря. – № 228. – С. 2.
Булгаковский Д.Г. Очерк деятельности Попечительств о народной трезвости за время их существования
(1895 – 1909). – СПб., 1910. – 238 с.
Устав Попечительств о народной трезвости (Высочайше утвержден 20 декабря 1894 года). – Житомир:
Волынская губернская типография, 1896. – 9 с.
Гайдай Л., Двойнінова О. Перший Всеросійський з’їзд по боротьбі з пияцтвом // Науковий вісник ВДУ. –
Луцьк, 1998. – № 1. – С. 7-12.
Постановление комитета попечительства о народной трезвости // Волынь (Житомир). – 1897. – 11 апреля. –
№ 81. – С. 3.
Отчет о деятельности Волынского попечительства о народной трезвости за 1906 год. – Житомир, 1908. –
111 с.
Державний архів Житомирської області – Ф. 62, оп. 1 (доп.), спр. 36. – 151 арк.
Борейко О.М. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ
ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Житомир, 2004. – 239 с.

Матеріал надійшов до редакції 28.09.2006 р.
Козловец А.А. Просветительско-педагогическая деятельность Волынского Попечительства о
народной трезвости в конце ХІХ – в начале ХХ века.
В статье раскрывается просветительско-педагогическая деятельность Волынского
Попечительства о народной трезвости в конце ХІХ - в начале ХХ века, анализируются основные
направления и формы работы общества.
Kozlovets A.A. Pedagogical-educative activity of Volinsk Guarding Board about folk sobriety at the end of
the 19th – at the beginning of the 20th century.
The article deals with the problem of Volinsk Guarding Board pedagogical-educative activity about folk
sobriety at the end of the 19th – at the beginning of the 20th century. The article analyzes the basic trends and
forms of the society work.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ (ПОЧ. ХХ СТ.)
Здійснено ретроспективний аналіз організації навчання в медичних закладах Волині початку
ХХ століття. При цьому проаналізовано навчальні плани і програми, окрему навчальну
літературу для виявлення суттєвих засобів, форм організації та методів професійної
підготовки майбутніх фельдшерів та акушерок для надання медичної допомоги дітям та
дорослому населенню Волинської губернії.
Зазначимо, що дослідження історії розвитку медичної освіти, зокрема й на Волині, є актуальним,
оскільки історичний досвід збагачує наше знання про епоху, а також має бути врахованим при
розробці сучасного змісту освітнього процесу у вищих навчальних закладах та коледжах. Зазначимо,
що підготовка фельдшерів на Волині мало неабияке суспільне значення для населення краю,
особливо для простого народу на початку ХХ століття.
Волинське Земство намагалося лікарську допомогу зробити більш доступною для населення.
Протягом багатьох років Земство не могло забезпечити простих людей необхідною медичною
допомогою, оскільки кількість лікарів була досить незначною. Тому Волинське Земство приділяло
значну увагу підготовці фельдшерів та фельдшерок-акушерок. Відповідно до висновків Земства
педагогічною радою Волинської фельдшерської школи було прийнято рішення підняти рівень
успішності учнів та учениць.
Згідно з цим рішенням у школу приймали молодих людей (чоловіків не молодших 15 і жінок – 16
років), які закінчили двокласні училища Міністерства Народної Освіти, або 4 класи середніх
навчальних закладів, тому що ці навчальні заклади надавали повноцінні загальні знання. Варто
відзначити, що при двокласних училищах були трирічні підготовчі курси (3 групи) з програмою
трирічних початкових народних училищ. У такий спосіб діти в двокласних училищах навчалися 5
років. Слід зазначити, що у 2-х класах двокласних училищ вивчали: Закон Божий, російську мову,
арифметику (повний курс), геометрію, природознавство (елементарні відомості з фізики, зоології,
ботаніки і мінералогії), історію Росії, географію (загальну і Росії), креслення, малювання і краснопис.
У 1908/1909 навчальному році педагогічною радою Волинської фельдшерської школи було
прийнято рішення приймати на навчання за конкурсом атестатів. Проте, як показала практика,
відмінні оцінки в атестатах, виданих окремими двокласними школами Міністерства Народної Освіти,
не завжди відповідали знанням і не гарантували достатнього рівня знань учнів та учениць. Зокрема,
дівчата, які закінчили 4 класи середніх навчальних закладів, виявилися у більшості випадків
малограмотними. Тому з 1909/1910 навчального року був запроваджений екзамен із російської мови
(диктант і твір на вільну тему) та екзамен із геометрії в обсязі двокласних училищ (зазначеного
предмета не було в 4 класах жіночих середніх навчальних закладах і в жіночих 2-х класних училищах
Міністерства Народної Освіти). Таким чином педагогічна рада школи опікувалася про якісніший
відбір прийнятих у школу учнів та учениць [1: 5].
Навчання в першому класі виявилося досить складним для учнів. Лише здібні могли цілком
успішно осилити цілу низку навчальних дисциплін. Особливо багато мали працювати учні з
середніми здібностями, щоб завершити перший рік навчання. Для тих, хто мав гірші здібності,
перший курс школи ставав зовсім нелегким. Програма першого класу була наступною: Закон Божий –
4 год.; анатомія – 6 год.; фізіологія (друге півріччя) – 3 год.; зоологія – 3 год.; ботаніка – 2 год.;
латинська мова – 2 год.; російська мова – 4 год.; у першому півріччі та 1 год. у другому; фізика –
4 год.; хімія – 5 год. Отже, навчальне навантаження становило всього 30 годин уроків щотижня [1: 5].
Аналіз архівних джерел засвідчує, що вкрай важкими для вивчення учнями виявилися анатомія,
фізіологія, фізика, хімія, а менш важкими – зоологія та ботаніка.
Анатомія викладалася за підручником Бурцева, який був значний як за обсягом, так і за кількістю
фактів, що подавалися в ньому і які учні мали завчити протягом року. У першому півріччі вивчалася
загальна частина анатомії й остеологія з прикладами. У другому півріччі більш поглиблено вивчалася
структура м'язів, судинної і нервової систем. Такий поділ предмета був зумовлений тим, що з другого
півріччя учні також починали вивчення фізіології. У першому класі з курсу фізіології вивчали
фізіологію рослинних процесів, другу частину фізіології вивчали в першому півріччі другого класу.
Це, в свою чергу, дозволяло з другого півріччя другого класу починати систематичне вивчення
внутрішніх хвороб.
Фізика вивчалася за підручником Попова, прийнятим для вивчення в жіночих гімназіях, а хімія за
підручником Бубнова, але підручник цей був складений далеко не науково. При вивченні зоології за
основу був прийнятий підручник професора Нікольского, хоча в ньому окремі теми розглядалися
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поверхово. Вивчення ботаніки здійснювалося за підручником Кривцева, але при цьому викладач з цієї
дисципліни додавав до нього облік про бактерії, та розширював розуміння й знання учнів про
лікарські трави, котрі росли на території Російської імперії та Волинського краю. З огляду на
вищезазначене, навчальне навантаження, його зміст у першому класі були достатньо складними
учням для вивчення [1: 6].
У першому півріччі в 2-му класі учні закінчували вивчення фізіології. Це дозволяло їм з другого
півріччя розпочинати систематичне вивчення патології й терапії внутрішніх хвороб. Цей курс
закінчувався в першому півріччі третього класу. Як особливий предмет учні вивчали й діагностику, її
вивчали протягом обох півріч у другому класі (5 годин щотижня). Цей значний обсяг часу був
потрібний викладачеві, щоб працювати з кожним учнем (чи ученицею) індивідуально. Це зумовлене
необхідністю привчити їх розпізнавати і правильно визначати конкретні явища (на матеріалі
обстежень внутрішніх органів, при визначенні пульсу, подиху і под.), а це потребувало чимало
навчального часу. Крім того, окремим предметом виділялася загальна патологія з паталогічною
анатомією. На вивчення цієї дисципліни виділялося 2 години щотижня. Природно, що така мала
кількість годин не дозволяла учням достатньою мірою оволодіти знаннями цієї складної науки. Проте
недостатня кількість годин компенсувалася тим, що викладач цієї дисципліни обіймав посаду
протектора лікарні і в той же час проводив щотижня з учнями дві години практичних занять з
анатомії. На основній роботі у процесі розтину трупів він завжди використовував нагоду, щоб
показати учням паталогічні зміни. Таким чином, практичні заняття з анатомії проводилися
паралельно з практичними заняттями з патології [1: 7].
У третьому класі учні відвідували клінічні уроки патології та терапії внутрішніх хвороб. У
першому півріччі починали з хвороб, які учні вивчали на систематичному курсі (теоретичному) в
другому півріччі другого класу. Теоретичні знання внутрішніх хвороб передували клінічним урокам,
тому що лише в такому випадку можливо було проводити диференціальну діагностику. Це сприяло
свідомому засвоєнню знань. Вивченню клінічних внутрішніх хвороб у третьому класі було відведено
мало уроків, а саме: в першому півріччі – 3 уроки (вони були просто продовженням систематичного
курсу) і в другому півріччі – 6 уроків.
Вивченню зубних хвороб також приділяли недостатньо уваги (цей недолік був у всіх школах). З
ними учні ознайомлювалися оглядово в процесі вивчення хірургії. Також практичні заняття з
оволодіння вміннями лікування зубних хвороб зводилися винятково до екстирпації зубів. Це, у свою
чергу, спричинило виникнення суперечності: з одного боку – відсутність достатніх умінь учнів через
недостатнє опанування хвороб, а з іншого – за статистичними даними (картками) у Волинській
губернії зубні хвороби були досить поширені серед сільського населення, а медична допомога, як
правило, зводилася винятково до видалення зубів (щороку видалялися зуби не менше як у 10 тисяч
пацієнтів). Для теоретичного і практичного вивчення зубних хвороб було відкрито при школі
лікувальний кабінет для безкоштовної допомоги хворим. Учениць звільняли від цих уроків, тому що
вони мали в третьому класі 32 обов’язкових відвідування (щотижня) уроків [1: 7].
На той час фельдшерська і фельдшерсько-акушерська школи вважалися нижчими навчальними
закладами. Тим часом всі викладачі цих шкіл мали вищу освіту, а тому навчальні програми
фельдшерської школи відповідали змісту освіти середнього медичного навчального закладу.
Загалом фельдшерські школи, як нижчі навчальні заклади, не надавали своїм вихованцям права на
відстрочку від військової повинності. І хоча до школи завжди бажали вступати юнаки 18-19 років,
часто штучно доводилося приймати учнів не старше 17 років (враховуючи, що вихованець може
пробути в одному або двох класах за тих чи інших причин 2 роки). Також дирекція пропонувала
вихованцеві, якому термін відбування військової повинності настав до закінчення школи, подати
прохання на ім'я його величності Імператора про відстрочку відбування військової повинності. Такі
прохання завжди задовольнялися, але вихованець при цьому хвилювався, чекаючи відповіді на своє
прохання, в свою чергу це позначалося й на його успішності [2].
Постановою Медичної ради, від 12.01.1910 р., затверджувалося, що у фельдшерських школах
могли запроваджуватися навчальні заняття з лікарської та гігієнічної гімнастики і масажу. Згідно з
Постановою навчальні заняття мали тривати не менше восьми місяців, не враховуючи до цього
терміну період іспитів [3: 50, 143]. Згідно з цією ж Постановою учениці, які бажали одержати звання
повитух 1-го розряду за один рік навчання, мали отримати фельдшерське звання шляхом
проходження курсу в спеціальних навчальних закладах і мати загальноосвітній ценз у розмірі знань
4-х класів урядової гімназії або такого ж за обсягом курсу іншого урядового навчального закладу [4:
259, 208].
Аналогічні навчальні плани на початку ХХ століття та програми реалізувалися й у Кременецькій
фельдшерській школі. Цікавим явищем у Житомирській фельдшерській школі цього періоду було те,
що в ній з 1900 по 1918 роки працювали поетапно 5 докторів медицини (В. Краснов, Є. Липський,
М. Лісицин, I. Соболевський, В. Соколовський).
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Всі вони, читаючи навчальні дисципліни, писали підручники, готували методичні матеріали,
унаочнювали сам процес навчання муляжами, таблицями. Зокрема, доктор медицини В.І. Краснов у
своєму підручнику [5] використовував порівняльний аналіз, симптоми венеричних захворювань. У
достатньо точній, науковій, професійній мові він, крім аналізу власне хвороб, переконливо радить
майбутнім фельдшерам які саме методи їм знадобляться під час лікування пацієнта на різних його
етапах (діагностики, прогностики і терапії). Очевидно, приклад доктора Краснова В.І. та інших став
прикладом для 30 вихованок школи, які стали студентками Петербурзького медінституту (3 з них
стали докторами, професорами медицини в радянський час (20-ті рр. ХХ ст.).
На початку ХХ століття фельдшерськими школами Волині накопичено певний досвід широкої
підготовки акушерок та фельдшерів, особливо для сільської людності, яка переважала в ті часи.
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The paper focuses on the retrospective analysis of study organization at medical establishments in Volyn
region at the beginning of the 20th century. This comprises the analysis of the curricula as well as the special
set of literature to determine the essential means, forms and methods of feldshers’and
obstetricians’professional training, aiming at giving aid to infantile and adult population of Volyn region.

143

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 29. Педагогічні науки

УДК 371. 017
Л.М. Маєвська,

здобувач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМОДІЇ ІНДИВІДА З ПРИРОДОЮ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ
ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ
У статті розглянуто проблему гармонії людини і природи, формування екологічної духовності
дитини засобами народної педагогіки, використання досвіду попередніх поколінь у вирішенні цього
важливого завдання на сучасному етапі розвитку цивілізації.
Із нагромадженням знань про закономірності розвитку навколишнього світу зменшується
безпосередній контакт більшості людей з об’єктами природи, а отже, сприйняття й розуміння її
процесів та явищ відбувається в теоретичній площині. Людина, відчужена від природи, не
усвідомлює масштабів антропогенного впливу на довкілля та своєї залежності від нього. Національна
доктрина розвитку освіти України та Державна національна програма "Освіта" вважають формування
в особистості ціннісного ставлення до навколишнього світу центральним серед пріоритетів державної
політики в освітній галузі.
Теоретичним та практичним аспектам екологічної культури присвятили свої наукові дослідження
низка вчених. Зокрема, А. Захлєбний, І. Звєрева, І. Суравєгіна обґрунтували методологічні засади
екологічної освіти. Особливості формування екокультури у процесі вивчення окремих шкільних
предметів знайшли відображення у працях А. Волкової, Г. Волошиної, В. Коваль, С. Лебідь,
Н. Пустовіт, А. Сиротенка, В. Шарко та ін. Проблема ставлення особистості до природи
досліджувалася у працях Н. Бутенко, С. Жупаніна, Н. Ільїнської, Г. Марочко, З. Плохій, З. Шевчів.
Формування ціннісного ставлення до природи учнівської молоді вивчалось О. Вінокуровою,
О. Колоньковою.
Біоетичні проблеми екологічної освіти XXI століття знайшли відображення в наукових
публікаціях А. Богомолова, О. Гоглової, А. Бєлоконя, А. Дворецького, Т. Лаврової, М. Білоусенко,
В. Білоусенко, О. Богачик, Ю. Бондарчук, Т. Вайди, І. Герц, Т. Глазиріної, М. Гончаренко,
С. Гриценко. Ми вважаємо, що саме етика може сформувати правильні уявлення про екологічний
імператив – заборонену межу, переступати яку людство не має права за жодних обставин. Норми
екологічної етики акумулюють історичний досвід людства, є найважливішими духовними
цінностями. Формування культури взаємодії індивіда з навколишнім світом сьогодні є особливо
актуальним. Ця культура повинна вирости в душах людей, а не шляхом удосконалення освітніх
технологій. Ніякі загальні правила не спроможні забезпечити гармонію індивіда з природним
середовищем, якщо внутрішня мораль не стане джерелом відповідальності та орієнтиром вибору
цінностей, попереджаючи непродуманість впливу на довкілля [1]. Національній системі освіти
належить вирішальна роль у формуванні нового світогляду, усвідомленого засвоєння індивідом
ціннісних орієнтирів, котрі випливають із завдань коеволюційного розвитку. Власне мета формується
поза рамками освітньої практики, оскільки освіта виконує замовлення соціуму. Однак осмислення
шляхів виконання замовлення повинне здійснюватися освітньою системою, яка зобов'язана виробити
нову концепцію. Для цього необхідна відповідна структура знань, навчальних предметів, перенесення
акцентів з одних напрямків навчально-виховного процесу на інші, оновлення форм роботи, розробка
якісно нових ціннісних орієнтирів, звернення до мудрості народної виховної практики щодо
вирішення проблеми [2: 52-56].
"Вживлення" морально-світоглядних принципів у структуру "Я" індивіда можливе лише за умов
етнокультурного підходу до організації виховного процесу, який передбачає саморозвиток
особистості шляхом реалізації її творчого потенціалу одним із важливих напрямків гуманізації освіти
та передумови формування активно мислячої й діючої одиниці етноспільноти. Поєднання почуття
індивідуальної відповідальності з розвитком творчих засад у душі індивіда є також суттю ноосферної
трансформації планети Земля. "Укорінення" індивіда у власній етнокультурі є основним способом
усвідомлення загальнолюдських біосферних проблем як конкретних питань власного буття.
Формування життєво необхідних етнокультурних цінностей виступає основним носієм становлення
екологічного світогляду та екологічної культури.
Питання впливу навколишнього природного середовища на психологічні особливості особистості
та спосіб буття певної етноспільноти цікавило багатьох науковців. У 1955 році з подачі
американського антрополога М. Бейтса в науці появляється термін "екологічна антропологія"
(взаємовплив природного середовища і етнокультур). Існує кілька підходів до вивчення взаємодії
природи й етнокультури як способу буття етноспільноти. Найбільш розповсюджений пов’язують з
концепцією Дж. Стюарда "Культурна екологія", головні положення якої спрямовані на вивчення
адаптації певної етнокультури до навколишнього середовища. Оскільки культурна адаптація – процес
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безупинний, то жодна культура остаточно не пристосувалася до середовища, щоб перетворитися в
статичну. Ідеї Дж. Стьюарда одержали подальший розвиток у працях представників американської
культурної антропології М. Салінса, Д. Беннета і Р. Неттінга.
М. Салінс, зокрема, запропонував відносити до навколишнього середовища і такі соціальнокультурні параметри, як вплив інших спільнот, що контактують із досліджуваною, та враховувати той
факт, що культура, трансформуючи у процесі адаптації ландшафт, змушена пристосовуватися вже до
тих змін, яким сама поклала початок.
Засновником наукової дисципліни "етнічна екологія", яка вивчає особливості систем
життєзабезпечення етнокультурних спільнот і вплив сформованих екосистем на здоров’я людей та
етнокультур на екологічний баланс у природі, є В. Козлов. Вивчення особливостей використання
етносами природного середовища та їх вплив на це середовище, традицій раціонального
природокористування, закономірностей формування і функціонування етноекосистем є головним
завданням цієї наукової галузі [3: 8].
Етнокультура розглядається як механізм адаптації етноспільноти в цілому та індивідів до
навколишнього середовища. Особлива заслуга в розробці цього положення належить Е. Маркаряну.
На думку вченого, адаптація – це здатність системи до самозбереження за принципом зворотного
зв’язку відповідно до умов середовища проживання [4: 81]. Ідеями етнокультурної адаптації індивіда
до природного та соціального середовища наскрізь пройняті і дослідження етнопедагогів (теоретиків і
практиків), які прагнуть виробити стратегію і тактику сучасного виховання, обов’язково
використовуючи досвід попередніх поколінь щодо розв’язання цієї актуальної проблеми.
Сьогодні ми презентуємо перший блок авторської програми "Віночок", що інтегрує знання з
етнопедагогіки та суміжних із нею наук, ставить виховання сучасної української дитини на
світоглядний ґрунт етнокультури й одночасно у контекст філософсько-педагогічної думки "дитина –
природа – культура – мова – нація". Віночок є одним із виразних етносимволів української спільноти.
У нашому дослідженні він постає як iсторично зумовлена сукупнiсть iдеалiв, поглядiв народу на
виховання наступних поколінь, передачі їм традицiй, звичаїв та iнших форм соцiальної практики, у
процесi якої засвоюється духовна i матерiальна культура, стереотипи поведінки, сприйняття,
досягається духовна єднiсть поколiнь. Віночок – це досконалий образ, ідеал людини, до якого
повинен прагнути кожен, хто причетний до справи виховання підростаючих поколінь. Стрічки у
віночку – шляхи досягнення поставлених завдань [2: 52-56]. Розділ має назву "Земля дитинства
нашого", оскільки центральною в українському віночку є коричнева стрічка, що символізує землю,
Рідний край як простір утвердження в дитині Людини. Ключові слова з виразним етнокультурним
забарвленням притягують до себе всі складові виховної моделі, визначають її структуру. Педагог
може вносити свої корективи відповідно до особливостей регіону. Підбір ключових слів у нашому
варіанті програми зумовлений особливостями Поліського регіону, зокрема: земля древлян, деревляни,
Полісся, рідний край, мати-годувальниця, земля-Тетяна, материзна, край бурштину, верба, дуб,
береза, калина, вишня, груша, чебрець, материнка, древні сказання, духовні заповіти, світ предків,
бусол, лелека, соловей, зозуля, ластівка, корова, кіт, кінь, вовк та ін.
Пропонуємо орієнтовний зміст розділу "Земля дитинства нашого":
· Барви поліського краю – землі дерев і бурштинових берегів.
· Особливостi географiчного положення.
· Історiя дослiджень рiдного краю.
· Кориснi копалини (Урал в мiнiатюрi).
· Клiмат полiської зони. Народнi передбачення погоди.
· Полісся – полікультурний регіон (Що знаю я про етнокультуру тих, хто живе зі мною
поруч. Історiя появи поселень етнiчних спiльностей Поліського краю).
· Традиційний землеробський календар поліщуків.
· Що в iменi твоїм? (Історiя походження назв поселень, мiсцевостей, водоймищ тощо).
· Земля-годувальниця.
· Земля одна і ти на ній людина! (Поліський фольклор про бережне вiдношення до землiматiнки).
· Народнi свята, звичаї, обряди, традицiї, iгри, що пов’язанi з образом землi.
· Мій рідний край, моя земля (Твори класикiв та сучасних митцiв про рідну землю, Полісся,
Україну).
Зупинимось на деяких положеннях педагогічної мудрості наших пращурів щодо гармонії людини і
довкілля. Вона становила чітко оформлену систему, результатом засвоєння якої був сформований
образ світу. Прагнення до гармонії у системі "людина ↔ природа" народна педагогіка реалізувала
чітко й послідовно. Насамперед це стосується виховання дбайливого ставлення до землі. Земля-мати
– образ-тотем. Культ землі у наших предків був одним із давніх і основних. Він породив ряд земних
богів: Триглав, Велес, Діванна, Леля, Лада та ін. Земля – символ жіночого начала, материнства. Вона
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осмислюється як прародителька і мати-годувальниця всього живого. Небо і землю ― безсмертне
подружжя, жіноче й чоловіче начало, батька й мати. Гуцули свято вірять, що земля – це зліплена
Богом паляниця [5: 188-190].
Дитина змалку засвоювала епітети та синоніми до слова земля: божа, праведна, свята, наймиліша,
матінка, землиця-Тетяна; дотримувалась системи заборон ("Гріх землю бити – вона наша мати", "Не
бий києм по землі, бо їй теж болить"). Ці заборони вносили порядок у відносини між людиною і
землею та всім, що на ній зростає і проживає. Земля перевіряла і духовність індивіда. Б. Грінченко з
цього приводу констатує: "Земля жива – вона все чує й знає. Усі гріхи людські бачить і вгинається, як
по ній грішник іде … Як люди гарні до неї, вона радіє й пособляє їм, а як ні, то плаче й гнівається …
Її цілувати треба, кланяючись" [6: 38-39]. Давні промовки "Земля мати наша, всіх годує і пестить",
"Земля дає все і забирає все", "Хто на землі сидить, той не впаде" привчали дитину шанувати землю.
При зустрічі з дорослими дітям належало вклонятися й торкатися рукою землі, що означало
побажання добробуту, довгих літ життя на цьому світі. Людина розумiла, що залежить вiд землi, але
не завжди могла пояснити причини цiєї залежностi. Вона стала обожнювати її, як i всю природу.
Давня мiфологiя вважає землю богинею – дружиною бога Неба. Дощ, який посилає небо на землю,
оплодотворює її, внаслiдок чого виникає життя.
Відгомони магічних дій збереглися у давніх повiр’ях, побажаннях, творах народної поезiї. У
паремiях, що дiйшли до нас, образ землi розщеплюється на кiлька значень: земля як планета, як мiсце
iснування людини, як нива, на якій вирощують хлiб; рiдна земля – Батькiвщина. Деякi з паремій
вийшли за межi свого семантичного поля i вживаються з переносними значеннями: "На ледачiй землi
i трава не росте", "На чорнiй землi бiлий хлiб родить" – обидва зразки з елементами контрасту.
Поняття Рiдного краю в українцiв своєрiдне i неповторне: "Йшли на просту й скромну смерть за
свiй край ...без зайвих слiв i без декламацiй" Це – "своя хата", свiй дiм, де "своя правда, своя воля i
доля святая" [7]. Ідеал українського патрiотизму – це прагнення захистити рідну землю, материнську
хату. У фольклорi знаходимо вислови: "тихi води, яснi зорi", "край веселий", "рiдна материнська
сторона". Отже, поняття краю асоцiюється з родиною, хатою, домом. Це закладено в геннiй
свiдомостi українця. Тільки там, де є хата, все людське, iдеали людини, джерела добрих почуттiв
зазнають найкращого розквіту. Дiм для українця – це простір, де людина відчуває себе справжньою
людиною.
Дітей змалку привчали дбайливо ставитися до рідної природи, свято дотримуючись принципу "Не
зашкодь!" Система заборон регулювала стосунки з рослинним і тваринним світом, утримуючи від
бездумної жорстокості, допомагала осмислити право всього живого на життя. Спілкування із
природою народжувало емоції й почуття, бажання безпосередньо звернутися до сил природи, до її
енергії: "Водичко-сестричко, умий моє личко, щоб очки ясніли та брівки чорніли", "Зійди, зійди,
сонечко, на попове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір’ячко", "Іди, іди, дощику, зварю тобі
борщику! Чи на дощ, чи на сонечко, одчини, Боже, віконечко!" [8: 420].
У спілкуванні з природою дитина моделювала свій майбутній образ, уявляла себе уже зрілою
особою. Підтвердженням наведеної думки є замовляння до сонця як найвищого божества: "Добрий
день тобі, сонечко ясне, ти чисте, величне й поважне! Освіщаєш ти гори, долини й високі могили,
освіти й мене перед усім миром, дай мені розуму, красоти, доброти, щоб і я була така ж ясна, велична,
прекрасна довгі роки" [5: 320]. Дитина ототожнювала світло з найвищим виявом духовності та
досконалості.
Від давніх замовлянь виводять генезу колискової пісні ряд дослідників дитячого фольклору
(Н. Еліаш, А. Мартинова, В. Єлатов). За уявленнями наших предків, дитина росте уві сні, набирається
здоров'я, мудрості. Найближчі люди намагаються забезпечити спокійний сон дитині, за допомогою
слова та мелодії прагнуть увести маля у світ блаженства, гармонії з довкіллям, оточити природними
оберегами [9: 51-55]:
Люляй, люляй, мій синочку, справлю тобі колисочку,
Та й повішу на дубочку.
Сонце зійде, обогріє, листок впаде та й накриє [10:268].
У народному дитинознавствi колисковим пiсням надавалося особливого значення.
Етнолiнгвiстичнi дослiдження свiдчать, що вони зберiгають первиннiсть мовної традицiї, виступають
оберегами із властивою їм сакральнiстю, словами-символами. Наталiя Сивачук, що вивчає аспекти
народного дитинознавства, зазначає: "Вiдредагований вiками пiдтекст колискових пiсень є
дословесним дiалогом людини з Космосом. Мати-берегиня говорить з вищими силами природи,
бавить дитину, люляє її, веде магiчну гру-мiстерiю" [11: 50]. Cвiтовідчуття предкiв стали частиною
колискових мелодiй. Мати звертається не лише до дитини, а й до всього живого на землi, вкладає у
пiсню всi тривоги, переживання, роздуми. Тому знаходимо тут рядки не лише про дитину,
сновидiння, але й про "хлiбчик дiткам на обiдчик", "щоб дитятко спало, щасливим зростало, горенька
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не знало", "щоби росло на потiху, добрим людям на послугу". На превеликий жаль, сьогодні мало
молодих мам користуються таким чудовим засобом народної педагогіки у формуванні душі дитини.
Проблема "людина-природа" досить вдало репрезентована і в піснях. Іван Огiєнко захоплено
констатував: "Нашi пiснi – це тихий рай, це привабливi чари, тi чари, що всiм свiтом признано за
нами" [12: 5]. Про пiсеннiсть української нацiї Йозеф Бартош у часописi "Smetana" із приводу
виступiв українського хору в Чехії писав: "У деяких моментах їх спiву вам здавалось, що до вас
говорить сама природа … це була велика культура, природа, ушляхетнена людським духом" [13: 41].
Шкода, що в сучасному українському суспiльствi цьому аспекту культури придiляють мало уваги.
Дiтей не вчать спiву на належному рiвнi, пiдриваючи тим самим глибинне корiння, що наповнює
українця чарами колискової, мелодiйнiстю рiдного слова, органiчною єднiстю із природою, звичаєм,
пiдриває психологiчнi основи етносу.
Одним iз провiдних завдань програми виховання у сучасних умовах є перехiд до нового способу
життя, формування екологiчної духовностi та мислення. Дiтей і молодь необхідно цілеспрямовано
готувати до вирішення важливих проблем довкiлля, вчити з повагою ставитися до природи,
формувати їх екологiчну духовнiсть. Вирішувати ефективно ці завдання зможуть лише спеціально
підготовлені майстри педагогічної галузі, а це, у свою чергу, потребує докладного аналізу змісту
навчальних дисциплін у вузах педагогічного спрямування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Романенко М.І. Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу. Наукова монографія. – Дніпропетровськ:
Дніпропетровський інститут освіти, 1998. – 160 с.
Маєвська Л. Етнокультура як механізм адаптації індивіда до навколишнього середовища: історичні аспекти
та сучасні виховні моделі // Особистісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 4-5 травня 2006 року. – Тернопіль, 2006. – С. 5256.
Козлов В.И.. Основные проблемы этнической экологии // Этнографическое обозрение. – 1983. – №1. – С. 810.
Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография – 1981. – №2. –
С. 81-86.
Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.
Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Обереги, 1994. – 424 с.
Липа Ю. Пiдстави українського характеру / Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматiя-посiбник: У 2
кн. Кн. 2. – К.:Либiдь, 1997. – 444 с.
Крисаченко В., Мостяєв О. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – 623 с.
Сивачук Н. Виховний потенціал українських народних колискових пісень // Початкова школа. – 2006.– №1.
– С. 51-55.
Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. – К.: Веселка, 1989. – 606 с.
Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу // Початкова школа. – 2000. – №5. – С. 50-52.
Огiєнко І. Українська культура. Коротка iсторiя культурного життя українського народу. – К: Видавництво
книгарнi Є. Череповського, 1918. – 272 с.
Щербакiвський В. Життя i дiяльнiсть О.Кошиця // Визвольний шлях. – Ч.2. – 1954. – С. 40-43.

Матеріал надійшов до редакції 26. 06. 2006 р.
Маевская Л.М. Формирование культуры взаимодействия индивида с природой как один из
аспектов этнокультурного воспитания.
В статье рассмотрена проблема гармонии человека и природы, формирования экологической
духовности ребенка средствами народной педагогики, использования опыта предыдущих поколений в
решении этого важного задания на современном этапе развития цивилизации
Mayevska L.M. Shaping person’s natural awareness as an aspect of ethnocultural education.
The article considers the interrelation of human and nature as well as shaping children’s natural awareness
by means of ethnic pedagogy and experience of previous generation in solving this important task on the
modern stage of civilization development.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті розглянуто проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів у вищих
військових навчальних закладах, запропоновано шляхи підвищення професійної готовності
майбутнього офіцера до спілкування на міжнародному рівні.
Іноземна мова (ІМ) у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) є засобом
міжособистісного спілкування та отримання необхідної інформації, пов’язаної з професійними
потребами на рівні сучасних вимог до військового фахівця.
Головним практичним завданням ВВНЗ є створення професійно підготовлених, якісно озброєних,
всебічно забезпечених, мобільних, багатофункціональних, необтяжливих для Української держави
Збройних Сил із характерними ознаками європейської моделі.
Мета нашої статті – розкрити проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів,
запропонувати шляхи її розв’язання та визначити умови успішного навчання іноземної мови у
вищому військовому навчальному закладі.
Для того, щоб майбутній офіцер міг брати участь у діалозі культур із представниками Збройних
Сил інших країн, він повинен володіти комунікативною іншомовною компетенцією, яка дозволить
йому нарівні висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати
думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації. Звідси
випливає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів. Саме тому формування
професійної іншомовної компетентності є актуальним для курсанта ВВНЗ.
Формування професійної іншомовної компетентності має відбуватися інтегровано, у поєднанні з
психолого-педагогічними дисциплінами ВВНЗ для досягнення мети – формування готовності
курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні.
Професійна готовність майбутнього офіцера – справа державна. Однак спостереження свідчать,
що ВВНЗ готує лише спеціалістів – людей, які вміють працювати з бойовою технікою, володіють
науково-технічними знаннями, вміють застосовувати свої знання з електротехніки та радіотехніки,
однак не вміють спілкуватись на професійному рівні [1]. Це є однією з проблем формування
професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів.
Проблема компетентністного підходу в освіті знаходиться у центрі уваги багатьох учених
(Л.І. Анциферова, Г.О. Бал, С.Я. Батишев, С.Г. Вершловський, А.В. Хуторський, І.П. Ящук та ін.).
Досить багато вчених (В.В. Баркасі, О.М. Білик, Н.Ф. Босак, Н.М. Веніг, І.А. Воробйова, Л.П. Голованчук, Ю.В. Головач, Н.Б. Завіниченко, Л.Г. Карпова, С.В. Козак, О.О. Коломінова, О.Б. Мамчич,
О.І. Мармаза, Г.М. Марченко, А.Д. Онкович, О.А. Палій, О.П. Петращук, О.І. Селіванова, С.І. Селіверстов, В.М. Топалова, Л.І. Шевчук, І.П. Ящук) присвятили свої дисертаційні дослідження проблемі
компетентності.
Питання професійної компетентності розглядаються в роботах як вітчизняних, так і закордонних
учених. Сучасні підходи і трактування професійної компетентності досить різні. Найчастіше це
поняття вживається для вираження високого рівня кваліфікації й професіоналізму.
Професійну компетентність майбутнього офіцера можна представити як якісну характеристику
особистості фахівця, що включає систему науково-теоретичних знань, у тому числі спеціальних знань
у галузі військової науки, професійних умінь і навичок, досвіду, наявність стійкої потреби у набутті
компетентності, інтересу до професійної компетентності свого профілю. Необхідно застосовувати
пропоновані знання у нових умовах, які потребують навичок іншомовного спілкування.
Відомо, що українські військовослужбовці беруть участь у миротворчих операціях з 1992 року.
Участь у миротворчих місіях під керівництвом НАТО вимагає не лише професійної фізичної,
бойової, психологічної, політичної, але й мовної підготовки. Реформа Збройних Сил України вимагає
змін у системі вищої освіти майбутніх офіцерів, відповідно до якої в основі будь-якого тренування
лежить фізична підготовка та глибоке вивчення іноземної мови.
Умовами успішного навчання іноземної мови є контроль за виконанням усіх дій, що є складовими
відповідної діяльності, увага до всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів її реалізації, удосконалення
операційного аспекту, глибокий аналіз спонукально-мотиваційних факторів, кожного виду діяльності,
яка характеризується складною взаємодією мотивів, цілей, потреб, інтересів, інтенцій курсантів ВВНЗ
і стимулів, що їх спонукають.
© Маслак Л.П., 2006
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До мотиваційних ресурсів навчальної діяльності належать:
ü відмова від уніфікованих моделей навчання, які ігнорують особистісні характеристики
майбутнього офіцера;
ü гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених
природою мотиваційно-спонукальної сфери суб’єкта навчання;
ü відповідність змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям курсантів ВВНЗ;
ü мотиваційна забезпеченість навчального процесу ;
ü пристосування конкретних навчальних дій до певного суб'єкта;
ü створення режиму діяльності, адекватного мотиваційному підтексту навчання [2].
Модель мотивації у ВВНЗ повинна мати п’ятикомпонентну структуру, де змінними виступають:
ü суб’єкт навчання, що оволодіває ІМ, попередній мовний досвід, здібності до переносу
його в усі галузі діяльності;
ü спонукальне стимулювання (стимули навчальної, комунікативної, педагогічної та інших
видів діяльності, стимули середовища, ситуаційні, культурологічні, інтелектуальні);
ü прогноз реакцій суб’єкта, взаємодії, успішності навчання, його результату на основі
суб’єктивних стандартних оцінок курсантів ВВНЗ, їх особистісних диспозицій,
мотиваційних орієнтацій, спостереження за окремими контингентами;
ü підкріплення (задоволення потреб, інтересів, заміщення, редукція незадоволених потреб,
зв'язки актуальної та потенційної потреби, погодження і постановка нових цілей);
ü реакція, результат (створення зв’язків між стимулом і реакцією, текстопородження,
мовопородження), успішність навчання (ефективне відтворення стимулу, широта
асоціацій і асоціативних зв’язків). Центром моделі є суб’єкт навчання, його особистісні
диспозиції, особливості індивідуального стилю діяльності (ригідність стереотипів,
швидкість реакції, здібності і досвід, легкість адаптації).
Мотиваційна сфера і ціннісні орієнтації суб’єкта тісно пов'язані. Розвиток особистості залежить
від того, які цінності становлять основу її світогляду, яким орієнтирам вона надає перевагу серед
ієрархії цінностей [2; 3].
Саме тому модель професійної готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування має
передбачати мотив, наявний у моделі Є.І. Пассова. Система професійної підготовки спрямована на
передачу професійної культури. Остання включає чотири компонента: знання (є найбільш об’ємним);
досвід – з багатьох причин не доноситься до необхідного рівня;творчість - є недостатнім при навчанні
курсантів та формуванні їх як професіоналів-офіцерів ВВНЗ; майже повністю ігнорується четвертий
компонент – бажання, мотив. Проблема полягає в тому, що без двох останніх компонентів "не
працюють" два перших. Знання та досвід залишаються мертвими, якщо відсутні здатність творити та
бажання працювати [4].
Тому головним завданням системи формування професійної готовності курсантів ВВНЗ є
передача професійної культури необхідного обсягу та змісту, де чотири компоненти у кожній із
військових дисциплін були б представлені в необхідній пропорції та інтегративно допомогли б
готувати курсантів ВВНЗ до спілкування на міжнародному рівні.
Отже, професійна підготовка повинна бути:
ü професійно спрямованою (стрижнем професійної готовності у ВВНЗ має бути військовокультурна майстерність, підкріплена дисциплінами, які мають обов’язкову професійну
спрямованість);
ü спрямованою на формування готовності майбутнього офіцера-дослідника, для якого культ
пізнання є мотиваційною основою діяльності і породжує пізнавальну активність;
ü функціональною (моделювати зміст та структуру військової діяльності);
ü фундаментальною (майбутній офіцер має оволодіти найсучаснішими основами з основної
спеціальності);
ü
гуманітарною (давати основи гуманітарних знань);
ü
інтегрованою (спрямованою на передачу професійної культури та оволодіння
професійною майстерністю, яка допоможе при спілкуванні на міжнародному рівні
представникам різних національностей);
ü
спрямована на забезпечення кожному курсанту та студенту ВВНЗ можливостей
індивідуальної самореалізації (навчитись самостійно бачити, як ставляться та
вирішуються професійні задачі);
ü
соціально-значимою (переконати офіцера в соціальній значимості предмета, який він
вивчає) [ 5; 6].
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На нашу думку, важливо сформувати не лише спеціаліста, а й професіонала Професіоналізмом, з
точки зору Н.В. Бакланової, є інтегративна здатність особистості, що відображає взаємозв’язок та
змістовне наповнення компонентів, які входять до складу певної здатності – професіональної
компетентності, моральності, ініціативи та майстерності. Майстерність не можлива без
професіоналізму, без оволодіння певною сумою необхідних професійних знань, умінь та навичок,
однак вона ніколи не зводиться до професіоналізму.
Ученими узагальнено методичні принципи комунікативно-орієнтованого і професійно
спрямованого навчання міжкультурному спілкуванню, які можуть бути застосовані при формуванні
готовності курсантів ВВНЗ до міжнародного спілкування. До цих принципів належать:
ü принцип навчання ІМ у контексті діалогу культур;
ü принцип бікультурного комунікативного розвитку тих, хто навчається в умовах
іншомовного спілкування;
ü принцип розвитку комунікативно-мовної культури в поєднанні з іншими видами та
різновидами культур;
ü принцип комунікативно-орієнтованого формування мовних навичок;
ü принцип дидактико-психологічної, навчально-комунікативної та міждисциплінарної
інтенсифікації навчального спілкування;
ü принцип професійно-профільного напрямку іншомовного навчального спілкування;
ü принцип автентичності навчальних матеріалів, навчально-комунікативного фону мовної
діяльності студентів, комунікативно-мовного і соціокультурного змісту навчального
спілкування [7; 8; 9].
Дотримання названих принципів, врахування особливостей професійного спілкування
сприятимуть формуванню готовності курсантів ВВНЗ до професійної міжнародної взаємодії,
підвищать їх здатність виконувати роль суб’єкта діалогу культур, виявляти готовність і здібність до
співробітництва з іншими народами у вирішенні глобальних проблем людської цивілізації, у
відродженні ідеалів гуманізму, в гармонізації відношень людини, природи й суспільства.
Необхідно створити не тільки умови, які б формували готовність до міжкультурної комунікації,
але й такі, які б сприяли гуманістичному вихованню. З точки зору Т.І. Левченка до них відносяться:
ü відмова від уніфікованих моделей навчання, ігноруючих особистісні характеристики того,
хто навчається;
ü гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених
природою мотиваційно-спонукальної сфери курсанта ВВНЗ;
ü відповідність змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям суб’єктів навчання;
ü мотиваційну забезпеченість навчального процесу;
ü пристосування конкретних навчальних дій до певного суб'єкта навчання;
ü створення режиму діяльності, адекватного мотиваційному підтексту навчання.
Гуманізм у навчанні – це передусім побудова стосунків на принципах глибокої взаємоповаги,
рівноправного партнерства викладача та курсанта, курсантів ВВНЗ між собою і створення
сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
Отже, нами було визначено проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів,
запропоновано шляхи її розв’язання, розкрито принципи професійно-орієнтованого навчання та
визначено умови, за яких здійснюється успішне навчання іноземної мови у вищому військовому
навчальному закладі. Із вивченням даних питань ми пов’язуємо подальшу дослідницьку роботу щодо
формування професійної іншомовної компетентності майбутніх офіцерів інженерно-технічних
спеціальностей.
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ЗАГОСТРЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ УНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
У статті досліджено причини загострення гендерних проблем унаслідок аварії на ЧАЕС. З огляду на
наявність цілої низки гендерних конфліктів, які були актуалізовані чорнобильською катастрофою,
акцентовано увагу на необхідності гендерного виховання підростаючого покоління.
За даними державного комітету статистики України (станом на 1 січня 2005 року), найбільша
кількість громадян, які мають статус постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
проживає на території Київської (853658 осіб), Рівненської (405586 осіб) та Житомирської (377083
осіб) областей. Наслідки чорнобильської катастрофи вплинули на весь комплекс політичних,
економічних, соціальних і духовних проблем населення України. Ліквідація цих наслідків належить
до розряду складних і довготривалих. На тлі загальної стагнації передовсім економічної та соціальної
сфер, спричиненої чорнобильською катастрофою, загострилися гендерні проблеми.
Дослідженням проблем, які зумовлені аварією на ЧАЕС і виникли у постчорнобильський період,
займалися такі науковці: Є. Головаха (досліджував психологічний стан і соціальне самопочуття
населення, яке постраждало від чорнобильської катастрофи), Н. Паніна, Ю. Саєнко (багато робіт
присвячено аналізу життєвих цінностей постраждалого населення), І. Літяга (досліджувала проблеми
педагогічної корекції порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю).
Метою нашого дослідження є аналіз причин загострення гендерних проблем унаслідок аварії на
ЧАЕС крізь призму побутування гендерних стереотипів.
Гендерні відносини пронизують весь суспільний лад, державні інститути, стиль мислення. Сфера
зайнятості, на якій відбиті і ринкові трансформації останніх десятиліть, і соціально-економічні, й
екологічні проблеми, не позбавлена гендерного аспекту. Проблеми адаптації до наслідків аварії на
ЧАЕС тісно пов’язані із проблемами безробіття, дискримінації на ринку праці, професійної сегрегації.
В Україні саме жінки стають першими кандидатами на звільнення. Процеси звільнення з роботи та
закриття робочих місць, що масово відбулися в Україні в середині 90-х років, є гендерно
забарвленими. Серед вивільнених жінки становили понад половину, а дискримінація у сфері праці з
прихованої перетворилася на явну (за статистичними даними 2002 р., жінок звільняють не лише з
традиційно "жіночих" галузей, як-от в освіті 78 %, охороні здоров’я 74 % звільнених – жінки, але й із
промисловості 60,7 % вивільнених – жінки) [1: 339]. Щодо безробіття за причинами незайнятості та
статтю, то варто зауважити, що разючою є відмінність між чоловіками і жінками, вивільненими з
економічних причин і звільненими за власним бажанням. У 2002 році, за даними Держкомстату
України, 37,7 % жінок вивільнені з економічних причин, 33,5 % жінок звільнені за власним бажанням
у той час, коли частка вивільнених з економічних причин чоловіків складає 29,6 %, а чоловіків,
звільнених за власним бажанням, – 41,8 % [2: 417]. Дискримінація на ринку праці виникає тоді, коли
до окремих працівників, за однакових показників продуктивності, ставлення є різним через їх
належність до різних соціально-демографічних груп. Розрізняють декілька видів дискримінації: в
оплаті праці, при наймі на роботу, при скороченні персоналу, при просуванні на посадах, у
підвищенні кваліфікації [1: 338]. Для опису подібних явищ нерідко використовується термін "скляна
стеля", який характеризує ситуацію, коли, попри формально рівні можливості для обох статей, є
безліч неформальних, "невидимих" бар'єрів, що перешкоджають просуванню щаблями посадової
ієрархії [1: 341]. За таких умов у більш пригніченому (пригнобленому) стані знаходяться жінки. Але,
аналізуючи цю ситуацію, треба бачити ще один бік медалі, коли чоловік може бути дискримінований.
Сім’я з двома годувальниками досі є необхідністю, тому за умови безробіття дружини чоловіки, щоб
виправдати сподівання родини, часто змушені працювати понаднормово, що, у свою чергу, може
призвести до браку самореалізації чоловіків у виховній та господарсько-побутовій функціях сім’ї. До
того ж таким чином продовжується культивування стереотипу нормального сприйняття ситуації,
сформованого патріархатним устроєм суспільства, коли в жінки немає роботи. У зв’язку з цим
виникає дисонанс між вимогами сучасного суспільства до жінки не лише як до матері-годувальниці і
реальною ситуацією.
Головні сфери, що описують соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС:
- стан здоров’я;
- психологічні стани (рівень депресії, тривожності, песимізму, задоволеності життям,
самооцінки здоров’я, стомлюваність);
- соціальне самопочуття [3: 53].
Дослідники вказують на тенденцію, що характеризує фізичне самопочуття людей, котрі
проживають у зоні жорсткого радіаційного контролю, – помітне переважання негативних оцінок над
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позитивними. Статистично значимими є відмінності в оцінках самопочуття поміж чоловіками і
жінками: як поганий стан здоров’я оцінюють 51,1 % жінок та 25,9 % чоловіків; як середній – 42,4 %
жінок, 48,8 % чоловіків; як задовільний – 6,5 % жінок, 25,3 % чоловіків [3: 28]. Зумовленість нижчих
показників при самооцінці здоров’я у чоловіків можна пояснити небажанням підкреслювати
вразливість, цим самим нівелюючи маскулінні риси.
Проблему загострення гендерних проблем унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС доцільно
розглядати крізь призму гендерних стереотипів.
У суспільстві побутує думка, що тривожність – це особливість "жіночої поведінки". Дослідники
гендерної проблематики Т.В. Говорун і О.М. Кікінеджі зазначають, що особливої різниці щодо рівня
особистісної та ситуативної тривожності чоловіків і жінок не зафіксовано, оскільки твердження про
статеві відмінності ґрунтуються на суб’єктивних оцінюваннях тривожних станів, а не на
статистичних даних [4: 191]. Учені вважають, що саме з огляду на суспільну думку, яка приписує
жінкам боязкість, а чоловікам – сміливість, побутує стереотип тривожності як ознаки жіночої
поведінки. Щодо постчорнобильських реалій, то варто зазначити, що на забруднених радіацією
територіях рівень тривожності у жінок у середньому вищий, ніж у чоловіків [5: 67]. Занепокоєність
станом власного здоров’я, здоров’я дітей, невпевненість у майбутньому, деформація життєвих планів
та їх невизначеність – це перелік основних причин, які спричиняють підвищення рівня тривожності.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що побоювання щодо погіршення стану здоров’я дорослого
населення та дітей підкріплюються реальними фактами. Аналіз стану здоров’я дітей усіх радіаційно
контрольованих регіонів свідчить про погіршення показників. Значно збільшилася кількість
захворювань, особливо стосовно класів хвороб органів дихання та травлення, ендокринної системи [6:
8]. Негативні зрушення відбулися у класі хвороб системи кровообігу, наприклад у 1990 р. – 1149 тис.
випадків, а у 2004 р. – 2498 тис. випадків [7: 451]. За темпами змін значних обертів набуває
захворюваність на злоякісні новоутворення, причому гендерні відмінності майже відсутні у кількості
хворих (у 2004 р. 77,2 тис. чоловіків, 78,7 тис. жінок), але виразно простежуються за окремими
локалізаціями. Так, у чоловіків частіші, ніж у жінок, злоякісні новоутворення порожнини рота,
глотки, трахеї, бронхів, легенів, сечового міхура. У жінок більше, порівняно з чоловіками,
зафіксовано злоякісних новоутворень шкіри, щитовидної залози. Щодо захворювань, які в зв’язку з
фізіологією виникають тільки у чоловіків або тільки у жінок (наприклад, деяких органів сечостатевої
системи – простати, матки), то відстежується динаміка зростання кількості таких захворювань. Так, у
2002 році було зафіксовано 14,6 тис. злоякісних новоутворень жіночої молочної залози і 11 тис.
злоякісних новоутворень матки, а у 2004 році – вже 15,2 тис. випадків захворювань молочної залози
та 11,1 тис. захворювань матки.
Досліджуючи соціальне самопочуття та громадську думку людей, які проживають на забруднених
територіях, переселилися з них або беруть участь у ліквідаційних роботах, учені зазначають, що
жінки оцінюють соціальне самопочуття більшою мірою негативно, ніж чоловіки [3: 33].
Діти, евакуйовані з 30-кілометрової зони забруднення, демонструють достатньо тривожну картину
психологічних відхилень у своєму розвитку. Частина цих дітей страждає радіофобією та комплексом
"приреченості". Для інших дітей характерна емоційна нестабільність, тривожність, песимізм в оцінці
життєвої перспективи, очікування хвороб [6: 10]. За наявності такого комплексу ознак можна
говорити про "синдром жертви" – феномен засвоєної безпорадності, який є негативною тенденцією,
оскільки деформує стандарт маскулінності.
З огляду на наявність цілої низки гендерних конфліктів, які загострилися внаслідок аварії на
ЧАЕС, постає проблема гендерного виховання підростаючого покоління України загалом і
постраждалих унаслідок чорнобильської катастрофи дітей та молоді зокрема. Діти змушені жити в
умовах жорсткої статевої типізації поведінки, відчуваючи на собі тягар гендерних стереотипів. У
процесі соціалізації підростаючого покоління найбільшу роль відіграють сім’я та освітні заклади.
Гендерне виховання – процес, спрямований на формування якостей, рис і властивостей, що
визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої статі [8: 11]. Варто
зазначити, що на сьогодні існує протиріччя між істинною потребою суспільства в носіях гендерної
культури і нестачею гендерно чутливих представників. Тому освіта і виховання молоді на засадах
гендерного паритету є вимогою часу в умовах розбудови сучасного українського суспільства.
Заслуга гендерного підходу до інституту сім’ї – у виявленні того факту, що в практиці життя
сучасних родин традиційна патріархальна ідеологія (за якої "бабина дорога – від печі до порога",
"гарна мати повинна все віддати дітям, а потім думати про себе", "успішність виховання дітей більше
залежить від матері, ніж від батька") часто використовується для виправдання домінуючого
становища чоловіків у родинах, небажання виконувати повсякденні домашні обов'язки, а жінки – для
самовиправдання свого підлеглого становища й перевантаженості домашньою роботою з
обслуговування членів родини [1: 362]. Якщо в сім’ї культивуються жорсткий розподіл чоловічих і
жіночих ролей, переконання, що життєві цінності чоловіків і жінок різні (сім’я і догляд за дітьми –
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основні цінності для жінки, в той час, коли для чоловіка пріоритетною є самореалізація поза
родиною), осуд прагнення жінки до професійних досягнень, то такі установки засвоюються дитиною,
що в подальшому може ускладнити як побудову стосунків з партнерами, так і її власне сімейне життя.
Будучи головними агентами гендерної соціалізації дітей, батьки несуть на собі обов’язок
"конструювання" у свідомості дитини установок на відсутність страху перед людьми протилежної
статі, можливість контактувати з ними, на гендерну ідентичність особистості, що відповідає
реалістичному сприйняттю своєї власної статі [8: 326].
Дослідження свідчать, що батьки від народження, часто самі цього не усвідомлюючи, по-різному
поводяться з сином чи дочкою. В.П. Кравець зазначає, що в перші шість місяців матері зазвичай
доторкаються до синів значно частіше, ніж до дочок, але через півроку картина змінюється: хлопчиків
починають відучувати від надмірної ласкавості [8: 332]. Т.В. Говорун і О.М. Кікінеджі зазначають,
що батько починає втручатися в гендерну соціалізацію дітей, коли вони досягають приблизно 13
місяців, диференціюючи тон вербальної комунікації, який є емоційно стриманим у взаємодії з синами
й емоційно насичений – з доньками. З дорослішанням дітей ця диференціація стає ще відчутнішою:
дівчаток заохочують ділитися наболілим, хлопців привчають до емоційної стриманості [4: 193].
Хлопчиків привчають уникати вразливості, замовчувати почуття. Контакти в групі однолітків
закріплюють у хлопців прояви незворушності.
До негативних наслідків виховання хлопців відповідно до традиційної гендерної ролі науковці
відносять: обмежене емоційне життя, складність у встановленні близьких стосунків з іншими
людьми, страх утратити контроль над собою, перенапруження, і як результат – високий рівень агресії,
алкоголізації, наркоманії, самогубств [8: 329]. Негативними наслідками виховання дівчат відповідно
до традиційної гендерної є: культивування поступливості, пасивності, залежності, формування не
мотиву досягти успіху, а радше уникнути невдачі.
Освітні заклади, поряд з іншими інституціями, зберігають і передають соціальну та економічну
нерівність від одного покоління до іншого. Знання, цінності, ставлення, норми і переконання, засвоєні
в результаті освітнього процесу в школі, але не включені до змісту офіційного навчального плану,
перебувають під ненавмисним впливом як самої організації шкільного життя, так і зовнішніх
факторів. Для окреслення зазначених характеристик вживається поняття "прихованого навчального
плану" [1: 477]. Такі виміри латентного навчального плану як організація самої установи, гендерні
відносини на роботі, гендерна стратифікація педагогічної професії (педагогічний склад установ
початкової й середньої освіти на 90 % складається з жінок; серед викладачів ВНЗ чоловіки сьогодні
становлять дві третини кадрового складу, а менш оплачуваний штат наукових лабораторій складають
переважно жінки), зміст предметів, стилі викладання, а також пануючі стереотипи підтримують
гендерну нерівність та орієнтують підростаюче покоління на дотримання подібних зразків поведінки.
Результати дослідження стану гендерного виховання учнів у навчально-виховному процесі
загальноосвітньої школи, здійсненого С.Т. Вихор, свідчать про значний вплив на нього характеру
педагогічної взаємодії, статі вчителя як взірця для наслідування гендерної ролі, елементів
"прихованого навчального плану", а саме: особливість соціальної побудови освітнього закладу, змісту
предметів, стилю викладання. Так, виявилося, що переважна більшість учителів неоднаково опитує
(5 % учителів-жінок, 20 % учителів-чоловіків), оцінює (7 % учителів-жінок, 8 % учителів-чоловіків),
карає хлопців і дівчат (43 % учителів-жінок, 68 % учителів-чоловіків); неусвідомлено впроваджує у
шкільну практику гендерні стереотипи [9: 9]. Досить часто із вуст педагогів злітають вирази на
кшталт: "чоловіку не годиться плакати", "ти ж справжній чоловік" (своєрідні вирази-заборони вияву
почуттів), "ти ж будеш мамою", "ти ж маєш уміти готувати" (вислови, що орієнтують на домашню
роботу). Гендерне виховання передбачає формування особистостей, готових до самореалізації в
різних сферах суспільного життя, незалежних від гендерних стереотипів.
Вимогою часу також є підготовка нової генерації педагогічних працівників, які усвідомлюють
закономірності гендерного розвитку, своєрідність гендерного поділу суспільства, знають прийоми,
засоби, методи гендерного виховання, уникають проявів сексизму, мають належний рівень особистої
гендерної культури.
Отже, чорнобильська катастрофа, розділивши життя української спільноти на до та після,
загострила гендерні конфлікти. Їх розв’язання лежить у площині гендерного виховання, яке полягає у
відмові від сексизму, пом’якшенні гендерних стереотипів, виробленні досвіду взаємодії між статями
на засадах гендерного паритету, створенні рівних умов та можливостей для розвитку кожної
особистості.

