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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті подано визначення поняття справедливості та її видів, акцентується увага на
неоднозначному тлумаченні цієї категорії. Простежується процес реалізації принципів
справедливості в різні історичні епохи. При цьому враховується характер політичних і суспільних
устроїв. Розглянуто основні принципи нових підходів до теоретичного осмислення і практичного
втілення принципів справедливості на прикладі концепції Дж. Ролза.
Майбутнє як єдність належного й бажаного не мислиме без справедливості. Віра в її торжество є
неодмінною передумовою високоморального способу життя людини. Правда, ця віра повинна
ґрунтуватися на знанні природи й сутності справедливості.
"Справедливість – загальне
співвідношення цінностей, благ між собою і конкретний розподіл їх між індивідами, належний
порядок людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини і її невід’ємні права"
[1: 52].
У буденній свідомості справедливість розуміють як щось само собою зрозуміле. Проте при
спробах потрактувати це поняття виникали певні труднощі. Основна з них полягає в конкретноісторичному характері справедливості, на що звернув увагу шотландський філософ, історик,
економіст, публіцист Дейвід Юм (1711-1776), який розглядав справедливість як штучну чесноту на
відміну від інших – природних. Зрозуміло, що конкретно-історичний характер розуміння
справедливості потрібно враховувати, проте абсолютизація мінливого характеру розуміння
справедливості не виправдана, оскільки веде до релятивізму чи навіть нігілізму.
Під поняттям "справедливість", як правило, розуміють порядок співжиття людей, який відповідає
гуманістичним уявленням про природу і сутність людини та її невід’ємні права, про гармонійне
узгодження потреб та інтересів особистості, суспільства й людства. На відміну від понять "благо"
(все, що має для людини позитивне значення) й "антиблаго", зокрема "добро" і "зло", за допомогою
яких оцінюють окремі явища, взяті самі по собі, "справедливість" характеризує співвідношення двох
чи більше явищ із погляду розподілу благ і антиблаг між людьми. Справедливість передбачає
відповідність між практичною роллю різних індивідів у житті суспільства та їх становищем, між їх
правами й обов’язками, діяльністю й винагородою, реальними заслугами та їх громадським
визнанням, між злочином і покаранням. Вона одночасно визначає відносини між людьми з приводу їх
взаємних обов’язків і з приводу розподілу матеріальних та духовних благ, створених спільними
зусиллями.
Поняття "справедливість" виходить за межі етики. Проблема справедливості в її моральному сенсі
виникає тоді, коли індивід замислюється, чи повинен він дотримуватися вимог моралі в умовах, коли
інші люди часто нехтують ними, і наскільки це справедливо.
Справедливість як самостійна владна сила діє відповідно до характеру вчинку, абстрагуючись від
будь-яких особистісних симпатій чи антипатій. Напевно, тому богиню правосуддя Феміду
зображують в образі жінки, очі якої зав’язані, а в руках ваги (терези). Вона зважує добро і зло
наосліп, прагнучи, щоб жодна пристрасть не схитнула чаші терезів. У справедливості є й момент
умовності, який помітили прибічники доктрини суспільного договору.
Сфера застосування поняття "справедливість" охоплює різні галузі: політичні та економічні
системи, закони, соціальні інститути, міждержавні відносини, оцінки, судження, установки, рішення,
вчинки, життєві позиції людей і навіть розподіл везіння і невдач.
У класовому суспільстві "справедливість" є поняттям не лише моральної, а й політичної та
правової свідомості, оскільки розподіл благ та антиблаг належить до компетенції держави. Поняття
справедливості застосовують і щодо людей. Справедливими вважають тих, хто дотримується
правових і моральних норм, свого слова, виконує свої обов’язки, відповідає добром на добро, а
несправедливими – тих, хто чинить свавілля, порушує права людей, не пам’ятає зробленого їм добра
тощо.