154

О.Л. Остапчук. Загострення гендерних проблем унаслідок чорнобильської катастрофи

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с.
Статистичний щорічник України за 2002 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ "Видавництво
"Консультант", 2003. – 663 с.
Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995рр.) / Відп.
ред.: В. Ворона, Є. Головаха, Ю. Саєнко. – Харків: Фоліо, 1996. – 414 с.
Говорун Т.В., Кікінеджі О.М. Гендерна психологія: Навч. посіб. – К.: Академія, 2004. – 308 с.
Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. – К.: Абрис,
1994. – 168 с.
Літяга І. В. Педагогічна корекція порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (в умовах
лікувально-оздоровчого закладу): Автореф. дис. ... к-та пед. наук: 13.00.07.– Інститут проблем виховання
АПН України. – Житомир, 2002. – 20 с.
Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ "Видавництво
"Консультант", 2005. – 663 с.
Кравець В.П. Гендерна педагогіка. Навчальний посібник. – Тернопіль: Джура. 2003. – 416 с.
Вихор С.Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку: Автореф. дис. ...
к-та пед. наук: 13.00.07. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

Матеріал надійшов до редакції 19.09. 2006 р.
Остапчук Е.Л. Обострение гендерных проблем в следствии чернобыльской катастрофы.
В статье рассматриваются причины обострения гендерных проблем в следствии аварии на ЧАЭС.
Из-за существования целого ряда гендерных конфликтов, которые были актуализированы
чернобыльской катастрофой, акцентируется внимание на необходимости гендерного воспитания
подрастающего поколения.
Ostapchyk O.L. The intensification of gender problems in Chornobyl-derived conditions.
The article studies the reasons of the intensification of gender problems in Chornobyl-derived conditions.
With a number of gender conflicts triggered by Chernobyl disaster, the paper focuses on the urgency of
young generation gender education.
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Н.П. Павлик,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ ЯК ЧИННИК ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ
У статті розглянуто основні причини, які зумовлюють вихід дітей на вулицю на
загальнодержавному рівні: екологічні, соціокультурні, економічні, політичні. Представлено
результати дослідження чинників зростання безпритульних дітей в Україні.
Сьогодні українське суспільство потерпає від багатьох негативних явищ, які носять різний
характер, оскільки викликані різними глобальними факторами: економічними, екологічними,
культурними, політичними та ін. Криза супроводжує різні сфери життя людини: руйнується інститут
сім’ї, вимагає якісно нових реформ освіта, потребує змін сфера соціального захисту. Однак у переліку
цих чинників неможливо визначити один або декілька базових, тобто таких, які мають визначальний
характер і зумовлюють виникнення всіх інших. Ми вважаємо, що ситуація в країні носить системний
характер, тобто присутній тісний взаємозв’язок усіх сфер життя суспільства. Таке трактування
передбачає вирішення наявних проблем одночасно на всіх рівнях, охоплюючи всі суспільно значимі
сфери життєдіяльності громадян.
Проблемою вивчення соціальних і психологічних особливостей категорії "безпритульні діти" та
причин виходу дітей на вулицю займаються О. Антонова-Турченко, С. Бадора, В. ВиноградоваБондаренко, Л. Волинець, І. Дубровіна, В. Зарецький, Н. Комарова, С. Кононенко, Й. Лангмейер,
М. Лісіна, Д. Мажец, З. Матейчик, А. Поляничко, І. Пєша, Т. Шатохіна. Однак серед розглядуваних
науковцями причин переважно виділяють політичні (війни, кризи тощо) або внутрішньосімейні
(асоціальна поведінка батьків, безробіття і т.ін.). Однак причини дитячої безпритульності мають
значно ширший характер.
Завдання статті – розглянути взаємозв’язок екологічної ситуації та кількості безпритульних дітей
на вулицях регіону. Актуальність такої роботи визначається постійним зростанням кількості
безпритульних та бездоглядних дітей в Україні. Така ситуація вимагає створення спеціальних установ
для утримання безпритульних дітей, головним завданням яких має бути повернення дітей до
нормального, соціально компетентного життя в суспільстві. Реалізація такого завдання є структурним
компонентом процесу соціального виховання, що визначається як формування всіма соціальними
інститутами повноцінного члена суспільства.
Серед соціальних інститутів, у компетенції яких знаходиться розв’язання проблеми соціального
сирітства, вагоме місце посідає притулок для неповнолітніх, до повноважень якого входить
вилучення дітей із вулиці та подальше їх розподілення.
Щорічно до притулків потрапляють близько 18 тис. дітей, із яких лише 7 % є біологічними
сиротами. Проаналізувавши наявну в Україні мережу державних притулків для неповнолітніх,
О.А. Ахаїмова за кількістю закладів виділила три зони:
- І зона вміщує 14,3 % від загальної кількості установ, до неї належить Західна та ПівнічноСхідна Україна (Львівська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Харківська
області).
- На ІІ зону припадає 22,6 % установ – це Центральна Україна (Київська, Черкаська,
Полтавська, Миколаївська, Вінницька та Житомирська області).
- 63,1 % притулків розміщено у ІІІ зоні – Східній Україні (Дніпропетровська, Луганська,
Донецька, Запорізька та Одеська області) та Автономній республіці Крим [1].
Така статистика ілюструє наявний в Україні розподіл безпритульних дітей за регіонами, яку
можна пояснити декількома причинами. По-перше, важливим чинником є екологічна ситуація в
регіоні, яка підвищує смертність, призводить до зростання захворюваності людей. По-друге,
важливим є факт міграції безпритульних дітей у межах України. У літературі описано випадки, коли
діти намагаються переїхати до великих міст, бажано південних, аби було легше заробити на
проживання. Це зумовлює зростання кількості безпритульних дітей у Криму та великих містах (Києві,
Харкові, Донецьку, Одесі та ін.). Крім того, спокінвіків сільська громада опікувалася дітьми, що
проживають у кризовій ситуації, тому в регіонах, де переважають сільські населені пункти,
бездоглядних і безпритульних дітей значно менше. По-третє, важливою причиною є соціокультурна
ситуація в регіоні, яка впливає на цінність інституту сім’ї, можливість задовольнити у родині основні
психологічні потреби дитини.
Загалом причини поширення соціального сирітства можна класифікувати як: 1) об’єктивні,
соціальні, загальнодержавні мегачинники (рівень економічного розвитку держави та зумовленого ним
соціального захисту населення; рівень духовного, морального, ціннісного розвитку суспільства і
© Павлик Н.П., 2006
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відповідної значущості інституту сім’ї в ньому; демографічна ситуація у країні, яка характеризується
кількістю народжень, розлучень, позашлюбних дітей тощо); 2) суб’єктивні, внутрішньосімейні
мікрочинники (матеріально-економічне становище конкретної сім’ї, її тип та склад, психологічний
клімат стосунків, дисфункції та патології в сім’ї).
Актуальність та доцільність дослідження причин та чинників дитячої безпритульності зумовлена
потребами суспільства, зростаючими вимогами до налагодження системи соціального захисту дітей в
Україні, необхідністю подальшої ліквідації та мінімізації цього явища. Тому ми провели соціологічне
дослідження на тему "Чинники виходу дітей на вулицю", метою якого було дослідити значимість,
взаємозумовленість і взаємозв’язок основних чинників виникнення безпритульних і бездоглядних
дітей. Гіпотеза дослідження: чинниками виходу дітей на вулицю є неспроможність сім’ї задовольнити
основні біологічні і психологічні потреби дитини; шкільна дезадаптація; маргінальна або девіантна
група однолітків.
Опитування проводилось серед безпритульних, бездоглядних дітей м. Житомира. Використано
метод гніздової вибірки. Дослідження проводилося двічі (2.04.05, 9.04.05) в районі Житомирського
Житнього ринку з 10 до 14 год. Кількість опитуваних становить 32 бездоглядні дитини, що більшу
частину доби проводить на вулиці, займається жебрацтвом, крадіжками, існує в середовищі базарів та
вокзалів. Опитування проведено методом анонімного анкетування. Анкета складається із 27
відкритих і закритих запитань, що дає можливість респондентам вибирати запропоновані відповіді, а
також висловлювати свою думку. Внаслідок обмеженості вибірки дослідження не претендує на
науковість і завершеність, а просто ілюструє існуючі тенденції.
Таблиця 1
Цифровий звіт анкетного опитування "Чинники виходу дітей на вулицю"
№

Питання анкети

3. Чи є в тебе батьки?
Тато
Мама
4. Хто, крім батьків, з тобою
проживає?
Дідусі, бабусі
Брати, сестри
6. Чи вживають алкоголь у твоїй
сім’ї?
Так
Ні
7. Якщо так, то наскільки
часто?
Іноді
Часто
Постійно
8. Чи був хтось із твоїх рідних
засудженим?
Так
Ні
9. Чи карають тебе батьки і як?
Так, б’ють
Так, сварять
Ні

Всього
чол
%

№

20
19

62,5
60

15. Чи є в тебе друзі у школі?
Так
Ні
16. Чи є в тебе недруги у школі?

14

45

21
5

66
15,5

12
3
8

37,5
12
25

8
23

25
72

Питання анкети

Так
Ні
18. Чи є в тебе улюблений
учитель?
Так
Ні
19. Чи є у твоєму житті людина,
на яку ти хотів би бути
схожим?
Так
Ні
20. Чи є в тебе позашкільні друзі?
Так

всього
чол %
26
0

81
0

14
10

44
31

21
5

66
16

17
16

53
50

32

100

Ні
0
0
21. Що вас об’єднує?
Спільні інтереси
19 59
7
22
Потреби
1
3
22
69
Спільний час
13 41
7
22 24. Чи є в тебе звички, які дорослі
називають шкідливими?
10. Чи є в тебе окрема кімната?
Так
24 72
Так
11
34
Ні
6
19
Ні
21
66 24 а. Якщо так, то які?
11. Чи ходиш ти у школу?
Палю
27 84
Так
10
31
Вживаю алкоголь
20 63
Ні
10
31
Вживаю наркотики
6
19
Результати проведеного нами анкетування наочно демонструють ситуацію, що виникає з
безпритульними дітьми. Провідними чинником виходу дітей на вулицю є соціально незахищена,
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девіантна сім’я. Розмістимо зареєстровані нами категорії відповідно до рангу їх повторюваності в
середовищі дітей вулиці:
1. Багатодітні сім’ї, а саме:
мають трьох дітей – 16 %;
мають чотири-п’ять дітей – 19 %;
мають більше п’яти дітей – 12,5 %.
2. Неповні сім’ї, а саме:
мають лише маму – 19 %;
мають лише тата – 12,5 %.
3. Не мають батьків узагалі – 16 %.
4. Однодітна, нуклеарна сім’я – 3 %.
Ми бачимо, що класифікація сімей, використана в цьому випадку, має в основі демографічний
склад. Щодо девіацій, які в цих сім’ях панують, маємо наступну картину:
Вживають алкоголь (часто або постійно) – 37 % батьків.
- Мають судимості – 25 % батьків.
- Фізично карають дітей – 22 % батьків.
- Не створено умов для навчання дітей – у 66 % випадків.
Така статистика ілюструє неблагополучний клімат у родинах, який характеризується, перш за все,
неможливістю або небажанням батьків займатися повноцінним просоціальним вихованням дітей;
негативним упливом на них.
Ми з’ясували цікавий факт: небажання батьків займатися дітьми переноситься і на сферу навчання
у школі. Тобто більшість дітей не відвідують школи тому, що батьки це забороняють або просто не
заохочують, вважаючи за краще доручити дітям хатню роботу (наприклад, дивитися за молодшими,
адже більшість сімей – багатодітні). Про це свідчать такі цифри: 31 % бездоглядних дітей узагалі не
відвідують школу, 40,5 % робить це нерегулярно – 2-3 дні на тиждень. Причини, які вони зазначають,
такі (в дитячій редакції): "Не пускає мати, щоб я допомагав по дому"; "Не хочу"; "Щоб молодшого
брата доглядала"; "Ходимо в ліс"; "Сачкую"; "Тому що там б’ють палками хлопці"; "Не пускає
вітчим";, "Доглядаю за молодшими"; "Не знаходжу спільну мову з учителями"; "Тому що помер
батько"; "Батьки не пускають"; "Не цікаво"; "Ховався від міліції"; "Зостався на 2-ий рік".
Майже у всіх дітей (81 %) є шкільні друзі, але діяльність, якої безпритульні та бездоглядні діти з
ними займаються, не характеризує їх навчальних інтересів і укладається в межі "убивання" часу або
навіть у девіантні форми поведінки – "палимо" (35 %), "гуляємо" (19 %), "б’ємося", "нічого не
робимо", "балакаємо", "граємо у футбол".
Свій (суб’єктивний) соціальний статус у групі школярів діти визначають як середній (62,5 %),
виключений із кола спілкування (12,5 %), лідерський (6 %). Тобто можна вважати, що соціальний
статус дитини у класі мало впливає на її можливість виходу на вулицю. Навіть ті діти, які відвідують
школу нерегулярно, мають свій улюблений предмет (75 %) і вчителя (66 %). Якщо серед навчальних
предметів переважають неакадемічні дисципліни (фізкультура – 31 %, музика – 19 %, малювання –
22 %, але і математика – 28 %, українська мова, українська література, читання – по 6 %), то
визначальним при оцінці вчителя є його душевні, особистісні якості. Так, указуючи на чесноти
улюбленого вчителя, ця категорія дітей зазначає такі якості: "не кричить" – 31 % улюблених вчителів,
"не б’є" – 6 %, "завжди допомагає" – 22 %, "добрий" – 25 %. По 1 голосу набрали такі характеристики,
як "хороший", "спокійний", "прикольний", "гарно ставиться", "не свариться", "гарно викладає". Це
свідчить, що в дорослих бездоглядні діти цінують саме ті чесноти, яких їм так не вистачає в
повсякденному житті. Але школа, знову ж таки, не оцінюється адекватно, як установа, яка повинна
дати якісну освіту для подальшого життя, а як певне місце проведення часу, що свідчить про її
негативне сприймання дітьми вулиці.
Останній чинник, якого ми торкнулися в нашому дослідженні – це друзі й близьке оточення
бездоглядних дітей. Відповіді про присутність у житті дітей значимих, референтних осіб, яких можна
було б наслідувати, розділилися майже порівну – по 50 % на відповіді "так" і "ні". Однак ті, хто дав
ствердну відповідь, на прохання уточнити цю людину або не відповідали, або вказували осіб, яких
можна розділити на такі групи: родичі (тітка Люба, брат, мама, бабуся, тато), випадкові знайомі
(охоронець із притулку), навіть незнайомі люди (футболіст, актриса). Лише одна дитина назвала
дівчинку з притулку. Виходячи з цього, ми дійшли кількох висновків. По-перше, діти не мають
прикладів для наслідування у власному одновіковому оточенні серед ровесників, тобто стосунки, які
їх об’єднують, не ґрунтуються на повазі. По-друге, в літературі часто описують випадки, коли дітисироти ідеалізують своїх батьків та рідних, навіть якщо перед цим їх били та ображали. Це може
пояснити високий процент родичів серед референтної групи. Характеристики, за якими діти хочуть
бути на них схожими, різні – "вміє битися", "гарна господиня", "заробляє багато грошей", "не
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б’ється", "красива", "багато досягнув у житті". Загалом вони свідчать про адаптованість,
пристосованість до нормального існування в соціумі.
Незважаючи на відсутність однолітків серед референтних осіб, на запитання "Чи є в тебе
позашкільні друзі" 100 % респондентів відповіли ствердно. 51 % дітей об’єднують спільні інтереси,
41 % – спільне проведення часу.
Серед особливостей проведення вільного часу виділяють багато девіантних форм поведінки: грати
в карти, сидіти в барі, гуляти на будівництві, дихати клеєм, випивати, палити. Це засвідчує, що
головним чинником виникнення саме девіантних форм поведінки в дитячому середовищі є однолітки.
Але поруч із тим є і просоціальні інтереси: спілкування, гітара, теніс, комп’ютер, мотоцикл, футбол,
дискотека, спорт, парк або ліс. Хоча ці форми поведінки можна розглядати з різних позицій,
враховуючи, що саме діти розуміють під цим спілкуваннями, тобто воно може набувати асоціального
характеру залежно від мети та насичення.
75 % дітей усвідомлюють наявність у них шкідливих для здоров’я звичок. Але дехто не відносить
до цієї категорії занять тютюнопаління. 84 % дітей палить, 62,5 % уживають алкоголь, 19 % –
наркотичні засоби. Ці цифри вражають, якщо згадати про вік респондентів – в середньому від 10 до
15 років.
Щодо розподілу часу дітей, їм пропонувалося вибрати, скільки часу вони проводять у сім’ї, школі,
з однолітками. Результати видно з рис. 1.
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Рис. 1. Розподіл часу і місця його проведення у безпритульних дітей на добу
Результати свідчать, що друзі займають більшу частину доби безпритульних дітей, тоді як сім’я та
школа – дуже незначну. Небажання дітей перебувати в сім’ї пояснюється її асоціальним,
неблагополучним станом.
Таким чином, визначальним чинником виходу дітей на вулицю є неблагополучна сім’я, яка не
використовує свій виховний потенціал і не задовольняє основних дитячих потреб. Це може
відбуватися внаслідок відносно об’єктивних причин (наприклад, велику кількість безпритульних
дітей було виявлено серед багатодітних сімей, коли батьки не мають змоги приділяти дитині
необхідну кількість часу), що вимагає від суспільства та держави поглибленого контролю та захисту
сімей груп ризику. Однак вихід дітей на вулицю був би неможливим при належному контролі за
ситуацією з боку державних закладів, таких як школа. Водночас, виходу дитини на вулицю сприяє
наявність групи однолітків, які "допоможуть та навчать" жити у вуличному середовищі. Сім’я, у свою
чергу, визначає час (тривалість), мотивацію і якість перебування дитини у школі. Тут важливими
стають увага вчителів до дітей, бажання та можливість їм допомогти, організованість, насиченість та
цікавість дитячого дозвілля, що може позбавити дитину негативного впливу вулиці. Інакше – діти
знаходять собі компаньйонів серед бездоглядних, і це стає провідним чинником виникнення у них
девіантних форм поведінки. Дослідження засвідчило переважання в об’єднаннях бездоглядних дітей
асоціальних девіантних інтересів, звичок, нахилів. Життя на вулиці спричиняє різноманітні прояви
девіантної поведінки, які виявляються як у формах проведення "дитячого дозвілля" – пияцтво,
токсичні і наркотичні речовини, тютюнопаління, – так і у способах заробляння безпритульними "на
життя" – проституція, крадіжки, жебрацтво. Напевно, саму дитячу безпритульність можна вважати
девіацією, яка шкодить нормальному становленню дитини в суспільстві.
Отже, вулиця та її жителі створюють те виховне й соціалізуюче середовище, яке не змогли
створити сім’я і школа.
Це підтвердило нашу гіпотезу про існування динаміки розвитку дитячої безпритульності, яка
зумовлюється трьома основними соціальними інститутами дитинства – сім’єю, школою, групою
однолітків. Відповідно, бездоглядна дитина "проходить" стадії від неблагополучної, яка втратила
виховний потенціал сім’ї через дезадаптацію, байдужість масової школи до девіантної групи
однолітків у середовищі вулиці. Воно стає для дитини єдиним простором життєдіяльності,
соціалізації, виховання. Однак реформи, що відбуваються в державі (економічні, політичні), або
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ситуація у країні (у т.ч. екологічна) упливають на функціонування окреслених соціальних інститутів і
тим самим опосередковано зумовлюють зростання (спадання) кількості безпритульних дітей.
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бесприютных детей.
В статье рассмотрены основные причины, которые обуславливают выход детей на улицу на
общегосударственном уровне: экологические, социокультурные, экономические, политические.
Представлены результаты исследования условий, которые приводят к увеличению количества
бесприютных детей в Украине.
Pavlyk N.P. The influence of the ecological situation of a region on the quantity of homeless children.
The paper considers the main ecological, sociocultural, economic, as well as political reasons which make
children become homeless. Presented also are the results of the investigation of the factors of the increasing
quantity of homeless children in Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНИХ
НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ
У статті розглядається проблема національного, духовного та морально-етичного виховання,
учнівської молоді через навчання у релігійних недільних школах. Розкриваються зміст, методи та
форми зазначеного навчання та виховання дітей і молоді. Досліджується процес становлення та
розвитку релігійних недільних шкіл в Україні.
Процес відродження незалежної демократичної України з її прагненням увійти повноправним
членом у світову спільноту передбачає всебічне втілення в суспільне та індивідуальне життя
цивілізаційних основ життєустрою на основі гуманістичних принципів, цінностей та норм. Важливе
значення філософії і методології освіти у формуванні свідомості молодого покоління не тільки на
основі наукового осмислення дійсності та матеріальної реалізації відповідного світоставлення, але
й на більш високому духовно-моральному рівні з пріоритетом загальнолюдських цінностей. Саме
тому входженням України в новий період становлення всіх сфер соціального, економічного,
політичного, духовного розвитку, коли відбувається відновлення державності, багатогранне
відродження українського народу, активізується проблема національного, духовного та моральноетичного виховання учнівської молоді.
Духовно-моральна криза українського суспільства потребує термінового повернення до
духовних джерел. Україна історично була християнською державою і повернення до християнських
норм моралі та етики допоможе їй відродитися і зайняти відповідне місце серед європейських
країн. Відродження християнської моралі може змінити суспільство, і перш за все на це потребує
молодь.
В умовах сучасного суспільства у вихованні і навчанні підростаючого покоління очевидна
потреба у об’єднанні зусиль сім’ї, школи та церкви з метою створення єдиного педагогічного
простору, у якому б закладалася правильна ієрархія життєвих цінностей і формувалася цілісна
особистість. Сьогодні це завдання окремо розв’язати не під силу ні сім’ї, ні школі, ні церкві. Тільки
разом, досягаючи духовної єдності основних учасників педагогічного процесу, ця мета буде
досягнута [1].
Однією із форм реалізації поставленого завдання є навчання дітей у недільних релігійних
школах України, що дасть можливість сформувати християнську систему цінностей, якою діти
будуть керуватися упродовж всього життя.
Мета зазначеного навчання − повернення до духовних цінностей християнства, заснованих на
Святому Письмі, як основи відродження справжнього духовного і морального виховання [2].
Моральне вчення Святого Письма містить у собі найвищі духовно-моральні цінності, перевірені
в науково-педагогічній практиці минулого (Й.Г. Песталоцці, Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський,
М.І. Павлов, В.В. Зеньківській, Г.Г. Ващенко, С.Ф. Русова та інші), які відповідають духовним
потребам виховання сучасної людини [3]. Навчання у релігійних недільних школах має будуватися
на моральному богослов’ї, тобто дати дітям уявлення про абсолютні духовно - моральні закони, на
ґрунті яких слід формувати характер дітей, виховувати моральність, вчити будувати стосунки з
оточуючими (батьками, друзями, вчителями тощо ) на принципах християнства.
Як відомо з історії, великий вплив на масову практику виховання дітей та молоді в Україні мало
прийняття християнства в 988 р. [4: 55]. У зв'язку з цим живильними джерелами для української
педагогіки стали не тільки власні виховні винаходи, а й християнське вчення, а з ним і багатющий
досвід духовно-морального виховання народів Близького Сходу й Середземномор'я. Історично
склалося так, що впродовж багатьох століть наш народ нерідко виражав свої педагогічні ідеали
мовою релігії. А коли християнство ввібрало в себе ще й елементи первинних вірувань українців –
язичництва, то й виховний вплив релігії став особливо могутнім.
Аналіз церковних канонічних збірників, нормативного матеріалу, родинно-побутових звичаїв
переконує, що в рамках обсервації релігії перебувала людина та її сім'я на всіх основних етапах її
життя. Обряди хрещення, надання імені новонародженому, шлюбу, похоронів, вшанування
покійників взяла під опіку церква.
Загальнодоступна ідея соціальної справедливості – рівність усіх перед Богом, єдність людської
історії, осуд жорстокості, насильства, скнарості й здирства, спонукання до совісті, честі, милосердя,
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заклик до "внутрішньої чистоти" й людської гідності, порядності дуже імпонує людям
скривдженим і приниженим.
Певний вплив на свідомість і регулювання поведінки як дорослих, так і дітей мають релігійні
доктрини про "всевидюче Боже око", "гармонію душі й тіла", "страшний суд", "обіцяна нагорода
раєм за доброчесне життя на землі й покарання пеклом за "допущені гріхи", "вчинене зло".
Яскраве зовнішнє і внутрішнє оформлення храмів і церков, урочистість служб божих, містика
сповіді, молитов, величність церковного співу, спокута за порушення норм християнської моралі,
заповіді Божі, амвонні проповіді про праведне життя святих, неординарність релігійних свят,
обрядів і символів сильно впливають на психіку й емоції людини, особливо в дитячому віці.
На виховній ролі релігії у формуванні людини неодноразово наголошують літописці та
письменники, зазначаючи зокрема, що з хрещенням князя Володимира "зовсім його вдача
змінилася, не той чоловік став", "мало воював, жив у згоді з сусідами, більше дбав про внутрішній
порядок". Під час князівських банкетів, які тривали по кілька днів, "убогим роздавали гроші, для
хворих і калік по домах розвозили всяку страву – хліб, м'ясо, рибу, овочі, мед у бочках, квас" [3: 5556].
Уже на початку XI ст. у Київській Русі визначилися два типи шкіл: нижчі школи грамоти й
елітарні школи "учіння книжного". Нижчі школи грамоти здебільшого відкривалися при церквах, а
також утримувалися світськими людьми. У нижчих школах діти вчилися читати, писати, лічити.
Діти навчалися за спрощеним 32-буквеним алфавітом, використовуючи Євангеліє, Псалтир,
Молитвослов, Апостол та інші "богослужбові книги"[3: 55-56].
Розшифровка учнівських грамот показує, що навчання розпочиналося з вивчення азбукибуквиці. Учнями заучувалися 53 склади: ба, оа, га, бе, ве, ге та ін. Спочатку останні вивчалися
повторенням за вчителем, потім виконували вправи на навощених нашептах, а пізніше на твердій
березовій корі – бересті. Завчивши склади, діти з них створювали слова, потім вчилися читати
спеціальні навчальні тексти.
У школах грамоти склалася оригінальна методика опанування арифметичними операціями, яка
нагадувала спосіб лічби у школах Стародавнього Риму. Рахунок здійснювався за допомогою
пальців рук, а рука означала число 5.
Завдяки наявності великої кількості нижчих шкіл грамоти, писемність стала доступною для
дітей усіх верств населення. Крім того, у цих народних школах їх навчали практичним навичкам
ведення діловодства, складання листів, договорів, цифрових рахунків тощо.
Наступний етап розпочинався з лічби за допомогою великого пальця і суглобів на останніх
чотирьох пальцях. "Кожний суглоб означав число 12 (дюжину). Процес лічби здійснювався доторканням великого пальця, який мав три суглоби (36), до суглобів на останніх пальцях" [5: 17].
Обов'язковим предметом навчання були співи – основний шлях підготовки молоді до участі в
церковному хорі. Нотної грамоти діти не вивчали, а розучували окремі псалми Псалтиря з голосу
вчителя. Стиль виконання співу мав характер хорового речитативу [3].
Всю справу навчання дітей було підпорядковано вихованню у них народного світогляду,
оволодінню основами хліборобської культури. Діти зростали на народній моралі та естетиці,
дотримувалися звичаїв своїх предків, у них формувалося ставлення до природи як до живого
організму, розвивалося розуміння природного календаря.
У школах "учіння книжного" процес навчання був складніший. Тут учні опановували 44-45
буквений алфавіт, грецьку мову та курс середньовічних наук: філософію, граматику, риторику,
історію, спів, богослов'я. При навчанні в XI ст. використовувалися твори зі всесвітньої історії,
переклади уривків із творів Аристотеля, Платона, Сократа, Епікура, Плутарха, Софокла, Геродота
та багатьох інших вчених античного світу, які входили до збірки "Бджола".
На підставі аналізу літописів можна судити про те, що в школах "учіння книжного" учні
набували знань з природознавства, географії, з властивостей різних речовин і матеріалів та їх застосування у виробничій діяльності, з медицини, перекладу книг та їх переписування тощо.
Поряд із вирішенням освітніх завдань навчання у школах мало релігійний характер. Народна
школа разом з церквою стала вирішальним інститутом поширення та утвердження християнства в
усій Київській Русі. Цьому сприяло те, що вчителями були здебільшого священики, дяки та інші
служителі церкви.
Вже до XV ст. мережа церковно-приходських шкіл значно розширилася. В Києві діяли школи в
Києво-Печерському, Михайлівському та інших монастирях, навчання в яких проводили наїжджі
переписувачі-каліграфісти. Освітні осередки діяли також у Львові, де в XV ст. набула досить
широкої популярності серед міщан школа при Богоявленській церкві, а також школа при шпиталі
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біля костьолу Святого Духа. У них велика увага приділялася вивченню офіційної на той час
латинської мови. Польсько-католицька експансія зумовила появу католицьких шкіл.
Звичайно, школи діяли й на інших теренах України. В основному це були школи початкові, що
давали дітям навички читання й письма церковнослов'янською мовою, елементи арифметики й
співу. На посадах учителів у них працювали дяки, паламарі, правники. Шкільних педагогів тоді
називали "бакаларами" чи "дидаскалами". Утримували їх парафія та батьки учнів.
У другій половині ХVІ ст. такі школи були при всіх церквах та монастирях України. Під
церковною опікою гуртувалися братства, школи, шпиталі, розвивалися письменство й мистецтво.
У системі початкової (елементарної) освіти в Україні й надалі провідне місце займала
парафіяльна школа з учителями-дяками, тобто дяківка, що діяла до першої половини XIX ст. Вона
зникла з поширенням державних шкіл.
Дяківки – парафіяльні приватні школи – засновувалися переважно при церковних парафіях під
наглядом священика. Вчителями були дяки, які отримували домовлену з батьками учнів плату.
Учнів навчали слов'янської азбуки, письма, началам арифметики, читання за часословом,
Псалтирем, Апостолом. Одним із засобів впливу була субітка – щосуботнє фізичне покарання
учнів. "Вчися, не пустуй; пам'ятай субітку", – наказував учитель, шпарячи різкою. У Галичині були
ще покарання "на папу" (лінійкою по долоні), стояння в куті класної кімнати, нерідко навколішки.
То й не дивно, що батьки теж дома карали дітей фізично за непослух [3: 140-141].
Хоч парафіяльні школи не давали дітям "бозна-яку науку", але вони були близькі народові тим,
що не були занадто офіційними, обходилися дешево й цілком задовольняли скромні потреби
населення. А головне – не цуралися рідних звичаїв і народної мови.
Для утримання школи й вчителя громада встановлювала податок ("роківщину"). Сплачували
його натурою, частково грошима. Працевлаштування вчителя відбувалося на конкурсній основі з
укладанням між ним та громадою відповідної угоди (контракту). За вчителем зберігалося право,
якщо громада не забезпечувала його харчами, у будь-який час залишити школу.
При школі, як правило, існував і притулок для сиріт – бурса, що перебувала під патронатом
общини. Опікуном сиріт був учитель.
Крім сиріт, у шкільному притулку жили мандрівні учні-молодики, які внаслідок відсутності
школи у своїй місцевості селилися там, де така школа була. Згодом вони ставали помічниками
мандрівних учителів (дяків) і самі вчителювали, чим сприяли поширенню грамотності й
демократизації освіти в Україні.
Період ХІХ – початку ХХ століття характеризувався інтенсивним розвитком виробництва,
економіки, торгівлі, культури, що вимагали у свою чергу розвитку народної освіти. Потреба знань
відчувалася серед народу так сильно, що по всіх містах, містечках та по більших селах України
виникли народні недільні школи.
Недільні школи − безплатні загальноосвітні або професійно-технічні школи в Україні у першій
пол. 19 ст. - на поч. 20 ст. для дітей та дорослих, які з різних причин (брак коштів, праця протягом
тижня) не могли відвідувати загальні школи. Недільні школи працювали у неділю та святкові дні.
Першу недільну школу у Києві відкрито 11.10.1859, а всього у місті їх було 5. Існували недільні
школи у Полтаві, Одесі, Харкові, Чернігові, Ніжині та інших містах. Всього в Україні у 1859-60 рр.
діяло 68 недільних шкіл. У таких школах викладала українська інтелігенція, студенти, вчителі,
гімназисти. Навчання велося українською мовою. Розвитку системи недільних шкіл багато сприяли
X. Алчевська, В.Антонович, М. Драгоманов, О. Кониський, П.Чубинський та ін.[6]
У недільних школах навчання тривало 1-3 години у двох групах − для неписьменних, і тих, хто
вже знав грамоту. Учні вивчали Закон Божий, граматику, арифметику, малювання, знайомилися з
історією та культурою України. Оскільки серед учнів були такі, що вже вміли читати, то утворили
два класи: нижчий і вищий. Нижчий у свою чергу поділявся на перше відділення, що включало
зовсім неписьменних, і друге – де навчалися особи, які знали букв і вміли розбиратися в механізмі
читання. До вищого класу приймали тих, хто міг досить вільно читати.
1862 року в Росії налічувалось 316 недільних шкіл; лише в одному Петербурзі існувала 61
недільна школа.
Недільні школи утримувалися виключно на громадські кошти – на пожертви від приватних осіб,
громадських організацій. Іноді дещо відпускали на їх утримання міські та, частіше, ремісничі
управи.
Слід відзначити, що дворянство та аристократія до недільних шкіл ставилися дуже
"неспівчутливо" [7]. Разом із знаттю ворожу позицію щодо недільних шкіл зайняли й церковні
ієрархи, які боялися освіти, та ще такої, що знаходиться не в руках духівництва, а в руках
світських людей, які без особливої пошани ставилися до релігії. Н.Д. Богатінов, який почав
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працювати педагогом у 1-й гімназії в 1856 році, так писав про дії київського митрополита Арсенія:
"...духівництво київської єпархії почало запроваджувати церковнопарафіяльні школи; але
управління київським округом вважало за необхідне дати буття певній кількості народних училищ,
тут же в Київській губернії. Це початок жорстокої сутички духовної влади в особі митрополита з
учбовим округом, яка дійшла до крайнього роздратування, майже ворожнечі. Округ відкриває
училище, митрополит забороняє священикові приймати на себе законоучительство в школі;
порушується скарга на округ, що округ віднімає для свого училища учнів, які вступають до
церковнопарафіяльної школи; учителі в очах селян зображаються проповідниками безбожності і
невіри" [7: 158].
У 1862 російський уряд закрив недільні школи, а деякі організатори недільних шкіл зазнали
переслідувань. Свою діяльність недільні школи почали відновлювати лише в 70-х рр. ХІХ ст.
Таким чином, поступово, із розвитком історико-економічних умов розвитку суспільства,
церковні школи втратили свою значимість. Освіта почала ставати все більш узаконеною та
вимагала підтримки не тільки церкви, а й державних правителів.
Сьогодні, враховуючи чинне законодавство, яке, відокремлюючи Церкву і державу,
унеможливлює здійснення освіти та виховання громадян нашої країни на засадничо- християнських
принципах [8], такі школи набирають особливої ваги і значення в процесі розбудови Церковного
організму. На сьогодніший день недільними школами називаються форми прицерковної організації
навчально-виховного процесу (духовно-релігійного характеру) дітей або дорослих, які
відбуваються, зазвичай, у суботні, недільні або святочні (церковні свята) дні.
Як бачимо недільні школи зазнали значних змін щодо змісту навчання з моменту їх створення.
Адже розпочинали вони свою роботу як школи для неграмотного населення. У зв’язку з тим, що
цілий тиждень учні недільних шкіл були зайняті роботою по господарству, при панах та на
виробництві, таке навчання здійснювалося у недільні та святкові дні. Крім цього зміст
програмового навчання, окрім основних предметів, містив слово Боже, що в наш час, у зв’язку з
системою загальнодержавних закладів обов’язкової освіти, втратив компонент предметності,
залишивши тільки слово Боже.
Після 80-річної практично атеїстичної позиції української освіти відношення до сакрального
світу в її філософії і змісті почало змінюватися. Стало зрозуміло, що для цілісного світогляду
сучасної людини необхідна орієнтація в релігійній сфері, знаходження в ній духовних цінностей
культурно-виховного значення.
У Рекомендаціях щодо організації навчального процесу у недільних школах [2] зазначено, що
"воскресная школа − это одна из форм апостольского служения, так как именно воскресная школа
берет на себя миссию по первоначальному оглашению и, в известной мере, образованию
христианских детей. Наше призвание – убрать все препятствия на пути ко Христу, помочь ребенку
обрести истинную веру и познать живого Бога, с благословением относиться к тому таинственному
действию Духа Святого в детской душе, которое со временем преображает ребенка и присоединяет
его к полноте жизни Церкви".
Таким чином, до завдань приходських дитячих недільних шкіл входить навчання християнських
дітей основам православної віри і відповідного їй життю в церкві, їх просвіта, тобто виховання та
навчання в Дусі і Світлі Любові, Істини, добра і краси, служіння в радощах Богу та ближнім,
допомога всім нужденним, турбота про збереження та перетворення світу і життя в ньому. Стає
очевидним, що зміст духовного виховання дітей у релігійних недільних школах є відлунням
найбільш суттєвих вимірів буття людини і являє собою масив учбової інформації щодо
ознайомлення дітей та молоді з історичним шляхом постійних пошуків людиною духовних
цінностей.
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Самойленко О.А. Особенности становления и развития религиозных воскресных
школ на Украине.
В статье рассматривается проблема национального, духовного и морально – этического
воспитания учащихся с помощью религиозных воскресных школ. Раскрываются
содержание, методы и формы обучения и воспитания детей и молодежи в названных
школах. Проводиться исследование процесса становления и развития религиозных
воскресных школ на Украине.
Samoilenko O.A. The peculiarities of the foundation and the development of the religious Sunday
schools in Ukraine.
The article deals with the problem of pupils' national, spiritual, moral and ethical education with the help
of the religious Sunday schools. It opens up maintenance, methods and forms of the noted teaching and
education of children and young people. The process of the formation and development of the religious
Sunday schools in Ukraine is investigated.
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УДК 371.13
Н.С. Щерба,

пошукач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
"СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ"
У статті проаналізовано історію виникнення у вітчизняній педагогіці поняття "стратегічна
компетенція", описано контент-аналіз його визначень, подано його науково обґрунтоване
формулювання, розглянуто спільні та відмінні риси стратегічної компетенції при оволодінні рідною
та іноземною мовами.
Поняття "стратегічна компетенція" (СК) як компонент комунікативної справедливо вважається
сьогодні поряд з іншими її складовими теоретичним фундаментом соціолінгвістики та низки інших
споріднених наук і особливо тих, які вивчають взаємозв’язок мови і міжкультурного спілкування.
Термін "СК" з’явився в 1980 році. Його авторами були освітяни М. Кенейл і М. Свейн (M. Canale and
M. Swain), які займалися проблемами викладання та оволодіння іноземними мовами. Підґрунтям для
виникнення СК стала вдала спроба цих науковців розробити модель комунікативної компетенції,
загальну ідею якої в 1972 році запропонував Д. Хаймз (D. Hymes) [1] та інші. Підхід Д. Хаймза
одержав наукову підтримку, адже він втілив прогресивну тоді наукову тенденцію розглядати мову як
соціальний процес, а не тільки як лінгвістичний код. І в 1980 році М. Свейн та М. Кенейл,
продовживши рух у цьому напрямі, створили модель комунікативної компетенції в єдності її
чотирьох компонентів: граматичної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенцій [2;
3]. Як вважали ці автори, стратегічна компетенція "полягає у досконалому володінні стратегіями
вербального та невербального спілкування, які можуть бути задіяними, щоб компенсувати зрив у
ньому, викликаний наявними умовами ситуації спілкування, що його обмежують, або недосконалою
компетентністю (співрозмовників – Н.Щ.) в одній або декількох сферах комунікативної компетенції,
і щоб підвищити ефективність процесу спілкування" (пер. з англ. – Н. Щ.) [3; 4].
За більш як 20 років свого існування поняття "стратегічна компетенція" періодично привертало
увагу науковців (переважно зарубіжних) (E. Tarone, 1981; M. Canale, 1983; C. Faerch, G. Kasper, 1983;
S. Savignon, 1983, 1984; M. Swain, 1984; T. Paribakht, 1985; J.A. van Ek, J.L.M. Trim, 1990; L. Mariani,
1994; T. Imahori, W. Cupach, 1994; A.U. Chamot, S. Barnhardt, P.B. El-Dinary, J. Robbins, 1999;
В.Г. Александров, Г.Н. Александров, 2000; Li-sheng, 2000; Г.А. Краснощекова, 2004; S. Rich, 2004;
T. Micklas, 2005 та ін.). Проте до недавнього часу педагогів і мовознавців більше цікавили зовнішні
прояви процесу міжкультурного спілкування. Компетенції особистості, що уможливлюють його, не
отримували гідної уваги. І особливо це стосувалося СК. Як пожартував С. Річ (S. Rich), стратегічну
компетенцію так довго ігнорували, що вона стала чимось на кшталт Попелюшки в очах західних
лінгвістів порівняно з граматичною і соціолінгвістичною компетенціями [5]. Це, звичайно, відбилось
й на стані педагогічної і методичної розробки цього питання. Адже навіщо вчити того, чия значущість
для рівня володіння мовою і якості спілкування неочевидна. Проте останнім часом становище різко
змінилось.
У березні 2000 року Європейська Рада на засіданні в Лісабоні спрямувала країни Європейської
Співдружності на нові перспективи економічного, наукового та соціального розвитку. Після 4-річної
роботи в цьому напрямі було вирішено планомірно підвищувати рівень освіченості громадян за
рахунок формування в них фундаментальних умінь, необхідних та достатніх для ефективної
життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві. У листопаді 2004 року було скликано
Європейську Комісію Генерального Директорату з освіти і культури "Освіта і навчання 2010". Там на
засіданні робочої групи Б з питання: "Ключові компетенції: ключові компетенції в процесі
неперервного самонавчання. Європейські рекомендації" – було визначено, які саме життєві вміння є
необхідними для сучасного європейця. Їх перелік було названо ключовими компетенціями. Серед них
одне з чільних місць посідають комунікативні компетенції в рідній і іноземних мовах [6]. Більшість
науковців і сьогодні визнає СК компонентом комунікативної компетенції (М. Canale, М. Swain, 1980;
Л. Бахман, А. Палмер, 1982; М. Canale, 1983; J.A. van Ek, 1986; В.М. Топалова, 1998 та інші). А отже,
оволодіння стратегічною компетенцією як компонентом комунікативної в навчальних закладах
Європи набуло актуальності.
Доцільність формування стратегічної компетенції в українських школярів було вперше
відображено в чинній навчально-методичній нормативній базі освітнього процесу [7; 8; 9]. Поява
цього нового навчального імперативу викликана приєднанням української школи до компетентнісної
парадигми, розробленої європейськими освітянами в контексті Болонського процесу. Відповідно,
стандартом обов’язкової освіти стає володіння випускником ключовими освітніми компетенціями і,
зокрема, комунікативними. А тому зрозуміло, що без визначення та впровадження ефективних
© Щерба Н.С., 2006
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способів формування СК у школярів оволодіння ними мовним циклом предметів буде недосконалим.
Актуальність розробки цього питання в Україні очевидна, особливо враховуючи те, що серед
вітчизняних і зарубіжних учених немає згоди щодо сутності поняття СК. Термін "стратегічна
компетенція" подекуди взаємозамінюється з такими поняттями як "навчальна компетенція",
"навчальні евристичні вміння", "вміння навчатись", "учбово-пізнавальні компетенції". Становище, що
склалось навколо формулювання стратегічної компетенції, є досить небезпечним, оскільки в
нормативних і навчально-методичних вітчизняних документах визначення СК принаймні нечіткі та
узагальнені. Тому метою цієї статті є уточнення сутності поняття "стратегічна компетенція" та
його обґрунтоване формулювання.
Ми скористались контент-аналізом визначень СК як основним методом дослідження. На
першому етапі аналізу було визначено його тему, завдання та гіпотезу. Після цього було складено
вибірку. Тема: стратегічна компетенція. Вибірка: 29 визначень поняття "стратегічна компетенція"
різних вітчизняних та зарубіжних авторів. Завдання: сформулювати обґрунтоване визначення
стратегічної компетенції. Гіпотеза: стратегічна компетенція – це здатність компенсувати зриви в
процесі спілкування, використовуючи для цього вербальні та невербальні комунікативні стратегії.
На другому етапі аналізу було визначено його категорії та одиниці: одиниці аналізу,
контекстуальні одиниці та одиниці підрахунку [10]. Категорії аналізу: в якості категорій аналізу було
використано ряд простих запитань, відповіді на які добирались із виборки визначень. Ці відповіді
логічно складали смислові єдності, що дало нам можливість підрахувати в кожній із них повторювані
слова або їх синоніми. Оскільки категорійні ознаки СК зустрічалися з достатньою частотою, ми
дотримались принципу статистичної значущості. Крім того, нами аналізувалися текстові відрізки
однорідного змістового плану, що дало можливість використати і принцип формалізації. Принципи
формалізації та статистичної значущості є бажаними для ефективного проведення контент-аналізу
[10].
Одиницями аналізу було обрано слово і словосполучення. А контекстуальними одиницями –
речення. Одиницями підрахунку виступили частота повторів слів та синонімічних словосполучень.
На третьому етапі було побудовано таблицю. Оскільки вибірка, що аналізувалась, була відносно
невеликою, ми використали одну таблицю для розробки категорійного апарату і реєстрації одиниць
аналізу (тобто, як кодувальну матрицю). Таблиця складається з 5 колонок. Згідно з поставленим
завданням перша колонка відображає процес творення робочого визначення СК під час проведення
контент-аналізу. Друга містить порядкові номери слів та словосполучень, що аналізуються. У третю
колонку вписано одиниці аналізу. В четвертій ведеться підрахунок частоти повторів цих одиниць
серед авторів. Зрештою, в останній відображено дані попередньої колонки у відсотковому
співвідношенні. Нижче наведено фрагмент розробленої таблиці.
Четвертий етап полягав у підрахунку результатів контент-аналізу та виробленні вірогідного
визначення стратегічної компетенції. Ми наведемо нижче лише ті одиниці аналізу, що повторювались
найчастіше. У дужках наведено запитання, що використовувались як категорії аналізу.
Таблиця 1
Таблиця розробки категорійного апарату поняття "стратегічна компетенція" і реєстрації одиниць
аналізу (фрагмент)
Робочі
визначення СК
Стратегічна
компетенція –
це...

Стратегічна
компетенція – це
здатність...

№
п /п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категорійні ознаки СК
Що?
Здатність
Уміння (вміння), уміти (вміти)
Знання (система знань)
(Досконале) володіння
Стратегії (набір стратегій)
Потреба
Те, як ми маніпулюємо
Правила
Ступінь знайомства
Яка?
використовувати
розпізнати та поновити
(перерване спілкування)

Кількість
авторів

~%

12
5
3
3
2
1
1
1
1

41,4 %
17,2 %
10,4 %
10,4 %
6,9 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %

8
1

44,4 %
5,6 %...

Отже, більшість авторів – 12 (41,4 %) вважають, що СК – це (Що?) "здатність" (Dornyei, Thurrel,
1991; Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999; В.Г, Александров, Г.Н. Александров, 2000; О.Ф. Гаун; Н.Н.
Сметаннікова та ін.). СК – це здатність (Яка?) "використовувати" (8 повторів, що становить 44,4 %)
(В.Г. Александров, Г.Н. Александров, 2000; Г.А. Краснощекова; О.Ф. Гаун та ін.). Семеро авторів
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вважають, що СК – це здатність використовувати (Що?) "стратегії" (87,5 %) (M. Canale, М. Swain,
1980; Г.А. Краснощекова; В.Г. Александров, Г.Н. Александров, 2000; Л. Сафіна та ін.). Ці стратегії є
(Які?) "вербальні і невербальні" – 4 повтори, 44,4 % (M. Canale, М. Swain, 1980 та ін.) та
"комунікативні" – 3 повтори – 33,3 % (Г.А. Краснощекова; Л. Сафіна та ін.). Таким чином, СК – це
здатність використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії (У чому?) "у процесі
спілкування" – 5 повторів (що становить 38,5 %) (Dornyei, Thurrel, 1991; Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999
та ін.).
Далі підрахунок вівся з урахуванням не тільки дослівного повтору, а й усіх словосполучень,
близьких за значенням.
Отже, СК – це здатність використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії в
процесі спілкування... (З якою метою?) "щоб компенсувати зрив у спілкуванні" (11 повторів, що
складає, відповідно, 34,4 %) (M. Canale, М. Swain, 1980; Dornyei, Thurrel, 1991; О.Ф. Гаун та ін.), "щоб
компенсувати недостатню комунікативну компетентність" – повторюється 6 разів (18,8 %)
(Г.А. Краснощекова; Е.Г. Азімов, А.Н. Щукін, 1999 та ін.), "щоб досягти цілей і завдань спілкування"
– 4 повтори, тобто 12,5 % (В.Г. Александров, Г.Н. Александров, 2000; О.Ф. Гаун та ін), "щоб
підвищити ефективність процесу спілкування" (3 повтори – 9,4 %) (Dornyei, Thurrel, 1991; В.Г.
Александров, Г.Н. Александров, 2000; О.Ф. Гаун), "щоб запобігти зриву у спілкуванні" (3 повтори –
9,4 %) (D. Hymes та ін), "щоб краще вивчити мову і одержати мовленнєвий та соціальний досвід
спілкування іноземною мовою" – 3 повтори, що становить 9,4 % (А.А. Фріцлер, Е.К. Прохорець, А.К.
Майєр та ін.)
Проведений аналіз дозволив нам сформулювати робоче визначення СК. Отже, стратегічна
компетенція – це здатність використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії для
запобігання або компенсації зриву в процесі спілкування, а також ефективного досягнення його цілей,
поглиблення знань мови, одержання мовленнєвого і соціального досвіду в умовах недостатньої
комунікативної компетентності співрозмовників або у несприятливій мовленнєвій ситуації.
Подане вище формулювання СК може слугувати орієнтиром як для вчителя української мови, так і
при викладанні іноземних мов чи мов національних меншин (формування СК входить до змісту
освіти всього мовного циклу предметів основної і старшої школи [8; 9]. Проте її відмінною рисою на
уроці іноземної мови має бути акцент на міжкультурному характері спілкування, на яке, власне, й
орієнтується навчальний процес. Наприклад, для адекватного вживання невербальних стратегій (тих,
що базуються на жестах, позах і міміці), учні мають розуміти, як ці жести сприймаються
представниками іншої культури. Звичайно, і можливість застосування учнями вербальних стратегій
(наприклад, перепитування співрозмовника або звернення за допомогою) передбачає спеціальну
організацію вивчення ними відповідних іншомовних конструкцій. Тому стратегічну компетенцію як
компонент іншомовної комунікативної компетенції доцільно розглядати як здатність
використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії для запобігання або компенсації
зриву в процесі міжкультурного спілкування, а також ефективного досягнення його цілей,
поглиблення знань мови, одержання мовленнєвого і соціального досвіду в умовах недостатньої
комунікативної компетентності співрозмовників або у несприятливій мовленнєвій ситуації.
За рештою функцій і ознак формування СК при вивченні рідної й іноземної мови подібне. Адже
основною метою її оволодіння школярами є вироблення у них такого стереотипу мовленнєвої
поведінки, який дозволив би їм у майбутньому максимально ефективно досягати цілей спілкування в
будь-яких несприятливих умовах незалежно від мови спілкування. Основні ситуації застосування СК
теж не пов’язані з мовних чинником. По-перше, це ситуація, коли один чи обидва співрозмовники з
якоїсь причини не можуть адекватно сприйняти текст повідомлення співрозмовника, що призводить
до зриву взаєморозуміння. І друга ситуація, в якій один чи обидва комуніканти не можуть адекватно
виразити у діалозі свої комунікативні наміри, що теж призупиняє процес спілкування. Такі ситуації
характерні і в міжкультурній комунікації, і за умови, що розмова відбувається між представниками
одного мовно-культурного середовища. Причини їх виникнення можуть бути різними: недостатня
загальна комунікативна компетентність (у дітей, підлітків, початківців, що вивчають іноземну мову
тощо); недостатнє знання предмета розмови (наприклад, якоїсь вузькопрофесійної сфери знань);
належність співрозмовників до різних соціальних або регіональних груп (відмінність
соціокультурного фону, незнання діалекту, сленгу тощо); зовнішні перешкоди спілкуванню (поганий
телефонний зв’язок, фоновий гамір, тимчасова неможливість почути співрозмовника); внутрішні
перешкоди (фізична втома, погане самопочуття тощо).
Ситуації, що потребують володіння стратегічною компетенцією, є умовами повсякденного
існування громадян будь-якого суспільства. А тому питання про необхідність спеціальної підготовки
майбутнього вчителя-філолога до формування в учнів СК є доцільним та своєчасним. Адже
практична розробка цього питання у вітчизняній педагогіці значно підвищить готовність
сьогоднішніх українських школярів до продуктивної життєдіяльності.
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Щерба Н.С. Применение метода контент-анализа к определению понятия "стратегическая
компетенция".
В статье проанализирована история появления в отечественной педагогике понятия
"стратегическая компетенция", описан контент-анализ его определений, предложена его научно
обоснованная формулировка, рассмотрены общие и отличительные черты стратегической
компетенции при овладении родным и иностранным языком.
Scherba N.S. The content-analysis method applying to "strategic competence" concept defining
In the article the "strategic competence" concept appearing in the Ukrainian pedagogy is analyzed, its
definitions content analysis is described; its scientifically approved definition is suggested, common and
diverse features of strategic competence in the process of native and foreign language mastering are
considered.
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ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ В ЩОДЕННИКАХ М.М. ПРИШВІНА
У статті розглядаються лексико-семантичні та синтаксичні особливості вставних та
вставлених конструкцій у щоденниках М.М. Пришвіна. Розглядається проблема збільшення
предметно-логічного та емоційно-експресивного змісту простого речення, що обумовлена
антимонією форми і змісту: вираження декількох пропозицій при наявності тільки одного
предикативного центру.
Для сучасної синтаксичної теорії є актуальною проблема невідповідності формально-граматичної
організації речення та його семантико - інформаційного змісту. Так, складне речення не завжди
передає кілька пропозицій, тоді як структура простого речення у випадку його ускладнення
поширеними однорідними членами, відокремленими членами, вставними й вставленими
конструкціями здатна передати кілька пропозицій, і його семантико-інформаційний зміст нерідко
дорівнює змісту складного речення.
Проблема інформаційного обсягу ускладненого речення розглядалася в " Російській граматиці".
Актуальність проблематики зумовлена тим, що деякі прості ускладнені речення розглядалися тут як
проміжні структури між простим і складним реченням. [1:176-177].
Професор Приткіна, автор навчального посібника " Синтаксис ускладненого речення", вказує на
те, що нині факти ускладненого простого речення звертають до себе все більше уваги синтаксистів і
потребують глибокого теоретичного аналізу[2:3-4].
Щоденники – особливий "жанр" літературної творчості. Це оригінальні короткі записи того, що
відбулося з автором, а також авторські роздуми щодо проблем дійсності, які його цікавлять.
Розмірковуючи над змістом щоденників, М.М. Пришвін пише: "У меня нет вымысла, я изображаю
подлинную жизнь, русскую, повседневную,… но я уношу её в вечно далёкие пространства" (1907 рік, 2-4
травня).
Однією із синтаксичних структур, спроможних висловлювати декілька думок у простому реченні,
є просте ускладнене речення. Для записів у щоденниках М.М. Пришвін часто використовує цей
синтаксичний засіб. Як елементи ускладнення простого речення автор застосовує вставні та вставлені
конструкції, які, на думку професора А.Г. Руднєва, "оживляют речь, насыщая её отношением автора к
тому, что он высказывает.., они служат для организации речи так, чтобы она наиболее эффективно
воздействовала на собеседника в нужном направлении, чтобы обеспечила наиболее правильное
понимание смысла сказанного" [3: 216].
Професор М.М. Кожина вважає, що "вводные слова, поддерживающие ход рассуждений
(указывающие на отношение между частями высказывания) характерны для научной речи, а
содержащие оценку достоверности – для художественной" [4: 152]. Записи в щоденниках становлять
собою своєрідний синтез мовних зображувальних засобів, тому в щоденниках М.М. Пришвіна
знаходять місце вставні структури тієї чи іншої групи.
Особливістю щоденників М.М. Пришвіна є те, що автор ніби вводить читача в події, які сам
переживає, і розмірковує разом із ним. Так, роздумуючи про наукове пізнання дійсності й бажання
перенести цей процес у систему шкільного навчання, автор використовує вставні та вставлені
конструкції, чим пробуджує інтерес читача до цих проблем шкільної освіти: "По-моему, научный
интерес к явлению (почему это?) должен пройти после того, как явление это чем-нибудь остановило
на себе внимание. И, вероятно, в том, что действует на силу нашего избрания именно данного
явления, заключается нечто не менее значительное, чем ответ "почему". Между тем школьникам
постоянно навязывается понимание действительности, минуя совсем их удивление…" (1930 рік, 16
вересня).
© Гужанов С.І., 2006
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Великий письменник М.М. Пришвін розмірковує про витоки літературної творчості й приходить
до певних висновків. Однак у своїх щоденниках він не нав’язує їх читачеві, а ніби вводить його в
процес роздумів, використовуючи для цього вставні модальні слова: "Да, как ни вертись, а искусство,
должно быть, всегда паразитирует на развалинах личной жизни…Весь "мираж" искусства, может
быть, и состоит именно в этой славе победителя личного горя" (1928 рік, 2 лютого). Характеризуючи
процес творчості, автор своєрідно використовує вставні слова, що вказують на порядок думок. З їх
допомогою він виділяє в процесі творчості головне: "Творчество – это, во-первых, личный процесс,
чисто "духовный", это процес материализации духа – личности" (1928 рік, 17 липня). Крім того, автор
розчленовує процес літературної творчості: "Мне всегда казалось, что для художественного
творчества нужно, во-первых, заблудиться в себе до того, чтобы вдруг нечаянно взглянуть на себя,
увидеть нечто вне себя и временно поверить этому внешнему миру, отдаться ему, а потом, вовторых, путём художественной роботы передать другим" (1921 рік, 27 червня).
Роздумуючи про особливості оповідань для дітей, автор, підкреслюючи власну точку зору на цю
проблему, використовує вставну синтагму собственно говоря: "Создавая детский рассказ, писатель
должен не склоняться к маленьким детям, а их поднимать, узнавая их потребности через своего
личного ребёнка, в существе которого, собственно говоря, и заключается то, что называется талантом" (1936 рік, 26
січня).
Висловлюючись про важливість зв’язку літературної творчості з життям, автор щоденників у кінці
роздуму використовує вставні слова наконец, значит, итак, що вказує на висновки і робить їх
переконливими: "Итак, надо думать и записывать за собой даже совсем просто, и получатся
замечательные книги… И, наконец, можно воображать по возможностям жизни, сидя за
столом…Значит, если явится у писателя сомнение в своём даровании, то можно проверить за собой
жизнь…" (1936 рік, 10 грудня).
М.М. Пришвін багато розмірковує про творчість російських письменників–класиків. Виділивши
серед них дві різні між собою групи, він для зіставного аналізу їх творчості використовує вставне
слово напротив: "Если взять словесное искусство, то Пушкин – Толстой характерны радостью жизни,
которой закрыта личная трагедия…, напротив, у Гоголя, Достоевского природа, счастье и вся жизнь
планеты и вселенной существуют как среда и условие страдающей личности" (1937 рік, 19 березня).
За допомогою цього ж вставного слова автор розмірковує про роль художнього вимислу в
літературному процесі: "Никакой правды не бывает без выдумки, напротив, выдумка спасает правду,
для правды только и существует выдумка" (1953 рік, 22 серпня).
У своєму щоденнику М.М. Пришвін критично аналізує й власну творчість. Звичайно, однозначно
це зробити неможливо, тому автор використовує суб’єктивну ірреальну модальність висловлювання,
оформляючи її за допомогою вставних модальних слів возможно, наверное: "Я же, возможно, как
художник очень прагматичен, но зато я знаю, что я делаю, и это моё знание делает моё искусство
драгоценным…Так я понимаю, что, наверное, и настоящие великие люди, если к ним близко
подойти, такие же мелкие и добрые, как мы, и их величие происходит оттого, что они стоят возле
великого и нам на него собой указывают…И вот, наверное, и моё неведомое "нечто" такого же
происхождения: я тоже чувствую то великое рядом и выражаю эту близость чувством радости жизни"
(1947 рік, 24 серпня). "Да, пожалуй, так можно сказать, что всякое настоящее творчество есть
замаскированная встреча одного любящего человека с другим…" (1936 рік, 22 червня).
М.М. Пришвіна називали "біографом". Насправді його щоденники (як і вся його художня
творчість) наповнені теплим ставленням до природи. Він персоніфікує живу та неживу природу й
навчає цьому свого читача. Бажаючи переконати його, письменник у своєму щоденнику також
використовує вставні модальні слова, ніби запрошуючи читача поміркувати про це разом: "Но мало
того, другие певчие дрозды научились выговаривать это слово, оно им, видно, очень понравилось, и,
может быть, оно уже давно выводилось здесь, поучая весь лес. Так я попал в лес, где птицы пели: люби,
люби!" (1926 рік, 29 квітня).
Деякі думки автор передає читачеві з сумнівом, тоді вставні слова, як правило, приєднують
вставну конструкцію; "Я привык думать – может быть, я ошибаюсь, – что в русской литературе
наметились две линии…" (1929 рік, 15 травня).
Вставні синтагми в деяких випадках використовуються автором у ролі сурядних сполучників: "То
ли что плохи были учителя.., то ли что хорошие люди вокруг меня веровали в науку, а, может быть,
и потому, что после в жизни пришлось встречать замечательных учёных и художников, или это
оттого, что больше самоучкой до всего доходил…" (1925 рік, 10 травня). Вставне слово конечно, що
означає високий ступінь упевненості, використовується М.М. Пришвіним у значенні допустового
сполучника хотя. Це протиставляється попередньому й приєднується до нього за допомогою
протиставного сполучника но: "Смерти, конечно, всё живое боится и бежит от неё, но когда надо
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постоять за такое, что больше себя.., человек, охваченный смертью, говорит: помирать собираешься –
рожь сей!" (1937 рік, 3 листопада). "Я, конечно, в конце концов верю в себя, который не унизится и
выйдет невредимым из всякого унижения.., но я страх имею постоянный перед унижением, и это
ослабляет мою силу и подавляет возможность…" (1932 рік, 2 квітня).
У щоденниках М.М. Пришвіна знайшли гідне місце вставні синтагми емоційного характеру, за
допомогою яких автор дає емоційну оцінку чи просто висловлює свої почуття: "К счастью, талант
мой включает способность выходить из себя до такой степени, что после я сам дивлюсь, как я, вот
такой, какой я существую, мог так красиво, умно и хорошо написать" (1947 рік, 30 грудня). "К
сожалению, у меня нет никаких знаний, позволяющих делать исследования в этой области
психологии творчества" (1946 рік, 5 травня).
Таким чином, записи в щоденниках М.М. Пришвіна насичені вставними елементами, які в мові
щоденника виконують різні семантико-стилістичні функції. Вони дають загальну оцінку
висловлюванню чи його частинам, вказують на ступінь його достовірності, дають йому модальну чи
емоційну оцінку, вказують на джерело інформації, сприяють оформленню думок, визначають
послідовність частин висловлювання тощо. Багато з них оформлюють висловлювання в руслі
суб’єктивної модальності, наближаючи читача до авторських роздумів і ніби залучаючи його до
процесу авторського мислення. Інші виконують текстотворчу роль: розчленовують висловлювання на
частини, причому перше вставне слово підкреслює головну думку мікротексту. У структурі тексту
деякі з них відіграють роль сполучників, встановлюючи між реченнями або їх частинами ті чи інші
синтаксичні відношення.
Особливості записів у щоденниках, коли хочеться написати про багато що у "формі маленьких
записів", тобто за мінімуму мовного матеріалу, обумовили широке використання таких лаконічних
мовних зображувальних засобів, як вставлені конструкції, які дозволяють за допомогою мінімуму
слів сказати багато, наприклад: "Пришел охотник Осип Александрович Романов (51 год, из деревни
Вольново)" (1935 рік, 27 травня). Відомо, що вставлені конструкції різноманітні як за структурою,
так і за семантичним наповненням й об’єднуються в одну семантико-стилістичну групу на
функціональній основі. Вони становлять собою додаткові відомості, зауваження, що коментують
використання того чи іншого слова або фразеологічного звороту, характеристику особи, опис
предмета, інтер’єру, вказують на обставини тощо.
Іноді пояснення-вставки вводяться пояснювальним сполучником то есть: "Поучение молодым
писателям: писать нужно так, чтобы забывался весь труд мастерства, чем больше забудешься, тем
выйдет очаровательней (то есть и читатель забудется)" ( 1923 рік, 22 березня).
Деякі записи містять сумніви автора, які вимагають вирішення і які також оформлюються як
вставлені конструкції: "Подхожу сегодня к Блоку, спрашиваю его – кто знает – что-нибудь помешает
– закрылась душа, и нет его" (1908 рік, 2 листопада). "Может ли наш идеал семейного счастья (разве
"Война и мир” не есть живописание такого идеала и "мне возмездие" "Анне Карениной" не
выражает ли собой наказание за попранный божественный закон семьи?), может ли этот наш
идеал быть заменён каким-нибудь иным…" (1952 рік, 28 березня).
По всіх записах М.М. Пришвіна в щоденниках розкидано вставки-порівняння: "Прежде, чем
полюбить врага, нужно так сделать, чтобы забыть, и потом, достигнув блаженства (как солнце)
встретить прежнего врага само собой с любовью…" (1932 рік, 10 лютого). "Можно, пожалуй, даже
сказать, что всякое творчество есть замаскированная встреча одного человека с другим (как сигнал
одного тура в горах вызывает другого)" (1936 рік, 29 червня).
У щоденниках М.М. Пришвіна багато роздумів, які супроводжуються вставками-посиланнями. Це
посилання на біблійні сюжети: "В наше время велят закрыть на это глаза: Царь природы косит сено
для своей коровы. Библия в отношении к крови (жертва Авраама богу, заря костёр зажгла)" (1947
рік, 20 березня). Це посилання на імена: "Есть литературные образы, в которых преобладает характер
(Дон Кихот, Гамлет) и где преобладает тип (Обломов)" (1953 рік, 19 серпня). Наявні посилання й на
власні персонажі: "Так надо представить в "Осударевой дороге" семью, рождённую в деле (Сутулов,
Уланова, Зуёк)" (1948 рік, 27 червня).
Якщо автор дослівно пам’ятає висловлювання своїх сучасників, він оформляє вставки у формі
прямої мови: "Однажды в кругу нашей духовной аристократии, слушая споры в области чистой
теории (Гиппиус как из пушки стреляла: "Прагматизм! Идеализм! Реализм!"), дошла очередь до
меня…" (1909 рік, 20 грудня). "После этого разве я не поэт? А фацелия с пчёлами и рыдающий
агроном Зубрилин! (слова его: "И ведь больше никогда, никогда не придёт!")" (1935 рік, 23
серпня).
Деякі посилання оформлені автором щоденника як приклади: "Иной человек действительностью
жизни своей разрешает какую-нибудь коренную мысль, иному (например, Лермонтову) дано выпить
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всю сладость сознания в короткие дни" (1938 рік, 31 грудня). "Высшая безнравственность – это когда
коллектив жертвует личностью в пользу себя самого, коллектива (например, смерть Сократа, не
говоря о Христе)" (1947 рік, 8 лютого).
Автор щоденників, як високоосвічена людина, цитує деяких письменників, а також твори усної
народної творчості у формі вставлених конструкцій: "Строительство на Урале для меня
привлекательно тем, что это не "дело", как сложилось во мне понимание дела под влиянием жизни
родного мне, самого купеческого города Ельца (В Елец, к образованным купцам! – Чехов)" (1931
рік, 1 березня). "Знание этой личности человека, претерпевшего ради общего блага ("А по краям всёто косточки русские!")" (1947 рік. 5 лютого). "В жизни мы разделены друг от друга и от природы
временем, и сказитель, преодолев время и место (в некотором царстве, в некотором государстве,
при царе Горохе), сближает все части жизни одну с другой" (1925 рік, 1 січня).
Серед вставлених конструкцій у щоденниках М.М. Пришвіна наявні емоційні, які передають
авторські почуття: "Душа поёт песню о пятилинейной керосиновой лампочке – какое счастье!" (1921
рік, 27 січня). "Беседа наша была проста и насыщена тем, что Горький в своё время называл (где он
это взял?) геооптимизмом" (1953 рік, 31 липня). "Маленькие скворцы, обычное солнце величиной в
тарелку, и луна, и звездочки, я вас люблю не такими, какими узнал я вас из книг – это любить
невозможно! – а как сотворились вы вместе с моей младенческой душой" (1926 рік, 20 квітня).
У деяких випадках автор щоденників з допомогою вставлених конструкцій формулює висновки:
"Вообще лучшее человеческое даётся даром (поэтому простым народом не ценится красота)" (1909
рік, 26 грудня). "Всегда влюблённому кажется, что такая любовь, как моя, совершается на земле в
первый раз. И это есть сущность жизни (космическое беззаконное состояние творчества)" (1941 рік, 11
грудня).
Деякі вставки приєднуються вставними словами. Такі вставки мають характер припущень:
"Вспомнился разговор мой недавний в Переславле с майором (возможно, это был сам начальник
НКВД)" (1942 рік, 23 квітня). "Хороши эти рассказики, когда, кажется, сама искрящаяся жизнь их
даёт и автор на ходу схватывает эти искорки (разумеется потом тоже в кабинете превращая их в
рассказ)" (1935 рік, 2 жовтня).
Окремі вставлені конструкції об’єднують у собі декілька предикативних одиниць у структурі
складного речення чи становлять собою ланцюжок самостійних речень: "В этом требовании
обращения содержания в форму содержится этика художника: не оставаться с написанным на "после
себя", а выходить в люди (что мне, или какое мне дело к тому, что будет после меня? Как это
скучно устраиваться с чем-то на после себя) (1951 рік, 20 вересня).
Необхідно визначити, що в складі вставлених конструкцій, які об’єднують кілька предикативних
частин, іноді наявні декілька вставних конструкцій, які виражають різну модальну оцінку: "Но
молодёжь неминуемо по биологическому закону идёт к нам, и, значит, этика старости состоит в
умении ждать (в эту этику включается, само собой, терпение, смирение, любовь, а может быть,
на этом же пути является тоже и особый свет, называемый целомудрием)" (1950 рік, 8 квітня).
Прагнення до лаконізму викладу іноді приводить до того, що автор щоденників розмішує одну
вставлену конструкцію всередині іншої: "Звери в беде перестают друг за другом охотиться (вот лев и
ягнёнок – вот когда лягут – в беде)" (1931 рік, 21 вересня).
Відтак, у щоденниках М.М. Пришвіна наявна велика кількість вставлених конструкцій, які
дозволили автору зробити лаконічні змістовні записи про численні життєві проблеми. За допомогою
цих конструкцій автор пояснює проблеми літературної творчості, любові, проблеми природи,
суспільства, проблеми людського мислення. Крім того, вони ніби наближають читача до авторських
роздумів і роблять його співрозмовником автора. Отже, вставлені конструкції в процесі створення
щоденників відіграли велику композиційно-стилістичну роль. Вони дозволили автору створити
задушевну ауру спілкування із сучасним йому і майбутнім читачем, багато в чому визначили форму й зміст
щоденних записів.
Таким чином, вставні та вставлені конструкції, які, на думку професора А.Г. Руднева, не мають
"достаточных оснований для признания вставных слов в качестве особой синтаксической категории,
поскольку они не имеют отличных от вводных членов предложения смысловых функций и особого
оформления" [3:212], становлять невід’ємну частину мови записів у щоденниках М.М. Пришвіна. Їх
використання надає записам простоти й задушевності, наближає автора до читача.
Наші висновки сприятимуть вирішенню проблем інформаційно-стилістичного змісту простого
речення, ускладненого вставними й вставленими конструкціями.
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Гужанов С.И. Вводные и вставные конструкции в дневниках М.М. Пришвина.
В статье рассматриваются лексико-семантические и синтаксические особенности вводных и
вставных конструкций в дневниках М.М. Пришвина. Решается проблема увеличения предметнологического и эмоционально-экспрессивного содержания простого предложения, обусловлена
антимонией формы и содержания: выражения нескольких пропозиций при наличии только одного
предикативного центра.
Guzhanov S.I. Parentheses and insertions in Prishvin’s diaries.
Lexico-semantic and syntactic pecularities of parentheses and insertions in Prishvin’s diaries are
considered in the article. The problem of extending the subject-logical and emotional-expressive the
simple sentence’s content, caused by the antinomy of its form and content: the expression of several
propositions with only one predicative center is being solved.
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СЕМАНТИЧНИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР УТВОРЕННЯ ТЕРМІНА
У статті розглянуто семантичну структуру слова-терміна, яка трактується як семантичний
диференціал та виконує розмежувальну функцію при утворенні різних смислів у межах одного й того
самого слова-знака. Виділено та описано інваріантні значення термінів "base", "drop" та "battery",
які разом із їх семантичними диференційними ознаками (СДО) утворюють численні можливі
смислові сполучення.
Проблема смислової структури слова ґрунтовно досліджувалася в працях Л.М. Васильєва,
В.О. Звегінцева, С.Д. Кацнельсона, О.С. Кубрякової, М.В. Нікітіна, Б.Д. Плотникова, І.О. Стерніна,
Г.А. Уфімцевої, Д.М. Шмельова та багатьох інших.
Аналіз семантичної структури слова-терміна у тій чи іншій спеціальній підмові концентрується на
проблемі значення слова [1: 3]. Оскільки об’єктом нашого дослідження є семантична структура
терміна, то доцільно було б навести хоча б кілька дефініцій наукового терміна у семасіологічних
дослідженнях (їх кілька десятків). Зокрема ті, які, на наш погляд, відображають важливість предмета
дослідження.
Термін – це лексико-номінативна одиниця, яка потребує дефініції (В.П. Даниленко,
Т.Л. Канделакі та інші). Дефініція, у свою чергу, є необхідною залежністю терміна, що має значення
для його виділення із словникового складу мови (С.В. Гриньов). Термін розглядається як
номінативний знак, що функціонує у мові зі спеціальною метою (В.М. Лейчик). Термін визначається
як мовна одиниця, співвіднесена з поняттям спеціальної професійної сфери (В.А. Татаринов) тощо.
Аналіз теоретичних проблем термінознавства тісно пов’язаний також із проблемою виокремлення
терміноелемента та термінокомпонента як засобів термінологічної номінації, яка порушена у працях
Є. Вюстера, Б.К. Дрезина та Д.С. Лотте. Так, терміноелементом уважається будь-який структурний
компонент терміна – морфема, слово або умовний знак (символ) (Д.С. Лотте, В.П. Даниленко,
Р.С. Бєляєв та ін.). Таким чином, терміноелемент
співвідноситься з морфемним рівнем
термінологічної одиниці, а термінокомпонент – із синтаксичним рівнем. Важливо розрізняти ці
поняття з урахуванням вище зазначених мовних рівнів.
Зрозуміло, що така велика кількість термінологічних дефініцій як значення слова, так і наукового
терміна не призводить до чіткого та однозначного розв’язання їх теоретико-лінгвістичної сутності.
Огляд ранніх праць із термінознавства засвідчує, що лінгвістична сутність терміна ще не достатньо
досліджена. Здебільшого дослідники цікавилися лексикографічним аспектом термінознавства, а не
визначенням та розкриттям семантичних особливостей терміна, що зумовлює актуальність таких
студій, особливо, коли йдеться про авторитетні термінологічні словники [2; 3], де опис одиниць
потребує певного впорядкування та дослідження ієрархічності терміна-домінанти та її деривативів.
Однак не можна повністю заперечувати, що мовознавці не досліджували семантичну сутність
терміносистем. Лінгвісти вбачали такі семантичні процеси у структурі слова-терміна, як: 1) звуження,
спеціалізація номінативного значення слова; 2) "метафоричне переосмислення" одного зі значень;
3) "розрив" семантичного зв’язку між значенням полісемантичного слова і утворення омонімів тощо.
Як зарубіжні, так і вітчизняні лінгвісти вважають, що семантичній структурі терміна притаманні
майже усі лексико-семантичні процеси, характерні для загальної лексики, але з певними
специфічними рисами їх реалізації [4: 13]. Сутність цих процесів повністю залежить від трактування
значення слова як лінгвістичного феномена, бо у значенні терміна закріплено його зміст.
Мета статті – проаналізувати семантику терміна як таку, в якій розрізняються як мовні
(інваріантні), так і мовленнєві (змінні) компоненти. Тобто не ототожнюючи семантичний та
парадигматичний плани слова [5: 14].
У більшості випадків значення терміном є загальномовне слово, вжите у термінологічному
"смислі". Такий смисл є проміжною ланкою між словом-знаком і значенням терміна та трактується
дослідниками як "змінний" зміст слова у мовленні на відміну від його відносно "незмінного" змісту
інваріанта у мові. Оригінальним є трактування значення слова як набору семантичних диференційних
ознак (СДО) [6: 28].
На нашу думку, загальномовні слова можуть мати певний термінологічний смисл лише в тому
випадку, якщо до їхнього значення – постійних ознак – додаються ще змінні диференційні ознаки, які
однозначно детермінують певні спеціальні поняття. У плані мовлення в "ідеальних" термінах
© Дудок Р.І., 2006
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значення та смисл завжди збігаються, а у звичайних словах із термінологічним смислом значення
виступають лише як СДО заданих у мовленні ідентичних понять.
Виходячи із нашого розуміння значення слова як узагальненого (абстрактного) інваріантного
компонента змісту на мовному рівні, погоджуємося із трактуванням термінологічного смислу як
"звуження" значення слова.
Семантичний аналіз словникових статей "base", "drop" та "battery" дає підстави виділяти в
інваріантному значенні слова у кожному конкретному акті мовлення такі ознаки, які відбирають та
актуалізують лише одну або дві СДО. При цьому актуалізована кількість СДО не впливає на зміну
значення, оскільки ознаки, нейтралізовані в якість конкретній одиниці мовлення, не зникають із
семантичної парадигми слова. Перейдемо до аналізу словникових описів семантики англійського
слова base1: 1) base of a wall, column; a fundamental or supporting part of smth – "крайня нижня частина
єдиного цілого" (на відміну від верхньої – top) є архісемою, яка об’єднує такі семи: "найважливіша
частина будь-якого цілого" (на відміну від менш важливих, другорядних), "те, на чому стоїть будьяка геометрична фігура", (як у сполученнях: "the base of a triangle or a pyramid", "the base of a
logarithm", "the base of a tree" тощо); 2) base2 – groundwork, basis; the law social or political relations –
"основа, на якій щось тримається, базується, опирається; правові, соціальні чи політичні
відносини"; 3) base3 – the place from which a military force draws supplies or military operations begin – (a
permanent military installation – military base, naval base etc.) – "база (військова, морська), де
зосереджені військові сили та боєприпаси"; 4) base4 – a number that is raised to a power equal to the
logarithm of a number yields the number itself (the logarithm of 100 the ~ 10 is 2 since 102 = 100) – "основа
логарифму числа 100 становить 10" [7].
Отже, як бачимо, чітке відмежування інваріантного значення (набору відносно незмінних СДО
різних смислів слова) є результатом творчого акту мислення, що здійснюється шляхом об’єднання
двох різнопланових компонентів – змінного маркованого члена семантичної опозиції (в
синтагматичному плані мовлення) і відносно незмінної СДО із парадигматичного значення слова у
плані мови.
Процес абстрагування СДО зумовлює легкість "переносу" ознак відношень між елементами інших
систем: base of the column, base of economic relations. Однак такий "перенос" є уявним, в іншій
системі можна розпізнати аналогічні ознаки структури, однак це буде інша структура іншої системи
(об’єкта), бо структура певної системи є унікальною і неповторною [8].
Конкретні смисли слова base визначаються конкретним цілим, нижню та основну частину якого
base реалізує в кожній конкретній одиниці мовлення. Якщо розглядати термін у традиційному
розумінні, як "чисто зовнішній збіг двох або більше слів, у значеннях яких немає нічого спільного"
[9: 8], то не можна погодитися з думкою про те, що наступне слово drop розглядається як чотири різні
омонімічні слова. Тлумачення значення слова drop у словнику є лише переліком різних явищ реальної
дійсності, які протиставляються іншим явищам за певними СДО на цій основі [10]. Називаючи нові
конкретні явища, слово drop не змінюється, а лише відтворює своє інваріантне значення. У складі
таких комунікативно релевантних ознак (КРО): 1) drop – small quantity of liquid – a drop of water (oil) –
"мала кількість рідини" – "краплина води (олії)"; 2) very small amount; She didn’t have a drop of pride
left – "дуже мала кількість чогось"; (У неї не залишилось й краплини гордості;. 3) sudden decline or
decrease a drop in prices; a drop of temperature –"раптовий спад або зменшення чогось – цін,
температури"; 4) very small distance (a fifteen foot drop from the second floor to the street) – "невелика
відстань в межах 15 футів з першого поверху на вулицю" [10].
Отже, порівнюючи ідентичні поняття за диференційною ознакою (мала незначна кількість чогось)
виявляємо інваріантне значення. Комунікативно релевантна ознака "спрацьовує" при кожному
мовленнєвому акті називання об’єкта/поняття звуковим комплексом "drop".
Однак слід зазначити, що К.А. Аллендорф, яка вперше застосувала метод інваріантного значення,
стверджувала, що "якщо зі значень двох слів з ідентичною зовнішньою формою не може бути
виведене інваріантне значення, то це нове слово є омонімом" [11: 73]. Ми поділяємо цю точку зору,
як один з найбільш радикальних поглядів на явище омонімії.
Щодо третього терміна, слова "battery" – "об’єднання пристосувань і військовий термін
'батарея'", – у його структурі наявна полісемія, тому що тут чітко виокремлюється інваріантне
значення – "об’єднання чогось однотипного для спільної дії"; 1) Battery (electricity), cell or group of
cells producing and storing direct current by means of chemical reaction – "елемент чи група елементів,
що продукують та зберігають постійний струм за допомогою хімічної реакції (електр.)". Більш
докладний аналіз показує, що перше значення описується у словниках як "група елементів", що
використовуються як спільна одиниця; 2) group of things that are similar and assembled as a unit – a
battery of lights (instruments) – "група речей, які є подібними та зібрані в одне ціле, батарея (набір
ламп), інструментів"; 3) (military) two or more guns or other weapon operating as a unit – (військ.) "дві
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або більше гармат чи іншої вогнепальної зброї, які діють як одна одиниця"; 4) group of guns on a
warship – "група гармат на військовому кораблі"; 5) (юр.) unlawful beating, or physical constraints of
another person – battery infliction of blows – "нанесення серії ударів (пошкоджень) іншій особі" [12].
Таким чином, спільний семантичний компонент "група, набір чогось" функціонує як семантичний
диференціал, що виконує смислорозмежувальну роль у позначенні численних об’єктів/понять
словом-терміном "battery", а отже, і забезпечує його адекватне розуміння в спеціальних текстах.
Запропоноване в статті поняття СДО слова-терміна у лінгвістичній літературі представлено також
рядом інших назв: семантичні спільні компоненти [13], елементи значення [14], семантичні
множинними [15]. Важливо зазначити, що стабільність семної структури інваріантного значення
полягає в тому, що при зміні сем інваріантного значення зв’язки між ними залишаються стабільними.
Саме семантико-диференційні ознаки дозволяють нам "упізнавати" позначуваний предмет,
відмежувати дане слово від інших близьких за семантикою слів у процесі спілкування. У цьому й
полягає основна розмежувальна функція значення, яка набором необхідних диференційних ознак, за
визначенням О.О. Потебні, робить можливим те, що мовець та слухач розуміють один одного [16: 8].
Значення як мінімум ознак поняття, робить слово зрозумілим та дозволяє йому функціонувати у
мовленні [8: 111].
Семантичний зв’язок значень-термінів проявляється у їх здатності виявити безперервну
послідовність або спільність "внутрішніх форм" [16: 48]. Внутрішня форма слова дає можливість
зрозуміти, чому у мові може бути багато слів для позначення одного й того ж предмета, і, навпаки,
одне слово може позначати різні предмети.
Аналіз різних значень (семем) слова-знака дає підставу виділити спільні (інтегральні) ознаки –
семи, котрі властиві усім значенням, а вже на їх основі можливе визначення інваріантного значення,
де нейтралізуючи решту значень отримаємо спільний загальний компонент, як це представлено вище
на прикладі аналізу термінів base, drop та batterу. Сама ієрархія значень у смисловій структурі слова
нерівноцінна за своїм змістом. Це дає підстави говорити про загальне та часткові значення. Як уже
зазначалося, пошук загального значення, присутнього у численних описах терміна, – одна з
найважливіших проблем.
За твердженням Р. Якобсона, інваріантне значення є абстрактною сутністю, тому лінгвісти
намагаються бачити в ньому не певне "спільне значення", яке підпорядковує собі окремі, а певний
зв’язок цих окремих, самостійних значень одне з одним за допомогою того самого слова-знака
[17: 83]. Є. Курилович так само відзначав труднощі в інтеграції різних елементів у загальному
значенні та вказував на конкретні шляхи зведення варіантного змісту до інваріантного. Спільне
значення – це абстракція, корисність та застосування якої вирішить майбутнє [18: 246]. Отже, спільне
значення має цінність як певний інваріант смислу, що визначає основу та межі смислової структури, в
якій скомпресовано усі значення. Інваріант – це сукупність, яка пронизує усі значення та зміни, які
відбуваються в семній структурі і проявляються залежно від екстралінгвістичних та
інтралінгвістичних факторів [19: 19]. Отже, семна структура слова-терміна визначається як набір
структурно-організованих смислів, сем, які складають інваріантне значення слова в плані мови
[19; 20; 21].
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що виділення та з’ясування суті інваріантного семантичного
компонента – одне з найважливіших завдань дослідження в галузі як семасіології, так і термінології.
Встановлення інваріантного значення слова-терміна дає змогу правильно розуміти і вживати слово
згідно із нормами англійської мови, що також підвищує ефективність вивчення мови.
Основу термінологізації смислу загальновживаних слів становить процес узагальнюючої
діяльності мислення, який робить можливим співвіднесення того самого слова з об’єктивно різними
спеціальними об’єктами та поняттями у процесі мовлення. Уявна омонімія термінів пояснюється
ототожненням їх значення з об’єктами реальної дійсності або ж протиставленням об’єктів, що не
мають нічого спільного між собою. Протиставлення тотожних смислових понять виявляють
диференційну ознаку. СДО необхідна для вербальної комунікації шляхом позначення тотожних
відношень між елементами інших систем.
Оскільки ознаки структури не переносяться, то, очевидно, не може бути і переносних значень
слова-терміна. На наш погляд, є різні смисли, утворені шляхом поєднання відомих ознак структури з
елементами інших систем. Відносна незмінність СДО забезпечує при цьому однозначність розуміння
послідовно різних смислів як елементів інших систем.
Проблема функціонування семантичного диференціала як фактора утворення спеціальних
термінів вимагає у перспективі поглибленого вивчення не лише у семантичному, але й когнітивному
та концептуальному аспектах.
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Дудок Р.И. Семантический дифференциал как фактор образования термина.
Статья посвящена семантичной структуре слова-термина, который трактуется как
семантический дифференциал и выполняет разграничительную функцию образования разных
смыслов в пределах одного и того же слова-знака. Выделено и описано инвариантные значения
терминов "base", "drop" и "battery", которые с его семантическими дифференциальными признаками
(СДП) образуют многочисленные возможные смысловые соединения.
Dudok R.I. Semantic differential as a term-forming factor.
The article deals with the seme structure of the word-term, which is treated as semantic differential and plays
a distinguishing function in forming various senses within one and the same word-sign. The invariant
meanings of the terms "base", "drop" and "battery" which with its semantic differential features form
numerous possible semantic combinations have been singled out and described.
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АСПЕКТ КОМУНІКАНТІВ ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ
У статті розглянуто аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів.
Запропоновано модель основних та другорядних учасників, вивчені суттєві характеристики
основних комунікантів
Антропоцентризм як методологічне підґрунтя дискурсології зумовлює необхідність всебічного
аналізу людського фактору в мовленні й визначає а к т у а л ь н і с т ь такого аналізу.
Уперше увага лінгвістів до учасників комунікації була спрямована в прагмалінгвістиці [1; 2; 3; 4].
Подальші доробки значно розширили межі досліджень та залучили в їхнє коло широкий спектр
факторів – етнокультурних, соціальних, психологічних тощо [5; 6; 7]. Відомо, що при будь-якому
підході до побудови моделі комунікативного акту визначальними є поняття адресанта або мовця,
адресата та мовного твору (тексту, висловлювання). При цьому вказують на те, що мовець вступає в
комунікацію не як глобальна особистість, у якій злиті всі її складові, а як особистість
"параметризована", яка виявляє в акті мовлення одну зі своїх соціальних або психологічних ознак.
Також підкреслюється важливість фактору адресата [1], висловлюється думка, що адресати різняться
своєю комунікативною сутністю в плані виконання ними різноманітних комунікативних функцій, на
підставі чого виділяють власне адресата, адресата-ретранслятора, квазіадресата, непрямого адресата,
со-адресата [4].
Вивчення аспекту комунікантів є важливою складовою дискурсивних розвідок [5; 7; 4]. Ґрунтуючись на результатах вказаних дослідників, вважаємо за необхідне розглянути специфіку
комунікантів у дискурсі британських парламентських дебатів (ДБПД), який виступає о б ’ є к т о м
нашого дослідження.
М е т а статті – моделювання аспекту комунікантів ДБПД шляхом аналізу комунікантів за
ознакою їхньої участі (за критерієм комунікативно-позиційного статусу) та за їхніми соціальними й
психологічними ознаками.
Досліджуючи параметри комунікантів, автори відносять до визначальних: 1) мовну компетенцію;
2) національну приналежність; 3) соціально-культурний статус (соціальна приналежність, професія,
посада, культурні норми та звичаї, рівень освіти, місце проживання, сімейний стан); 4) біологічні дані
(стать, вік, стан здоров’я, наявність або відсутність фізичних недоліків); 5) психологічний тип
(темперамент, елементи патології); 6) поточний психологічний стан (поточні знання, цілі та інтереси);
7) ступінь знайомства комунікантів; 8) усталені смаки, пристрасті та звички; 9) зовнішній вигляд
(одяг, манери) [2: 7]. Ці ознаки мають неоднакову значущість, їх вплив залежить від типу комунікації.
Для дослідження ДБПД, з огляду на його інституціональність [8: 148], із перелічених вище
параметрів найбільш важливими є соціальний статус комунікантів; в окремих випадках також
психологічний тип та поточний психологічний стан можуть набувати питомої ваги.
Відомо, що в процесі комунікації її учасники виявляють себе як соціальні особистості. Це
демонструє тісний взаємозв’язок між мовою та суспільством. З одного боку, комунікативна функція
мови полягає у створенні та підтриманні соціальних відносин, а з іншого – саме мова надає
інформацію про соціальний статус комуніканта. Вираження соціального статусу становить собою
індикацію приналежності людини до тієї чи іншої суспільної групи та права й обов’язки людини, що
звідти випливають [6: 6]. Соціальна роль комуніканта, яка є, з одного боку, динамічним,
функціональним аспектом статусу (статус розуміємо як сукупність постійних, об’єктивно заданих
соціальних характеристик індивіда [9: 142]), а з іншого – стандартизованою одиницею діяльності,
виступає в конкретній ситуації як фіксований стереотип діяльності. Співвідношення ролей
комунікантів конструює системи рівно- та різностатусних відносин, включаючи або виключаючи
механізм підпорядкування. Мовець має певний статус та в конкретній ситуації виконує приписану
йому роль у спільній діяльності, співвіднесену із відповідною роллю адресата, який має власний
статус [9: 142]. За умов спільності ролей (парламентар, учасник ДБПД) соціальні ознаки
комунікантів є варіабельними; їхня релевантність визначається вербалізацією в ДБПД. Таким чином,
релевантним для нашого дослідження є поняття соціального статусу комуніканта.
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Також учасники комунікації є особистостями, що належать до певного психологічного типу, який
зумовлює особливості їхньої комунікативної поведінки [10: 151], та перебувають у різному емоційнопсихологічному стані, що може бути вербалізованим у ДБПД.
Очевидно, що особи-учасники спілкування мають і певну комунікативно-позиційну роль.
Г.Г. Кларк та Т.Б. Карлсон виділяють такі ролі:
ü мовець – особа, яка здійснює мовленнєвий акт;
ü учасники;
ü адресати;
ü випадкові особи, що слухають (ті, хто слухає, але яких мовець не збирається включити до
осіб, що "беруть участь" в ілокутивному акті, але які все ж таки його чують).
Розподіл ролей мовець здійснює за допомогою таких засобів, як спосіб конструювання
висловлювання в реченні й обрання позиції, в яку мовець ставить себе по відношенню до аудиторії [3:
282-283].
Таким чином, до традиційної діади комунікативно-позиційних ролей – мовець (адресант),
адресат – додається ще одна – слухач, що відрізняється від адресата за критерієм адресованості
мовлення та/або можливості/неможливості зміни комунікативно-позиційної ролі.
На думку науковців, комунікативно-позиційні ролі ієрархічно впорядковані: мовець завжди
знаходиться в більш виграшній позиції, ніж адресат, оскільки він створює висловлювання або текст,
тоді як адресат тільки сприймає та перероблює його. Але статус адресата вищий за статус слухача, у
свою чергу статус слухача вищий за статус третіх осіб, які не приймають участь, але згадуються під
час комунікації [2: 8]. Спрямованість на адресата є важливою характеристикою мовця, тому типи
адресатів при всьому їх розмаїтті співвідносяться з типами мовців [6: 139]. Слухачі також різняться за
своїми комунікативними правами та обов’язками, на підставі чого класифікуються, зокрема, на
слухачів із постійним статусом та слухачів із перемінним статусом [11: 61].
Використовуючи вищезазначене, проаналізуємо за цими параметрами комунікантів ДБПД. Ядро
комунікантів ДБПД складають учасники – члени парламенту, які потенційно володіють
комунікативно-позиційною роллю мовця і в кожний конкретний момент спілкування виступають як
мовець, адресат, слухач з перемінним статусом.
Інші комуніканти утворюють дві групи:
ü такі, що присутні в Палаті Громад, але не можуть брати участь у дебатах: присутні в галереї
(Strangers’ Gallery) Палати Громад, представники мас-медіа. Вони згадуються в промовах членів
парламенту як guest, visitor, public, members of the public [12: 9];
ü такі, що можуть ознайомитися зі змістом парламентських дебатів або спостерігати за ними у
режимі реального часу: телеглядачі, радіослухачі, користувачі Інтернету.
Таким чином, ці комуніканти є слухачами із постійним статусом. Вони формують коло
периферійних учасників ДБПД, що надає змоги схематично подати модель комунікантів наступним
чином:
Основні комуніканти:
комунікативно-позиційний статус:
мовець, адресат, слухач з
перемінним статусом (члени
Палати Громад)
Другорядні комуніканти: комунікативнопозиційний статус: слухач із постійним статусом
(присутні у Палаті Громад, особи, що отримують
інформацію за допомогою технічних засобів)