© Тофтул М.Г., Шмат Р.П., 2007
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Спочатку розуміння справедливості полягало у визнанні незаперечності норм первісного
суспільства. Бути справедливим означало дотримуватися загальноприйнятого порядку. Іншими
словами, справедливість у той час ототожнювалася з владою звичаю.
Якщо взяти за основу поділу мотиваційні спонуки, то слід розрізняти відплатну і розподільчу
справедливість. Відплатна справедливість вимагає дотримання відповідності покарання людини за
вчинений нею злочин. Така норма зафіксована, зокрема у висловлюванні: "Життя за життя, око за
око, зуб за зуб" (правило тальйону, згідно з яким помста за кривду не повинна перевищувати завданої
шкоди). Головною її формою був інститут родової помсти. Розподільча справедливість передбачала
однаковий розподіл благ і відповідальності кожному члену спільноти або пропорційний до його дій,
значущості тощо. Враховуючи вищесказане, виокремлюють зрівняльну й пропорційно-розподільчу
справедливість. Згідно з принципами зрівняльної справедливості всі члени роду, племені одержували
рівну долю добутого спільними зусиллями на полюванні або зібраного в лісі чи полі. Таке розуміння
(і дотримання) справедливості було необхідною умовою виживання людей за умови дефіциту засобів
існування. Прояви зрівняльної справедливості (а тим більше – бажання жити за такими принципами)
простежуються в усі історичні епохи. Це виявлялося (і виявляється) в схильності до "зрівнялівки" і в
негативному ставленні до заможних людей незалежно від того, як вони здобули свої блага.
З виникненням класів і держави з’являються писані закони, право, що претендують на статус
справжньої, об’єктивної справедливості. Наслідком цього була заміна зрівняльної справедливості
пропорційно-розподільчою, для якої характерні диференційований рівень відповідальності під час
виконання різних робіт і диференційований розподіл благ. Таке розуміння справедливості й
дотримання її принципів стало рушійною силою прогресу суспільства. Правда, у класовому
суспільстві панівні верстви мають змогу порушувати принципи такого виду справедливості, тобто
чинити несправедливість, відбираючи результати праці в трудящих, вдаючись до економічних і
позаекономічних (силових) засобів. Уся історія класового суспільства є історією боротьби знедолених
верств за справедливість. Внаслідок цієї боротьби держави класового суспільства поступово
перетворювалися зі знаряддя пригнічення одного класу іншим на політичну організацію, яка прагне
узгодити інтереси різних соціальних і національних верств суспільства. Важливий внесок у цей
процес зробила буржуазія, зруйнувавши феодальний лад і поставивши на його місце свободу
приватної власності, правову незалежність і політичну рівність людей. Юридичні уявлення про
справедливість стають домінуючими. Проте рівень дотримання принципів справедливості в
буржуазному суспільстві у визначальній мірі залежить від рівня розвитку демократії в буржуазній
державі, тому проблема справедливості залишається актуальною і в буржуазних країнах. Адже і в
сучасних державах (навіть демократичних) одні люди розкошують, а інші – бідують, а іноді й
умирають від голоду.
Розвиток цивілізації, нові виклики людству потребують постійного оновлення концепції
справедливості. Не є випадковим те, що проблема справедливості перебуває в центрі уваги західних
соціологів і етиків. Тезисно розглянемо основні принципи концепції справедливості американського
соціолога, філософа Джона Ролза (1921-2002).