Рис. 1. Модель комунікантів ДБПД.
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Зосереджуючи увагу на основних комунікантах, реєструємо, що в ДБПД вони за своїми
соціальними ознаками поділяються на:
Ø
провідних (frontbenchers) та рядових (backbenchers) депутатів, наприклад:
Mr. Speaker: Order. I must stop the Secretary of State and emphasise to Front-Bench Members that we
have spent 10 minutes on one question (18 May 2004) [12].
Andrew Mackinlay: As the only Labour Back Bencher representing Essex, I take the view that we should
keep Essex police force as it is (6 Mar 2006) [13].
Вербалізація статусу провідних депутатів, зокрема, членів парламенту, які входили або входять до
кабінету (Cabinet) та є членами Таємної ради (Privy Council), реалізується звертанням Right
Honourable Member [13].
Mrs. May: I wish the Leader of the House and all right hon. and hon. Members a very happy and
productive summer recess, and I join the Leader of the House in thanking the staff for all that they have done
to support us over the past year (20 July 2006) [14].
Окрім власне статусу провідного депутата, у ДБПД вербалізуються й інші соціальні ознаки цієї
групи комунікантів, а саме:
·
приналежність до виконавчої влади (Minister, shadow Minister);
The Minister of State, Ministry of Defence (Mr. Adam Ingram): As a Defence Minister, I am pleased to
confirm the involvement of British forces in the multinational rescue operation of Norman Kember (23 Mar
2006) [13].
Dr. Starkey: I thank the Minister on behalf of my constituents and all the residents of Milton Keynes for
that statement (8 Mar 2006) [12].
·
місце у партійній ієрархії;
Rev. Ian Paisley (North Antrim) (DUP): The Northern Ireland people will not have full time in this debate
because of the regulations of this House. I am allowed to speak for only 15 minutes, although I am the leader
of a party that has nine Members. That is the fairness of this great democratic body that I am addressing (26
Apr 2006) [14].
The Minister for Trade (Mr. Ian McCartney): The current chairman of the Conservative party was the
then Minister, and I give him credit for the action that he took jointly with me, which has led to some 10,000
lives being saved since the introduction of the legislation (11 May 2006) [12].
·
керівництво комітетами;
Mr. Barry Sheerman (Huddersfield) (Lab/Co-op): As Chair of the Select Committee, I would be neglectful
if I did not welcome what I see as the adoption of most of the recommendations of the Foster report in regard
to personalisation, to science and to further education (22 Mar 2006) [13].
Sir Nicholas Winterton : The right hon. Gentleman is the Chairman of a very important Select Committee
and he has just referred to international business takeovers. (22 Mar 2006) [13].
Вербалізація статусу рядових депутатів також зазвичай реалізується звертанням до них за
допомогою усталеної формули: The Honourable Member for + назва виборчого округу, який
представляє парламентар.
Mr. Mike Hancock (Portsmouth, South) (LD): Like the hon. Member for Portsmouth, North (Sarah
McCarthy-Fry), I met the base commander and the company concerned last week, when they raised the same
important issue (24 July 2006) [12].
Крім статусу провідного/рядового парламентаря в ДБПД об’єктивуються інші соціальні ознаки
комунікантів, а саме:
Ø належність до різних партій (Labour party, Conservative party, Liberal Democrats, Ulster
Unionist Party, Scottish National Party та інших);
Mr. Mark Simmonds (Boston and Skegness) (Con): We on the Conservative Benches warmly welcome the
intentions of the Bill and congratulate the hon. Member for Hastings and Rye (Mr. Foster) on his efforts in
bringing this important issue to the House (21 May 2004) [13].
Mr. Redwood: For the information of Labour Members, I have spoken as the Member of Parliament for
Wokingham (22 Mar 2006) [13].
Членів однієї партії можна розпізнати по звертанню: "my Honourable friend" [14 ].
David Cairns: Absolutely; I am happy to agree with my hon. Friend. As my right hon. Friend the
Secretary of State said a moment ago, there are more people in work in Scotland today than at any time in
the nation's history (28 Mar 2006) [12].
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Ø належність до влади або опозиції;
Alan Johnson: He is right to suggest that the weather may not be unseasonal, although I think that the
weather has improved since 1997 – I would make that claim on behalf of the Government (14 Mar 2006)
[13].
Mr. Brown: I praise the Treasury Committee for involving itself in the detail of this work and I just wish
that the Opposition would take the issue as seriously (8 May 2003) [13].
Ø представництво (виборчий округ);
Mr. Mark Francois (Rayleigh) (Con): I am delighted to be the fourth Essex Member of Parliament to be
called to speak in the debate, following very good speeches by my hon. Friends the Members for North Essex
(Mr. Jenkin) and for Harwich (Mr. Carswell), and by the hon. Member for Thurrock (Andrew Mackinlay) (6
Mar 2006) [13].
Mr. Philip Hollobone (Kettering) (Con): I congratulate my hon. Friend on securing this important
debate. I know that he is a constituency champion on these and other important local issues (5 Jun 2006)
[13].
Ø членство в комітетах або партійних групах (Select Committee або Committee of Inquiry,
Standing committees, Backbench committees). Комітети створюються для дослідження роботи
міністерств, і обговорення політики уряду, та допомоги в законодавчій діяльності. Кількість
представників партії пропорційна кількості місць, які партії мають в палаті громад. Або all-party
subject groups, які складаються переважно з рядових депутатів різних партій. Вони дозволяють
парламентарям обговорювати конкретні питання та об’єднуватися задля вирішення проблем.
The Parliamentary Under-Secretary of State for Trade and Industry (Mr. Gerry Sutcliffe): He will be
aware of the recent report by the all-party small shops group, of which I am secretary, which refers to the
growing dominance and near-monopoly powers of the four big supermarkets, which mean that there is not so
much an un-level playing field as a huge slope (23 Mar 2006) [13].
Mr. Garnier: I invite those hon. Members who will serve on the Committee in due course to use that
opportunity to improve the Bill, to make it one that recognises the difference between the courts and the
police and between the prosecution and judges–between the various limbs of our constitution–and if they do
all that, although I am not hugely confident, the Bill that returns for debate on Report and Third Reading
may well be a better one, but I shall not hold my breath (6 Mar 2006) [13].
Ø професійна приналежність;
Mr. McFall: I speak as a former science teacher and I know that, as someone from a science and
engineering background, I am in a minority in the House (22 Mar 2006) [13].
Також професійна приналежність депутатів об’єктивується в специфічних звертаннях. Якщо член
парламенту є практикуючим юристом, у цьому разі до нього звертаються наступним чином:
"Honourable and Learned".
The Prime Minister: If the right hon. and learned Gentleman is seriously saying that I should call for an
unconditional ceasefire by Israel now (19 July 2006) [13].
Колишній або теперішній член збройних сил може почути на свою адресу: "Honourable and
Gallant".
Mr. Gerald Howarth (Aldershot) (Con): As the Minister said, since we became involved in Iraq about
12,580 TA soldiers have been mobilised to plug the gaps. That number includes two extremely distinguished
members of the reserve forces, my hon. and gallant Friends the Members for Westbury (Dr. Murrison) and
for New Forest, West (Mr. Swayne), who have certainly played their part in the support of their country (23
Mar 2006) [13].
Слід зазначити, що в усному мовленні маркери часо-просторового дейксису можуть заступати
маркери соціального статусу, наприклад: "the Honorouble Member who spoke last", "the Right
Honourable Lady Opposite", "the Honourable Member below the gangway". Але такі звертання
змінюються у офіційних стенограмах засідань (Hansards) на форму "the Honourable Member for +" для
того, щоб запобігти двозначності [14].
Щодо особистісно-психологічних характеристик комунікантів ДБПД, дослідження свідчить, що
у мовленні парламентарів нерідко об’єктивується мовними засобами темперамент та поточний
психологічний стан свій та інших.
Margaret Beckett: Given the years of experience that we in this House share of proposals for Cardiff bay,
I am a little nervous about suggestions for Swansea bay (22 July 2004) [13].
Mr. Hoon: I am sorry that the hon. Gentleman has come to the House in such a bad mood. He is normally
a kind, avuncular and friendly figure (9 Mar 2006) [14].
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На відміну від соціальних ознак комунікантів ДБПД, що характеризують учасників як
представників певних груп, ознаки психологічного щабля надають комунікантам індивідуальну
характеристику.
З огляду на викладене, вибудовуємо модель основного комуніканта ДБПД у такому вигляді:
комунікант ДБПД

соціальні (групові) ознаки

психологічні (індивідуальні) ознаки
психологічний тип

місце у
партійна
парламентській приналежність
ієрархії
представництво
(виборчий округ)
провідні
депутати

владні
відносини
(влада/
опозиція)
членство
в комітетах

поточний
психологічний
стан

професійна
приналежність

рядові
депутати
Рис. 2. Модель основних комунікантів у ДБПД.

Таким чином, ознаки комунікантів розкривають різноманітність можливих шляхів їх впливу на
мовленнєву взаємодію в ДБПД. Комуніканти виявляють себе в спілкуванні як індивідуальності зі
власним психологічним типом та поточним психологічним станом та як представники інституту зі
своїми соціальними ознаками: партійною приналежністю, владними відносинами, належністю до
виконавчої влади, місцем у партійній ієрархії, представництвом, належністю до комітетів,
професійною приналежністю.
П е р с п е к т и в о ю дослідження є вивчення комунікативних стратегій ДБПД із урахуванням
запропонованих моделей комунікантів.
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Заветная Т.С. Аспект коммуникантов дискурса британских парламентских дебатов.
В статье рассмотрен аспект коммуникантов дискурса британских парламентских дебатов.
Предложена модель основных и второстепенных участников, изучены существенные
характеристики основних коммуникантов.
Zavіtna T.S. Communicants аspect of British Parliamentary debates discourse.
The article focuses on the British Parliamentary Debates discourse participants. The model of primary and
secondary participants is worked out; the essential characteristic features of primary participants are
studied.
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А.В. Зорницький,

викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ЛІРИЗАЦІЯ ДРАМИ ЯК ВИЯВ ЛІТЕРАТУРНО-РОДОВОЇ ДИФУЗІЇ В ТВОРЧОСТІ
ТЕННЕССІ УЇЛЬЯМСА
У статті проаналізовано сутність ліризації драми в творчості Теннессі Уїльямса в її зв’язку з
феноменом літературно-родової дифузії.
Під ліризацією драми, що є, на нашу думку, характерною для творів Уїльямса, ми маємо на увазі
широке введення автором у художню тканину творів думок, почуттів, асоціацій тощо драматурга, які,
характеризуючи, перш за все, твори, що належать до ліричного роду літератури, не є в цілому
традиційними для драматичних творів, у яких подібну роль виконує дія або розповідь (епізація
драми). Крім того, слід зазначити, що згадані вище традиційні елементи лірики є вкрай важливими
для розуміння твору, що й вирізняє згадані елементи з-поміж так званих ліричних відступів, що є
вторинними стосовно сутності художнього твору, оскільки виконувана ними художня роль є
допоміжною. Ліричні елементи уїльямсівських творів з точки зору форми літературного твору та
впливу, який згаданий твір справляє на читача, значною мірою детермінують поетику авторської
точки зору в художньому творі, стилістичне забарвлення п’єси та, крім того, вимагають від читача
таких рецептивних зусиль, які не є визначальними при сприйманні драматичного твору.
Використовуючи згаданий трикомпонентний концепуальний інструментарій, можна констатувати,
що ефект ліризації досягається Теннессі Уїльямсом наступним чином: максимально прагматизуючи
авторську поетику точки зору (звертаючись до режисера, а не до читача) та підкреслюючи, таким
чином, художню умовність змальовуваних подій, автор, у той же час, використовує традиційну
стилістику ліричного роду літератури, що призводить до появи відповідних рецептивних
ускладнень – результату вищезгаданої прагматично-стилістичної недоречності; аби подолати згадані
ускладнення, реципієнт має відмовитися від своїх первинних рецептивних очікувань та
звернутися до твору як до лірики, а не драми, спробувати налаштуватися на "авторитарну"
(термін М. Бахтіна) мову автора та декодувати її в результаті рецептивної співтворчості.
Відомий естетик та мистецтвознавець Ю. Борєв пише: "В поетиці художнього твору значну роль
відіграє ракурс авторського погляду, певний кут зору на дійових осіб та події, що відбуваються.
Автор постає то всеобізнаним, то людиною, котрій усе відомо про події, проте нічого не відомо про їх
причини. І це перетворюється на поетичний інструмент побудови художньої реальності" [1: 257].
Подібної ж думки дотримується і французький теоретик літератури Ц. Тодоров, котрий визначає
точку зору письменника як спосіб, у якому події, що подаються, сприймаються оповідачем та, як
наслідок, і потенційним читачем [2: 116]. Слід зазначити, що драма як окремий рід літератури має при
цьому свою специфіку, пов’язану з самою її природою: в драмі явища життя та характери героїв
розкриваються в безпосередньому зіткненні дійових осіб; за Аристотелем, драма є "наслідуванням дії
дією, а не розповіддю", і при цьому авторська мова в драматичних творах зведена до коротких
ремарок. З огляду на це нам видається правильним, що в драмі поетика точки зору є відношенням між
мовою героїв та авторською мовою, власне художнім текстом твору та авторськими ремарками. При
цьому позиції різних авторів також різняться між собою залежно від того, до якого саме
потенційного реципієнта, перш за все, звертається драматург, та підкреслюється чи не підкреслюється
ним при цьому художня умовність змальовуваних подій.
Такі фактори, як характер потенційного реципієнта та, відповідно, підкреслення чи не
підкреслення художньої умовності літературного твору, також, як нам здається, є окремими
характерними рисами, що їх набуває загальнолітературне поняття поетики точки зору при
перенесенні його у сферу драми як одного з родів літератури. Це пов’язано з двоїстою природою
драми як проміжного явища між двома видами мистецтва – літературою та театром. Можна,
щоправда, розглядати драму як явище виключно літературне, нехтуючи при цьому її театральними
елементами, однак це неминуче призведе до неможливості належного висвітлення тих чи інших
особливостей індивідуальної авторської манери будь-якого драматурга, котрий (як і Теннессі
Уїльямс) був як літературним, так і театральним діячем. Саме тому нам видається за доцільне вдатися
до аналізу уїльямсівського творчого доробку з позицій очікуваної автором рецепції – читацької чи
режисерської як, відповідно, власне рецепції (рецепції-декодування) або ж творчої рецепції (рецепціїспівтворення). Крім того, ми вважаємо за потрібне одразу ж згадати і про явище акцентування або ж
нівелювання художньої умовності твору, що тлумачиться нами як одне з супутніх явищ поетики
авторської точки зору в царині драми. Як нам здається, сприймання одного й того ж твору читачем та
режисером значною мірою різниться: перший сприймає драматичний твір як завершений витвір
літературного мистецтва, для другого згаданий об’єкт є матеріалом для доопрацювання, для більш
© Зорницький А.В., 2006
185

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 29. Філологічні науки

рішучої критичної оцінки, для приведення у відповідність з нормами та принципами власної творчої
манери. Звідси ж беруть свій початок різні рецептивні очікування згаданих типів реципієнтів та різне
"бачення" ними одного й того ж твору. Умовність як необхідний компонент мистецтва не викликає
відчуття рецептивного дискомфорту у співтворця-режисера, котрий і сам творить з огляду на той же
закон; однак та ж умовність в її акцентованості певною мірою дезорієнтує читача, якщо тільки вона
не є сильним та дієвим засобом художньої виразності.
Характер драматургії Теннессі Уїльямса значною мірою детермінується фактом апелювання
автора до режисера та акцентуванням театральної умовності змальовуваних подій, причому точка
зору автора перебуває немов "поза" твором. Так, у п’єсі "Татуювання у вигляді троянди" автор пише:
"As the curtain rises we hear a Sicilian folk-singer with a guitar. He is singing. At each major division of
the play this song is resumed and it is completed at the final curtain"; "The house has a rear door which
cannot be seen. The facing wall of the cottage is either a transparency that lifts for the interior scenes, or is
cut away to reveal the interior"; "(They [манекени – А.З.] will have to be made especially for the play as
their purpose is not realistic. They have pliable joints so that their positions can be changed. Their arms
terminate at the wrists. In all their attitudes there is an air of drama, somewhat like the poses of declamatory
actresses of the old school.)1" тощо.
Згадка про спів у його зв’язку з частинами п’єси підсилює читацьке відчуття того, що перед ним
вигадка, художньо-умовний твір; такий же ефект досягається через опис помешкання героїні за
принципом "або – або"; не важливо для читача й те, чи слід постановнику спеціально виготовляти
манекени для вистави. Список подібних прикладів цілком можна продовжити: це й завдання
режисерові нівелювати певні відмінності, що їх мали б мати Танжер, Гавана, Шанхай і т.д. (п’єса
"Каміно Реаль"), і детальний опис маршруту Кілроя, котрий рятується від поліції Каміно Реаль у
глядацькій залі, й актори-помічники, котрі відверто підкреслюють умовність дії (п’єса "Молочні ріки
тут більше не течуть") тощо.
Драматург звертається до режисера й підкреслює художню умовність ситуації, в читача
складається враження, що він читає незавершений твір, такий, який потребує режисерського
доопрацювання, – твір, звернений не до нього. У певному розумінні це може нагадати традиції
епічного театру (саме театру, а не драми) Б. Брехта, що були доведеними до крайнощів деякими
його послідовниками: так, наприклад, видатний англійський актор Нікол Уїльямсон під час однієї з
бродвейських вистав "перервав на півслові монолог "Бути чи не бути" та, вибачившись перед
публікою, пішов за куліси, аби випити склянку води", про що один з критиків писав: "Я уявив собі в
цей момент за кулісами дух покійного Бертольта Брехта, котрий, сміючись, простягав Уїльямсові
склянку холодної води, вмовляючи облити нею публіку, аби повернути її від ілюзій театру до
реального життя" [3: 195]. Цей випадок досить вдало ілюструє брехтівську концепцію акторської
гри – вимогу до виконавця ролі, аби той не розчинявся у створеному ним образі та йшов до його
втілення раціональним, а не емоційним шляхом.
Голос Уїльямса, звернений до режисера, як може здатися, є своєрідним перенесенням принципів
брехтівського театру в царину драми при збереженні "ефекту очуження". Проте подібні припущення
ущент розбиваються об уїльямсівську концепцію "нового пластичного театру", що її драматург
висуває в передмові до п’єси "Скляний звіринець", а також не відповідають змістові його
мелодраматично-камерної драматургії. З огляду на це, первинна думка читача змінюється
припущенням про звичайну театральність уїльямсівських п’єс, про театральну за визначенням
творчу особистість драматурга, проте й подібний підхід, загалом цілком умотивований, в аспекті, що
нас цікавить, виявляється хибним.
Особливості поетики авторської точки зору в творах Теннессі Уїльямса виявляються значною
мірою детермінованими стилістичною манерою драматурга, яка різко контрастує із згаданими
особливостями, причому саме завдяки подібному контрастові й досягається згаданий нами художній
ефект ліризації, що є характерним для уїльямсівських творів.
Драматург по-особливому, нетрадиційно як для звичного стилю авторських ремарок використовує
стилістичні засоби художньої виразності. Тексти авторських ремарок, передмов тощо, безумовно,
тяжіють до метафоричності, до широкого використання художніх епітетів, порівнянь тощо, причому,
з огляду на те, що автор адресує свої п’єси, перш за все, режисерові, в такому художньому прийомі
відчувається певна невідповідність між, сказати б, інструктивністю, директивним характером та
1

"Після підняття завіси, ми чуємо звуки сицилійської народної пісні, що виконується під
акомпанемент гітари. Під час початку кожної дії ця пісня повторюється, а потому іще раз звучить під завісу"; "У
будинку є задні двері, які не може бачити глядач. Передня стіна будинку має бути зроблена з прозорого
матеріалу та підніматися для показу внутрішніх сцен, або ж її не має бути взагалі, аби вона не закривала
інтер’єр"; "(Вони мають бути виготовлені спеціально для вистави, оскільки їх роль не є реалістичною. Вони
мають рухомі суглоби і їх пози можна змінювати. Їх руки закінчуються зап’ястками. У їх постатях є якийсь дух
драми, щось на зразок поз актрис-декламаторок старої школи)".
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високою художністю стилю. Автор навіть, окрім прямого звертання до режисера, використовує й іще
один прийом подачі матеріалу, вдаючись до яскраво суб’єктивного змалювання подій.
Так, автор досить часто констатує ті чі інші відчуття, що їх викликають у нього певні атрибути
п’єси ("The first lightning is extremely romantic"; "the setting seems almost tropical"; "a palm tree leaning
dreamily"; "We see an interior that is as colourful as booth at a carnival"; "The most salient feature is a
collection of dressmaker’s dummies"1 тощо), залишаючи декодування подібних авторських вражень
(чому саме "romantic", "tropical", "dreamily", "as colourful as booth at a carnival", "salient" і т.д.)
повністю на розсуд режисера; Уїльямс немов одразу "читає" іще не написану ним же п’єсу й
занотовує власні враження щодо її перебігу при їх мінімальному фактичному наповненні.
Художня тканина авторських ремарок у творах Уїльямса демонструє значну насиченість
подібними суб’єктивними оцінками драматурга та високий ступінь емоційності сприймання ситуації
творцем. Це переконливо доводить одна з ремарок п’єси "Трамвай "Бажання", яка звучить так:
"The sky that shows around the dim white building is a peculiarly tender blue, almost turquoise, which
invests the scene with a kind of lyricism and gracefully attentuates the atmosphere of decay. You can almost
feel the warm breath of the brown river beyond the river warehouses with their faint redolences of bananas
and coffee. A corresponding air is evoked by the music of Negro entertainers at a bar-room around the
corner. In this part of New Orleans you are practically always just around the corner, or a few doors down the
street, from a tinny piano being played with the infatuated fluency of brown fingers2".
Підкреслено емоційна художня тканина твору демонструє значну насиченість засобами
стилістичної виразності – метафорами-уособленнями ("the sky that shows around", "the warm breath of
the brown river"), абстрактними іменниками ("lyricism", "decay"), розмовними виразами ("just around
the corner", "a few doors down the street"), уживанням метонімії ("brown fingers"), – й, водночас,
провокує розгубленість режисера, до котрого, як ми з’ясували, ця ремарка, перш за все, звернена:
вона не містить жодних точних відомостей та якихось прямих вказівок.
Саме контраст між надметафоричністю, з одного боку (характерною, найбільшою мірою, для
лірики), та згаданими вище особливостями художнього адресування уїльямсівських творів
(орієнтація, перш за все, на режисера в якості потенційного реципієнта), з іншого боку, призводить до
появи вторинних (уже не у читача, а в режисера) рецептивних ускладнень. Директивність
безпосереднього звернення до режисера виявляється значною мірою детермінована характерними
рисами повністю унікальної творчої особистості автора, його яскраво суб’єктивним баченням та
супутнім такому баченню суб’єктивним зображенням об’єктивних проблем оточуючого світу. З
огляду на цілком імовірні відмінності між художніми позиціями драматурга та режисера подібна
"лірична" (надсуб’єктивно осмислена автором, і саме в подібній надсуб’єктивності подана
реципієнтові – через авторські враження, асоціації тощо, котрі режисер має осмислити в їх
причинності, дати відповідь на питання про те, що могло їх породити) побудова твору, при
застосуванні якої світ бачиться як пропущений через призму спочатку неминучої суб’єктивності
будь-якого автора, а після цього і ще й через призму суб’єктивно-метафоричного викладу побаченого,
призводила до неминучої нетотожності між рецептивними очікуваннями адресата твору та
рецептивними цілями його адресанта.
Уже згаданий нами Ю. Борєв пише: "Рецептивна налаштованість (тут і далі курсив автора – А.З.)
виникає завдяки рецептивному передуванню. Останнє міститься в назвах. Так, ще не почавши читати
літературний текст, ми вже знаємо: будемо ми сприймати вірші, прозу чи драматичний твір, а також
із підзаголовка, що позначає жанр, і за різними ознаками дізнаємось, що на нас чекає: поема чи
роман, трагедія чи комедія тощо. Ця інформація обумовлює рівень очікування й визначає деякі
сторони рецептивної установки" [1: 272].
Проте Теннессі Уїльямс не виправдовує рецептивних очікувань аудиторії. Аби отримати цілісне
враження від творів драматурга, реципієнтові доводиться ламати свої стереотипи, поновлювати
механізми сприйняття: він може розраховувати не на власне драму, а на особливу, ліризовану драму – його рецептивна налаштованість мусить мати двоїсту, лірико-драматичну природу.

1

"Мить після підняття завіси підкреслено романтична"; "оточення здається майже тропічним"; "пальма, що
мрійливо схилилася"; "ми бачимо інтер’єр настільки ж різнобарвний, як балаган на ярмарку"; "визначальною
рисою є набір кравецьких манекенів".
2
"… небо проглядає такою невимовною, майже бірюзовою блакиттю, від якої на сцену немов входить поезія,
що покірливо вгамовує все те пропаще, зіпсоване, що відчувається у всій атмосфері тутешнього життя. Здається,
так і чуєш як тепло дихає річка за береговими пакгаузами, що нудотно пахнуть кавою і бананами. І всьому тут
під настрій гра чорних музикантів в барі за рогом. Та і куди не кинь в цій частині Нового Орлеана вічно десь
поряд, рукою подати, – за першим поворотом чи в сусідньому будинку – яке-небудь розбите піаніно
відчайдушно заходиться від запаморочливих пасажів вправних коричневих пальців".
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Значний внесок у вивчення законів читацького сприймання у зв’язку з особливостями художньої
тканини оригінального авторського твору здійснив російський літературознавець М. Бахтін, який
оригінально переосмислив культурний пафос своєї епохи, висунувши думку про діяльну, схильну до
діалогу, до полеміки з автором, думку читача, причому сутність художнього твору тлумачилася
вченим як така, що спирається не на слово, а на реакцію на слово – на можливість активної читацької
співтворчості. М. Бахтін вважає, що різні роди літератури, різні жанри тощо мають свої особливості,
що так чи інакше впливають на характер згаданої читацької співтворчості, полегшують або
ускладнюють її перебіг.
Має подібні особливості й лірика. Ось як пише про погляди М. Бахтіна дослідник його творчості
М. Гаспаров: "Звідси четверте у Бахтіна: протиставлення "роману" та "поезії", різка ворожість до
поезії та взагалі до "авторитарної мови", що надто підкоряє співбесідника. Ми знаємо, що поезія не
менш (якщо не більш) уміло грає "чужим словом", аніж роман; Бахтін був проти поезії не через це, а
тому, що вона – "мова богів", яка дратує людину нової культури, а також тому, що вона – мова
"авторитарна", яка паралізує власну читацьку творчість" [4: 115].
І саме цей аспект поглядів згаданого вченого оптимальним чином характеризує мову авторських
ремарок у творах Уїльямса: звертаючись до режисера, ведучи діалог (хоча в цьому випадку скоріше
монолог) "повз" читача, драматург використовує при цьому "авторитарну" мову, "мову-власнебачення", причому співтоворчість читача виявляється паралізованою – замість сприйняття поданих
автором фактів як їх доосмислення (відчуття, асоціювання, психологічне перегрупування тощо)
читачеві пропонується декодувати вже готові відчуття, асоціації, психологічні особливості
сприймання самого Теннесі Уїльямса; рецептивний процес, у певному розумінні, міняє автора та
читача місцями. Ліризуючи драму, Уїльямс, таким чином, робить читача заручником свого бачення,
своєї думки, свого відчуття.
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Теннесси Уильямса.
В статье анализируется сущность лиризации драмы в творчестве Теннесси Уильямса в ее связи с
феноменом литературно-родовой диффузии.
Zornytsky A.V. Drama "lyrization" as the sign of literary gender diffusion in Tennessee Williams’ fiction.
The article presents the analysis of the essence of drama "lyrization" in Tennessee Williams’ fiction as
connected with the phenomenon of literary gender diffusion.
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"ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ" ЯК ОБ’ЄКТ МІФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
У статті обґрунтовано домінування у літописі художності над історизмом, що дозволяє
розглядати його перш за все як об’єкт літератури та застосовувати до його характеристики різні
види аналізу художнього тексту, зокрема міфологічний аналіз. "Повість врем’яних літ" постає як
літературна обробка міфів різного походження. Автором виділено чотири основні групи міфів.
Студії над текстом "Повісті врем’яних літ" зумовлюють появу великої кількості дискусійних
питань. Одне з чільних місць серед них посідає питання достовірності викладених у літописі фактів,
співвідношення історичного та художнього начала. Українські літературознавці ще в ХІХ столітті
мали дещо відмінний погляд на цю проблему.
М. Костомаров одним із перших заявив про те, що літописці, за браком інших джерел з
вітчизняної історії, змушені були звернутися до усної творчості місцевих племен [1: 102].
Ідеї М. Костомарова отримали свій розвиток у працях М. Грушевського, який присвятив багато
років дослідженню найдавнішого літопису. У другому томі "Історії української літератури" він
характеризує давню українську історичну творчість як колективну та анонімну і заперечує існування
окремих і самостійних історичних творів [2: 100].
І. Франко у своїх "Студіях над найдавнішим київським літописом" робить висновок про те, що
"Повість врем’яних літ" – це не цілісний історичний твір, а лише компіляція численних і різнорідних
писань, які за хронологічною послідовністю можна поділити на чотири групи [3: 8-10].
Ми можемо провести паралель між міркуваннями М. Грушевського та І. Франка з приводу
історичної достовірності і цілісності тексту "Повісті врем’яних літ". Обидва дослідники наголошують
на тому, що літопис складається з окремих, неоднорідних текстів, хоча й вивчається в історії
української літератури як один твір. Саме неоднорідність змісту і проблема встановлення авторства
літопису змушують цих вчених заперечувати значущість "Повісті врем’яних літ" як достовірної
історичної пам’ятки.
М. Возняк, враховуючи поетичне забарвлення літопису в цілому і велику кількість характерних
епізодів суто поетичної творчості, також наголошує на належності літопису до літератури. На думку
М. Возняка, від ваги поетичного елементу у витворенні історичних оповідань залежне також його
значення в історичних творах. Давні письменники широко користувались народними переказами й
оповіданнями. Саме з ними, на думку вченого, так тісно пов’язана початкова історія всіх
європейських народів, що історія й переказ постійно переплітаються і взаємовпливають одне на
одного [4: 186].
О. Шайкин робить висновок про те, що історія увійшла в літопис після того, як отримала
попереднє оформлення в народно-поетичному середовищі. Дослідник поділяє думку інших вчених
щодо синкретизму давньої літератури і того, що літописець не міг виконувати лише художні
завдання. З одного боку, давньоруський письменник був прив’язаний до конкретних історичних
подій. З іншого – він, творячи в межах дійсно минулого, не міг прагнути до конкретного відтворення
дійсності. А це здійснювалося за допомогою художнього домислу. Саме тому, на думку О. Шайкина,
на сторінках літопису, оповіді перш за все історичної, ми зустрічаємося і з фактом народження
художнього слова. Таким чином, літературознавець характеризує літопис так: "Літопис – це не просто
історичний документ, а дуже часто – це художня історія, історія, що переходить в літературу" [5: 106-108].
Сьогодні можна стверджувати, що майже всі відомості літопису, перш ніж бути записаними
літописцем, були ним почуті з інших уст, відклалися в усному мовленні. У момент створення
першого літопису народний епос вже мав досить сталий різновид своєрідної історичної пам’яті – так
звані "усні літописи" (термін Д. Лихачова) народу, які були старші від його писемної історії. Тому в
ХІ столітті фольклор безпосередньо впливав на саму форму літописних статей і відігравав істотну
роль у формуванні літописного жанру.
Таким чином, зважаючи на думку більшості дослідників літопису, які обґрунтовують перевагу у
ньому художнього начала, у нас немає підстав для того, щоб вважати "Повість врем’яних літ" твором
винятково історичним. Недаремно літописець назвав свою працю не "літописанням", а "повістями",
тобто історичними поетичними оповіданнями. "Повість врем’яних літ" – це не просто пам’ятка
писемності, а й високохудожня поетична книга, збірка епічних пісень, міфологічних образів та
мотивів.
Сформульований вище висновок дозволяє нам перейти до розгляду поетичних джерел "Повісті
врем’яних літ", зокрема до міфологічних. Такий інтерес до встановлення саме міфологічних джерел
"Повісті врем’яних літ" пояснюється тим, що попередні дослідження джерел літопису російськими
© Вишина М.Ю., 2006
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(І. Єрьомін, А. Кузьмін, Д. Лихачов, О. Львов, М. Присєлков, Б. Рибаков, М. Сухомлинов,
О. Творогов, М. Тихомиров, Л. Черепнін, О. Шахматов) та українськими (П. Білоус, М. Возняк,
М. Грушевський,
М. Гудзій,
М. Костомаров,
М. Максимович,
Л. Махновець,
І. Франко,
Д. Чижевський) літературознавцями велися в основному в руслі його зв’язку з певними
фольклорними жанрами (легенди, перекази) та епічно-героїчною традицією (слави, билини).
Спеціального дослідження, яке б поглиблено розкривало міфологічний підтекст і контекст "Повісті
врем’яних літ" на рівні засвоєння місцевих і запозичених (в тому числі біблійних) міфологічних
мотивів, образів, сюжетів, ще не проведено.
Дослідники "Повісті врем’яних літ" висувають різноманітні припущення з приводу джерел, до
яких могли звертатися автори літопису під час його укладання. На думку Д. Чижевського, літописці в
написанні "Повісті врем’яних літ" використовували новгородські та чернігівські записи, усні перекази
з Тмуторокані (над Азовським морем), оповідання з історії Печерського монастиря, різні документи
(договори з греками, поминальник київських князів, заповіт князя Ярослава Мудрого тощо). Крім
того, дослідник наводить приклади використання авторами літопису матеріалу інших літератур:
моравської (оповідання про складання абетки та якийсь історичний твір), болгарської (оповідь про
хрещення царя Бориса), перекладів з візантійської літератури (Амартола, Малали тощо), повчальних
творів (про "Кари Божі" зі "Златоструя" тощо), апокрифів (твір Методія Патарського "Житіє Василя
Нового") [6: 115 - 116].
О. Пріцак у своїй праці "Походження Русі" зауважував, що всі письмові свідчення часів Київської
Русі відбивають не лише християнський погляд їхніх авторів, а й часто елементи дохристиянських
міфів, що дає вченим підстави скептично підходити до цих джерел як до звичайних історичних
документів [7: 234].
Погляди дослідників "Повісті врем’яних літ" різняться не лише з приводу встановлення можливих
джерел літопису, а й у трактуванні окремих сюжетів та образів. Розглянемо, наприклад, міф про
заснування Києва трьома братами. М. Возняк, М. Грушевський і О. Шайкин відносять цей міф до
слов’янської (автохтонної) міфології, а братів Кия, Щека й Хорива та їхню сестру Либідь вважають
першими персонажами нашої національної історії.
В. Кусков визначає цей міф як типову топонімічну легенду. Дослідник категорично заперечує
народне повір’я про Кия-перевізника. Він стверджує, що Кий був князем і здійснив вдалі походи на
Царгород, де прийняв велику честь від грецького царя і заснував на Дунаї місто Києвець [8: 52].
Д. Чижевський проводить паралель між міфом про заснування Києва трьома братами та аналогічними
переказами скандинавського походження, які вважає давнішими за слов’янський міф (хроніка Беди, 7-8
століття тощо) [6: 40].
Цікавим видається дослідження походження легенди про братів та їхню сестру, зроблене
Г. Вернадським. Ім’я "Кий" він виводить з тюркського "кіу" ("берег річки"), що, на його думку,
свідчить про хозарське походження назви міста. Хорив має біблійне походження як руська
транскрипція імені Хореб. Воно пов’язане з назвою гори Хоривиці, місцем поселення київських
євреїв. Щек походить від імені Шок (Saac), яке згадується у старих угорських хроніках. Ім’я Либіді
Г. Вернадський пов’язує з іменем мадярського воєводи Лебедя [9: 94].
П. Білоус виводить міф про заснування Києва з тюркського міфу про троїсту концепцію всесвіту.
Дослідник підкреслює той факт, що варіації цього міфу постають у літописі не раз: Сім – Хам – Яфет;
Рюрик – Трувер – Синеус; Рус – Лях – Чех; Кий – Хорив – Щек; нарешті, Ярополк – Олег –
Володимир [1: 49]. На думку П. Білоуса, мотив трьох братів в овруцькому епізоді видається ближчим
до фольклорної традиції, яка відобразилась у казках. Паралелі з казкою простежуються у розподілі
міст між братами (головне місто на Русі, Київ, дістається старшому брату Ярополку) та в
протилежності їхніх характерів (Ярополк – владний, агресивний; Володимир – морально вищий за
своїх братів) [1: 49].
Дослідники "Повісті врем’яних літ" (М. Грушевський, М. Костомаров, А. Лященко,
С. Сухомлинов, І. Франко, М. Халанський та О. Шахматов) відзначають контамінацію різнорідних
мотивів й у відтворенні образів літопису, зокрема образів Олега та Ігоря. Образ Віщого Олега – це
злиття міфологічних уявлень скандинавів і слов’ян. Скандинавський мотив виразно простежується в
оповіді про смерть Олега. Зокрема, М. Сухомлинов вказує на паралель до оповідання про смерть
Олега в ісландській сазі про Орвара Одда та його коня Факса. Як вважає П. Білоус, слов’янська тема
яскравіше, ніж у літописі, відображена у билині "Вольга і Микула" [1: 70]. Не позбавлений
суперечностей і образ князя Ігоря, який вводиться, на думку П. Білоуса, з метою узгодження різних
версій започаткування Русі – норманської та слов’янської теорій.
Узагальнюючи все вище сказане, зазначимо, що трактування літописцем образів і подій "Повісті
врем’яних літ" не завжди є однозначним. Проаналізувавши окремі епізоди літопису (заснування
Києва, князювання Олега, смерть князя Ігоря, походження Святослава, створення пантеону
язичницьких богів Володимиром, подвиг сина Кожум’яки та облога печенігами Білгорода) можемо
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відзначити контамінацію різних мотивів, зокрема скандинавських і слов’янських, у їх структурі. Це
пояснюється політичною ситуацією, що склалася в Київській Русі: відвертаючи постійні напади
тюркських племен, зокрема печенігів і половців, Київська Русь зазнала значного впливу їхньої
культури, не втративши при цьому, а навіть збагативши власну культуру.
Таким чином, можемо констатувати наявність у тексті "Повісті врем’яних літ" не лише
дохристиянських міфів, а міфів різного походження:
1) східнослов’янська (автохтонна) міфологія з домінуючим у ній культом землі і роду;
2) тюркська міфологія з ідеєю "степової імперії" (розширення економічної зони, агресія, збирання
земель);
3) скандинавська міфологія, у якій переважають мілітарні мотиви та образи;
4) біблійна міфологія з її ідеєю небесного знамення подій історії.
Нами з’ясовано, що східнослов’янська (автохтонна) міфологія пов’язується з домінуючим у ній
культом землі та роду. У літописі цей культ знаходить свій вияв у стосунках між братами-князями,
зокрема між Ярополком і Олегом в овруцькому епізоді.
Другим виявом слов’янського міфологічного світогляду є побудований слов’янами пантеон богів.
До прийняття християнства східні слов’яни поклонялися язичницьким богам, яким дали автохтонні
назви: Перун, Хорс, Волос, Дажбог, Стрибог тощо. Язичницька релігія була засобом зміцнення й
об’єднання Київської держави. Навіть після прийняття християнства язичництво ще не одне століття
мало величезний вплив на життя слов’ян.
Запозичену міфологію, до якої звертається автор "Повісті врем’яних літ", можна поділити на
кілька груп:
- біблійна міфологія;
- антична міфологія;
- скандинавська міфологія;
- азійська міфологія;
- кількісно менш вживана міфологія інших країн.
Встановлено, що Нестор трактує історичний процес з точки зору "божого нагляду", ввіряє світ
управлінню янголів. Літописець не лише бере під захист світ, він розвиває ідею "покарань божих".
Залежність автора від біблійних уявлень Старого Завіту відображається й у використанні знамень,
символізація яких могла бути різною – на добро і на зло. Головним завданням літописця було
укріплення Київської Русі. Це прагнення пронизує весь його твір, але здійснення цього завдання
Нестор пов’язує не з князівською владою, а з церквою.
У літописі багато говориться про сусідів Древньої Русі, зокрема про греків, що проживали у
Візантії. З грецьким містом Корсунем пов’язана важлива подія в житті східних слов’ян – прийняття
християнства. Літописець змальовує хрещення Володимира як результат взяття Корсуня. Він
підкреслює, що грецька віра не була нав’язана Русі силою, а, навпаки, була завойована власною
зброєю. Греки змушені були охрестити Володимира і віддати йому в жінки свою царівну Анну, щоб
врятувати власну державу.
Найбільш чисельну групу складають запозичення зі скандинавської міфології. Скандинави
(варяги) були сусідами слов’ян, що стояли приблизно на тому ж рівні культурного розвитку. "Повість
врем’яних літ" зберегла певну кількість оповідань, що мають паралель зі скандинавськими
переказами, зокрема походження князя Олега і його смерть, походження княгині Ольги і її чотири
помсти древлянам тощо.
Отже, можна стверджувати, що в "Повісті врем’яних літ" домінує художність над історизмом.
Естетичною підставою художності є передусім міфологічні джерела, котрі мають різноетнічне
походження, а це означає, що їх слід вивчати з позиції міфологічного аналізу.
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Вышина М.Ю. "Повесть временных лет" как объект мифологического анализа.
В статье обосновано преобладание в летописи художественности над историзмом, что позволяет
рассматривать ее прежде всего как объект литературы и использовать для её характеристики
различные виды анализа художественного текста, в частности мифологический анализ. "Повесть
временных лет" выступает как литературная обработка мифов разного происхождения. Автором
выделено четыре основные группы мифов.
Vyshyna M.Y. "The Story of Past Years" as an object of mythological analysis
The predominance of high artistic value over historicism in the annals is proved in the article. It allows to
consider the annals first of all as an object of literature and use different kinds of fiction analysis particularly
the mythological analysis for its characteristic. "The Story of Past Years" arises as the literary interpretation
of myths of various origin. The author distinguishes four basic groups of myths.
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ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ФРЕЙМАХ
"ПРИРОДА" І "ЛЮДИНА" В РОМАНІ ТОМАСА ГАРДІ "ТЕСС З РОДИНИ
Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ"
У статті проаналізовано фрейми на позначення повсякденного життя людей в Англії ХІХ ст.
Розглянуто вплив лексичних одиниць фреймів "Природа" і "Людина" на формування фрейму "Побут"
у художньому дискурсі. Досліджено інтеграційні властивості фреймів, виявлено явище первинної та
вторинної імпліцитності всередині фреймових структур.
Сучасний стан лінгвістичних досліджень вимагає комплексного підходу до вивчення різних
мовних явищ. Особливо важливою виявляється взаємодія комунікативної, когнітивної та
антропоцентричної парадигм. У кожній з них склалася власна галузь дослідження, визначились цілі,
виявились особливі проблеми й моделі їх реалізації.
Враховуючи важливість кожної з цих методологічних парадигм, особлива увага в роботі
приділятиметься когнітивному підходу, зокрема теорії фреймів. Значущість когнітивного підходу
пояснюється його винятковою роллю для адекватної інтерпретації дискурсу, оскільки цей процес
передбачає вихід за межі дискурсу, залучення фонових знань.
Варто наголосити, що за останні роки спостерігаємо зростаючий інтерес науковців до процесів
формування, існування та передачі людських знань. Основою нових досліджень в цій галузі є
положення про те, що знання значень слів є лише складовою енциклопедичного знання про той чи
інший об’єкт [1; 2; 3].
Думка, що знання наявне в людській пам’яті у формі комплексно структурованих сукупностей,
була дуже швидко акцептована й набула популярності в психології, інформатиці, а згодом у
лінгвістиці. Однією з таких моделей репрезентації знань вважається фрейм. Існує чимало визначень
цього терміна та величезна кількість концепцій, споріднених із теорією фреймів. Проте всі вони
характеризуються високим ступенем гетерогенності. Так, на думку М. Мінського, фрейм – це
структура даних для представлення стереотипної ситуації; сполучення питань, на які потрібно дати
відповіді щодо гіпотетичної ситуації. [4: 360]. Ч. Філлмор розглядає ці когнітивні структури як
об’єднані в систему певні схеми чи конструкти понять або термінів, чия структура накладається на
деякі аспекти людського досвіду і які можуть містити елементи, що є одночасно частинами інших
таких конструктів [5: 123]. Ю. Чарняк зазначає, що фрейм являє собою корпус інформації з певної
теми, в якому має місце переплетення фактів і який характеризується цілісністю [6: 362], а ван Дейк
розуміє під фреймами стереотипні ситуації (інтеракції), які фіксують вчинки учасників, що діють на
основі соціальних установок. На думку вченого, вони позначають загальну структуру комплексних
концептуальних одиниць, таких як ситуації чи епізоди [7: 27]. Інший дослідник, Роберт-Ален де
Боґранд, вважає, що фрейми – це глобальні зразки, які містять загальні знання про певний
центральний концепт [8: 90].
Як бачимо, дослідники не одностайні у визначенні центрального поняття – фрейму. Слід також
відмітити, що крім такої різнорідності ці моделі представляють з одного боку суто лінгвістичні
вирази, а з іншого описують феномени немовного характеру. А відтак ряд проблем залишаються
відкритими і потребують глибшого вивчення, особливо ті, що стосуються фреймової організації
літературно-художніх творів.
Актуальність дослідження зумовлена зростанням когнітивно-дискурсного потенціалу фреймових
структур у різножанрових текстах.
Мета дослідження – дискурсна репрезентація фреймів на позначення побуту через використання
лексичних елементів фреймів "Природа" та "Людина".
Під фреймом у літературно-художньому дискурсі ми розуміємо сукупність лексичних одиниць,
об’єднаних навколо певної тематики. Дослідження фреймової лексики на позначення повсякденного
життя людей у творчості англійського письменника Томаса Гарді здійснюємо, розглядаючи фрейм
"Побут" як "загальний уклад життя, сукупність звичаїв, властивих якому-небудь народові, певній
соціальній групі і т. ін. " [9: 805].
Фрейм "Побут" представлений поєднанням концептів, що стосуються як фрейму "Природа", так і
фрейму "Людина. Показовими є приклади, в яких переважають елементи так званої подвійної
семантики, тобто які за походженням належать до фрейму "Природа", але які, однак, увійшли в
© Козак С.В., 2006
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життя людини настільки, що втратили свій самостійний статус і перетворились на компоненти
побуту.
Мова йде, передусім, про свійських тварин. Приклади із представниками цієї "природничопобутової" категорії фрейму "Побут" прослідковуємо на протязі усього твору. Так, розглянемо вираз
the hens laid their eggs (кури неслися). Цей приклад приваблює простотою структури і типовістю
представлення зазначеного фрейму. Адже важко уявити собі сільський побут Англії XIX ст. без
домашньої птиці. Hens та cocks – безумовні атрибути життя селян. Описуючи їхній побут, автор,
зрозуміло, не конкретизує порід курей, а називає їх в загальноприйнятих термінах або
використовуючи узагальнююче слово fowls: "The community of fowls […] made its headquarters in an
old thatched cottage" [10: 68].
На особливу увагу заслуговує зображення побутової сцени збирання селянами врожаю, в якій
беруть участь несвійські, тобто дикі, тваринки: "Rabbits, hares, snakes, rats, mice retreated […] unaware
of the ephemeral nature of their refuge and of the doom that awaited them later in the day when, their covert
shrinking to a more and more horrible narrowness, […] they were every one put to death by the sticks and
stones of the harvesters". (Кролики, зайці, змії, щурі, миші відступали далі, не підозрюючи, наскільки
ефемерним їхнє сховище і яка доля їх чекає до кінця дня, коли жахливо маленьким буде залишений їм
куточок і женці переб’ють всіх звірків палками і камінням) [10: 110]. Ключовим елементом фрейму
"Побут" у цій ситуації виступає іменник harvesters, який експліцитно належить до фрейму "Людина",
а імпліцитно до фрейму "Природа" – через семантику кореня harvest (врожай), що, безперечно, має
відношення до рослинного світу.
Зображення врожаю – сезонна діяльність, а відтак "входження" таких тварин, як кролики, зайці,
змії та ін. у побут людин – епізодичне, а подекуди й фрагментарне, явище. Однак трапляються й такі
представники дикого світу природи, які з певною частотністю пересікаються з життям людини. До
них належать, зокрема, равлики (snails), слизняки (slugs) та некультивовані (дикоростучі) рослини, як
зозулинець плямистий (cuckoo-spittle) і чортополох (thistle). Це видно з прикладу, в якому описується
прогулянка Тесс по саду на мизі, де вона познайомилась із Енджелом Клером – сином місцевого
священика. Закохавшись у цього чоловіка, Тесс часто приходила сюди, щоб побути наодинці з собою
і спробувати знайти серед природи відповіді на питання, які не давали їй спокою: "She went stealthily
as a cat through this profusion of growth, gathering cuckoo-spittle on her skirts, cracking snails that were
underfoot, staining her hands with thistle-milk and slug-slime, and rubbing off upon her naked arms sticky
blights which, though snow-white on the apple-tree trunks, made madder stains on her skin". (Тесс
підкрадалась по цих заростях, немов кішка, вимазуючи спідницю в "зозулинця плямистого",
роздавлюючи равликів, які попадались під ноги, плямуючи руки соком чортополоху і слиззю слизняків,
стираючи голими руками липку плісняву з деревних стволів, яка була білосніжна на яблунях, але
залишала яскраво-червоні плями на шкірі) [10: 158]. Ядерними елементами опису саду є лексичні
одиниці, які належать терміналу "Рослина" фрейму "Природа" – grass (трава) та weeds (бур’яни): "The
outskirt of the garden in which Tess found herself had been left uncultivated for some years, and was now
damp and rank with juicy grass which sent up mists of pollen at a touch; and with tall blooming weeds
emitting offensive smells – weeds whose red and yellow and purple hues formed a polychrome as dazzling as
that of cultivated flowers". (Дальній кінець саду, де знаходилась Тесс, за останні роки залишався
занедбаним; тут було вогко від густої соковитої трави, над якою від найменшого дотику
піднімались хмарки пилу; тут цвіли високі бур’яни, поширюючи різкий аромат, і ці червоні, жовті і
пурпурові квітки утворювали таку ж яскраву барвисту гамму, як садові квітки) [10: 158]. І хоча цих
рослин ми відносимо до дикоростучих (uncultivated), їхня краса, передана через колоративну лексику
(red, yellow, purple) та прикметники juicy, blooming, dazzling, які виступають інтенсифікаторами цієї
краси, не поступається справжнім садовим (cultivated) квіткам, на чому наголошує і сам автор.
Таким чином, світ дикої природи також може бути частиною людського побуту. Навіть деякі
комахи стали атрибутом повсякденного життя людини. Зокрема, мухи: "The flies in the kitchen were
lazy, teasing, and familiar, crawling about in unwonted places, on the floor, into drawers, and over the backs
of the milkmaids’ hands. Conversations were concerning sunstroke". (В кухні мухи, ліниві, надокучливі,
безцеремонні, з’являлись в найнесподіваніших місцях, повзали по підлозі, забиралися в ящики, сідали на
руки доярок) [10: 190]. Цей опис носить негативне забарвлення і вербалізується шляхом використання
прикметників непривабливого змісту (lazy, teasing, familiar). Йому протиставляється приклад з
метеликами: "The gauzy skirts had brushed up from the grass innumerable flies and butterflies which,
unable to escape, remained caged in the transparent". (Подоли легеньких суконь змахували з трави
численних комашок і метеликів, які, не знаходячи виходу, забились в складки прозорої матерії)
[10: 183]. Метелики, на противагу мухам, пересікаються з людським життям ненав’язливо, мимо своєї
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волі; і якщо у першому випадку поєднання муха (фрейм "Природа") – кухня (фрейм "Людина") є
звичною, то у другому – метелик – сукня – швидше як виняток, який, як і в прикладі про кроликів,
зайців й польових мишей, носить епізодичний характер. Мимовільне пересікання життєвих доріг
тварини й людини викликане у даному випадку непередбачуваними життєвими обставинами, а не
потребами паразитувати, на відміну від, скажімо, мух, хатніх мишей та щурів.
Характерним є зображення взаємозв’язку людини і природи в побуті, де виражається вплив
останньої на людську діяльність: "The hot weather of July had crept upon them unawares, and the
atmosphere of the flat vale hung heavy as an opiate over the dairy-folk, the cows, and the trees. Hot steaming
rains fell frequently, making the grass where the cows fed yet more rank, and hindering the late haymaking
in the other meads". (Непомітно до них підкрався жаркий липень, і повітря долини, важке, мов
насичене дурманом, нависло над мизою, худобою і деревами. Часто випадали теплі дощі, які
затримували збирання сіна на лугах, і ще буйнішою ставала трава на пасовищах, де паслись корови)
[10: 181]. Проте це не просто картинка пейзажу у певний сезон року ("жаркий липень"), а й
відображення залежності людини від погодних умов природи, і ця залежність є типовою й
неодмінною складовою побуту, вираженого через лексему haymaking (збирання врожаю) – елемент
терміналу "Повсякденна діяльність" фрейму "Людина".
Погодні явища, зокрема, погодні умови не обов’язково відбиваються на житті та діяльності людей.
Так, наступний приклад описує зміну погоди без наслідків для людини: "With the departure of the sun
the calm mood of the winter day changed. Out of doors there began noises as of silk smartly rubbed; the
restful dead leaves of the preceding autumn were stirred to irritated resurrection, and whirled about
unwillingly, and tapped against the shutters. It soon began to rain". (Після заходу сонця спокій зимового
вечора був порушений. За дверима почувся шум, який нагадував шелест жорсткого шовку; сухе
листя, яке з осені лежало на землі, закружляло у вихорі і затарабанило у ставні. Незабаром пішов
дощ) [10: 278]. Лейтмотивним тут виступає елемент терміналу "Природне явище": began to rain.
Причому про зміну погоди йдеться спочатку не прямо, а з використанням метафоричних зворотів:
departure of the sun, the calm mood of the winter day. Крім того, присутнє образне порівняння
"природничого" елементу – leaves (листя) з артефактом (творінням людини) – silk (шовк), що свідчить
про активну міжфреймову взаємодію, яка відбувається у свідомості автора в процесі написання ним
твору. Ця взаємодія проектується на сторінки роману й експлікується за рахунок лексичної одиниці
shutters (ставні) – єдиного (не беручи до уваги слова silk (шовк)) у даному описі елемента фрейму
"Людина", який у комплексі з "природничими" одиницями (sun, winter, leaves, autumn, rain) відносить
усю структуру до фрейму "Побут".
Слід зауважити той факт, що фрейм "Побут" може бути вираженим не лише лексикою, що
належить фреймам "Природа" і / або "Людина". Мало того, ці елементи взагалі можуть бути
відсутніми, а сам фрейм бути представленим через одиницю, що позначає предмет, який має лише
непряме відношення до природи. Так, коли ми читаємо, що "the stables, partly screened by Austrian
pines and evergreen oaks were […] dignified" (стайні, обсаджені австрійськими соснами і
вічнозеленими дубами, були величні), не виникає сумнівів щодо "побутовості" цієї сцени. Й елементи
терміналу "Рослина" (pines, oaks), присутні в цьому висловлюванні, не відіграють такої вагомої ролі в
сприйнятті й внутрішньому (через свідомість) віднесенні даної структури до фрейму "Побут", як це
відбувається завдяки лексичній одиниці stables (стайні). Це об’єкти, що імпліцитно (через фонові
знання реципієнта), співвідносяться із свійськими тваринами – кіньми. На основі цього маємо
підстави констатувати існування первинної імпліцитності у фреймовій структурі, з якої випливає
також вторинна імпліцитність; вона забезпечується саме через "свійський" характер тварини, який,
завдяки внутрішнім міжфреймовим зв’язкам, що мають місце у свідомості людини, дає підстави
відносити дану структуру до категорії "Побут", адже тварина, що живе поряд і для людини, є
частиною її повсякденного життя.
Заслуговує на увагу також приклад, в якому ключовими є термінальні елементи, що належать
слоту "Некультивована рослина" фрейму "Природа": "It was Christmas Eve, with its loads of holly and
mistletoe". (Був переддень Різдва – скрізь було видно гілки гостролиста та омели) [10: 264).
Незважаючи на статус дикорослих рослин holly та mistletoe становлять, однак, частину людської
традиції (в цьому випадку, прикрашати на Різдво своє помешкання), перетворившись, таким чином,
на важливий елемент побуту.
Цікавими є випадки сполучення різних термінальних елементів у межах одного фрейму. Таке
явище ми кваліфікуємо як внутріфреймову поліінтеграцію. Так, наступний приклад виявляє
поєднання в межах фрейму "Побут" найрізноманітніших лексичних одиниць: "The rains having passed
the uplands were dry. […] The cows jumped wildly over the barton-gate, maddened by the gad-fly. […] In
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the dairy-garden the black-birds and thrushes crept about under the currant-bushes rather in the manner of
quadrupeds than of winged creatures. […] Conversations were concerning sunstroke". (Минули дощі, і в
передгір’ях наступила засуха. Корови, виснажені оводами, перестрибували через огорожу загону. В
садку дрозди забивались під кущі смородини, на зразок швидше чотириногих, ніж пернатих створінь.
Розмови велися переважно по сонячні удари) [10: 190].
Така комбінація "природничих" концептів надає розповіді особливого колориту й насиченості.
Про це свідчить також опис сільської місцевості: "Westward, the wiry boughs of the bare thorn hedge
which formed the boundary of the field rose against the pale opalescence of the lower sky. Above Jupiter
hung like a full-blown jonquil, so bright as almost to throw a shade. A few small nondescript stars were
appearing elsewhere. In the distance a dog barked, and wheels occasionally rattled along the dry road". (На
заході у світлому опаловому низькому небі вимальовувались схожі на дріт гілки оголеного колючого
живоплоту. Зверху сяяв Юпітер, мов жовтий нарцис, такий яскравий, що, здавалось, відкидав тінь.
Загорялись інші невідомі зірки. Вдалині гавкала собака, по сухій дорозі стукали колеса) [10: 444].
Термінальні елементи фрейму "Природа" – thorn hedge (термінал "Рослина"), dog (термінал
"Тварина"), sky, Jupiter, stars (термінал "Небесні світила") в комплексі створюють неповторну картину
спокійного нічного пейзажу, і лише вираз wheels occasionally rattled along the dry road виявляє
присутність людини серед природи у цю пізню годину, а артефакт wheels відносить всю структуру до
категорії "Побут". Привертає увагу використання природничого елементу jonquil (термінал
"Рослина") в якості порівняння для іншого "природничого" елементу – Jupiter, що надає опису
урочистості й краси, які підсилюються ще й завдяки означенню full-blown.
Типовим є зображення періоду дня влітку, коли все довкола поринає під впливом спеки у дрімоту:
"Sustained snores came from the cart-house, where some of the men were lying down; the grunt and squeal
of sweltering pigs arose from the still further distance. The large-leaved rhubarb and cabbage plants slept
too, their broad limp surfaces hanging in the sun like half-close umbrellas". (Із сараю, де стояли візки,
долинало неголосне хропіння, там спав хтось із батраків, а вдалині роздавалось хрюкання і вереск
свиней, виснажених спекою. Широколистий ревінь і капуста також поринули в дрімоту, їхнє велике
листя мляво обвисло на осонні, немов напівзакриті парасольки) [10: 217]. Типовість й образність тут
досягаються завдяки добору відповідної "побутової" лексики: cart-house як неодмінний атрибут
сільського побуту; одиниці фрейму "Природа", що позначають домашніх тварин: pigs та культивовані
рослини: rhubarb, cabbage plants.
Таким чином, поєднання лексичних одиниць різних терміналів фрейму "Природа" з ядерним
елементом фрейму "Людина" свідчить про інтеграційні властивості всередині фреймової структури,
завдяки чому постає цілісна картина єднання усього живого, усього, що належить природі та живе за
її законами.
Отже, основна роль у формуванні фреймів, які позначають повсякденне життя людей, належить
елементам, що входять до складу фреймів "Природа" і "Людина". Проблема висвітлення побуту через
використання лексики зазначених фреймів тісно пов’язана з представленням екологічної
проблематики, що може бути предметом для подальших розвідок у напрямку дослідження фреймових
структур.
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Козак С.В. Художественное изображение повседневной жизни людей во фреймах "Природа" и
"Человек" в романе Томаса Гарди "Тэсс из рода Д’Эрбервиллей".
Статья посвящена анализу фрейма на обозначение повседневной жизни людей в Англии
ХІХ в. Рассматривается влияние лексических единиц фреймов "Природа" и "Человек" на
формирование фрейма "Повседневная жизнь" в художественном дискурсе. Исследуются
интеграционные свойства фреймов, обнаружено явление первичной и вторичной
имплицитности внутрифреймовых структур.
Kozak S.V. Pictorial representation of people’s everyday life in the frames "Nature" and "Man" in
Thomas Hardy’s novel "Tess of the D’Urbervilles".
The present article deals with the analysis of the frame, which presents everyday life of the people in
England of the 19th century. The influence of the lexical units of the frames "Nature" and "Man" upon
the formation of the frame "Everyday life" in the belles-lettres discourse has been examined. Frame
integration properties are investigated and the phenomenon of the primary as well as secondary
implicitness within the frame structures has been revealed.
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УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ
(ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)
У статті простежується проблема національної ідентичності та самобутності українського
народу й ролі інтелігенції як виразника й захисника його національних інтересів. У компаративному
аспекті досліджено твори І.Франка та У. Самчука, в яких ця проблема відображена досить глибоко.
Національна ідентичність – складне, органічне й історично зумовлене та сформоване явище, яке
слід розглядати в єдності внутрішніх і зовнішніх зв’язків, спираючись на його витоки, традиції та
особливості втілення. Базисною основою цієї єдності є ідея державотворення, яка передбачає
реалізацію та взаємодію трьох принципів: національної ідентифікації, історичності, етнічності та
духовності.
Як явище духовної сфери національна ідентичність виникає з національного буття народу, де
гармонійно поєднується ідеальне й матеріальне. Ідеальне стосується духовного буття нації,
матеріальне – здатності впливати на життя людей, визначати їхні цінності та вчинки. Проблему
національної ідентичності варто розглядати на двох рівнях – слова та дії. Завдання першого –
впливати на нашу свідомість вербально, нагромаджувати специфічні емоції, формувати й розвивати
психологічну готовність, усвідомлену необхідністю переходу на другий рівень – рівень активності.
Він без рівня слова втрачає будь-який сенс, часову та ідеологічну орієнтацію.
Рушієм першого рівня є творча інтелігенція. Тільки вона здатна довести національну свідомість
народу до певної межі, об’єднати й активізувати маси на шляху до утвердження нації. Інтелігенція – це соціальна, інтелектуальна й рушійна сила, що складається з осіб, які професійно зайняті
розумовою та творчою працею, розквітом і поширенням культури та науки [1: 844].
З кінця ХІХ ст. в Україні, за словами І.Франка, відбувається "інтернаціоналізація літературних
уподобань та інтересів", освоєння досвіду західноєвропейських літератур. Українська література
засвідчила своє прагнення стати на рівень зі світовими літературами. Творчість цілої плеяди
талановитих митців, серед яких геніально обдаровані Іван Франко, Леся Українка,
Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський та інші, визначала нові тенденції в українській
літературі, які пізніше продовжать письменники-емігранти, зокрема, У. Самчук, І. Багряний,
Є. Маланюк та ін.
Особливо унікальними, на наш погляд, для розуміння суті національної ідентичності, ролі та
значення цього феномена в житті національно орієнтованої інтелігенції та всієї нації є твори Івана
Франка та Уласа Самчука. Вони становлять собою наукову зацікавленість як в літературноісторичному, так і в загально-філософському аспектах.
Умови бездержавності спричинили монопрофесійність національної інтелігенції. Найчастіше
її репрезентували професійні митці (науковці, літератори, журналісти) за відсутності
професійних урядовців (політиків, державних службовців, військових). У результаті професійні
науковці ставали політиками, професійні літератори – урядовцями, професійні журналісти –
військовими (М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра є найбільш характерними
прикладами). Проте ті, хто продовжував фахово працювати як митці, професійні літератори
зокрема, об’єктивно виконували в суспільстві функцію значно об’ємнішу, ніж та, яка визначалась
родом занять. Цю закономірність підкреслив ще І. Франко, зауваживши, що трагедія українського
письменника в тому, що він не може бути просто письменником. Українські письменники
ставали ідеологами, що формували національну свідомість і спонукали народ до дії. Суспільний
резонанс їхньої творчості був прямо пропорційним усвідомленню ними своєї ролі серед
українського громадянства.
І. Франко створив сто п’ятнадцять творів малої прози, серед яких оповідання, новели, образки,
ескізи тощо. У прозі великій його перу належать десять романів та повістей. В історичній утопії
"Захар Беркут" Франко відтворив ідеальний громадянський лад на Прикарпатській Русі ХІІІ ст. Він
прагнув, аби його сучасники та наступні покоління певним чином наслідували той зразковий
суспільний устрій, ідеальну державу, щоб українці в організації свого суспільного життя
орієнтувалися на високий зразок громадянської єдності та полум’яного патріотизму. Згодом І.
Франко напише історіософський роман "Перехресні стежки", в якому переносить увагу з питань
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суспільних на індивідуальні, показуючи, які проблеми можуть очікувати громадського діяча на
його складному життєвому шляху.
Роман "Перехресні стежки" належить до циклу творів І. Франка, що порушують проблему
інтелігенції й народу. І хоча стержнем роману І. Франка є образ Рафаловича, одначе "Перехресні
стежки" відзначаються широким зображенням життя сучасного йому світу. Картини та правда
життя героїв висвітлюються через етико-суспільні відтінки. Автор моделює конфронтацію між
людиною й суспільством. Іван Франко в романі порушує важливі проблеми для сучасників: як і
кому повинна служити інтелігенція, чи можлива перебудова життя, яку лінію своєї поведінки слід
обрати інтелігенту, що визначає його етнічне "я", як активізувати селянина, щоб він захищав власні
інтереси, виховати в нього зацікавленість громадськими справами та подолати депресивність його
свідомості, як викорінити зневіру в можливість поліпшення життя.
Назва роману "Перехресні стежки" є символічною й визначає проблематику, пов’язану зі
складними духовними, ментальними, національними, правовими та політичними питаннями, які
вирішуються в суспільстві. У ХХХV розділі є сцена зустрічі Рафаловича з селянином, який
заблудився в тумані й не знав дороги додому. Герой міркує: "От сей старий, що заблудив у
близькім сусідстві рідного села, що стоїть посеред рівного шляху й не знає, в який бік йому
додому, − чи ж се не символ усього нашого народу? Замучений важкою долею, він блукає, не
можучи втрапити на свій шлях, і стоїть, мов отсей заблуканий селянин, серед шляху між
минулим і будущин, між широким, свобідним розвоєм і нещасним видінням. І не знає, куди йому
йти. Не має сили ані надії дойти до цілі". І Євгеній зітхає: "Хто вкаже тобі дорогу, хто підведе
тебе. Мій бідний народе?" [2: 322]. Це має зробити національно свідома інтелігенція, такі люди,
як Рафалович, які по-справжньому піклуються про свій народ і все роблять для поліпшення його
життя.
Головний герой – Євген Рафалович стоїть на таких ідейних засадах, які захищають право
українців на задоволення своїх культурно-національних потреб, реальних економічних і
національних чинників життя: "... в міру того, як буде рости наша економічна сила, ми будемо
здобувати собі і національні права". Він закликає "піднімати нарід до політичної самодіяльності,
будити в ньому політичну свідомість" [3: 371]. Саме інтелігенція, говорить він отцям Семеновичу і
Зваричу, повинна "вказати народові законні форми, розв’язати йому язик і старатися пізнати його
потреби, його кривди і болячки, його спосіб думання" [3: 370]. Євген Рафалович чимало досяг у
сфері національного відродження, бо його окрилює "свята віра в народ, в непропащу моральну силу
рідної нації, в її кращу будущину" [3: 373-374]. Але для цього потрібна праця, важка, копітка,
навіть непомітна.
За своїм жанром "Перехресні стежки" – філософсько-психологічний роман, який наповнений
дебатами з актуальних проблем суспільного життя Галичини. Що становить собою український
народ Галичини? Чи це тільки фермент, піджива для інших народів, тяглова чи робоча сила, яку
можна жорстоко експлуатувати, обманювати, тримати в неуцтві, темноті, покорі аби продовжувати
своє панування? Яка роль інтелігенції в національному самоусвідомленні народу? Чи відчуває
інтелігенція свій суспільний обов’язок перед цим народом? Що потрібно робити, щоб поліпшити
духовний та економічний стан краю? Чи має рацію один із героїв твору – Вагман, доводячи думку
Рафаловичу: "Поки ви, русини, не маєте своїх дідичів і місіонерів, доти ви є не жаден народ, а
тілько купа жебраків та невольників" [3: 369]. У художньому творі життя суспільства вміло й тонко
поєднано з буттям людини, історичний час – із днями, годинами, хвилинами окремого людського
існування, привертають увагу романіста вічні питання буття, пов’язані з певними символами, що
притаманні народному світосприйманню.
Деякі літературознавці називають роман "Перехресні стежки" "одним із перших ідеологічних
романів в українській літературі" [4: 468]. Але, на нашу думку, роман І. Франка не варто вважати
таким, бо йдеться в ньому не стільки про боротьбу ідеологій, як про людські характери, художню
візію світу та морально-етичні засади, що сповідують його герої, перебуваючи в тривожних
обставинах. Протагоніст Рафалович викладає свою програму дій. Він збирається скликати віче: "Ми
інтелігенти. Повинні вказати народові законні форми, розв’язати йому язик і старатися пізнати його
потреби, його кривди і болячки, його спосіб думання" [3: 370]. Віче, на його думку, має стати для
народу школою "політичного життя".
Роман "Перехресні стежки" дає своє бачення важливої проблеми – народ та його еліта, тобто
інтелігенція. Творення добра для людини, служіння народу – життєве кредо Рафаловича: "... мій
фах такий, що мушу уйматися за невинними і покривдженими" [3: 371]. І. Франко гостро порушує
національні й духовні проблеми доби, тонко та вміло підкреслює у творі площини громадського
життя й життя окремої людини, її духовний світ і почуття.
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Отже, роман І. Франка "Перехресні стежки" є унікальною та універсальною формою
змалювання епохи й людини, соціальних, ментальних, національних і духовних аспектів буття –
національної ідентичності інтелігенції нашого народу. Унікальність твору І. Франка полягає й у
тому, що в Галичині, яка юридично належала Австро-Угорській імперії, де були сильні впливи й де
серед української громади, зокрема інтелігенції, вирували різнорідні суспільно-політичні та
культурні тенденції, він зумів сформувати національну ідею, яка повинна була згуртувати
українське суспільство.
І. Франко в багатьох творах надавав великої ролі українській інтелігенції, яка "повинна бути
передусім інтелігенцією ... з широким образованням, з виробленим характером, з щирим чуттям до
народу, а відтак інтелігенція повинна зіндентифікуватися, злитися з народом" [5: 39].
Улас Самчук – літератор свідомо став "літописцем українського простору в добі, яку сам бачив,
чув, переживав". Для цього він мав вироблену ідеологічну концепцію й виконував це завдання "з
послідовною черговістю" [6: 15].
У статті "Вплив письменника на формування суспільства" Улас Самчук писав: "Відколи почали
діяти на планеті певні ідеологічні рухи... від того часу появився особливий погляд на літературу, як
на засіб пропаганди. Письменника почали розцінювати і використовувати не як творця, а як засіб.
Йому накинули тему, думку, навіть стиль і казали "дати продукцію". Тобто зробити певний плакат,
використати магічну силу літературного мистецтва для всугерування певних ідеологічних істин
читацьким масам... Література, особливо художня, впливає, інспірує, по своєму формує рухи,
суспільство, нації, але лише в тому випадку, коли вона справжня" [7: 195; 65; 1,2].
У доповіді "Ідейні мотиви моєї творчості" Улас Самчук додає: "Майже всі ідеологічні, а також
релігійні рухи дуже високо оцінюють засоби мистецької літератури для вислову своїх завдань. А
деякі з них, як наприклад комунізм, використовує літературу мистецьку, як один із засобів
найвпливовішої своєї пропаганди. У рямцях моєї особистої творчості, усі ці питання бралися на
увагу" [8: 195; 87; 41].
У статті "З книги битія", написаній у період МУРу, Улас Самчук вибудував ряд тотожних, на
його думку, понять: Україна − мова − слово − дух − література. Він стверджував: "Починаючи
Іваном Котляревським і кінчаючи актом 22 січня 1918 року, народ України будував свою
незалежність тільки виключно своїм словом" [9:8-9].
Роман "Юність Василя Шеремети" Уласа Самчука належить до тих універсальних жанрових
різновидів української прози середини ХХ століття, де одночасно поєднані елементи
автобіографічної документалістики з художнім домислом. У творах такого типу авторська пам’ять
ніби розчиняється не тільки в низці історичних фактів та подій, а конкретніше, що дуже важливо, −
у враженнях, почуттях, емоціях дійових персонажів.
Улас Самчук свідомо обирає для себе відповідальну місію літописця українського простору,
водночас створює винятково свій архетип. "Мені хотілося б в художньому вислові передати головні
етапи нашої, багатої на драматичні моменти доби. Нам судилося бачити, чути і переживати більше,
ніж можна було сподіватися протягом одного життя людини. Ми були свідками подій виняткових...
Виняткових не тільки для нашого часу, але й для часу писаної історії взагалі. Не зашкодить також
бути свідомим, що в сумі причин, що зумовили повстання цих великанських подій, велике місце
займає наявність такого простого факту, як поява на кону історичної сцени нас, українців. Нас, як
окремої історично діючої духовності, та всього, що з цим поняттям пов’язується", − писав він у
передмові до першого тому роману [7: 5].
Своє літературне обдарування У. Самчук спрямував на відтворення у слові власного бачення
новітньої історії України і заявляв що хоче "бути літописцем українського простору в добі, яку сам
бачу, чую, переживаю". Очевидним є той факт, що його творчість тематично запрограмована
дивовижною біографією митця, яку він ідентифікував із біографією свого покоління. Пускаючи у
світ "Юність Василя Шеремети", автор цими словами фактично накреслив основні напрямні свого
нового творчого задуму.
Головний герой твору "Юність Василя Шеремети", учень шостого класу Кременецької
української гімназії, який 1 вересня 1922 року повертається від батьківського плуга до шкільної
лави. У розмові з Федором Шереметою (батько Василя), його сусід Микола Жив’юк розмірковує,
що "Бог сотворив людей так: ти є пан, родився паном і ним будь. А ти є знов мужик, родився
мужиком для гною і будь вдоволений..." [7: 19]. А Федір все ж наполягає на тому, щоб син його
вчився: "Може, Бог дасть, вийдуть із нього люди, і звільнить він трохи місця отут, на цій скибі.
Міцний хлопець, круглий, мов огірок, викроєний по-батьківськи" [7: 18]. Улас Самчук у такій
розмові співставляє та порівнює думку персонажів щодо освіти молодого покоління, чим
підкреслює етнічну мораль героя твору. Для підсилення характеристики образу героя письменник
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використовує народні приказки та прислів’я: "Найсолодший той хліб, що їсться у поті лиця" [7:
20].
Роман "Юність Василя Шеремети" відображає ідеї, психологію, характери й побут української
гімназійної молоді 20-их років. Це документ великої мистецької сили. Своєрідна дійсність
окупованої поляками Волині відтворена з багатьма хвилюючими деталями. Перетканий
задушевними мріями допитливої української молоді, її пристрасним шуканням правди в
несправедливому світі, її запальними дискусіями на суспільні й культурні теми, першими
юнацькими спалахами щирого кохання, чарівними пейзажами волинської землі, − цей роман
належить до кращих здобутків нашої романістики.
Хроніка "Юність Василя Шеремети" є логічним продовженням і деякою мірою повторенням
"Волині". Хроніка охоплює один шкільний рік, у якому закінчується психологічний розвиток юнака
і в якому проходять великі зміни в його світогляді. На першому плані ставить автор ідеологічний
розвиток юнака, а на другому – біологічний. Систематично показує У. Самчук свого молоденького
героя в школі й поза школою, змальовуючи зацікавлення тодішньої молоді, їхні сходини, дискусії,
розваги, їхні почування та міркування. Хроніку тут можна сприймати як психологічну студію, так і
як літопис сучасного авторові покоління, що виростало й формувалося в 20-их роках в умовах
польського панування, де польські урядові кола встигли "накинути" свою виховну систему і своїх
учителів українським школам. Цікавим є той факт, що Улас Самчук устами головного героя як
представника ітелігенції етносу підкреслює, що в умовах польського панування він (головний
герой) зберігає і утверджує власну приналежність до української нації: "... Україна, Іване, це ми.
Ви, я і все. Од себе, Іване, не втечете" [6: 100].
Улас Самчук в романі висвітлив ідеологічні течії, що полонили нашу молодь в 20-их роках –
націоналізм і комунізм. Василь Шеремета стоїть від них осторонь. Він не може зрозуміти, чому ці
йдуть в "ліво", а ті в "право", і чому не йдуть прямо. Він, дуже чітко розуміє, що йти прямо –
найтрудніше. Для цього потрібно і розуму, і сили, і незалежності.
Але самостійність не легко дається юнакові. Він опиняється на межі добра й зла. Все ж таки він
перемагає свою слабість, мандруючи до могил козаків, що загинули біля Берестечка. Тут, на
могилах воїнів, що шаблею намагались добути волю, зрозумів, що волю народу вирішує не лише
"шабля, але й думка". На тому історичному кладовищі вирішує Самчуків протагоніст своє
майбутнє: він піде в світ, здобуде знання, здобуде багатство, не для себе, а для свого народу. Він
бажає бачити Україну не бідною, а багатою, не поневоленою, а вільною.
У романі "Юність Василя Шеремети" автор намагався дати позитивний тип героя − людину
вільну від всіляких впливів. Улас Самчук гостро виступає проти політиканства молоді, бо політичні
діячі втягають її у свої брудні справи й відривають від науки, чим шкодили самій молоді, а значить
майбутній інтелігенції.
В обох творах "Волинь" і "Юність Василя Шеремети" Самчук змалював із фотографічною
докладністю молодість свою й молодь свого покоління. Він показав фізично і духовно здорову
молодь, яка думає про майбутнє життя свого народу, дбає про моральність, бажає вчитися й
творити добро. У цьому полягає художня цінність творів У. Самчука як літописця складної епохи і
безкомпромісного борця за ідею української державності.
Отже, незважаючи на свої політичні та естетичні уподобання і позиції, духовні пророки нації та
їх послідовники головну увагу спрямовували на підтримку та утвердження національної
ідентичності української інтелігенції як носія цінностей народу та його культури. Спадщина Івана
Франка та Уласа Самчука яскраве цьому підтвердження.
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Коминярская И.М. Украинская интеллигенция – защитник национальной идентичности и
самобытности народа (к анализу прозы И. Франко и У. Самчука).
В статье прослеживается проблема национальной идентичности и самобытности украинского
народа и роли интеллигенции как выразителя и защитника его национальных интересов. В
компаративном аспекте проанализировано произведения И. Франко и У. Самчука, в которых эта
проблема отражена достаточно глубоко.
Komynyarska I.M. Ukrainian intelligentsia as the protector of people’s national identity and originality
(to the analysis of I. Franko and U. Samchuk’s prose).
The problem of Ukrainian people’s national indentity and originality and the role of intelligentsia as a
mouthpiece and his national interests defender is investigated. The I. Franko and U. Samchuk’s works, in
which the problem is reflected enough profoundly are analysed in a comparative aspect.
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РЕЛЕВАНТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ)
У статті розглянуто умови створення релевантності комунікативного акту як одного з основних
чинників успішної комунікації, визначено помилки релевантності комунікативного акту, їх уплив на
його розвиток та досягнення кінцевої мети комунікації, проаналізовано ситуації, де має місце
неправильно ініційований комунікативний акт, на прикладі сучасної англійської прози, окреслено
перспективи подальшого протікання та завершення акту комунікації.
Протягом останніх десятиліть значного інтересу набувають проблеми успішної комунікації, що
розглядаються в рамках комунікативної лінгвістики. Вивчаються умови, що зумовлюють
ефективність комунікативного акту, розглядаються фактори, що впливають на його порушення та
досягнення кінцевої мети. При цьому мета комунікації розглядається науковцями як досягнення
позитивного результату, а негативний результат вивчають лише при появі комунікативних невдач у
ході спілкування. Значний внесок у дослідження проблеми успішної комунікації зробили
Б.А. Гудман, Є.В. Клюєв, Л.Л. Славова, Є.А. Земська, Б.Ю. Городецький [1; 2; 3; 4; 5] та інші.
Аналізуючи причини та джерела комунікативних невдач, умови, що забезпечують успіх комунікації, а
також досліджуючи порушення комунікації, науковці розробили основи типології комунікативних
невдач. За останні роки предмет дослідження науковців у межах комунікативної лінгвістики дещо
змінився. Ряд учених зацікавились вивченням особливостей розвитку інтеракцій із загрозою
негативного комунікативного результату на шляху реалізації комунікативних цілей комунікантів [6;
2]. Однак ще залишається багато проблем, що вимагають глибшого осмислення. На наш погляд,
актуальним є дослідження не тільки умов, що впливають на успішний початок акту комунікації та
причин, що викликають його порушення, а комплексне вивчення протікання акту комунікації та його
перспектив у залежності від релевантності комунікативного акту.
Мета дослідження – визначення основних помилок релевантності комунікативного акту в ході
спілкування та їх уплив на досягнення або недосягнення кінцевої мети адресанта. Реалізація
поставленої мети вбачається у наступних завданнях: 1) визначення основних помилок релевантності
комунікативного акту, що можуть допустити мовці при спілкуванні; 2) аналіз ситуацій, де має місце
неправильно ініційований комунікативний акт на прикладі сучасного англійського спілкування;
3) окреслення перспектив подальшого протікання та завершення акту комунікації.
Ініціювавши спілкування, кожен адресант передбачає певне розгортання комунікації та розраховує
на певну перспективу. Тобто, при вдалому початку комунікації ніщо не повинно заважати адресанту
реалізовувати певну комунікативну мету та демонструвати власну налаштованість. Плануючи
спілкування, адресант має продумати не тільки тему комунікації, реалізацію комунікативної мети,
визначити власну комунікативну тактику і стратегію: кооперативну чи конфронтивну; але й
передбачити умови протікання спілкування. Адже основною причиною порушення вдалого
протікання акту комунікації може стати релевантність самого акту комунікації. Досить часто
комунікативний акт може бути невчасним або недоречним, що негативно вплине на адресата та
зумовить його конфронтивну налаштованість, яка дисбалансує подальший хід комунікації та викличе
її можливе припинення. Саме тому ініціатор комунікативного акту повинен визначити, яким чином
відповідний комунікативний акт буде розвиватись, та продемонструвати його релевантність.
Аналізуючи проблему релевантності комунікативного акту, вчені виділяють певні помилки, що
утворюють значну групу комунікативних похибок. У процесі проведеного дослідження було
визначено типологію комунікативних невдач за основною ознакою нерелевантності комунікативного
акту умовам мовленнєвої взаємодії: 1) комунікативний акт недоречний; 2) комунікативний акт
невчасний; 3) комунікативний акт дисбалансований; 4) комунікативний акт дезорієнтований.
Недоречність комунікативного акту виявляється в його невідповідності умовам спілкування. Слід
відзначити, що такий комунікативний акт приречений на негативний ефект навіть при повторному
використанні комунікативних стратегій, направлених на зняття непорозуміння. Адресанту буде
досить складно знайти важливі аргументи, щоб переконати адресата продовжити цей комунікативний
акт. Якщо з’явилась така проблема, найкращим варіантом її розв’язання вважається вибачення та
припинення комунікації взагалі. Успішність комунікації залежить не тільки від уявлення адресанта
про доречність комунікативного акту, адже не виключені випадки, коли уявлення адресата про
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доречність комунікації не збігаються з уявленням адресанта. У такому випадку видається