По-перше, справедливість, на думку Дж. Ролза, є головною чеснотою суспільних інститутів
подібно до того, як істина є головною чеснотою наукових систем. Якщо теорія хибна, то за будь-яких
умов її слід відкинути чи переглянути. Це стосується й державних законів та суспільних інститутів,
якщо вони несправедливі. По-друге, кожен індивід, за Дж. Ролзом, має право на недоторканість, яку
не може ігнорувати навіть найблагополучніше суспільство. Справедливість не допускає й думки про
те, що несвобода одних людей може бути виправданням найбільшого розкошування інших навіть за
умови, що останні становлять більшість. Справедливість не сумісна з принесенням у жертву інтересів
одних людей інтересам інших. У справедливому суспільстві рівна свобода громадян розцінєються як
щось завчасно встановлене. Щоправда, гарантовані справедливістю права не можуть бути предметом
політичних спекуляцій або чисто кількісного підрахунку суспільних інтересів. Єдине, що
виправдовує застосування хибної теорії – відсутність кращої. Точно так і несправедливість стає
терпимою лише тоді, коли вона є умовою уникнення ще більшої несправедливості.
Обґрунтовуючи своє розуміння принципів справедливості, Дж. Ролз зазначає, що суспільство є в
більшій чи меншій мірі самодостатньою спілкою індивідів, які у своїх стосунках визнають певні
правила поведінки обов’язковими. І не тільки визнають, а й діють переважно у відповідності з ними.
Ці правила визначають систему взаємодії, розраховану на досягнення благ усіма тими, хто бере в ній
участь, проте для суспільства в рівній мірі типовість і тотожність інтересів існує до того часу, поки
соціальна взаємодія дає можливість для кращого життя в порівнянні з тим, як би вони жили лише за
рахунок власних індивідуальних зусиль. Конфлікт інтересів відбувається тоді, коли індивіди стають
небайдужими до більших благ, створених і розподілених їх спілкою, оскільки кожний із них віддає
перевагу більшим благам. Вибір із числа різних суспільних устроїв передбачає такий набір
принципів, який визначив би основи розподілу, що ґрунтувався б на належних розподільчих
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відносинах для створення вихідної згоди. Ці принципи є принципами соціальної справедливості,
оскільки саме вони забезпечують спосіб визначення прав і обов’язків найважливіших суспільних
інститутів. Вони також встановлюють порядок розподілу вигод і тягот суспільної співпраці.
Суспільство, на думку Дж. Ролза, тоді добре організоване, коли воно не тільки створене для
надання благ людям, але й коли воно ефективно само розвивається завдяки концепції справедливості.
У такому суспільстві кожний громадянин знає (і визнає за належне), що всі інші члени суспільства
визнають і приймають одні й ті ж принципи справедливості. Зважаючи на недоліки принципу рівних
можливостей і враховуючи позитивний аспект принципу рівних результатів, Дж. Ролз узяв за основу
концепції соціальної справедливості два різних принципи: 1) "Кожна особа повинна мати рівне право
на щонайширший план рівних основних свобод, і цей план має бути сумісним із подібною схемою
свобод для інших" [2:60]. Цей принцип передбачає рівність у володінні всіма базовими правами.
2) "Соціальні й економічні нерівності слід залагоджувати таким чином, щоб а) можна було
розсудково сподіватися на їхню корисність для кожного й б) вони пов'язувалися з відкритими для всіх
посадами й постами" [2:60]. За цим принципом допускається соціальна й економічна нерівність,
наприклад, у достатку та владі.
Оцінити реалістичність концепції справедливості Дж. Ролза чи спростувати її здійсненність
непросто. Незаперечним є те, що проблема справедливості ще не розв’язана навіть у
найдемократичніших сучасних державах. Нині західні соціологи та етики щиро переймаються цією
проблемою. Прикладом може бути гуманістична теорія справедливості Дж. Ролза, ознайомлення з
якою дає можливість переконатися в упередженості догм комуністичної ідеології про реакційність
буржуазної соціології й етики.
Труднощі реалізації принципу справедливості в державах із ринковою економікою є для нас
винятково актуальними, оскільки наша держава взяла курс на формування ринкової економічної
моделі. Праці Дж. Ролза, та інших сучасних соціологів, які займаються проблемою справедливості,
свідчать про те, що вона до цих пір залишається в центрі уваги навіть у найдемократичніших
державах світу. В умовах становлення сучасної української держави проблема справедливості
набуває виняткової ваги. Необхідною передумовою її розв’язання є з’ясування сутності
справедливості в умовах сучасного українського суспільства, а реалізація цієї проблеми перебуває в
залежності від узгодженої роботи трьох гілок влади нашої держави.
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Тофтул М.Г., Шмат Р.П. Проблема справедливости: этический аспект.
В статье представлено определение понятия справедливости и ее видов, акцентируется
внимание на неоднозначном истолковании этой категории. Прослеживается процес реализации
принципов справедливости в разные исторические эпохи. При этом учитывается характер
политических и общественных строев. Рассматриваются основные принципы новых подходов к
теоретическому осмыслению и практическому воплощению принципов справедливости на
примере концепции Дж. Ролза.
Toftul M.G., Shmat R.P. The Problem of justice: ethical aspect.
The article deals with the definition of justice and its kinds, emphasizing this category contradictory
interpretation. The process of justice principles realization in different historical epochs is investigated. Thus
the political and public systems character is taken into account. The main principles of the approaches to
justice principles theoretical understanding and practical implementation are considered on the example of
the John Rawls’s conception.
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ГЕНЕАЛОГІЯ КОНЦЕПЦІЇ НАПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯ В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ЗРІЗІ
КАЛЬВІНІСТСЬКОГО ВІРОСПОВІДАННЯ
Аналізуються витоки, специфіка змісту й значення концепції напередвизначення під кутом зору
класичної європейської філософії та її історична трансформація в систему кальвіністського
віровчення.
Новітній Україні властиві процеси духовного відродження через становлення державно-церковних
відносин. Із реабілітацією української державності відбувається активізація релігійного життя,
відновлення багатьох християнських конфесій. За спостереженнями А. Колодного, "загальною
тенденцією у розвитку сучасного християнства є його протестантизація" як "процес зростання в
конфесіях прагнення до все більш свідомого осягнення змісту християнського вчення і поступового
спрощення обрядової символіки і практики" [1: 302-311]. Про збільшення впливу протестантських
організацій на суспільну свідомість українців вказує статистика кількісного та якісного складу
деномінацій згадуваної третьої гілки християнства, що актуалізує дослідження сутності
протестантських концепцій, серед яких виділимо вчення про напередвизначення, його генезис та
інтерпретації в межах протестантського та кальвіністського віровчення.
Доктринальну сутність кальвінізму в загально протестантському аспекті осмислювали В. Дільтей,
Д. Моррей, Д. Воленховен, Т. Уідроу, Г. Мітер, Л. Беркоф. Учення про напередвизначення в контексті
функціонування ідеї про мирський аскетизм досліджували П. Хелм, Л. Боетнер, Ф. Беттелс. Серед
вітчизняних науковців вагомі доробки В. Любащенко стосовно світоглядно-доктринальних
особливостей протестантизму в Україні й кальвінізму, антропологічні та еклезіологічні теорії якого
виокремили його серед ранніх протестантських течій і уможливили діяльність та поширення
релігійно-культової практики представників реформатської церкви в новітню добу. Помітний вклад у
вивченні означеної теми А. Гуревича і М. Булатова, які прослідкували генезу поняття свободи,
зіставляючи її з визначенням необхідності та напередвизначення в історичному зрізі європейської
філософії. Важливі дослідження догмату напередвизначення Р. Соловія, який розглядає його як
результат інтерпретації вчення Ж. Кальвіна про повне всевладдя Бога.
Отже, аналіз літератури, стосовної концепції напередвизначення, свідчить про потребу окремого
цілісного дослідження цього вчення на тлі соціокультурного та історичного розвитку європейської
філософії та осмислення інтерпретації поглядів на догмат напередвизначення в протестантському, а в
більшій мірі реформатському віровченні.