прийнятною передача ініціативи адресату, якщо це не погрожує реалізації мети адресанта:
- ‘… What is your opinion, Albert? To shingle or not to shingle, that is the question.
- ‘I’m afraid my opinion is not of great importance, my dear,’ he answered mildly.
- ‘To me it’s of the greatest importance,’ answered Mrs. Forrester, flatteringly.
She could not but see how beautifully her friends thought she treated The Philatelist.
- ‘I insist,’ she proceeded,’ I insist. No one knows me as you do, Albert. Will it suit me?’
- ‘It might,’ he answered. ‘My only fear is that you with your – statuesque appearance short hair would
perhaps suggest – well, shall we say, the Isle of Greece where burning Sappho loved and sung’.
There was a moment’s embarrassed pause… Mrs. Forrester’s smile froze on her lips. Albert has
dropped a brick (W.S Maugham) [7].
У наведеному прикладі представлена ситуація засідання літературного гуртка, де головною
особою є місіс Форестер, яка звикла до лестощів у свій бік від усіх членів гуртка. Щоб вкотре
продемонструвати своє гарне ставлення до чоловіка та зацікавлення його думкою, вона питає його, чи
гарно їй буде з короткою зачіскою, адже вона сподівалася отримати схвалення не тільки від
товаришів, але й від чоловіка. Проте думка її чоловіка виявилася протилежною загальній думці та ще
й була висловлена без лестощів. Він порівняв її з грецькою поетесою Сапфо, і це порівняння було
явно не компліментом, а безтактністю в цьому гуртку. Саме недоречно висловлена думка, на яку
ніхто не очікував, і призвела до припинення розмови та образила співрозмовника, у цьому випадку
місіс Форестер.
Іншою проблемою на шляху реалізації комунікативного акту може стати його невчасність.
Важливо не говорити багато про майбутній комунікативний акт, а одразу повідомити адресата, про
що він буде. Якщо порушується часова орієнтація акту, то адресат або не зрозуміє вчасно про що
йдеться, а це викличе певну комунікативну невдачу, яку потрібно буде вирішити або взагалі
припинити комунікацію:
- ‘Have you made up your mind what you are going to be yet?’
- ‘No. Is it any hurry?’
- ‘… Your father says that if you are going to be a barrister you ought to work at law when you go to
Cambridge. On the other hand, if you fancy the Foreign Office you should take up modern languages’.
He looked at her for so long, with that queer, reflective air of his…
- ‘If I believe in God I’d be a priest,’ he said at last (W.S Maugham) [8].
У цьому прикладі мати досить невчасно починає розмову про майбутнє сина, що призводить його
до стану роздратованості. На її аргументи, якщо він хоче бути адвокатом, то він має вивчати право,
або якщо його цікавлять міжнародні справи, то він має вивчати іноземні мови, він довго думає, а
потім починає відходити від теми розмови, ніби якщо він вірить у Бога, то має стати священиком. У
цій ситуації розмова не припиняється, а переходить на іншу тему, бо ініціатива переходить від
адресанта до адресата.
Дисбалансованість комунікативного акту є важливим аспектом його реалізації. Передбачений
комунікативний акт може взагалі не відбутися, якщо він неправильно розрахований на адресата.
Звичною реакцією адресата в такому випадку буде: "Ви взагалі звернулися не за адресою". Аби
потрібний адресанту комунікативний акт відбувся, він має знайти важливу причину, щоб адресат
погодився на спілкування. Слід відзначити, що власна мета адресанта не завжди є вагомим
аргументом для адресата. Важливо, щоб адресант і адресат мали спільні фонові знання або адресант
заздалегідь мав уявлення про інтереси адресата. Якщо цей фактор призвів до порушення комунікації,
то недоречним є пошук спільної мови, краще взагалі припинити комунікацію.
Наступний приклад ілюструє дисбалансованість комунікативного акту:
At that moment, however, an impressive figure blocked the doorway. It was Constable Pollard.
- ‘I hope you’ll excuse me troubling the Inspector, gentlemen, but I’d be glad of his service’.
- ‘I’m on my holiday,’ said Japp quickly. ‘No work for me. What is the case?’(A. Cristie) [9].
У цій ситуації відчутна певна дисбалансованість прохання, адже інспектор Джеп та Еркюль Пуаро
були на відпочинку, коли інспектора попрохали взятися за справу, на що він спочатку не погодився,
мотивуючи відпочинком. Але тільки та обставина, що Пуаро був поряд з ним, можливо, змінила його
думку та не призвела до порушення комунікації, а, навпаки, зорієнтувала на пошук спільних
інтересів.
В іншому прикладі, дисбалансованість комунікативного акту призводить до образи адресата та
припинення розмови взагалі.
- ‘… Can you look me in the face and tell me that you really think Julia is having an affair with Tom?’
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…
- ‘No, I don’t’.
- ‘….. God knows I don’t grudge her anything,’ she sobbed. ‘She’s been so different to me lately. So
cold. I’ve been such a loyal friend to her, Michael’.
…
- ‘Oh, come now, it’s not so bad as that. You, know I’m not the sort old chap to talk about his wife to
other people…’ (W.S Maugham) [8].
У наведеній ситуації подруга дружини прийшла до її чоловіка, щоб розказати, що дружина його
зраджує. Але реакція чоловіка була зворотня: він образився та не захотів обговорювати власну
дружину з іншою людиною, що і призвело до припинення розмови.
Предмет комунікації, тобто те, про що буде йти мова, складає сутність комунікативного процесу.
Якщо адресант не зуміє передати адресату, про що саме він хоче говорити, це призведе до критичного
моменту в комунікації – дезорієнтованості, коли адресат зовсім не зрозуміє адресанта та буде
перепитувати: "Що?" У такому випадку, якщо адресант не володіє комунікативними тактиками, він
припинить комунікацію та не досягне комунікативної мети. Інший фактор, що призведе до
припинення спілкування, – це конфронтивна налаштованість адресата, що виявляється у його
небажанні розглянути важливий для адресанта предмет. Налагодження комунікації теж видається за
можливе, якщо обидва партнери готові до співпраці або адресант заздалегідь проаналізував тезаурус
адресата.
Наведемо приклад дезорієнтованості комунікативного акту:
- ‘I’m much obliged to you gentlemen,’ he said, ‘but I think I shall be going. It’s quite true that I was
invited to the dinner but hardly to the house – well, I can’t help having a curious notion about it’.
He played for a moment with the crossed knifes on the table: than he said, looking out into the garden - ‘The truth is I’m not sure the thirteenth man has been so lucky after all’.
- ‘What do you mean?’ Cried the host sharply.
- ‘Dare you say you haven’t had a good dinner? You’re not going to pretend you’ve been poisoned’
(G.K Chesterson) [10].
Дещо образившись на господаря будинку, адресант не говорить прямо про свої почуття, а починає
заходити здалеку: дякуючи за запрошення на обід, він трохи натякає на свою образу, але прямо не
говорить про неї. Це викликає обурення у адресата та призводить до конфлікту, який навряд чи буде
розв’язано.
Таким чином, у результаті дослідження було проаналізовано комунікативний акт із точки зору
його релевантності, розглянуто основні помилки релевантності комунікативного акту та їх уплив на
його протікання та досягнення або недосягнення кінцевої мети адресанта, було представлено
ситуації, де має місце неправильно ініційований комунікативний акт на прикладі сучасного
англійського спілкування та визначено перспективи подальшого протікання та завершення акту
комунікації.
Перспектива подальшого дослідження полягає у комплексному аналізі помилок у сприйнятті
інформації з боку адресата та розробка шляхів їх попередження.
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Мартынова О.М. Релевантность коммуникативного акта как предпосылка успешной
коммуникации (на материале современной английской прозы).
В статье рассмотрены условия создания релевантности коммуникативного акта как одного из
основных факторов успешной коммуникации, определены ошибки релевантности коммуникативного
акта, их влияние на его развитие и достижение конечной цели коммуникации, проанализированы
ситуации, где имеет место неправильно инициированный коммуникативный акт на примере
современной английской прозы, представлены перспективы последующего развития и завершения
акта коммуникации.
Martynova O.М. Relevance of communicative act as a precondition of successful communication
(based on modern English prose).
The article focuses on conditions, which provide relevance of communicative act as one of the basic factors
of successful communication. The main mistakes of the relevance of communicative act, their influence on its
course and the achievement of the ultimate aim of communication were determined, situations where
communicative act was not properly initiated were analyzed on the example of modern English prose, the
perspectives of communicative act development and completion were given.
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КОНЦЕПТИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СЕМАНТИКИ ТЕКСТУ
Стаття присвячена дослідженню ролі й місця концептів у формуванні загальної семантики тексту.
Проблема розглядається на основі традиційного інформаційного підходу, що є базовим при
концептуальному аналізі. У статті доведено, що когнітивний підхід до вивчення тексту дозволяє
аналізувати неявну інформацію, що є вплетеною в загальну семантику тексту.
Проблематика дослідження пов’язана з концептуалізацією та категоризацією фрагментів реальної
дійсності у системі тексту. Актуальність зумовлена суперечливістю проблеми визначення змісту
тексту, розгляду семантики тексту у площині когнітивної лінгвістики на основі традиційного
інформаційного підходу.
У лінгвістиці існують різні погляди щодо визначення семантичної структури тексту – аж до
цілковитого його заперечення. Наприклад, на думку Т.В. Булигіної, "за винятком деяких
особливостей поєднання речень у тексті, текст не утворює такої структури, властивості якої
переважали б суму властивостей речень, що його утворюють" [1: 224]. Крім того, М. Даскал і
А. Маргаліт упевнені, що граматика речення, "якщо вона повністю розроблена", може описати всі
властивості тексту, відтак створювати семантичну теорію тексту немає потреби [2].
Підтримуючи протилежні погляди І.Р. Гальперіна, Н.І. Жинкіна, Т.М. Ніколаєвої, А.І. Новикова,
постулюємо думку про те, що текст – це цілісна комунікативна одиниця, що відрізняється від
висловлювання більш складною семантичною та формально-граматичною організацією [3; 4; 5; 6].
Так, за теорією М.А.К. Халлідея, текст є основною одиницею семантики, і її не можна визначити як
певне надречення, адже він (текст) презентує актуалізацію потенційного. За А. Греймасом, текст
поділяється на висловлювання, однак він не є їх сумою. П. Гіро вважає, що складові одиниці тексту в
системних зв’язках набувають якісно нового стилістичного та прагматичного ефекту [7: 66-86].
Метою дослідження є визначення ролі та місця концептів у системі семантики тексту.
У зв’язку з вищенаведеним текст – це цілісне комунікативне утворення, компоненти якого
об'єднані єдиною ієрархічно організованою структурою та інтенцією (задумом) автора.
Найпоширеніше визначення семантики тексту пояснює її як структуру цілісного і системного
текстового змісту, що виникає в інтелекті людини, корелюючи з лінійною структурою тексту [8: 11].
Отже, текст презентує систему елементів та зв’язків. Тому цілісний, загальний зміст тексту
осягаємо не сумарно, набором елементів змісту, а їх єдністю, що перетворює семантику окремих
елементів у семантику цілого. Елементи функціонального цілого є елементами орієнтованими,
підпорядкованими, функціонально залежними. Орієнтованість семантики елемента зумовлена не
окремим його існуванням, а існуванням у зв’язках, створює одиничність його змісту. Звідси
семантика тексту – це, перш за все, не семантика елементів, а семантика зв’язків.
Розглядаючи семантичну структуру тексту, виокремлюємо у ній ядро та периферію. Ядро
утворене предметно-поняттєвим, а периферія конотативним змістом. Предметно-поняттєвий зміст
охоплює денотативні та сигніфікативні семи. Денотатом тексту є позначувана в ньому подія –
предмети та зв’язки між ними. Відтак, змістом тексту є усвідомлена учасниками мовленнєвого акту
(автором та читачем) денотативна ситуація. Однак розуміння тексту не є лише мовним знанням, а
опирається на позначувану мовну реальність, що відображена в мисленні. Відтворена в мисленні
денотативна ситуація, подана в певному тексті, визначає його зміст.
Денотативна структура може бути презентована як сукупність денотатів (підтем і субпідтем),
пов’язаних між собою певними предметними зв’язками. Відтак, одиницею семантичної організації
тексту в денотативному аспекті є позначення (або номінація) як зв’язок між мовними елементами та
позначуваним позамовним об’єктом. Лексичні одиниці або словосполучення, між якими існує
відношення семантичної еквівалентності, називають топіками. Топіки утворюють у тексті топікові,
або номінативні, ланцюжки, завдяки яким відбувається топікалізація, тобто семантична організація
тексту. У кожному тексті утворюється декілька таких ланцюжків, поєднаних парадигматичними
зв’язками [9: 35].
У цьому зв’язку в структурі тексту розрізняємо також два аспекти змісту: внутрішній і зовнішній.
За визначенням А.І. Новікова, внутрішній зміст або семантика тексту існує у вигляді тієї інформації,
яка активізується під дією сукупності мовних засобів, тому, говорячи про семантику тексту, мають на
увазі "зміст тексту в зв’язку із засобами його вираження" [6: 33]. Зовнішній зміст тексту – це
"розумове утворення, яке формується в інтелекті людини і співвідноситься із зовнішньою формою не
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поелементно, а в цілому відповідає всій сукупності певних мовних засобів" [6: 5]. Ці аспекти не є
автономними. Перший, будучи денотативною основою змістової структури тексту, слугує базою
формування другого – його сигніфікативного рівня, що виконує лінгвокреативні функції. Тому
денотативний каркас тексту – первинний чинник формування тексту, його логічної та граматичної
зв’язності, завдяки якій окремі комунікативні одиниці об’єднуються в комунікативно-змістову
цілісність. Сигніфікативний аспект семантики тексту презентує інший ступінь інтерпретації
мовомислення певної денотативної ситуації.
Таке розуміння семантики тексту є характерним для інформаційних підходів його вивчення.
Методика інформаційних підходів, на відміну від лінгвістичних, орієнтована не на вивчення
семантики мовних одиниць тексту, а на змістовний аналіз цілого тексту, внутрішню побудову та
ієрархію його одиниць [3; 4; 5; 6]. Основною засадою інформаційного опису тексту є судження про
те, що одиниці тексту пов’язані з логікою позамовних предметних зв’язків, а не логікою змісту.
Наслідком ієрархічного відображених предметів і ситуацій реальної дійсності в свідомості людини є
різний статус виокремлюваних одиниць тексту: тема, підтема, субпідтема [6: 55]. Тематична
структура тексту визначає всі лінгвістичні особливості тексту, мотивовані його глибинною
структурою.
Змістові параметри семантики тексту дозволяють зробити висновок про те, що головними
мотивами при створенні тексту є намагання передати певний зміст, який у певних проявах можемо
ототожнювати з поняттям інформації. Головна властивість інформації полягає у тому, що вона
притаманна різним явищам, якісно при цьому відрізняючись. У лінгвістиці існує низка спроб
визначити і класифікувати різні види текстової інформації. Наприклад, згідно з класифікацією
І.Р. Гальперіна, існує змістово-фактуальна, змістово-концептуальна та змістово-підтекстова
інформація [3: 36-30]. І.В. Арнольд пропонує розрізняти інформацію першого порядку, змістовофактуальну інформацію та інформацію другого порядку, що охоплює всю різноманітність значень,
презентованих у тексті [10: 9].
Однак навіть такі, на перший погляд, вичерпні класифікації не виокремлюють і особливо не
наголошують на тій інформації, яка може проектуватися в тексті власне мовними явищами як
матеріальними знаками, що його утворюють. Саме вони, на наш погляд, продукують неявну
інформацію, що є вплетеною в загальну семантику тексту. Таке розуміння вимагає застосування
низки методик когнітивного аналізу тексту (А.Г. Баранов, О.С. Кубрякова, Г.Г. Молчанова,
М.А. Шахнарович, Т. Ван Дейк, В. Кінч), що оперує поняттям макроструктури, макропропозиції,
моделі ситуації, концепту, фрейму та ін. За цими концепціями інформаційна структура
співвідноситься з системою різноманітних знань (знань про світ, про попередні ситуації, про мову), а
також системою думок, спостережень, упереджень, які можуть формуватися з різних джерел та
передаватися різними каналами [11: 15].
Співвіднесення когнітивних структур свідомості з предметним аспектом тексту утворює
когнітивний аспект тексту як знакового утворення. Однак текст ніколи не існує сам по собі як певна
об’єктивна реальність. У реальних процесах діяльності він є продуктом та інструментом комунікації.
Тому проблема структур, які ми можемо називати когнітивними (структури, які формуються шляхом
пізнання довкілля), і проблема змісту тексту як продукту діяльності, спрямованої на актуалізацію
когнітивних структур, поєднуються та презентують нерозривну цілісність [12: 54].
Основним методологічним принципом такого підходу до вивчення тексту є його розгляд у більш
широкому комунікативно-діяльнісному контексті, визначення місця текстової діяльності в системі
інших видів людської діяльності. За такої теоретичної установки зміст тексту сприймається як
функціонально-навантажений, що забезпечує потребу точного вибору та організації мовних засобів
інтенцій мовця. Власне вербальне вираження потрібно розглядати, не ігноруючи при цьому його
функції: символічної фіксації концептуальних структур. Кодування та маніпулювання концептами
пояснюють можливість передачі інформації за допомогою тексту, коли, з одного боку, повідомленняконцепти, що належать до різних концептуальних систем, кодуються текстом, з іншого – цей текст
декодується в певних концептуальних системах. Будь-яке мовне вираження співвідноситься з певним
концептом та нерозривно пов’язане з певною концептуальною системою [13: 115-116].
Зв’язок мовної та концептуальної картини світу здійснюється за посередництвом слова. Така
можливість опосередкованого відображення дійсності "полягає у здатності словесних знаків зберігати
і передавати понятійний зміст, що історично зафіксований за певним словом у вигляді його
лексичного значення, що задовольняє відображувально-класифікаційні та розумово-комунікативні
процеси у всіх сферах людської діяльності" [14: 83-84]. Якщо на першому і другому рівнях
осмислення світу людиною провідна роль належить образному відображенню, то на третьому –
"поняттєвому, опосередкованому знаковими системами" [15: 8]. Відтак при переході в зовнішнє
мовлення поняттєві категорії отримують мовне втілення, глибинна семантика переростає у
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поверхневу семантику, яка має конкретно-мовну організацію й закріплена за певними
морфологічними, синтаксичними, словотворчими і лексичними засобами [16: 65]. Концепт існує у
слові, саме тому він є "концентрацією змісту", презентує не лише поняття, назване словом, але й
емоційні елементи, оцінки, асоціації, образи, що характерні для певної культури. Концепти
утворюють власні "концептуалізовані предметні галузі" [17: 68], тому в тексті концепти є
редукованими позначеннями прототипових ситуацій, або тем різного статусу. Сітка ключових
концептів тексту є основою його змістової структури. Наприклад, вивчаючи концепт невербальної
комунікації на основі англійського роману, аналізуємо семантику тих слів, завдяки яким цей концепт
може бути вербалізований. Крім того, що відповідні семи (ключові слова) позначатимуть елементи
невербальної поведінки: smile (v, n); move (v, n); gesture (v, n); eye (v, n) тощо, їх зв’язки, функції,
частота вживання впливатимуть на динаміку формування концепту, його кореляцію з іншими
концептами та семантику тексту в цілому. Відтак, якщо проаналізувати формування одного з
концептів невербальної поведінки ольфакції на основі англійських романів 90-х рр. ХХ століття, то
помітимо, що у тексті цей концепт презентований чотирма лексемами: smell, scent, perfume, odour,
тоді як у лексикографічних джерелах знаходимо його опис на основі шести лексем: smell, scent,
perfume, odour, aroma та fragrance [18].
Розгляд тексту з погляду зору ключових, тематичних слів, концептів дозволяє акцентувати увагу
дослідників на тематичній глибині, безкінечній варіативності, невичерпності предметного змісту
тексту. Тому текст постає динамічним явищем, що співвіднесене з історико-культурними
особливостями його творення та прочитання. Побудова моделі аналізу змістової сторони тексту
повинна охоплювати низку принципів, напрацьованих різними науковими школами: а) принцип
мотивованості мовних знаків та структури тексту його предметним змістом; б) принцип
операційності, функціональної спрямованості тексту як виду людської діяльності; в) принцип
ієрархічності знань у ментальному світі людини та семантичних компонентів у змістовій структурі
тексту; г) принцип раціонально-емоційного походження людського знання та вибірковості,
ретельного вибору зображуваних ситуацій; д) принцип урахування динамічної природи тексту,
безкінечної варіативності, невичерпності інтерпретацій предметного змісту тексту; е) принцип
співвіднесення змісту тексту з історико-культурним контекстом його творення та прочитання.
Отже, текст є взірцем складної мовної форми, складного семіотичного простору, що спонукають
до творчого процесу його розуміння, його сприйняття, його інтерпретації, його домислювання та до
когнітивної діяльності, яка пов’язана з осмисленням людського досвіду, зосередженого в концептах
та матеріалізованого, перш за все, на лексичному рівні. Концепти, безпосередньо пов’язані зі
збереженням та осмисленням різноманітної інформації, складають основу змістової структури тексту
та пізнання навколишньої дійсності. Перспективу дослідження вбачаємо у дослідженні текстових
концептів на основі поєднання традиційного та когнітивного підходів у вивченні семантики тексту.
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Мельничук О.Д. Концепты как элементы семантики текста.
Статья посвящена исследованию роли и места концептов в системе семантики текста. Проблема
рассматривается на основе традиционного информационного подхода, который является базовым
при концептуальном анализе. В статье доказано, что когнитивный подход к изучению текста
позволяет анализировать неявную информацию, включенную в общую семантику текста.
Mel’nychuk O.D. Concepts as elements of textual semantics.
The article deals with the role and place of concepts in the system of textual semantics. The study of the
problem is based on the traditional informational approach which is viewed as the basis of conceptual
analysis. It is proven that the cognitive approach to the textual semantics enables to analyze hidden
information which is comprised into general semantics of the text.
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КОЛИВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ЕНТРОПІЇ ПРИ АНАЛІЗІ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКИХ І
УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ У ТЕРМІНАХ ДИСТРИБУЦІЇ
У статті досліджено структура тексту шляхом аналізу коливань мовленнєвої ентропії на прикладі
англійських та українських публіцистичних текстів за допомогою дистрибутивної синтактикосемантичної моделі. Здійснено порівняльний аналіз структур англійських та українських текстів.
Методом дистрибуції доказано поділ текстової структури на мікроблоки, а також наявність
змістовно насичених речень у структурі тексту.
Текст ─ це структурна єдність, що виявляється у взаємозв'язку і взаємодії змістовної і лексичної
структур. Такій єдності притаманні багато рівнів (звуковий, лексичний, морфологічний,
прийменниковий), окрім лінійності (тема / рема, анафоричність / катафоричність, лексичні повтори,
перша / не перша фраза, вираження визначеності / невизначеності й под. [1].
Завдяки багатоплановості текст ─ це складний об'єкт дослідження. Цікавим є дослідження такого
об'єкта за допомогою формальних методів. З відомих нам формально-семантичних методів аналізу
(дескрипторний, синсемний, дистрибутивний та ін.) [2], ми звернулися до дистрибутивного.
Цей метод заснований на математичній теорії множин. Текст розглядається як структура, що
складається з елементів семантико-синтаксичних множин у контексті дистрибуції, суть якої можна
коротко охарактеризувати як закономірний розподіл і сполучення елементів (частин слів, слів і
словосполучень) у тексті [3; 4], виступаючи при цьому непрямим експлікантом значення [5]. Більш
докладно такий підхід розроблений і представлений у докторський дисертації Г.Е. Мирама
"Дистрибутивная модель синтаксиса и семантики научно-технического текста для систем
автоматической обработки информации" у вигляді дистрибутивної синтактико-семантичної моделі
(ДССК) [4].
Таким чином, лінійність текстової структури може бути представлена у вигляді послідовності
дистрибутивно-семантичних класів, здатних виявляти змістовну (інформативну) сторону текстової
структури.
У роботі аналізується величина мовної ентропії, яку розуміємо як ступінь невизначеності
лексичної сполучуваності слова, вираженої через апарат моделі ДССК.
Ціль роботи – аналіз категорії регулярності / нерегулярності коливань мовленнєвої ентропії як
міри невизначеності лексичної сполучуваності з метою вивчення потенційних можливостей моделі
ДССК відображати змістовну (інформаційну) структуру тексту.
В основі моделі ДССК лежать наступні ключові параметри:
- семантичні об'єкти (СМО, СМО*),
- синтаксичні об'єкти (СНО, СНО*),
- семантичні відносини.
Об'єкти й відносини встановлюються за допомогою діагностуючих мовленнєвих оточень, що
утворюють дистрибутивно-семантичні класи (ДсмК) слів [4].
Спочатку розглянемо семантичний рівень моделі. Семантичним об'єктом моделі (СМО) є
елемент ДсмК іменників. Належність до одного або декількох ДсмК ділить СМО іменників на
однозначні та багатозначні. При цьому СМО може містити в собі один або цілий ряд лексикосемантичних варіантів (ЛВС), які розглядаються як один СМО, наприклад, collection (P)–
нагромадження, зібрання, збори; work (P) – робота, праця, заняття; canvas (O) – полотнище, парусина,
канва.
Діагностуючі мовленнєві оточення для визначення ДсмК англомовних текстів представлені у
роботі Г.Е. Мірама [4]. Для української мови ми розробили власні діагностуючі оточення,
доповнивши їх новими класами ДсмК ─ "конкретні, незлічувальні іменники", "людина", "закритий
простір", "відкритий простір". ДсмК іменників англійської та української мов позначаються
індексами – O (речи), P (процеси), C (характеристики), S (речовина), M (синтаксеми), H (людина), R
(закритий простір), T (відкритий простір), які визначаються за допомогою первинних
діагностуючих оточень методом підстановки. Для української мови передбачений додатковий ДсмК
"конкретні, незлічувані іменники" (індекс B).
Другою групою семантичних об'єктів (СМО*) є група ДсмК відносних і абсолютних атрибутів,
дієслів (перехідні та неперехідні), дієприкметників, прислівників, прийменників, які визначаються за
допомогою вторинних мовленнєвих оточень методом підстановки.
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Таким чином, у термінах моделі ДССК план змісту англійського й українського публіцистичного
тексту представлений двома типами семантичних об'єктів, СМО й СМО*, де СМО моделюють
номінативний компонент, а СМО* ─ його атрибутивний компонент.
Наприклад, наступне речення "Недавно у Великобританії пройшов пілотний аукціон з тopriвлi
квотами на викид шкідливих парникових газів" у термінах СМО й СМО* може бути представлене:
/*/ /*/ (T) /PMH/ /OPM/ (P) P/*/ (P) (C) /*/ (CSP) /*/ /ASTR/ (S).
де /*/ ─ СМО* атрибутів універсальної семантики, /PMT/ ─ СМО* атрибутів конкретної
семантики, (P) ─ СМО іменників конкретної семантики.
На прикладі англійської мови речення "Ukraine was not among the bidders, thus letting billions of
dollars slip through its fingers" має такий вигляд:
(T) /*/ &(not) /*/ &(the) (H) /*/ /*/ &(billions) /*/ (O) /*/ /*/ (O).
де /*/ ─ СМО* атрибутів універсальної семантики, /O/ ─ СМО* атрибутів конкретної семантики,
(P) ─ СМО іменників конкретної семантики, &(the) ─ семантичні об'єкти, які не реєструються
моделлю ДССК.
СМО іменників можуть вступати у відповідні семантичні відносини з іншими іменниками в
субстантивних безприйменникових словосполученнях. Причиною дослідження параметра
семантичних відносин є необхідність аналізу семантики в таких "ланцюжках" СМО, що складаються
із двох, трьох і більше іменників, що характерно для англійської мови.
Таким чином, наступним параметром моделі ДССК запроваджується п'ять семантичних відносин
─ "визнавати за суб'єкт", "визнавати за об'єкт", "визнавати за місце", "визнавати за інструмент",
"визнавати за міру", запозичених з роботи Г.Е. Мірама [4], для визначення котрих використаються
діагностуючі оточення із двома змінними елементами. Це ─ тестуюче слово (іменник) і типовий
представник ДсмК. Семантичні відносини встановлюються між тестуючим словом і типовим
представником ДсмК.
У процесі визначення відносини "визнавати за суб’єкт", "визнавати за об'єкт" підключається етап
трансформаційного аналізу (ТА). Ці відносини встановлюються тільки для предикатів, і завдання ТА
– замінити нечітко виражені семантичні відносини іменника більш конкретними дієслівними
валентностями. При встановленні відносини "визнавати за суб'єкт" іменник-предикат перетвориться у
відповідне дієслово дійсного стану. При встановленні відносини об'єкта іменник трансформується у
відповідне дієслово пасивного стану.
Як приклад визначимо семантичні відносини, які можуть бути встановлені між словом translation
– переклад (ДсмК "процеси", "речі").
1. Відношення "визнавати за суб'єкт" translation може встановлювати з елементами ДсмК
"людина" і "пристрій": a human being (apparatus) translates ─ людина (апарат) перекладає.
2. Відношення "визнавати за об'єкт" може бути встановлено з елементами ДсмК "речі",
"пристрій": word is (not) translated ─ (не) перекладають слово; machine translation ─ переклад
виконується за допомогою машини.
3. Відношення "визнавати за місце" встановлюється з усіма елементами ДмсК: object, apparatus,
substance, process, value, idea, money, worker, country, room occur in translation ─ речи, пристрій,
речовина, процес, величина, ідея, гроші, робітник, країна, кімната зустрічаються в перекладі.
4. Відношення "визнавати за міру" встановлюється з елементами ДсмК "процеси",
"характеристики", "ідея": process, value, idea are used as a measure of translation ─ процес,
характеристика, ідея виступають мірою перекладу.
5. Відношення "визнавати за інструмент" може бути встановлене з елементами ДсмК "речи",
"пристрій", "людина": translation is used with the help of word, apparatus, human being ─ переклад
виконується за допомогою слова, пристрою, людини.
Синтаксичний рівень моделі ДССК представлений наступними синтаксичними об'єктами
дистрибутивно-синтаксичних класів (СНО): іменники / особисті займенники (індекс N); відносні
атрибути (індекс RA); абсолютні атрибути (індекс АА); перехідні дієслова (індекс TV); неперехідні
дієслова (індекс VI); прийменники (індекс Р); прислівники (індекс F).
Синтаксично незначущі елементи тексту (СНО*) містять у собі ряд елементів, які не описуються
моделлю ДССК. До таких елементів належать артиклі, службові дієслова, текстові оператори (напр.,
which, there, який, що), невизначені займенники (напр., somebody, somewhat, хто-небудь, який),
частки (напр., to, бодай, же), модальні дієслова (напр., may, can, могти), квантификаторы (напр., twice,
very, only). Основною відмінністю СНО й СНО* є "десемантизованість" СНО* у рамках
дистрибутивної моделі.
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Наприклад, речення "Недавно у Великобританії пройшов пілотний аукціон з тopriвлi квотами на
викид шкідливих парникових газів" у термінах СНО й СНО* може бути представлене подібним
чином:
F P N VI RA N P N N P N RA RA N.
де N, P, F, VI, RA ─ дистрибутивно-синтаксичні класи.
На прикладі англійської мови речення "Only Ukraine was not among the bidders, thus letting billions
of dollars slip through its fingers" має такий вигляд у термінах СНО й СНО*:
&(only) N VI P N, F VT P N VI P N.
де N, VI, P, F ─ дистрибутивно-синтаксичні класи, &(only) ─ синтаксично незначущі елементи
тексту.
Для проведення дослідження були взяті шість ідентичних за змістом текстів (оригінал та переклад
на українську) із журналу The Ukrainian, 3/2002: "Ars Longa, Vita Brevis", "$ For Fresh Air", "2001
Regions’ Investment "Podium", "Життя коротке, мистецтво ─ вічне!", "Отримай "зелені" за свіже
повітря", "Інвестиційний "п'єдестал пошани" регіонів-2001".
Аналіз текстів за допомогою моделі ДССК показав, що більша частина речень починається з
невизначених ДсмК (60-77 %) і закінчується визначеними (79-92 %), тобто на семантично
невизначених елементах ентропія досягає певного кінцевого рівня й вимагає наступного розгортання
акту мовленнєвої комунікації. У той час як на семантично визначених елементах ентропія, навпаки,
досягає практично нескінченного рівня й не вимагає продовження або може мати нескінченне число
продовжень [4]. Подібне коливання ентропії на початку й кінці англійського й українського речень є
регулярним і береться нами за основу як принцип регулярного коливання.
Таким чином, дистрибутивна семантико-синтаксична структура англійського й українського
текстів складається із чотирьох типів речень:
- починаються з невизначених елементів і закінчуються визначеними;
- починаються з визначених елементів і закінчуються невизначеними;
- починаються й закінчуються визначеними елементами;
- починаються й закінчуються невизначеними елементами.
Якщо принцип регулярного коливання визначених і невизначених елементів початку й кінця
речень є правилом, то винятки із правила являють собою наступне: англійський та український тексти
мають у складі своїх макроструктур речення, які або починаються з визначених елементів ДсмК, або
закінчуються невизначеними елементами ДсмК. Для аналізу представляється цікавим місце "стиків"
елементів ДсмК подібних речень із елементами попередніх або наступних речень.
Виділивши початкові й кінцеві з'єднання речень за допомогою елементів моделі, відзначимо, що
структура тексту ділиться на блоки, які закінчуються групою речень із характерними "стиками"
невизначеного елемента ДсмК кінця попереднього речення та невизначеного елемента ДсмК початку
наступного. При цьому присутні чітке "затухання" мовленнєвої ентропії на "стиках" та порушення
принципу регулярного коливання визначених / невизначених елементів початку й кінця речень.
Подібних "стиків", що складаються як мінімум із двох речень, може бути кілька. Останнє речення
групи завжди закінчується визначеним елементом ДсмК, вимагаючи або продовження мовленнєвого
акту (сигналізуючи про зміну мікроструктури й перехід до нової), або не вимагає продовження
(указуючи на закінченість ідеї). Такі групи речень виступають ознаками тематичної невизначеності,
за яких відбувається, на наш погляд, зміна мікротеми тексту. Подібний розподіл структури тексту є
регулярним і виступає непрямим експлікантом змістовної структури тексту.
Відмінна риса розподілу тексту на мікроструктури є те, що такий поділ не обов'язково повинен
збігатися з розподілом на абзаци. Присутня також й розбіжність при поділі на мікроструктури
англійських і українських, ідентичних за змістом, текстів.
Наступним порушенням принципу регулярного коливання виступають речення, які починаються з
визначених елементів (підвищення ентропії на початку речення). Такі речення в тексті можуть бути
також представлені цілими групами. Вони виступають мікротемами у загальній структурі тексту, де
всі наступні речення виступають їхнім розгорнутим описом. На основі таких речень можна скласти
коротке уявлення суті оповідання.
Таким чином, на підставі дистрибутивного подання синтактико-семантичної структури тексту
можна зробити наступні висновки:
- синтактико-семантичне подання тексту в термінах моделі ДССК здатне виявляти змістовну
структуру тексту;
- структура тексту ділиться на тематичні мікроструктури;
- дроблення тексту на мікроструктури є регулярним;
- границі мікроструктур не завжди збігаються з розподілом тексту на абзаци;
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- розподіл тексту на абзаци несе в собі структурно-логічний характер;
- усередині текстової макроструктури простежується чіткий тема-рематичний зв'язок на
- основі речень, що починаються з визначених елементів ДсмК;
- розподіл ідентичних за змістом, але різномовних тестів на мікроструктури не
збігається.
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Морин С.В. Колебания речевой энтропии при анализе английских и украинских
публицистических текстов в терминах дистрибуции.
В статье исследована структура текста путем анализа колебаний речевой энтропии на примере
английских и украинских публицистических текстов с помощью дистрибутивной синтактикосемантической модели. Проведен сравнительный анализ структур указанных текстов. Методом
дистрибуции доказано дробление текстовой структуры на микроблоки, а также наличие
предложений, обладающих смысловой насыщенностью.
Morin S.V. Fluctuations of lexical entropy when analyzing English and Ukrainian publicistic texts in
terms of co-occurrence.
In the article a textual structure has been investigated by means of analyzing lexical entropy fluctuations on
the basis of English and Ukrainian publicistic texts. A comparative structural analysis of the texts under
consideration has been carried out. The division of a contextual structure into microblocks as well as the
presence of contextually semantic sentences in it has been proved.
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СМЕРТЕЛЬНА ГРА У ДРАМІ В. ВИННИЧЕНКА "ПРОРОК": БОРОТЬБА ЗА ПЕРШІСТЬ
У статті досліджуються особливості характерів сильних особистостей драми В. Винниченка
"Пророк" у боротьбі за визнання і першість, послідовність у досягненні мети на шляху до ролі
рятівника людства, здатність бути щасливим через безкомпромісне дотримання власних принципів
та готовність до самопожертви як способу ототожнення з вищою силою творця.
Драма В. Винниченка "Пророк" була написана в 1929 році й мала назву "Месія". Традиційно
вона співвідноситься з його захопленням буддизмом і висвітлює авторський погляд на
"множинність" істин та відсутність абсолютних учень. Буддистські ідеї, спроектовані на
християнське вчення, оголюють примхи людського характеру. Одвічні проблеми – облаштування
повноцінного життя, безбідне існування, істинність моральних принципів, здатність зробити
щасливим людство, боротьба за визнання і першість – досягають свого апогею в конфлікті
непересічних особистостей.
Винниченко приходить до думки, що в "...концепцію буддійської нірвани закладено не
безпорадну впокореність, а прагнення до самоорганізації" [1: 19]. Людина, здатна до
самовдосконалення, набуває рис творця; той, хто зраджує власні погляди, руйнує внутрішню
гармонію і не здатен повести за собою людей.
Багатогранність конфліктів драми досліджували Л. Мороз, Л. Залеська-Онишкевич, Л. Танюк,
Г. Сиваченко, М. Кудрявцев, Я. Поліщук та ін., зосереджуючи увагу на морально-етичних аспектах
твору.
Традиційним у творчості В.Винниченка є бажання героя прислужитися суспільству, побудувати
життя за власними переконаннями, дотримання яких здатне забезпечити щастя людства. На таку
роль у драмі претендують Амар (східний пророк), мільйонерка Кет та її управитель Річард Райт.
Кожен з них бере участь у боротьбі за першість, за можливість називатися Месією і відповідно до
цієї ролі – бути готовим на жертву заради щастя людей. Питання добра і зла, правди і брехні знову
перетинаються у драмі: добро, що призводить до вседозволеності і безхарактерності, не може бути
визнаним сильною особистістю, а тому тлумачиться як зло. Натомість людська жертва (смерть
пророка Амара), покликана для визволення і спасіння, є ґрунтом для розгортання нових переконань
на тлі попередніх .
Драма "Пророк" закінчується захопленими вигуками на честь нового вчення – амар’янства, –
принесеного сучасним Месією Амаром. Саме воно повинно утвердитися після смерті Амара і
змінити світ. Смерть, що стала ілюзією вознесіння нового пророка, покликана була порятувати
Учителя від неслави, яку спричинила втрата божественної сили, та возвеличити його. Але чи
переможцем і Богом "возноситься" Амар, якщо добровільна жертва, ціна якій життя, робить
всесильними його "розпинателів", даруючи їм не тільки апостольський титул, а й право бути
творцями нового вчення?
У "Щоденнику" (від 21.01.1929р.) письменник зазначає: "Каяття – це відчуте або усвідомлене
порушення гармонії сил. Каючись, ми зводимо в собі їх до рівноваги або в нашій свідомості, або й у
явищах, що стоять поза ними" [2: 190]. Всупереч біблійному каяттю-очищенню, у Винниченка такі
почуття – свідчення дисгармонії, порушення внутрішньої сили, рівноцінної Богові. Каяття, що
охоплює героїв драми, руйнує первинне уявлення про них, а отже, піддає сумніву висловлені ними
теорії про справжність і несправжність, правду й брехню, святість і гріх, егоїзм, жорстокість і
самопожертву.
Письменник "...розмірковував над тим, як виникають релігії й чи владна людина – хай і
найбагатша й водночас найталановитіша, отже, й дуже самовпевнена, "в і л ь н а" – взяти на себе
таку місію: с т в о р и т и р е л і г і ю (розрядка Л. Мороз. – Т.П.), тобто прагнути дорівнятись
Богові. І якою логікою може в цій ситуації керуватися людина, які засоби здатна використовувати"
[3: 128]. Можливість поєднання й узгодження "світів чи особистостей" [3: 129] хвилює Винниченка,
але, "множинність істини чи багатоликість її, як правило, не приводить ні до чого доброго,
принаймні в повсякденному житті, – в людській практиці вона все одно, з залізною закономірністю
обертається досить-таки тривіальним протиставленням правди й брехні" [3: 129-130].
© Павлінчук Т.І., 2006
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Один із учнів Учителя зрозумів, що "...всяку правду можна зробити брехнею і брехню правдою"
[4: 269]. Усе залежить тільки від внутрішнього покликання і сили втілити свої переконання в життя.
Істинність Амара на початку драми підтверджує не тільки шалений успіх серед населення та
здатність зцілювати тіла і душі. Іще не бачивши пророка, своє визнання пропонує йому Кет: "А він
дуже брудний, цей пророк? Волосатий, правда?" [4: 232]. Така зовнішність асоціюється у Кет із
природністю, отже, зі справжністю, наближеністю до прадавньої істини. Одна з особливостей вдачі
Амара, що поставила межу між людським і божественним, – його незвичайна стриманість і
відсутність гніву: "Ви ж знаєте, що він ніколи ні на кого не гнівається. Ніхто ні разу не бачив у
нього прояву гніву. Ні в яких випадках",– цілком позитивно характеризує його хазяїн готелю [4:
233]. Випробування гнівом стає для Амара перевіркою на звичайну людськість, де гнів викликаний
любов’ю до жінки. Амар, який здатен на все заради любові до людей, відчув на собі згубний вплив
земного кохання, причому його вина полягає у відступництві від свого високого призначення. "На
думку Винниченка, духовність здатна вплинути і на фізичне життя людини. Виходячи з інтересів
власного самопочуття, людина не повинна допускати у своє внутрішнє життя емоції, що руйнують
її психіку" [5: 132]. У драмі "Пророк" такою неприйнятною емоцією є гнів.
Гнів, виявлений Амаром, руйнує його божественну сутність, наближуючи до руйнівного
людського начала, ототожнюючи із приземленістю, – "...здається, саме у "Пророкові" він
(Винниченко) нарешті з’ясував для себе, що моральне відродження і спасіння людства має
відбуватися ще за земного життя" [5: 133].
У "Пророкові" Винниченко залишається відданий ідеї "чесності з собою", більше того, він довів,
що порушення цього закону веде до покарання як духовного, так і фізичного. Справді, доля Амара і
його вибір можуть мати подвійне потрактування: пророк став заручником власного уявлення про
любов: "Хто ж не здатний до любови, той не здатний до радости й щастя" [4: 239]. Але саме любов
до земної жінки породжує гнів і ненависть і свідчить про зраду поглядів, а отже, самого себе,
ставить під сумнів могутність Амара.
У цій драмі Винниченко повертається до "проблеми сильного, вольового героя на зразок
Заратустри" [6: 153]. І незважаючи на переосмислення цієї проблеми протягом життя, "суть
конфлікту залишилася такою ж самою: конфлікт героя і оточення переносився у сферу
внутрішнього життя персонажа, його непоборної амбівалентності" [6: 154]. На думку Я. Поліщука,
"...колізією Амара є його еволюція до самозаперечення і самозречення (курсив Ярослава Поліщука – Т.П.) [6: 154]. Таке самозречення стає для Амара обов’язковим на шляху до розуміння
власного існування, і відповідна поведінка радше необхідність, вимушеність, яка продиктована
бажанням відродити втрачену силу творця, – самозречення стає самоствердженням.
Точкою ототожнення себе зі світовим благодійником у творах Винниченка є уявлення обраного
про щастя людства і власну роль у його досягненні. Останні слова, які Амар вигукує "голосом,
повним екстазу й любові" повторять авторське прагнення: "...любіте одне одного! Не жалійте на
любов до людей ні майна свого, ні здоров’я, ні чести й імени свого, брати мої, не жалійте самого
життя свого. Навіть правди не жалійте для щастя людства, брати мої!" [4: 285]. Смерть нового
Месії так само свідчить про жертву заради щастя людства, але Амар поступається тим, хто
виявився більш відданий переконанням на шляху до власної правди. Пророк відчуває, що втратив
силу через зраду власних поглядів, отже, важливими є дії, завдяки яким мета досягається; натомість
те, що перешкоджає здійснити задумане, вважається негідним, хибним, суперечить принципу
"чесності з собою". Каяття Амара підкреслює його неспроможність бути вірним собі, тому
створення "нової правди" – амар’янства – після його смерті стає справою рук Райта і Кет.
Право бути володарем світу і творцем нового вчення Райт виборює послідовністю у досягненні
мети. Попри власну безкомпромісність, твердість характеру, він, на відміну від Амара, виявляється
"чесним із собою", застосовує всі можливі засоби для реалізації задумів, усуває на шляху тих, хто
може стати на заваді, навіть якщо для цього потрібна людська жертва. Річард Райт вважає вчення
Амара несправедливим, бо, даруючи любов одним, той неминуче виявляє ворожнечу до інших [4:
268]. Він має власний погляд на вчинки Амара: "Нижчі кляси загубили громадську дисципліну,
повагу до закону, охоту до праці, а вищі – певність, справедливість і милосердя. Скрізь панує
ворожнеча і зло. Ні, Амаре, не я бідний, а ти. Не Бог ти і навіть не післанець Бога, а бідна,
засліплена собою людина, що робить велике зло людям. Л ю д и н а (розрядка Володимира
Винниченка. – Т.П.) ти, Амаре! [4: 268]. На думку Райта, усі нещастя пов’язані з недосконалістю
людини, тому людина Амар, помилки якого свідчать про його недосконалість, не може подарувати
щастя іншим. Натомість сама Кет на початку п’єси характеризує Райта як зразок досконалості:
"...ви все знаєте, і вас нічим здивувати не можна. І ні розсердити, й не обурити. Чистий пророк. Ви,
Річарде, знаєте, безумно бездоганний. Навіть фізично... Ви – бездоганний директор, геніяльний
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управитель, знаменитий інженер, славетний винахідник, заступник Едісона на землі й
найкоректніший, найпоштивіший жених на всьому світі... Ах, Річарде, чому ви ніколи не зробите
дурниці?" [4: 234-235].
Як не парадоксально, але з такою досконалістю поєднується безкомпромісність Кет, яка не
розуміє "опору комашок і кузок" [4: 229]. У пориві відчаю і гніву Мустафа називає її дияволом.
Свою силу, хай і диявольську, Кет витримує до кінця. Шлюбна угода, укладена між Райтом і Кет
(Райт: "...що Амар – не Бог і не післанець Бога, а проста людина, це я берусь доказати... як докажу,
ви майна мені не давайте, але зараз же шлюб, без одкладання ні на один день"[4: 247] ) стає дуетом
диявола і пророка. Шлюб як заклáд повинен підкреслити впевненість Річарда Райта у істинності
його переконань і з’єднати сили, що здатні змінити світ.
Момент істини не настане навіть після смерті Амара, бо не тільки поставить під сумнів його
існування, а й справжність кожного, хто візьме на себе роль Месії. Істинним виявляється той, хто
не схибив і виявив твердість у своїх переконаннях.
Амар закликає не шкодувати нічого заради щастя людства, навіть правди, тому дозволяє собі
поступитися, бачачи, як усе його вчення набуває "людських" рис, перетворюючись, за висловом
свого учня Рами, на ремесло. Учні, що каються, Амар, що втратив силу, набувши людських рис,
віддана християнка Ведд, що в хвилини "вознесіння" пророка (тепер уже Лжепророка) повірила в
нього, програють поруч із твердими, здавалось би, навіть жорстокими, егоїстичними Кет і Райтом
тільки тому, що відступилися від власних поглядів, не були чесними з собою. "...Винниченко
доводить ще раз, що не сама дія є моральною або ні, а життьові обставини" [7: 23],– стверджує
Д. Гусар-Струк. Кет і Райт усе ж керуються бажанням ощасливити людство, а тому готові на
брехню і навіть на людські жертви заради загального порятунку, вони сильні і вільні у власному
виборі.
Прикметно, що незмінним у своїх переконаннях є учень Амара – Рама. Його не торкнулися
зваби розкішного, комфортного "людського" життя. Він визнає несправжність вчення Амара, бо те
стало ремеслом, а не творінням, але не вбачає в тому своєї вини. Він є втіленням колишнього
Амара, того, хто ще здатен творити дива (невипадково ім’я "Рама" у зворотному напрямку
повторює ім’я Учителя). Тепер на шляху до щастя людства стоятимуть Рама і Кет із Райтом,
"множинність і багатоликість істини" має можливість набути нових рис і приводів для суперечок,
але боротьбу за першість виграє той, хто дотримуватиметься одного з правил "конкордистської"
моралі: "Будь послідовним до кінця" [8: 159].
Незаперечним є факт, що письменник стоїть на боці природного, не зруйнованого цивілізацією
суспільства, узгодженого в усіх своїх бажаннях, думках, діях, у прагненні "бути погодженим у
слові і ділі" [8: 159]. Тільки така людина очікує на визнання, є чесною і гармонійною, духовною,
претендує на лідерство. У драмі "Пророк" В. Винниченко черговий раз простежив намагання
сильної особистості здійснити спробу знайти рецепт щастя, а разом з тим проголосити себе
рятівником людства, новим Месією, який для досягнення власної правди не зупиняється ні перед
чим, що й віддзеркалювало бажання автора створити модель "нової моралі, яка б замінила стару –
лицемірну й анахронічну" [9: 150]. Послідовність у досягненні мети свідчить про внутрішню
гармонію, відповідність між переконаннями і вчинками, навіть якщо вони суперечать
загальноприйнятій моралі; натомість каяття сигналізує про порушення рівноваги і недосконалість
особистості, а отже, її поразку у боротьбі за першість.
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Павлинчук Т.И. Смертельная игра в драме В. Винниченко "Пророк": борьба за первенство.
В статье исследуются особенности характеров сильных личностей драмы В. Винниченко
"Пророк" в борьбе за признание и первенство, последовательность в достижении мечты на пути к
роли спасителя человечества, способность быть счастливым в бескомпромисном следовании
собственных принципов и готовности к самопожертвованию как способу отождествления с
высшей силой творца.
Pavlinchuk T.I. Mortal Game in the Drama of V. Vynnychenko "Prophet": the Fight to Be the First.
The article deals with the strong personalities particular features of characters in
V. Vynnychenko’s drama "Prophet"in their fight for receiving recognition and being the first, their
consistency in achieving the aim on their way to the role of the mankind rescue, their ability
to be happy in keeping their own principles, and their readiness to self-sacriface as the way of their
identifying with the superior power of the creator.
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ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ У СУЧАСНІЙ МОВОЗНАВЧІЙ НАУЦІ
У статті проаналізовано домінуючі концепції визначення феномену дискурс в умовах
поліпарадигмального характеру сучасної науки про мову.
На межі ХХ і ХХІ століть центральні позиції в мовознавстві займають комунікативна (в повному
обсязі її напрямків – антропонімічного, когнітивного, єтно-, психо-, соціолінгвістичного,
функціонально-семантичного та лінгвопрагматичного) й когнітивна мегапарадигми, що визначають
загальне спрямування лінгвістичного знання, намагаючись встановити базові відношення між мовою і
людиною як мислячим соціальним об’єктом, що дозволяє включити мовленнєву (дискурсивну)
поведінку в інтерактивну картину світу, мислення і поведінки людини.
Поліпарадигмальний характер сучасної науки про мову дозволяє синергетично здійснити аналіз
об’єкта (дискурсу) одночасно в різних напрямках і парадигмах широкого спектру соціогуманітарних
дисциплін. Синергетичний характер зміни парадигми сучасного вітчизняного мовознавства
проявляється у збільшенні в його загальному континуумі частки антропоцентричного напрямку,
сутність якого полягає в тому, що об’єкти дослідження вивчаються переважно за їх роллю,
призначенням і функцією в розвитку людської особистості в умовах складних взаємин із
навколишнім світом [1: 206]. Окрім антропоцентризму, серед інших теоретико-методологічних
принципів сучасного мовознавства, в якості провідних виділяють експланаторність, функціоналізм та
експансіонізм [2: 207].
Зважаючи на той факт, що природі людини характерною є надзвичайна комплексність організації,
що, в свою чергу, передбачає облік величезної кількості змінних зовнішніх і внутрішніх чинників,
інколи надзвичайно динамічних, аналіз її поведінки й діяльності, зокрема мовленнєвої, неминуче
вимагає особливого підходу, особливого стилю та способу інтерпретації, в якості якого успішно
виступає дискурс-аналіз.
Розуміння дискурсу сучасними дослідниками як стійкої, соціально й культурно обумовленої
традиції людського спілкування [див. 3; 4; 5; 6] виникло завдяки інтеграції результатів розвідок
вітчизняних та зарубіжних мовознавчих студій внаслідок звернення вектора пошуку в напрямку від
користувача мовою. Вивчення індивіда, який говорить, покладене в основу теоретичних розробок
дискурсивно-прагматичних студій і започатковане філософією мови, дозволяє встановити механізми
"повернення суб'єктивності в мову" [7: 297], дослідити втілення в мовленні особливостей
індивідуального світосприйняття людини та її соціального буття.
Новітні дослідження дискурсивних явищ як функціонування мови в реальних соціокультурних
процесах з урахуванням комунікативного, когнітивного, соціологічного, антропологічного,
психологічного та інших факторів передбачають, відповідно, різні підходи до їх вивчення,
переосмислення традиційних поглядів у світлі нової інтеграційної парадигми сучасного наукового
знання.
Дискурс (від. лат. discursus "бесіда, розмова") є багатозначним терміном, що плідно
використовується низкою гуманітарних наук, предмет яких прямо чи опосередковано передбачає
вивчення функціонування мови. Єдиного, чіткого та загальновизнаного визначення "дискурсу", що
охоплював би всі випадки його вживання, не існує, і не виключено, що саме цей факт сприяв широкій
популярності, якої це поняття набуло завдяки своїй здатності задовольняти різноманітні понятійні
потреби, модифікуючи більш традиційні уявлення про мовлення, текст, діалог, стиль, жанр і навіть
мову.
Багатоаспектність змісту і форм дискурсу зумовила, зокрема, численність його дефініцій [8: 26-27]
та порівняно швидку еволюцію його концепцій навіть у межах одного й того самого наукового
напрямку. Зокрема, на "розмитість" категорії дискурс вказує Т. ван Дейк і пояснює такий її стан
двома причинами: історією формування, коли в семантичній пам'яті лексеми затверджуються ознаки
колишніх підходів і вживань, а також повною невизначеністю місця дискурсу в системі категорій і
модусів існування мови [9: 46].
Із метою однозначного визначення об’єкта даного дослідження, видається необхідним провести
стислий аналіз існуючих інтерпретацій дискурсу з метою визначення його основних параметрів і
характеристик.
Підсумовуючи різні підходи до розуміння дискурсу за доцільне вбачаємо, вслід за
М.Л. Макаровим, виокремити наступні основні координати щодо визначення цього комплексного
феномену, зокрема формальну, функціональну і ситуативну інтерпретацію [10: 68-75].
© Прокопенко В.В., 2006
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Формальний підхід передбачає розуміння дискурсу як утворення вищого за рівень речення. Мова
йде про надфразову єдність, складне синтаксичне ціле, що актуалізується як абзац або послідовність
реплік у діалозі, на перший план тут виходить система конекторів, що забезпечує цілісність цього
утворення.
Структурно-лінгвістичний опис дискурсу передбачає його сегментацію і є спрямованим на
освітлення власне текстових особливостей спілкування – змістовна й формальна зв'язність дискурсу,
модальні обмежувачі, великі та малі текстові блоки, дискурсивна поліфонія як спілкування одночасно
на декількох рівнях глибини тексту тощо [11].
Саме в межах цієї інтерпретації термін "дискурс" був вперше використаним у назві статті
"Discourse Analysis" З. Харріса, який таким чином назвав "метод аналізу зв'язаної мови", призначений
для розширення об’єкта дескриптивної лінгвістики за межі однієї пропозиції [12: 1-30.]. У
трактуванні автора об’єктом дискурс-аналізу постає послідовність висловлювань, відрізок тексту, за
об’ємом більший ніж речення.
В.А. Звегінцев визначає дискурс як сукупність "двох або декількох речень, що знаходяться один з
одним у змістовому зв'язку" [13: 170]. Незважаючи на помітний коректив внесений критерієм
змістової зв'язності, загальна тенденція розуміння феномена все ж зберігається.
Як один із наслідків такого вузького розуміння дискурсу слід відзначити відсутність чіткої межі
між поняттями "дискурс" і "текст", що зумовило в багатьох випадках їх використання як абсолютних
синонімів.
Функціональна інтерпретація в найширшому розумінні – це розуміння дискурсу як
використання мови, тобто мовлення у всіх його різновидах – дискурс це не тільки сам мовленнєвий
твір, що розглядається у всій повноті свого вираження (вербального і невербального,
паралінгвістичного), але і діяльність, у процесі якої мислекомунікативний продукт власне
народжується. [14: 113]. У цьому відношенні О.С. Кубрякова зазначає, що "хоча текст по суті справи
є зразком емерджентного утворення, він вивчається саме в своїй завершеній формі, тобто як щось
кінцеве. Це і відрізняє його від дискурсу… Дискурс – це явище, що досліджується on-line, у
поточному режимі і поточному часі, у міру своєї появи і розвитку. В усякому разі, дискурсивний
аналіз вимагає відновлення цього процесу, якщо навіть вивчається його результат" [15].
Компромісним (вужчим) варіантом функціонального розуміння дискурсу є встановлення
кореляції "текст і речення" – "дискурс і висловлювання", тобто розуміння дискурсу як цілісної
сукупності функціонально організованих, контекстуалізованих одиниць використання мови.
О.Л. Бессонова зазначає: "Безперечним є той факт, що дискурс затверджує своє місце в системі
категорій комунікації перш за все через поняття "текст", а також через поняття "мовлення", а саме
створенням певного комунікативного простору, де і відбувається комунікативна подія, що породжує
текст" [16: 22-27].
Еміль Бенвеніст, розробляючи теорію висловлювання, послідовно використовує термін discours у
дещо ширшому значенні – не як звичайну суму фраз, а як складний емпіричний об'єкт, який постає
перед лінгвістом, коли той відкриває сліди суб'єкта акту висловлювання, формальні елементи, які
вказують на "привласнення" мови мовцем [7: 312]. Розвиваючи думку про процесуальний характер
дискурсу, він вважав висловлювання індивідуальним перетворенням мови на дискурс.
Таке трактування дискурсу є співзвучним зіставленню дискурсу як процесу і тексту як продукту
мовлення, або тексту як віртуальної абстрактної сутності й дискурсу як актуалізації цієї сутності [17:
38].
Функціональне у своїй основі розуміння дискурсу як мислекомунікації зумовлює його
онтологічну двоїстість: він звернений до комунікації, соціальної взаємодії, та одночасно – до когніції,
свідомості людини. Таке розуміння дискурсу прослідковується у визначенні Т. Мілевської, яка
пропонує розуміти дискурс як сукупність мовленнєво-розумових дій комунікантів, пов'язану з
пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням, реконструкцією мовної картини
світу продуцента реципієнтом [18].
Як зазначає О.С. Кубрякова, під дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, пов'язаний з
реальним мовленням, створенням мовленнєвого твору; текст, в свою чергу, є кінцевим результатом
процесу мовленнєвої діяльності, що набуває певної закінченої (і зафіксованої) форми [2: 164].
В.З. Дем’янков пропонує розглядати дискурс як "довільний фрагмент тексту, який складається з
більш ніж одного речення або незалежної частини речення; часто, але не завжди, концентрується
навколо певного опорного концепту; створює загальний контекст, який описує дійові особи, об'єкти,
обставини, час, вчинки тощо, визначаючись не стільки послідовністю речень, скільки тим загальним
для того, хто дискурс створює, та того, хто його інтерпретує, світом, який будується у процесі
розгортання дискурсу" [3: 27 ]. Цієї ж концепції дотримується і Ю.С. Степанов, який трактує дискурс
як "мову у мові", як особливий альтернативний світ, що виникає в ході комунікативної взаємодії [19],
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зосереджуючи увагу на визначній ролі ментальних структур (концептів, когнітивних схем,
конструктів, фреймів, сценаріїв тощо) як фіксованих форм ментального досвіду.
При всій різноманітності визначень терміну дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях
більшість учених акцентують увагу на ситуації спілкування (в широкому розумінні) як необхідній
умові появи і оформлення вербального і/або невербального дискурсу.
Ситуативна інтерпретація дискурсу передбачає урахування соціально, психологічно й
культурно значущих умов і обставин спілкування, тобто є полем прагмалінгвістичного дослідження,
яке дедалі більше враховує когнітивні та психолінгвістичні моделі дискурсу. Перевага такого підходу
полягає в тому, що дискурс не обмежується рамками власне тексту, а включає також соціальний
контекст комунікації, що характеризує її учасників, процеси продукування та сприйняття мови з
урахуванням фонових знань. Ю.Н. Караулов і В.В. Петров визначають дискурс як "складне
комунікативне явище, що включає, окрім тексту, ще й екстралінгвістичні чинники (знання про світ,
думки, установки, цілі адресата), необхідні для розуміння тексту" [20: 8].
Згідно Н.Д. Арутюновій, дискурс – "зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними –
прагматичними, соціокультурними, психологічними і іншими. чинниками; текст, узятий в подієвому
аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, що бере участь
у взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення,
"занурене в життя" [21: 136-137].
На неможливості адекватного аналізу дискурсу поза широким ситуативним контекстом його
використання, наголошує і Б.М. Гаспаров: "Будь-який акт використання мови … вбирає в себе і
відображає в собі унікальний збіг обставин, за яких і для яких він був створений"[22: 10]. До цих
автор, зокрема, відносить 1) комунікативні наміри автора, 2) взаємостосунки автора й адресата,
3) загальні ідеологічні характеристики і стилістичний клімат епохи в цілому і того конкретного
середовища та конкретних особистостей, яким повідомлення було прямо або побічно адресованим,
4) безліч асоціацій пов’язаних з попереднім досвідом, що так чи інакше потрапили в орбіту даної
мовної дії тощо" [22: 10].
В.І. Карасик вказує на необхідність аналізу особливостей учасників спілкування як представників
тієї або іншої соціальної групи і аналізу обставин спілкування в широкому соціокультурному
контексті наголошує [23].
Отже, аналіз дискурсу – це широкий за своїм характером підхід до вивчення мовної комунікації,
для якого характерні, з одного боку, підвищений інтерес до більш тривалих, ніж одне речення,
відрізків мовлення і, з іншого – чутливість до контексту мовленнєвої взаємодії. Провідною ознакою,
що відрізняє дискурс від тексту, є дискурсивний контекст, як єдність прагматичного, соціального,
когнітивного тощо контекстів, які, в свою чергу, є ізоморфними і взаємопроникаючими, і знаходяться
в діалектичній єдності [17: 35-36]. В основі диференціації прагматичного, соціального, когнітивного
контекстів лежать різні типи когнітивних просторів комунікантів, а саме: індивідуальний когнітивний
простір, колективний когнітивний простір і когнітивна база [24: 41-45].
Таким чином, дискурс – поняття багатозначне й багатопланове. Проте виявляється можливим
констатувати наявність інваріантної понятійної основи, що не дозволяє значенню даного поняття
зазнати безкінечної кількості трактувань і є доказом повноправного лінгвістичного статусу цього
феномену. Інваріантним значенням поняття дискурс, над яким "надбудовуються" всі інші значення
залежно від дисциплінарних підходів, індивідуальних теорій тощо, вважаємо його значення як
завершеної комунікативної події, що полягає у взаємодії учасників комунікації за допомогою
вербальних текстів і/або інших знакових комплексів у певній ситуації й певних соціокультурних
умовах спілкування.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
У статті досліджено термінологічну насиченість німецькомовних фахових текстів економічних
наук. Виконано статистичні розрахунки термінонасиченості та аналіз отриманих даних, а також
експериментально підтверджено вагомість термінолексики у фаховому тексті. У висновках вказані
необхідні напрямки супутніх досліджень та можливості їх теоретичного та практичного
використання.
Із трьох видів інформації, які зазвичай розрізняють у науково-технічній літературі:
фактографічної, логіко-теоретичної та оцінної, найважливішою з погляду опрацювання тексту є
фактографічна інформація [1: 303]. Загальновизнано, що її закладено в науковий текст через терміни
відповідної галузі знань.
Проблеми насиченості наукового тексту фаховими термінами, вагомості фахових термінів з
огляду на опрацювання, пересилання отримання, збереження наукової інформації актуальні і
розглядалися багатьма лінгвістами, термінологами. Цим проблемам присвятили свої роботи, зокрема,
Н.Г. Вишнякова, М.Н. Володина, М.Б. Воробйова, Б.Н. Головін, С.І. Квітко, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик,
С.Ю. Локшина, Л.Г. Лузіна, Р.Г. Піотровський, Ф.А. Циткіна.
Об’єктом нашого дослідження є німецькомовні тексти економічних наук (ЕН). Предмет
дослідження – термінологічна насиченість німецьких текстів ЕН. Задля реалізації поставленої мети –
виявити ступінь термінологічної насиченості німецькомовних текстів ЕН, – застосуємо перш за все
квантитативні методи, методи синтезу та аналізу на текстовому рівні.
Мусимо звернути увагу на наявність деяких розбіжностей у розумінні поняття ЕН у
німецькомовній [2: 1006–1009] та українській фаховій літературі [3: 479−480]. У нашій роботі ми
обґрунтовано користуємося поняттям ЕН, котре побутує в німецькі теорії, де говорять про ЕН, як
такі, що обіймають проблеми у взаємозв’язку та взаємовпливі політичних і соціологічних факторів з
економічними умовами, де політичні та суспільні процеси бачаться в тісному зв’язку з організацією
економіки, а демократія ніколи не розглядається відірвано від економічних факторів у абстрактному
ідеалізуванні [4: 2].
Аналіз розвитку предметів та об’єктів наук, які причетні до тенденцій розвитку національного
господарства, дає підстави стверджувати, про сплетіння економіки, фінансів, статистики, економічної
географії, страхування, економічно релевантних частин права, соціології, психології підприємництва,
охорони здоров’я, охорони довкілля, охорони сім’ї, політики розвитку освіти та науки [5: 1007]. Всі
вони (перелік можна б ще розширити) залежать від діяльності політичних партій, професійних та
інших спілок, об’єднань за інтересами. У суспільстві не відбувається нічого такого, що б не впливало
на інші процеси чи об’єкти, і що б не зазнавало при цьому впливів інших процесів чи суб’єктів. Ніщо
не є абсолютно ізольованим від навколишнього світу [6: 630].
Таке бачення сфери покриття економічними науками дозволяє говорити про особливість
системної організації термінів ЕН як про систему систем.
Із переходом до власне філологічного аспекту дослідження мусимо зауважити, що "в лінгвістиці
існує чимало найрізноманітніших спроб визначення термінів" [7: 10].
Наведемо лише три відомі визначення, які, на нашу думку, не конфронтують між собою, а
радше взаємодоповнюють одне одного.
"Термін – це слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої
галузі пізнання (науки, техніки), які вступають у системні стосунки з іншими словами та словесними
комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену
систему, котра вирізняється високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною
нейтральністю" [8: 21].
"Термін – це слово (чи словосполучення), мовний знак якого співвіднесений (пов’язаний) із
відповідним поняттям у системі понять даної галузі науки й техніки" [9: 35].
"Науковий термін – це слово, стале словосполучення або скорочення, яке виражає та певною
мірою класифікує в даній системі наукової термінології конкретне наукове поняття, відображаючи у
своїй смисловій структурі характерні ознаки об’єкта термінування та взаємозв’язки цього об’єкта з
іншими з достатньою для взаємного спілкування точністю" [10: 13.]
Отже, терміни економічних наук − це слова, лексикалізовані словосполучення, знаки (формули),
з якими через дефініції співвіднесені поняття економічних наук.
Кожна галузь науки здатна і змушена задля вирішення своїх внутрішніх завдань використовувати
надбання низки інших наук. З іншого боку, вона "дає згоду" на інвестування своїх досягнень в інші
© Шевців Р.Б., 2006
223