Із збільшенням часового дистанціювання поступово втрачається первинна сутність певних понять
і дедалі необхіднішим стає тлумачення окремих богословських термінів. У процесі змін релігійних
поглядів та систем значення слів набуває нових відтінків, залежних від просторово-часового формату
соціуму. Освоєння проблематики напередвизначення потребує з’ясування змісту самого терміна,
еволюції поглядів, меж застосування та його сутності в контексті християнського та реформатського
віровчення.
Витоки проблеми напередвизначення сягають античної культури, котрій властивий зв’язок
необхідності та свободи при домінуванні необхідності. В античній міфології та філософії
напередвизначення існує як явище й не використовується як самодостатнє поняття, а ототожнюється з
термінами "доля", "рок", "необхідність". За О. Лосєвим, антична необхідність – це доля, за межі якої
неможливо вийти і без якої неможливо обійтись. Наперед визначена доля невідома й вища за людину,
яка через це вирішує чинити за своїм вибором, що в цілому характеризує античну культуру як
"абсолютизм фаталістично-героїчного космологізму" [2: 158-159].
У міфологічному світорозумінні сформувалася проблема долі, (року), причому ці поняття
ототожнювалися з поняттям необхідності. Від долі залежали боги й вона передбачала існування
випадковостей, прирівняних до необхідності. Через призму філософського світогляду інтерпретація
понять долі або необхідності акумулює загальні інтенції стосовно людини й всього космосу як
взаємодії природних, абстрактних начал, та поступовий відхід від міфологічної зорієнтованості до
раціональних форм пізнання й поняттєвого осмислення буття.
Мислителі ранньої класики, починаючи сумніватися в обґрунтованості міфологічно-образного
світосприйняття, з якого виникла філософія, здійснюють поступовий перехід від нього до узгодження
духовного світу людини та здатності до філософської рефлексії, що вплинула на проекції
напередвизначення. Перше використання поняття необхідності зустрічається у вченні Фалеса, який
абсолют тлумачив як чуттєво-матеріальний космос, а "найсильніше з усього – необхідність, бо вона
перемагає всіх" [10:96]. За Гераклітом, періодичне народження та згоряння єдиного космосу протягом
© Стасюк Л.О., 2007
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вічності відбувається згідно з долею, що все наперед визначає і тотожна необхідності. Сутність долі в
пронизуючому субстанцію Всесвіту логосі (розумі), який і є долею та який "створює суще із
протилежних прагнень" [3: 56].
На відміну від Геракліта, що пояснював свободу, отриману людиною з народження, відповідно до
природи, Демокріт заперечував присутність у природі свободи, яка є винятково людським витвором.
Геракліт, як і пізніше Платон, розглядав свободу через суспільні закони, які віддзеркалюють
монолітний божественний закон, свобода негативно співвідноситься з необхідністю або долею, що, як
і Бог, стосуються всього світу.
Атомісти, не погоджуючись із ідеалістичним трактуванням необхідності, що передбачає
розумного першозасновника Всесвіту, заперечували присутність творця, розумно керуючого світом,
трактували явища тільки причинами та проголошували випадковість безальтернативним різновидом
необхідності, через яку відбуваються всі процеси природи. Левкіпп акцентував, що все діється на
якійсь підставі, з необхідності й з причини, яка, на противагу міфологічних нерозумних причин,
конструктивує розумні прояви.
Діоген Лаертський у праці "Про життя, вчення і вислови відомих філософів" перераховує
багаточисленні твори Демокріта, серед яких трактат "Великий світоустрій", базований на
атомістичній теорії як стрижні космогенезу. Одна з основних думок цього трактату полягає в тому,
що через неоднакову щільність атомів у момент їхнього скупчення в певній частині простору вони,
зіштовхуючись, утворюють вихор. Демокріт, за цитованим свідченням його поглядів Діогена
Лаертського, вважав, що все відбувається з необхідності, тому що причиною виникнення всього є
вихор, який філософ називає необхідністю.
Антропологічний вектор філософського дослідження Демокріта фундаментується на ототожненні
макрокосмосу з мікрокосмосом – людиною, смертні тіло й душа, як лігвище долі, якої складаються з
атомів як об’єктивних першооснов буття, залежних від необхідності. Філософський фаталізм
атомістів, які спростовують міфологічну напередвизначеність, виражається нормативацією теорії про
одиничне, яке через необхідність рефлексує інше одиничне. Таким чином, напередвизначеність у
Демокріта набуває найвиразнішого вияву через повне заперечення існування випадковості та
панування необхідності, зведеної до причинності.
Пошуки атараксії як свободи від душевних і тілесних страждань ставили за мету Епікур, його
послідовники, а також представники школи стоїцизму та скептицизму. Всі події та явища, що мають
місце у світі стоїків, здійснюються доцільно й відповідно до необхідності або долі, тотожній Логосу,
образне значення якого вони перейняли в Геракліта. Світовий діяльний вогонь, з якого складається
сферичний всесвіт-Бог, наповнений розумом (з латинської мови перекладають як провидіння), що
направляє і творить. Так стоїки визначають ціле, назване Гераклітом єдиним, і обґрунтовують його
добродіяльну розумну природу як провидіння, що не припускає виправдань і скарг людей щодо долі,
оскільки виправдання міститься в самій природі, а все відбувається згідно з вищим беззаперечним
задумом. У світі відсутня свобода, оскільки в ньому немає пустоти, а певні прояви свободи – це
помилки, самочинство, бо доля керує всіма людьми незалежно від їхнього бажання, але до тих, хто її
визнає, вона прихильна. Як зазначав Клеанф "того, хто бажає, доля веде, того, хто не бажає, –
волочить" [4: 214].
Якщо, за Демокрітом, у виключно детермінованому світі присутня лише необхідність, що слідує із
прямолінійного руху якісно індиферентних атомів, то Епікур припускає можливість спонтанного
відхилення атома від визначеної траєкторії. Розвинувши природознавчий та етичний бік атомістичної
філософії Демокріта, він обґрунтовує мінімалізовану свободу найвищої істоти − людини, тотожні
душа й тіло якої складаються з атомів, що інколи самовільно порушують, тобто відхиляються від
встановленого прямолінійного напрямку руху. Визначаючи необхідність як нещастя для людей, він
заперечує її. "Хто каже, що все відбувається внаслідок необхідності, той не може зробити ніякого
закиду тому, хто твердить, що все відбувається не внаслідок необхідності, бо стверджує, що це
відбувається саме завдяки необхідності" [4: 203].
Проблему співвідношення необхідності та свободи до Епікура досліджували Платон, Арістотель,
який погоджувався з думкою й інших античних мислителів, що "необхідність невмолима, бо вона іде
всупереч руху, котрий здійснюється за власним рішенням і відповідно до здорового міркування" [5:
319]. Ці філософи дійшли до твердження про взємовиключення свободи й необхідності. Арістотель
виразно протиставив об’єктивну необхідність і свободу як розмірене підкорення законам (сам термін
"свобода" він не використовує, наголошуючи на свідомому виборі), а обмеженість у розумінні
свободи спричиняє суспільний вектор її застосування. У "Метафізиці" філософ, заперечуючи
напередвизначення (за Арітотелем це доля, необхідність), солідаризується з атомістами, що все має
причину. У теорії подвійної причинності він виводить цільову причину, від якої залежать майже
тотожні випадкове й спонтанне (довільне), відмінні лише за видом і родом.
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Арістотель, розглядаючи призначення людини як деяке життя, "а життя – це діяльність душі і
вчинки за участю розсуду" [6: 29], вказує на мінливість долі, котру краще й пристойніше
переноситиме чеснотлива людина, душа якої здійснює свідомий вибір. У етиці Епікура смислове
навантаження вибору як чогось залежного від людини аналогічне концепції Арістотеля щодо рішення
як свідомого вибору.