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 29. Філологічні науки

науки. Таке взаємоінвестування, взаємопроникнення інформації різних наук можливе тільки через
посередництво мови, насамперед термінів, як основних носіїв фахової інформації. На переконання
А.А. Реформатського [11: 164–165], в розвитку наук мова відіграє роль не випадкового інгредієнта, а
входить структурним елементом у сутність науки.
Таким чином, під вузькогалузевими термінами ЕН ми розумітимемо також міжгалузеві
омоніми, вжиті в розглядуваних нами текстах у значенні, котре відповідає терміносистемі
економічних наук.
Загальнонауковими термінами вважатимемо терміни, здатні обслуговувати усі галузі наукових
знань при сталому значенні за дефініцією.
Узагальнюючи та дещо уточнюючи думки Лотар Хоффманн (Lothar Hoffmann) [12: 162, 48] та
Ульріх Аммон (Ulrich Ammon) [13: 29–31] стосовно загальновживаної мови, сформулюємо для себе:
під загальновживаною лексикою маємо на увазі ту частину лексичного фонду літературної мови,
котра не є пов’язана із жодною спеціальною сферою знань, позначує предмети, явища, дії, ознаки, які
присутні у повсякденному житті усієї освіченої спільноти користувачів даною мовою, і тому ця
лексика уможливлює загальнонаціональне спілкування. Межі загальновживаної лексики, як, власне, і
термінологічної, відкриті для проникнення, і природно, що існує певний перехідний простір між
зонами загальновживаної та фахової лексики. Це означає, що, залежно від контексту, частина
лексичних одиниць загальновживаної мови використовується тією чи іншою фаховою мовою для
позначення денотатів із сфери спеціальних знань і через дефініцію отримує своє спеціальне значення.
Таким чином, вони стають омонімами до відповідної лексичної одиниці загальновживаної мови.
З іншого боку, фахові мови постійно збагачують загальновживану мову. Процесові поповнення
лексичного арсеналу мови загального вжитку за рахунок термінолексики сприяє, перш за все, рівень
зацікавленості з боку членів мовної спільноти певними видами спеціальних інформацій задля
задоволення своїх нагальних потреб на відповідно необхідному і доступному рівні фаховості, що, у
свою чергу, зумовлено певними особливими обставинами суспільного життя.
Тут варто, однак, зауважити, що терміни, потрапивши у мову загального вжитку, як і у випадку
запозичення загальновживаної лексики для потреб фахових мов, далеко не завжди повністю
зберігають своє значення, яким вони наділені дефініцією і фаховій мові-донорі. Це наочно
демонструють деякі приклади:
Einkommen
Прибуток
Geld
Гроші
Gewinn
прибуток, дохід,
вигода, зиск, інтерес, користь
Preis
Ціна
Produkt
Продукт
Profit
вигода, зиск
Verlustе
Збитки
Термінологічна лексика спеціальної підмови науки, в галузі якої написаний той чи інший
розглядуваний текст, несе, згідно з визначенням терміна, нову інформацію, задля повідомлення якої
саме і створений цей текст. Очевидно, що чим вища насиченість тексту вузькогалузевими термінами,
тим вищий ступінь зорієнтованості цього тексту на проблеми конкретної галузі наукової інформації.
Така обставина говорить про необхідність визначення термінонасиченості фахового тексту.
Для оцінки термінонасиченості текстів нам довелося оперувати такими величинами як
терміновживання та повнозначне слововживання.
Терміновживанням уважаємо кожен випадок залучення в тексті лексичної одиниці, яка за
дефініцією є терміном (слово, лексикалізоване словосполучення, абревіатура, скорочення, усталене
символьне позначення, формула), а також їхні дейктичні заміни.
Повнозначним слововживанням називаємо кожен випадок залучення в тексті повнозначних
слів та лексикалізованих словосполучень, а також їхніх дейктичних замін.
Звідси, під термінологічною насиченістю тексту розуміємо відношення множини
терміновживань у тексті до множини повнозначних слововживань у цьому тексті, і виражатимемо її у
відсотках (%). Робоча формула отримує такий вигляд:
ρ = Σт-в.  ׃Σп.с-в. ∙ 100 %,
де
ρ − термінологічна насиченість тексту,
відповідно
ρв-г т. − насиченість тексту вузькогалузевими термінами;
ρз-н т. − насиченість тексту загальнонауковими термінами;
Σт-в. − множина терміновживань у тексті;
і відповідно
Σв-г т-в. − множина вузькогалузевих терміновживань у тексті;
Σз-н т-в. − множина загальнонаукових терміновживань у тексті;
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Σп.с-в. − множина повнозначних слововживань у тексті.
Ми відібрали 16 текстів ЕН (приблизно однакових обсягів) та підрахували кількість:
а) вузькогалузевих терміновживань, б) загальнонаукових терміновживань та в) повнозначних
слововживань загальновживаної лексики. Сума цих трьох величин дає множину повнозначних
слововживань у тексті.
Перш ніж запропонувати отримані статистичні дані, гадаємо, варто висловити одне застереження.
Встановлення термінологічної насиченості наукового тексту взагалі є, на нашу думку, процедурою
дещо суб’єктивною. Це зумовлено тим, що далеко не у кожному випадку можна провести чітку,
однозначну межу між вузькогалузевими термінами, загальнонауковими термінами та
загальновживаною лексикою.
По-перше, сам автор, підкоряючись канонам літературного стилю, часто а) замінює термін
адекватним перефразуванням, котре формально не може розглядатися як термін, б) замість вже
згадуваного в тексті терміна вживає дейктичні словосполуки, котрі можуть включати або і не
включати навіть загальновживану повнозначну лексику, де, однак, імпліцитно – але не формально –
термін присутній. По-друге, дослідник тексту іноді знаходить аргументи для віднесення тієї чи іншої
лексичної одиниці до термінів (вузькогалузевих чи загальнонаукових), які (л.о.) інший дослідник,
висунувши свої – але також переконливі – аргументи, віднесе до іншої з розглядуваних категорій
термінів або навіть до загальновживаної лексики:
Staat – вузькогалузевий термін чи загальнонауковий,
чи загальновживане слово?
Зважаючи на такі зауваження, статистичні дані термінонасиченості текстів виглядають дещо
умовними.
Стосовно зауваження І а) і б) можливим розв’язанням проблеми могло б бути "редагування"
тексту, щоб замінити всі стилістично вжиті перефразування термінів та дейктичні висловлювання на
власне відповідні їм терміни. З огляду на насиченість тексту термінованими поняттями ми отримаємо
більш точні статистичні дані. Правомірність здійснення таких операцій дехто захоче заперечити,
закидаючи намагання певного підтасування: у природі наукової літератури таких текстів не існує.
Але, досліджуючи термінологічну насиченість фахового тексту, ми на перший план висуваємо
вивчення насиченості тексту певними термінологічними поняттями, а не зовнішніми формами.
Таблиця 1 подає статистику насиченості відібраних нами для аналізу текстів ЕН.

Насиченість тексту
загальнонауковими
термінами

К-сть уживань
загальновживаних
л.о.

195
133
143
134
195
158
186
157
165
168
160
166
236
175
164
196

45,45 %
28,66 %
33,26 %
34,81 %
48,75 %
36,24 %
43,87 %
42,32 %
42,64 %
49,41 %
42,90 %
49,40 %
62,27 %
44,42 %
39,14 %
44,04 %

76
155
151
133
66
110
103
111
125
80
109
82
21
83
78
70

17,71 %
33,40 %
35,12 %
34,55 %
16,50 %
25,23 %
24,29 %
29,92 %
32,30 %
23,53 %
29,22 %
24,40 %
5,54 %
21,06 %
18,61 %
15,73 %

158
176
136
118
139
168
135
103
97
92
104
88
122
136
177
179

Насиче-ність
тексту
загальновживаними
л.о.

К-сть уживань
загальнонаукових
термінів

429
464
430
385
400
436
424
371
387
340
373
336
379
394
419
445

Насиченість тексту
вузькогалузевими
термінами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

К-сть уживань
вузькогалузевих
термінів

№ тексту

К-сть повно-значних
слововживань

Таблиця 1 (Економічні науки)

36,83 %
37,93 %
31,63 %
30,65 %
34,75 %
38,53 %
31,84 %
27,76 %
25,06 %
27,06 %
27,88 %
26,19 %
32,19 %
34,52 %
42,24 %
40,22 %

Як бачимо, насиченість текстів ЕН вузькогалузевими термінами в основному (у 12 текстах із 16)
вища від насиченості цих самих текстів загальнонауковими термінами чи лексикою загального
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вжитку. З іншого боку, не можна не помітити суттєву різницю у рівнях насиченості текстів
вузькогалузевими термінами. Якщо мінімальний відсоток у досліджуваних текстах 28,66, то
максимальний – 62,27 при порівняно більших двох групах, де насиченість вузькогалузевими
термінами відрізняється не настільки відчутно (від 33,26 % до 39,14 % та від 42,32 % до 49,41 %).
Причину такої ситуації стосовно насиченості розглядуваних текстів вузькогалузевими термінами
слід, на наш погляд, убачати у:
- рівні концентрації тексту на вузькій фаховій проблемі;
- ступені фахової спеціалізації;
- рівні науковості тексту;
- стилі автора чи, радше, адресованості тексту реципієнтові певного рівня фахової підготовки.
Крім цього, насиченість того чи іншого тексту вузькогалузевими термінами перебуває, як відомо,
у прямій залежності від структури цілісного тексту, а отже, вона варіює також залежно від його
походження (окрема цілісна наукова стаття чи частина статті, параграф із значно ширшого за обсягом
тексту (книги) тощо).
Однак навіть у таких випадках, як у тексті 2, де з відібраних текстів цей показник найнижчий,
28,66 %, проти 33,40 % загальнонаукових термінів та 37,93 % лексики загального вжитку, можна
говорити, що ядро інформації, яку покликаний повідомити цей текст, несуть саме ці 28,66 % лексики.
У цьому ми змогли переконатися, провівши простий експеримент.
У тексті ЕН виділено вузькогалузеві терміни, після чого створено два квазітексти, в одному з яких
вузькогалузеві терміни зроблено невидимими (Текст а), а в іншому − видимими залишено тільки
вузькогалузеві терміни (Текст б).
Учасникам експерименту, які є спеціалістами різних несумісних галузей, запропоновано
ознайомитися спочатку з квазітекстом (а) і відповісти на такі питання:
1. Це текст з вашої галузі знань?
2. Що є предметом висвітлення в цьому тексті?
Як наступний крок експерименту цим же учасникам запропоновано ознайомитися із квазітекстом
(б), після чого вони відповідали на ці ж два питання.
Як і очікувалося, квазітекст (а) не дав змоги жодному з учасників віднести його до якоїсь
конкретної галузі знань. Квазітекст (б) був однозначно ідентифікований усіма учасниками і дав змогу
повідомити про предмет дискусії. Розлогість відповіді на запитання (2) стосовно тексту (б) була,
зрозуміло, прямопропорційною рівневі компетентності учасника експерименту в галузі знань, до якої
належить текст.
Як бачимо, найважливішу інформацію у фаховий текст закладено передусім через вузькогалузеві
терміни. Загальнонаукова термінологічна лексика доповнює, логічно зорґанізовує виклад думок у
тексті. Загальновживана ж лексика виконує зв’язну, обслуговуючу функцію, але не несе фахово
релевантної інформації. Це говорить на користь прямого зв’язку між ступенем насиченості тексту
термінологічною лексикою даної галузі та ступенем його інформативності. А в сенсі міжнародного
наукового спілкування − про вагомість адекватного відтворення наукових понять та
інтернаціонального узгодження термінологічних одиниць і терміносистем галузевих підмов задля
уможливлення наукового дискурсу перекладу.
Результати дослідження термінолоґічної насиченості німецькомовних текстів ЕН та проведений
експеримент щодо інформативної вагомості вузькогалузевих термінів у тексті говорять про потребу:
·
ґрунтовного вивчення структурно-семантичних моделей термінотворення у вихідній мові та
мові перекладу, що стало б у нагоді в процесі творення чи запозичення нових термінів, а також
стандартування термінологій на національному та інтернаціональному рівнях;
·
знаходження достатніх термінотвірних можливостей, зокрема в українській мові, які б
уможливлювали адекватний переклад наукової літератури ЕН українською мовою та з української
мови. Це особливо актуально у зв’язку з історично зумовленою недостатньою розробленістю
наукових термінологій українською мовою.
Плідна робота в цих напрямках стала б вагомим внеском у справу підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців економічних спеціальностей, широкого спектру державних службовців.
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Шевцив Р.Б. Терминологическая насыщенность немецкоязычных специализированных текстов
экономических наук.
В статье исследуется терминологическая насыщенность немецкоязычных специализированных
текстов экономических наук. Выполнены статистические расчеты терминонасыщенности и анализ
полученых данных, а также экспериментально подтвержден весомость терминолексики в
специализированном тексте. В выводах указаны необходимые направления сопутствующих
исследований и возможности их теоретического и практического использования.
Shevtsiv R.B. The terminological saturation of German specialized texts in economics.
The article investigates the terminological saturation of German specialized texts in economics. Statistical
calculations of the terminological saturation and the data analysis have been carried out. The ponderability
of the terminological units in a specialized text has been experimentally confirmed as well. The conclusions
contain the necessary tendencies of adjacent research and its possible theoretical and practical application.
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ДВАДЦЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ – ФІЗИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
В статті розглянуто деякі особливості впливу іонізуючого випромінювання на живу тканину і
організм людини через двадцять років після Чорнобильської катастрофи. Зроблено певні висновки та
прогнози стосовно дії залишкової радіації.
Після Чорнобильської катастрофи ще довго залишатиметься актуальною обізнаність широкого
загалу із природою та різноманітними проявами такого явища як радіація, її впливом на неживу і
живу природу, зокрема і на людину, з наслідками опромінення і т. ін. Відсутність такої інформації
призводить або до недооцінки негативного впливу іонізуючого випромінювання на людину та
довкілля, що можна було спостерігати в дочорнобильські часи, або ж до радіофобії – панічного
страху перед цим грізним явищем. Саме останнє мало місце у перші роки після аварії на ЧАЕС, коли
стало зрозумілим, що радіація не знає кордонів і може загрожувати кожному.
Під час роботи у ядерному реакторі накопичуються надзвичайно радіоактивні матеріали – уламки
реакції поділу ядер Урану-235, реакції, яка використовується для одержання енергії. Ці матеріали у
великих кількостях були викинуті в атмосферу під час вибуху четвертого реактора, розсіяні на
величезних територіях і відтоді стали потужним джерелом іонізуючого випромінювання. Серед
розсіяних уламків можна знайти різноманітні ізотопи хімічних елементів, що відносяться переважно
до середини таблиці Менделєєва. Їх – понад чотири сотні видів. Із них близько 23 % – стабільні або
довго живучі ізотопи (із періодом піврозпаду, більшим 104 років). Решта – нестабільні, це так звані
радіоізотопи. Більшість із них (близько 75 % загальної кількості усіх уламків) мають малий період
піврозпаду (від 0,1 секунди до 1 року), тому за 20 років кількість цих радіонуклідів зменшилась
порівняно з початковими показниками у мільйони разів. Нарешті, вісім радіоізотопів мають періоди
піврозпаду від 2 до 90 років: Ga 73
31

85
90
125
(4,9 років), Kr36
(10,2 років), Sr38
(28,6 років), Sb51
(2,7 років),

134
137
147
151
Cs 55
(2,1 років), Cs 55
(30 років), Pm 61
(2,6 років), Sm 62
( 90 років). Двоє з них, а саме: Стронцій90 і Цезій-137 – відіграють вирішальну роль у створенні поля іонізуючого випромінювання там, де
вони розсіяні. По-перше, вони мають періоди піврозпаду сумірні з часом зміни одного покоління
людей, а тому залишатимуться фактором загрози ще принаймі для двох-трьох поколінь. Нині, через
двадцять років, згідно із законом радіоактивного розпаду, цих радіонуклідів залишилося ще досить
багато: відповідно, 52 % і 63 % (не враховуючи процеси вивітрювання та вимивання). По-друге, ці
радіонукліди відносяться до таких, які найчастіше з’являються при поділах ядер Урану-235 і на які
припадає левова частка маси уламків-радіонуклідів [1:269].
Зупинимося на деяких фізико-біологічних аспектах радіації. Прояви дії іонізуючого
випромінювання на живу біологічну тканину, а отже, і на весь організм, складні і різноманітні. Це
пов’язано з тим, що в0ідносно прості фізичні перетворення у структурних одиницях біологічної
тканини – клітинах (наприклад, іонізація макромолекул нуклеїнових кислот, білків цих клітин та ін.)
спричиняють хімічні процеси, які порушують їх біологічні функції. А це, у свою чергу, призводить до
неконтрольованих змін у живій тканині того чи іншого окремо взятого опроміненого органа, а отже, і
даного організму в цілому.
Розглянемо два найтиповіші способи дії різних видів іонізуючого випромінювання на живу
тканину. Перший – це прямий уплив іонізації на живу тканину, коли енергія іонізуючого
випромінювання поглинається безпосередньо в самих макромолекулах. Другий спосіб радіаційного
впливу – непрямий, тобто він здійснюється через "посередників", коли енергія випромінювання
поглинається низькомолекулярними сполуками або водою, що містяться в живій тканині. Це один із
найпоширеніших механізмів фізіологічної дії радіації. При цьому утворюються так звані вільні
радикали. Так називають сполуки – продукти радіолізу із ненасиченими валентностями, тобто такі,
що мають неспарені електрони. На відміну від іонів вони нейтральні, а тому можуть існувати
протягом певного часу. Наприклад, молекула води Н2О розпадається при радіолізі (дії на неї
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g-квантів) на радикал Н· із позитивною валентністю і групу ОН· – радикал із негативною
валентністю:
g + Н 2 О ® Н · +ОН ·
У присутності молекул кисню О2 вірогідне утворення також пероксиду – радикала НО2· з
негативною валентністю -3. Вільні радикали хімічно дуже активні по відношенню до оточуючої
біологічної тканини: позитивно валентні є сильними відновлювачами, а негативно валентні –
сильними окислювачами. Вони якраз і грають роль посередників, що спричиняють пошкодження
макромолекул.
Є дані, що при прямому поглинанні живою тканиною енергії в кількості всього 0,01 Дж/кг у
клітинних структурах (ядрах, цитоплазмі, мембранах і ін.) можуть відбуватися сотні тисяч
елементарних актів іонізації, що викликають численні функціональні порушення життєдіяльності
клітин. Однак не всі порушення призводять до загибелі клітин, більшість порушень мають
тимчасовий характер, і функції клітин через деякий час відновлюються [2].
А от під дією вільних радикалів змінюються молекули клітин, у яких ці радикали утворились.
Особливо небезпечним є ураження і зміна структури макромолекул, що входять до складу клітинних
ядер і відіграють важливу роль у функціонуванні клітин. Такими є, наприклад, молекули
дезирибонуклеїнової кислоти (ДНК), які відповідають, зокрема, за передачу спадкових ознак живого
організму. Пошкодження навіть незначної частини цих молекул може призвести до тяжких порушень
біологічних функцій клітин. При цьому найпоширенішими ураженнями клітин є такі: параліч клітин,
тобто часткове або повне відмирання клітини; переродження клітин, що може стати причиною
виникнення недоброякісних новоутворень; мутація генів та пошкодження хромосом і ферментів;
розладнання функцій клітини без зміни її структури.
У цілісному живому організмі різні його органи (тканини) мають неоднакову чутливість до дії
іонізуючого випромінювання. Найчутливішими є ті тканини, ураження яких найсильніше впливає на
функціонування організму. Такими є насамперед тканини, в клітинах яких відбуваються процеси
поділу та регенерації клітин. Це тканини кісткового мозку, лімфатична тканина, статеві залози,
слизова оболонка кишок і т. ін. Тканини м’язів, нервів, серця, печінки, нирок і деяких інших залоз
менш чутливі до дії радіації.
Відповідно до цього в радіаційній біології виділяють два різних види відмирання клітин –
р е п р о д у к т и в н е та і н т е р ф а з н е. Перший із цих видів відмирання відноситься до клітин,
що активно діляться. Другий може стосуватися усіх типів клітин. Репродуктивне відмирання полягає
в тому, що клітина втрачає здатність до необмеженого відтворення: її нащадки виявляються
дефектними і гинуть уже у другому чи третьому поколінні. Інтерфазне відмирання означає, що
невдовзі після опромінення гинуть самі клітини. При цьому для більшості клітин як тих, що діляться,
так і тих, що не діляться, інтерфазне відмирання наступає лише після поглинутих доз, більших ста
грей (D ³ 100 Гр ) [3:199]. Однак є винятки: статеві клітини та лімфоцити на ранніх стадіях їх
розвитку інтерфазно гинуть уже при дозах у декілька десятків грей.
Причини і закономірності репродуктивного відмирання клітин вивчено досить добре.
Встановлено, що репродуктивне відмирання клітин наступає внаслідок пошкодження макромолекул
ДНК, яке призводить до розриву однієї або обох її ниток. Це унеможливлює подальше відтворення
нормальних життєздатних клітин. Припускається, що кількість клітин N(D), що зберегли при
опроміненні репродуктивну здатність, залежить від величини поглинутої дози D. Приріст поглинутої
дози dD спричинює зменшення кількості цих клітин на величину dN(D), яка пропорційна добутку
загальної кількості опромінюваних клітин N(D) на приріст дози dD:
dN(D) = - const∙N(D)∙dD,
де коефіцієнт пропорційності позначається буквою S і називається р а д і о ч у т л и в і с т ю
цього виду клітин. Звідси можна знайти частку клітин, які зберегли репродуктивну здатність після
опромінення дозою D:
N(D)/N(0) = exp(-S∙D).
Тут N(0) і N(D) – число неушкоджених клітин до і після опромінення.
Вище наведене співвідношення дозволяє ввести ще одну характеристику, обернену до
радіочутливості клітин S – дозу D0, що зменшує частку вцілілих клітин цього виду в е разів: D0
= 1/S. Для більшості клітин, що здатні ділитися, ця доза рівна приблизно одному - двом греям: D0 »
(1.2 … 2.0) Гр.
Радіочутливість різних біологічних тканин та їх клітин залежить від ряду факторів. Одним із них є
л і н і й н а г у с т и н а і о н і з а ц і ї і – це відношення числа іонів dn, утворених зарядженою
частинкою на шляху dx, до величини цього шляху:
i = dn/dx, (см-1,мкм-1 і тд. )
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Із зростанням лінійної густини іонізації зростає й радіочутливість клітин та тканин.
Радіочутливість клітин можна при необхідності змінювати. Речовини, які збільшують
радіочутливість, називаються с е н с и б і л і з а т о р а м и. Речовини, які зменшують її, називаються
р а д і о п р о т е к т о р а м и.
До перших відносяться кисень та деякі електрон-акцепторні сполуки, дія яких аналогічна дії
кисню, але вони здатні глибше проникати в пухлини. Саме ця особливість цих сенсибілізаторів
використовується в радіотерапії пухлин.
Існують також суто хіміко-біологічні засоби зміни чутливості живих клітин і органів до радіації і
її наслідків. Установлено, що існують надійні механізми відновлення (репарації) макромолекули
ДНК, що зазнала радіаційного пошкодження. У клітині присутні хімічні сполуки, такі як, наприклад,
деякі амінокислоти, що здатні відновлювати більшість пошкоджених структурних одиниць
макромолекули ДНК, перешкоджаючи внутріклітинному кисню "фіксувати" радіаційні пошкодження.
Ті пошкодження, які не були відновлені фізико-хімічними засобами, усуваються ферментними
системами клітин. Така здатність живих клітин до самовідновлення (репарації) зумовлює їх відносну
стійкість до дії іонізуючого випромінювання. Частка невідновлених первинних пошкоджень ДНК за
звичайних умов – це декілька десятих часток відсотка.
Що стосується інтерфазної загибелі клітин, то вона спостерігається в усіх клітинах і, порівняно з
репродуктивною, має ряд особливостей. Так, наприклад, радіочутливість лімфоцитів до цього виду
пошкоджень помітно відрізняється від радіочутливості інших видів клітин. Це пояснюється тим, що
інтерфазна загибель клітини спричиняється ушкодженнями не однієї, нехай і виняткової, структури
клітини, а ушкодженням мембрани та інших її структур одночасно. Тому інтерфазна загибель
характеризується не часткою клітин, що загинули, а часом загибелі половини популяції цього виду
клітин T 1 , або середнім часом загибелі всієї популяції t 100 . Зазначимо, що ці характеристики
2

різко зменшуються зі збільшенням дози, поглинутої живою тканиною.
Стан цілісного живого організму залежить від частки ушкоджених і не відновлених популяцій
клітин окремих його органів. У першу чергу це стосується так званих критичних органів, що
відповідають за життєздатність та життєдіяльність організму. Такими є кровотворні органи (кістковий
мозок та селезінка) і органи травлення (тонкий кишечник). Саме в них присутні стовбурні клітини,
які активно діляться і стають основою утворення усіх інших клітин, що виконують життєво важливі
функції, а саме – клітин крові та клітин, відповідальних за всмоктування поживних речовин у
тонкому кишечнику(слизова оболонка). Коли чисельність стовбурних клітин внаслідок їхньої
репродуктивної загибелі стає нижчою певного сумісного з життям критичного рівня, гине весь
організм.
Ефективність дії радіації на живий організм залежить від багатьох факторів: виду іонізуючого
випромінювання; способу проникнення його до життєво важливих тканин (органів); інтенсивності
випромінювання; часу його дії на тканину тощо.
Розрізняють ураження, що зумовлені зовнішнім опроміненням організму або його частин, і
ураження, що є наслідком внутрішнього опромінення, яке спостерігається при попаданні
радіоактивних речовин до внутрішніх органів живих істот разом із їжею, водою (напоями) або при
вдиханні радіоактивних аерозолів.
Зовнішнє опромінення можливе від дії радіації двох типів: непрямо іонізуючого випромінювання,
або так званого проникаючого випромінювання (g-кванти та нейтрони), та прямо іонізуючого
випромінювання – заряджених частинок (електрони, протони, a-частинки, важкі іони).
Безпосередня іонізуюча здатність γ-квантів та нейтронів, як уже зазначалося, невелика. Тому вони
здатні проникати в тканину на значну глибину, утворюючи на своєму шляху вторинні заряджені
частинки: фотоелектрони, комптонівські електрони, електрон - позитронні пари (при опроміненні γквантами); електрони, протони, важкі іони (при опроміненні нейтронами). Внаслідок цього
опромінюваний організм вражається на значну глибину: від шкіри і підшкірних тканин до
кровотворних органів, розміщених у кістках.
Ураження шкіри і підшкірних тканин характеризується такими ознаками. Шкіра червоніє, стає
чутливішою до зовнішніх подразнень, грубшає, на ній послаблюється пігментація. Надалі настає
епіляція (випадання) волосся, яке може і не відновитися. Після тривалого (або інтенсивного
короткочасного) опромінення на шкірі можуть з’явитися пухирі, виразки, що довго не заживають,
недоброякісні пухлини тощо. Радіаційне ураження поверхні ока може викликати помутніння
кришталика (променева катаракта).
Ураження проникаючим випромінюванням кровотворних органів вносить розлад у процеси
кровотворення, внаслідок чого змінюється склад крові. Зменшується число еритроцитів, що є
переносниками кисню від легенів до всіх органів тіла. Зменшується кількість лейкоцитів, що
послаблює самозахист організму від інфекцій. Може зменшитися також число тромбоцитів, від чого
знижується здатність крові до згортання і збільшується ризик внутрішніх крововиливів.
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Опромінення статевих органів може призвести до тимчасової або постійної стерилізації
(безпліддя) та до генетичних змін, які зумовлюються мутаціями клітин, відповідальних за передачу
статевих ознак, тобто шкідливі наслідки від цих змін можуть виявитися в наступних поколіннях.
У зв’язку з цим важливим стає питання про величину нешкідливої для організму поглинутої дози
випромінювання. Тим більше, що навіть при незначних дозах існує певна ймовірність накопичення
генетичних змін від покоління до покоління в умовах постійного опромінення. Саме ця проблема
набла неабиякої гостроти і актуальності у постчорнобильську епоху для сотень тисяч мешканців, що
живуть на забруднених територіях.
Розглянемо тепер особливості ураження живих організмів при зовнішньому опроміненні
зарядженими частинками. Ці частинки левову частку своєї енергії віддають на іонізацію атомів
(молекул) тканини. Тому їх проникна здатність відносно невелика. Глибина проникнення заряджених
частинок у речовину, в тому числі і в живу тканину, або середній пробіг залежать як від питомої
іонізуючої здатності частинок, яка визначається її енергією та зарядом, так і від гальмівної здатності
атомів опромінюваної тканини. Для порівняння наведемо таблицю з даними про масовий середній
пробіг Rm у воді α - частинок, протонів і електронів при енергіях від 0,5 МеВ до 6 МеВ.
Таблиця 1
(Rm, (м2/см2) ≈ R×10-3 см)
Енергія
0,5
1
2
3
4
5
6
Частинка
протони p

0,9

2,16

6,8

13,9

23,5

35,0

48,3

α – частинки

0,11

0,17

0,28

0,43

0,60

0,83

1,11

електрони е

110

400

1000

1100

1210

1280

1320

([4], стор. 1146, 1147, 1169; таблиці 42.2; 42.3; діаграма рис. 42.2)
Із таблиці видно, що при енергіях Е<5 МеВ глибина проникнення електронів у воду не перевищує
13 мм, протонів – 350 мкм, а a-частинок – 10 мкм, відповідно. Тобто ураження живої тканини при
зовнішньому опроміненні електронами відносно невеликих енергій подібне до пошкоджень від
гамма-випромінювання: це електронні опіки шкіри і підшкірних шарів із наступними ускладненнями,
тяжкість яких залежить від величини отриманої дози. Протони невеликих енергій уражають тільки
тканину шкіри. Але високоенергійні протони (з енергіями в сотні, а то й тисячі мегаелектрон-вольт),
що одержуються на прискорювачах, можуть мати середній пробіг у тканині, який дорівнює декільком
десяткам сантиметрів.
Таблиця 2
Пробіги протонів у воді Rm (г/см2) = R (см) для енергій 10, 100, 500 МеВ.
Енергія протонів (МеВ)
Пробіг (г/см2)
Масовий пробіг протонів у водні (Н)
Масовий пробіг протонів у кисні (О)
Масовий (г/см2) (лінійний см) пробіг протонів у Н2О

10
-2

5,181×10
0,1464
0,12

100

500

3,53
8,983
7,69

54,49
133,2
114,78

Зазначимо, що пробіги, наведені в цій таблиці, розраховувалися із урахуванням того факту, що
75 % складу людського тіла припадає на два хімічні елементи – кисень(65 %) і водень(10 %)
[5:95].Тому пробіги протонів у воді, що є з’єднанням цих двох широко представлених у складі живої
тканини елементів, повинні добре корелювати при відповідних енергіях із пробігами цих частинок у
воді. Точність визначення пробігів протонів при цьому взагалі невисока: вона становить декілька
відсотків.
Пробіги a-частинок, що народжуються при a- розпадах нуклідів (їх енергії змінюються в інтервалі
0,5–10 МеВ) незначні. Вони коливаються в межах 10-4 – 10-3 см. Тому a-частинки при зовнішньому
опроміненні людини не проникають глибше інертного покрову шкіри і не викликають хворобливих
уражень. Інша справа, коли α-радіоактивний нуклід потрапляє до внутрішніх органів живого
організму і розпадається при безпосередньому контакті з тканиною. Тоді α-частинка, володіючи
великою іонізуючою здатністю, пошкоджує прилеглі клітини і викликає певні, часто не зворотні,
хіміко-біологічні і фізіологічні наслідки. Особливо це небезпечно для тканини слизової оболонки
тонких кишок та клітин кісткового мозку, які відповідають за кровотворення.
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Дещо меншою вражаючою здатністю при внутрішньому опроміненні володіють β-активні
радіонукліди. Безпосередньо іонізуючими частинками при цьому є енергійні електрони, проникна
здатність яких на порядок більша, ніж у α-частинок, а іонізуюча – на стільки ж менша.
Особливості дії іонізуючого випромінювання на живу тканину викликають необхідність
використовувати спеціальні величини-характеристики цієї дії. Такими характеристиками є наступні.
Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання (еквівалентна доза) Н – це добуток поглинутої
дози D на середній коефіцієнт якості <k> іонізуючого випромінювання в даному елементарному
об’ємі біологічної тканини стандартного складу:
H = D · <k>,
Одиницею вимірювання еквівалентної дози є 1Зв (зиверт); 1Зв = 1Дж/кг. Уживаються також
похідні одиниці: мЗв; мкЗв; і т. д.
Зазначимо, що коефіцієнт якості "k" іноді називають коефіцієнтом відносної біологічної
ефективності (ВБЕ або ОБЭ – "относительной биологической эффективности", – на російській
мові). Ефективність взаємодії з біологічною тканиною різних видів випромінювання різна. За основу
ефективності приймається взаємодія з біологічною тканиною квантів електромагнітного поля високої
енергії (g- квантів), коефіцієнт ВБЕ для яких уважається рівним одиниці. Тоді ефективність інших
видів випромінювання характеризується такими коефіцієнтами ВБЕ:
для b-променів kb »1; для a-променів ka =10; для нейтронів kn=5 (теплові нейтрони), 10 (швидкі
нейтрони), 20 (гарячі нейтрони); для протонів kр=10.
Ураховуючи різну біологічну ефективність дії різних видів іонізуючого випромінювання,
еквівалентну дозу можна подати через поглинуті дози від різних компонент цього випромінювання з
відповідними коефіцієнтами ВБЕ в такому виді:
H=Dg+Db+kaDa+kn Dn +kp Dp
Зауважимо, що поглинуті дози тут вимірюються в одиницях грей, а еквівалентна – в зиверт. Отже,
співвідношення між ними визначається коефіцієнтами ВБЕ:
1 Зв « k(ВБЕ)·1 Гр
Для характеристики інтенсивності накопичення еквівалентної дози вводиться поняття потужності
еквівалентної дози.
Потужність еквівалентної дози іонізуючого випромінювання (потужність еквівалентної
дози) H& – це відношення приросту еквівалентної дози dН за проміжок часу dt до величини цього
проміжку
dH
H& =
dt
Одиниці вимірювання потужності еквівалентної дози – це Зв/с (зиверт на секунду) та
позасистемні одиниці, такі як, наприклад, мкЗв/год (мікро-зиверт на годину) і т. д.
Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити певні висновки відносно можливої дії залишкової
радіації на людину та висловити деякі пропозиції і прогнози.
1. Небезпека зовнішнього опромінення від радіонуклідів, розсіяних свого часу на значних
територіях минула. Левова частка цих нуклідів фізично розпалася: з них утворилися стабільні або
довго живучі ізотопи, активність яких дуже мала. Внесок решти ізотопів у радіаційний фон
незначний.
2. Внаслідок вивітрювання, вимивання, дифузії в рослини і занурення в грунт залишків
радіонуклідів із середнім періодом піврозпаду, таких як Стронцій-90 та Цезій-137, залишається
небезпека внутрішнього опромінення від цих радіонуклідів при їх попаданні всередину організму з
їжею, напоями та при вдиханні забрудненого повітря. Тому ще порівняно довго (протягом одногодвох десятиліть) для населення, що мешкає у забруднених зонах, будуть актуальними чистота
продуктів харчування, води та повітря в жилих приміщеннях.
3. Значно важче з достатньою ймовірністю спрогнозувати віддалені генетичні наслідки
поглинутих доз випромінювання, одержаних ліквідаторами і населенням забруднених територій у
перші дні, тижні і місяці після аварії. Тим більше, що ці наслідки підсилюються прогресуючим
погіршенням стану довкілля, масовим застосуванням хімічних засобів догляду за рослинами в
сільському господарстві та соціально-економічними потрясіннями останніх десятиліть. У цьому
аспекті чисто фізико-технічні проблеми переростають в проблеми радіобіології та медицини. І всетаки загальний прогноз на майбутнє, на нашу думку, можна охарактеризувати як стриманооптимістичний: сподіваємося, що віддалені наслідки аварії для наших нащадків будуть не надто
серйозними.
4. Окремо слід указати, що в постчорнобильські часи на свідомість людей існує постійний
психологічний тиск, породжений страхом перед таким грізним і часто незрозумілим явищем, яким є
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радіація. А це вже проблема, до розв’язання якої слід долучитися науковцям-популяризаторам
фізико-технічних знань, учителям шкіл і викладачам вузів, а також фахівцям із медичної та соціальної
психології. Ця робота допоможе позбутися радіофобії та негативного ставлення значної частини
суспільства до цілої галузі – ядерної енергетики. Тим більше, що атомне ядро ще довго
залишатиметься основним джерелом енергії.
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Мордовец Н.Т. Двадцать лет после Чернобыля – физико-биологические аспекты.
В статье рассмотрены некоторые особенности влияния ионизирующего излучения на живую ткань
и организм человека спустя двадцать лет после Чернобыльской катастрофы. Сделаны определенные
выводы и прогнозы относительно воздействия остаточной радиации.
Mordovets M.T.Twenty years after Tshernobyl – physics-biology aspects.
The article deals with some peculiarities of ionizing radiation influence on alive tissue and
whole human organism in post-Tshernobyl times. Some conclusions and prognoses about the
rest radiation effects are drawn.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПІДСУМКИ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
МАЛАКОЛОГІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "МОЛЮСКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Вже понад 30 років на природничому факультеті Житомирського державного університету імені
Івана Франка існує малакологічна наукова школа, якою керує Стадниченко Агнеса Полікарпівна,
доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Малакологічна школа,
яка існує на природничому факультеті ЖДУ, об’єднує викладачів, аспірантів, магістрантів та
студентів. Результати різнопланових досліджень молюсків неодноразово публікувалися в наукових
виданнях (монографіях, провідних фахових журналах, наукових збірках, матеріалах наукових
конференцій різного рівня).
Вже традиційно, тричі поспіль (у 2002р., 2004 і 2006 роках), на базі Житомирського державного
університету імені Івана Франка при організаційній підтримці установ Національноі Академії Наук
України (Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту гідробіології, Інституту геологічних
наук), а також державного управління екології та природних ресурсів у Житомирській області
проводяться міжнародні наукові малакологічні конференції. ІІІ Міжнародна наукова малакологічна
конференція "Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень" відбулася в Житомирі 27-29
вересня 2006р.
Під час роботи ІІІ Міжнародної малакологічної конференції було представлено 20 науководослідних інститутів (Інститут рибного господарства Польської академії наук, Інститут зоології МОН
Республіки Казахстан, Інститут екології Вільнюського університету, ВНДІ мисливського
господарства і звіроводства імені Б.М. Житкова Російської академії наук, Інститут екології рослин і
тварин Уральського відділення РАН, Інститут геології Уфимського НЦ РАН, Інститут екологічних
проблем Півночі Уральського відділення РАН, Інститут біології моря ім. Жирмунського
Далекосхідного відділення РАН, Інститут природних ресурсів, екології і каріології Сибірського
відділення РАН, Інститут проблем екології і еволюції ім. О.М. Сєвєрцова РАН, Інститут біології
внутрішніх вод ім. І.Д. Папаніна РАН, Інститут біології Комі НЦ Уральского відділення РАН,
Інститут гідробіології Національної академії наук України, Інститут зоології ім І.І. Шмальгаузена
НАНУ, Інститут геологічних наук НАНУ, Інститут рибного господарства УААН, Інститут біології
південних морів НАНУ та його Одеська філія, Севастопольський інститут ядерної енергії і
промисловості, Інститут екології Карпат НАНУ), 3 музеї (Державний природознавчий музей НАНУ,
м. Львів, Зоологічний музей ННПМ НАНУ, м. Київ, Олтенейський державний музей, Румунія), 29
освітніх установ (Варшавський університет, Сілезький університет м. Катовіце, Технологічний
університет м. Банська Ставниця, Каунаський університет Вітаутаса, Гулістанський державний
університет, Наринський державний університет, Самаркандський державний університет,
Самаркандський
сільськогосподарський
інститут,
Білоруський
державний
університет,
Бєлгородський державний університет, Воронежський державний університет, Московський
державний університет ім. М.В. Ломоносова, Омський державний університет шляхів сполучення,
Омський державний педагогічний університет, Санкт-Петербурзький державний університет,
Самарський державний університет, Саратовський державний університет ім. М. Г. Чернишевського,
Смоленський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Львівський національний університет імені Івана Франка, Миколаївський державний аграрний
університет, Мелітопольський державний педагогічний університет, Миколаївський державний
університет, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Тернопільський
національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський
технологічний університет, Державний агроекологічний університет, м. Житомир).
Для безпосередньої участі в роботі конференції зареєструвалось 83 учасники з 9 міст України
(Київ, Житомир, Одеса, Миколаїв, Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Львів, Тернопіль), 3 міст
Росії (Бєлгород, Єкатеринбург, Самара), а також із Білорусі (м. Борисів) і Польщі (Катовіце,
Ольштин). Серед них 2 академіки, 1 член-кореспондент НАН України, 11 докторів та 34 кандидати
© Стадниченко А.П., 2006
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наук, в цілому відсоток учасників з науковими ступенями становив 54 %. На пленарних і секційних
засіданнях було заслухано 50 усних та представлено 14 стендових доповідей.
27 вересня відбулися відкриття конференції і пленарне засідання. 28 вересня працювали дві
об’єднані секції з кількох підсекцій: 1. Фауна, систематика та поширення водних молюсків; фауна,
систематика та поширення наземних молюсків; палеонтологічні дослідження молюсків; морфоанатомічні та фізіологічні особливості молюсків. 2. Екологічні дослідження в малакології;
радіоекологія і екотоксикологія молюсків; паразитологічні аспекти малакології й прикладна
малакологія.
Оргкомітет відзначає актуальність представлених матеріалів, різноплановість їх тематики,
різноманітність систематичних груп молюсків, які виступають об’єктами досліджень, високу
активність всіх учасників конференції у дискусіях. 29 вересня відбулося підведення підсумків роботи
конференції та обговорення основних проблем, перспектив та пріоритетних напрямків дослідження в
галузі малакології. У результаті узагальнення усіх пропозицій учасників конференції рекомендовано:
1. Продовжити роботу з питань вивчення складу, поширення й екології різних груп молюсків фауни
України та суміжних територій з урахуванням нових методів досліджень, та останніх результатів
вивчення систематики, проведеного вітчизняними малакологами та спеціалістами інших країн.
2. Посилити роботу щодо збереження біорізноманіття малакофауни; розробки мережі місцевих
природоохоронних територій, виявлення тих видів, що потребують охорони та упорядкування
списків національних "Червоних книг".
3. Розробляти та вдосконалювати методики розведення і культивування господарсько цінних
видів молюсків.
4. Продовжити вивчення процесів міграції, трансформації та біологічної дії на молюсків
радіонуклідів, важких металів та інших полютантів; продовжити відбір малакологічних об’єктів для
біоіндикації навколишнього середовища.
5. Продовжити вивчення інтродукованих видів молюсків та видів-вселенців.
6. Завершити систематизацію даних щодо наземної малакофауни, підготувати відповідний том
монографічної серії "Фауна України".
7. Сприяти поширенню інформації серед вітчизняних та зарубіжних спеціалістів щодо колекцій
молюсків, які зберігаються в наукових та освітніх установах, здійснювати координацію роботи та
обмін досвідом по впорядкуванню музейних колекцій молюсків.
8. Сприяти обміну інформацією щодо наукової літератури, розвитку міжнародних зв’язків та
співпраці в галузі малакології, з цією метою організувати малакологічне товариство України.
9. Вважати доцільним створити на базі Житомирського державного університету імені Івана
Франка науково-дослідну малакологічну лабораторію.
10. Доручити координаційній раді, яку було створено на конференції 2004 року, розробку питання
щодо організації малакологічного товариства, а також про термін і місце проведення наступної
малакологічної конференції.
Доктор біологічних наук, професор А. П. Стадниченко;
кандидат біологічних наук, доцент Р. К. Мельниченко;
кандидат біологічних наук, доцент Г. Є. Киричук
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ТВОРЧІСТЬ І.Я. ФРАНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ"
11-12 жовтня на базі Житомирського університету імені Івана Франка спільно з Інститутом
літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України й Київським національним університетом ім.Тараса
Шевченка в рамках святкування 150-ї річниці Івана Франка проведено Всеукраїнську наукову
конференцію "Творчість І.Я. Франка в контексті української духовності".
У роботі конференції взяли участь 60 учених із різних міст України. З вітальним словом до
учасників конференції звернувся ректор Житомирського університету професор Петро Саух. Вступне
слово виголосила проректор з наукової роботи, міжнародних і регіональних зв’язків ЖДУ професор
Олександра Дубасенюк.
Пленарні доповіді почалися виступом професора Київського національного університету Григорія
Штоня "Лицар науки"; доповідач характеризував методологічні засади наукової діяльності Івана
Франка й підкреслив їх непересічне значення для сучасної науки. Доповідь професора кафедри
української літератури ЖДУ Леоніда Монастирецького стосувалася історії замовчуваного й
нещодавно оприлюдненого твору Франка "Великі роковини". Доктор філологічних наук, професор
кафедри української літератури ЖДУ Петро Білоус у своєму виступі з’ясував питання зародження
української літератури в трактуванні Івана Франка. На пленарному засіданні прозвучала також
доповідь завідувача кафедри української літератури Тернопільського державного педагогічного
університету ім. Володимира Гнатюка, професора Миколи Ткачука, який передав бібліотеці
Житомирського університету кілька екземплярів своєї монографії "Жанрова структура прози Івана
Франка (бориславський цикл та романи з життя інтелігенції)".
У роботі чотирьох секцій взяли участь представники вузів Житомира, Дрогобича, Запоріжжя,
Івано-Франківська, Києва, Кременця, Любара, Переяслава-Хмельницького, Чернівців. Літературознавчі доповіді присвячені були питанням наукової спадщини (к.ф.н. В. Чайковська, к.ф.н. Н. Астрахан, к.ф.н. Б. Білоус), поетики художніх творів Івана Франка (к.ф.н. Г. Сабат, к.ф.н. Г. Левченко,
А. Ватульєва), синергетичного вивчення (к.ф.н. М. Карп’юк), зв’язків творчості письменника з
фольклором (к.ф.н. Л. Бондарчук, М. Масловська, С. Лотоцька, К. Бойко), Біблією (к.ф.н. Т. Головань) або давньою літературою (асп. М. Вишина, Н. Лютко). Прозвучали доповіді про значення
діяльності Франка для українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття
(к.ф.н. В. Башманівський, к.ф.н. С. Чернюк), присвячені питанням перекладів (асп. І. Спатар, Я. Павлюк, А.М. Шевчук). Частина виступів мали методичний (проф. С. Пультер, к.ф.н. Л. Овдійчук,
к.п.н. О. Березюк, к.ф.н. Н. Білоус, к.ф.н. І. Голубовська, Т. Алєксєєва) або компаративний характер
(асп. І. Комінярська, асп. А. Маєвський, асп. В. Василюк, Т. Клименко).
На засіданні мовознавчої секції були представлені доповіді про мовознавчу спадщину
(к.ф.н. В. Мойсієнко, к.ф.н. Г. Гримашевич, Н. Янчук), стилістичні й текстознавчі характеристики
творів Івана Франка (к.ф.н. Г. Конторчук, к.ф.н. М. Шевчук, к.ф.н. Г. Доброльожа, к.п.н. Г. Грибан,
Н. Зелінська, С. Гаврилюк).
На засіданні секції "Творчість І.Франка у світлі філософських, психологічних, громадськополітичних проблем" під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Олександра Музики й
кандидата історичних наук, доцента Івана Ярмошика були представлені доповіді, що стосувалися як
історіографічної спадщини Івана Франка (к.іст.н. І. Ярмошик, к.іст.н. П. Натикач, к.іст.н. А. Падалко),
так і філософської (к.філос.н. М. Козловець, асп. Н. Сангаєвська). Прозвучали доповіді про
журналістську й громадську роботу Івана Франка (к.ф.н. А. Близнюк, асп. П. Опанащук,
І. Василевич), також були доповіді про психологічні аспекти розвитку обдарованості в творах
письменника (к.психол.наук О. Музика) й доповідь Володимира Білобровця, в якій ім’я Івана Франка
розглядається в контексті історії Житомирського університету, висвітлені франкознавчі традиції вузу.
12 жовтня пройшов круглий стіл за результатами конференції "Третє прочитання". У прийнятій
резолюції поданий список редколегії, що буде займатися виданням матеріалів конференції.
У рамках конференції к.п.н. Лілія Овдійчук презентувала книгу "І.Франко. Повісті та оповідання",
видану Рівненським міським об’єднанням товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. Членкореспондент НАН України, зав. відділом теорії літератури Інституту літератури, доктор
філологічних наук Тамара Гундорова провела лекцію-презентацію "Невідомий – Франко у
ХХІ столітті", яку з захопленням слухали не лише учасники конференції, але й викладачі та студенти
філологічного факультету.
Сьогодні зрозуміло, що для адекватної оцінки й найповнішого використання творчу, наукову
спадщину Івана Франка потрібно вивчати з погляду різних наук. Підтримавши франкознавчі традиції
університету, конференція досягла сучасної мети й стала динамічним святом наукової думки.
Кандидат філологічних наук, доцент С.Л. Чернюк
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЛЮДИНА І КОСМОС"
18-20 жовтня 2006 року відбулася IV міжнародна науково-практична конференція "Людина і
космос", присвячена 100-річчю з дня народження академіка С.П. Корольова.
18 жовтня було проведено пленарне засідання в Житомирській обласній державній
телерадіокомпанії, в якому брали участь викладачі й студенти Житомирського державного
університету імені Івана Франка. 19-20 жовтня на базі Житомирського державного університету імені
Івана Франка відбулися секційні засідання та круглий стіл "Соціальний статус космічної діяльності у
сучасному суспільстві: імідж, ідеологія, пропаганда, популяризація, освіта".
У конференції взяло участь 112 чоловік, серед них представники Москви, Калуги, Самари, СанктПетербурга, Києва, Дніпропетровська, Харкова, Полтави, Сімферополя.
На конференції працювало 4 секції, було заслухано 48 доповідей та ряд наукових повідомлень і
виступів.
Лейтмотивом конференції стало: "Необхідність зміцнення соціального статусу космічної
діяльності, розуміння широкою громадськістю завдань, цілей і гуманітарних імперативів розвитку
космонавтики".
У процесі роботи конференції було вироблено наступні положення:
- життєва необхідність участі України в масштабних міжнародних проектах із використанням
конкурентної переваги для підтримки й розвитку науково-технічного потенціалу ракетно-космічної
галузі;
- підтримка досліджень в області гуманітарних і соціальних проблем космонавтики, розвиток
міждисциплінарних системних досліджень;
- заохочення й мотивація практичної педагогічної й виховної діяльності з метою формування
основ планетарного мислення;
- об'єднання зусиль вищих навчальних закладів у створенні науково-популярного журналу, а
також наукового видання, де розглядалися б гуманітарні й соціальні питання;
- рекомендація до публікації в наукових журналах ряду виступів молодих учених у сфері
космічної діяльності;
- розвиток зв'язків у сфері музеїв авіації й космонавтики (конференція підтримує ідею
створення Української асоціації музеїв авіації й космонавтики й рекомендує створення робочої
групи, куди ввійдуть представники Національного космічного агентства, Національного авіаційного
університету, Музею космонавтики ім. С.П. Корольова й ін. для розробки конкретних пропозицій по
створенню Асоціації).
Доктор філософських наук, професор П.Ю. Саух
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

26 вересня 2006 року на засіданні вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН
України відбувся захист дисертації Мойсієнка Віктора Михайловича "Північне наріччя
української мови в XVI-XVII ст. Фонетика" на здобуття наукового ступеня доктора філологічних
наук. Науковий консультант − член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор
Німчук Василь Васильович, директор Інституту української мови НАН України.
5 жовтня 2006 року на засіданні вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного
виховання і спорту України відбувся захист дисертації Ахметова Рустама Фагимовича "Теоретикометодичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісносилових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту)" на здобуття наукового
ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту. Науковий консультант − доктор педагогічних
наук, професор Волков Леонід Вікторович, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
2 березня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському
національному лінгвістичному університеті відбувся захист дисертації Горобченко Наталії
Володимирівни "Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення
(початковий ступінь)" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Науковий
керівник − доктор педагогічних наук, професор Ніколаєва Софія Юріївна, Київський національний
лінгвістичний університет, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов.
22 березня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.02 в Інституті педагогіки
АПН України відбувся захист дисертації Халіна Валерія Володимировича "Розвиток художнього
сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення
української літератури" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Науковий
керівник − доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Волошина Ніла
Йосипівна, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки АПН України.
7 червня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна відбувся захист дисертації Маліновського Едуарда
Феліксовича "Когнітивні, прагматичні та стилістичні характеристики простого контактного
повтору в англомовному дискурсі" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Наукові керівники − доктор філологічних наук, професор Квеселевич Дмитро Іванович, кандидат
філологічних наук, доцент Сингаївські Ангеліна Володимирівна, Житомирський державний
університет імені Івана Франка, завідувач кафедри англійської філології.
28 квітня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся захист дисертації Жуковського
Олександра Івановича "Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки
ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток" на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук. Науковий керівник − доктор історичних наук, професор Курило
Володимир Михайлович, Київський національний лінгвістичний університет, кафедра історії України
та зарубіжних країн, професор.
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16 травня 2006 року на засіданні вченої ради Д 26.206.01 Інституту математики НАН України
відбувся захист дисертації Таргонського Андрія Леонідовича "Екстремальні задачі теорії
однолистих функцій" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Науковий керівник − кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Бахтін
Олександр Костянтинович, Інститут математики НАН України, старший науковий співробітник
відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу.
26 жовтня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Харитона Ігора
Миколайовича "Феномен духовної музики в українській православній традиції " на здобуття
наукового ступеня кандидата філософських наук. Науковий керівник − доктор філософських наук,
професор Саух Петро Юрійович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, ректор.
27 жовтня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 при Інституті зоології
імені І.І. Шмальгаузена НАН України відбувся захист дисертації Першко Ірини Олександрівни
"Систематична структура родин Bithynidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda:
Pectinibranchia) за результатами конхіологічних, анатомічних та кардіологічних досліджень" на
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Науковий керівник − доктор біологічних
наук, професор Стадниченко Агнесса Полікарпівна, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, завідувач кафедри зоології.
15 листопада 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся захист дисертації Загурської Інни
Станіславівни "Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці" на здобуття
наукового ступеня кандидата психологічних наук. Науковий керівник – кандидат психологічних наук,
доцент Музика Олександр Леонідович, Житомирський державний університет імені Івана Франка,
декан соціально-психологічного факультету .
23 листопада 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 при Інституті зоології
імені І.І. Шмальгаузена НАН України відбувся захист дисертації Гарбар Діани Анатоліївни
"Генетична структура, морфологічні та кардіологічні особливості роду Planorbarius
(Gastropoda, Pulmonata, Bulinsdae) фауни України" на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук. Науковий керівник − доктор біологічних наук, професор Стадниченко Агнесса
Полікарпівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри зоології.
13 грудня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.10 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації Чернюк Олександра
Сергійовича "Взаємодія GaSb та GaAs з водними розчинами HNO3 —HHal—органічна кислота"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. Науковий керівник – доктор хімічних наук,
професор, вчений секретар Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України
Томашик Василь Миколайович.
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" 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:
Мова рукопису - українська.
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
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor 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:
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.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення - 0,25 др. арк.
рецензія - 0,3 др. арк.
хроніка - 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
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Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з
методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у
видавничий відділ університету Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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