Світом і людьми, за Платоном, управляє Бог, доля як "шлях від невідомого до невідомого" [4: 135]
і мистецтво відповідальне за діяльність, свободу і волю. Буття людини як випадковість він розглядає
у контексті необхідності законів як абсолютного розуму, обумовленого недосконалістю людини й
залежністю від історичних подій.
Із вченням про божественне напередвизначення пов’язаний монотеїзм як генеральний прояв
середньовічної філософії. Креаціонізм як світогляд середньовіччя, централізуючи ідею
трансцендентного Бога, інноваціює предмет філософування й поряд із креаціонізмом переплітається
із вченням про напередвизначення. З одного боку, індивід як невід’ємний елемент і пасивний
спостерігач історичного розвитку людства й власної долі живе відповідно до Божого закону, що
встановлює порядок космосу й номосу (соціуму) та оснований на особистісному відношенні Бога до
людини. З іншого боку, християнська світоглядна парадигма, виявляючи духовний вимір буття й
людини як тілесно-духовної істоти, створеної за подобою й образом Божим, продукує в Біблії
питання свободи, пов’язане зі слідуванням заповідям Христовим. На думку богословів, Бог створив
перших людей вільними й обмежив їх вчинки лише однією забороною, не прогнозоване Богом
ігнорування якої консервує ознаку першої свободи в історії людства згідно з християнським
віровченням.
Проблема напередвизначення в богословській літературі часто висвітлюється через використання
термінів "Божественний промисел", "Боже провидіння", "напередпризначення", "предестинація"
тощо, смислові навантаження яких мають специфічні варіації, залежні від конфесійної спрямованості
творів.
Ієронім у трактаті "Розмова про Пелагіїн" вказує, що з Божою допомогою людина займається не
зовсім праведною світською діяльністю та праведними божественними справами, охопленими
питаннями віри, яка вільно вибирається, але поштовхи людської волі завжди спрямовані
Божественним промислом. У Короткому Катехізисі Реформатських і Пресвітеріанських Церков Боже
провидіння роз’яснюється як найсвятіше, наймудріше, наймогутніше божественне керування діями
всього живого. Всеохоплюючий діапазон поширення промислу Божого, згідно з догматами
православного катехізису, виражає, порівняно з реформатськими настановами, пом’якшені описи
втручання всемогутнього, премудрого Бога, який "зберігає буття й сили всього створеного, направляє
їх до благих цілей, всякому добру сприяє, а створене через віддалення від добра зло присікає чи
виправляє й повертає до добрих намірів" [1: 53].
У вченні Августина про напередвизначеність епіцентром внутрішніх переживань людини
постають її духовні пошуки істини та переживання моментів індивідуального ставлення до Бога, який
передвизначив вибраних до спасіння й наділив їх своєю благодаттю. Людина повинна прагнути до
пізнання себе, оскільки саме у внутрішній людині, у її безсмертній душі криється істина й образ Бога,
від якого повністю залежна душа.
Розглядаючи співвідношення напередвизначення (Божественного промислу) та волі людини, у
філософії Августина прослідковуються суперечливі орієнтири. Людина без Божої благодаті, що
направляє на добро, не може позбутися гріховних спонук, але "непідвласне людині те, що приходить
їй у голову" [7: 19], а гріхи та зіпсутість натури людської, за Августином, Божественне провидіння
виправляє й вирівнює війнами.
Догматична константа Августина про передвизначеність до спасіння, а не визначеність до загибелі
не визнавала ортодоксальним католицька церква й у ІХ ст. стихійно засуджувала, наполягаючи на
постулаті про спасіння через регламентовані обрядодії й таїнства за добрі справи та беззаперечну
підпорядкованість людини церкві. Дискусії щодо неузгодження вчення про напередвизначення й
всевладдя церкви було продовжено в ХІІ ст. схоластичними богословами, які тривалий час вели
полеміку стосовно проблеми виправдання. Пізні схоласти не поділяли думок Августина щодо
напередвизначеності.
Відповідно до Біблійних постулатів, напередвизначення стосується всього від одиничного до
множинного, що існує та відбувається у видимому та невидимому світі.
У популярному, перекладеному на всі мови католицького світу і поширюваному до ХУ ст.
катехізисі "Елуцидарія", церковного письменника першої половини ХІІ ст. Гонорія Августодунського
відображені деякі напрямки теології кінця ХІ ст., які не втратили актуальності в період розквіту
схоластики ХІІ-ХІІІ ст. У другій книзі цього трактату "Pe rebus ecclesiasticis" серед інших
богословських проблем міститься тлумачення вчення про напередвизначення, основане на поглядах
Августина, але значно фаталізоване й спрощене ігноруванням внутрішніх переживань людини.
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"Гонорій залишає без особливої уваги ідею гіппонського єпископа про пошуки істини душею людини
і про необхідність божої благодаті, єдиної, яка тільки може спасти, й переносить акцент на
сповідність причин милості господа до вибраних і засудження знехтуваних [8: 320].
Першопочатково в земному світі людей поділено, як стверджує Гонорій, на добрих, аксіоматично
вибраних Творцем на вічне блаженство, і злих – передвизначених до вічного загину й створених для
вдосконалення, позбавлення від вад, відчуття радості в добрих за власне спасіння на тлі страждань і
неправедності злих.
Протестантизм пожвавив і розвинув ідеї августинізму. Але якщо лютеранство прийняло
пом’якшені форми напередвизначення, то кальвінізм у трактуванні благодаті проповідував ідею
жорсткого, встановленого ще до народження індивіда напередвизначення його до спасіння чи вічних
мук, а в розумінні історії принципи есхатології, фаталізму, тобто однозначного напередвизначення
Богом загальної спрямованості світового розвитку й конкретних подій у ньому. У першій теологічній
праці "Сон душі" Кальвін, постулюючи авторитет Біблії, безкомпромісно критикує есхатологічні
уявлення анабаптистів про перебування душі людини в стані сну до кінця світу, що віддзеркалюється
в його концепції абсолютного передвизначення як можливості отримання Божої ласки.
Для кальвінізму напередвизначення є не результатом розумових пошуків, а тайною Божественного
одкровення. Будучи далеким від сухих абстрактних умоспоглядань, кальвіністський аналіз
напередвизначення розпочинається із пошуку відповіді на питання щодо віри Євангелії, зміст якої
знаходить відгук не у всіх серцях. Спостережувана парадигма людських відгуків на Євангеліє
відображає таємницю, за якою одним передвизначено прийняти обіцянки Божі, а іншим відкинути їх.
Людям не дано знати, чому Бог обирає одних і засуджує інших.
У вченнях М. Лютера й Ж. Кальвіна немає якихось особливих, принципових відмінностей, у них
незрівнянно більше спільного, що й дає підставу відносити їх до нового напрямку християнства –
протестантизму. З відмінностей, властивих лютеранству й кальвінізму, торкнемося лише різного
тлумачення ними принципу божественного напередвизначення. Якщо Лютер займав позицію
універсального передвизначення, згідно з яким усі люди мають однакову можливість до спасіння, то
Кальвін відстоював позицію часткового передвизначення, або партикуляризму. Власне, він відновив
лише один із моментів учення Августина Блаженного, згідно з яким Бог одвічно передвизначив тих
людей, котрі мають врятуватися. Щоправда, Кальвін не обмежився механічним запозиченням ідеї від
Августина – він її розвинув. Стисло думку про напередвизначення можна звести до такого
твердження: Бог вільний вибирати кого Він забажає, інакше Його свобода буде піддана зовнішнім
міркуванням, Творитель буде підкорятися Своєму створінню, а це вже обмежує суверенітет
Божественної свободи.
За кальвіністським віросповідними принципами гріховна природа людини забезпечила їй повну
залежність від божественного напередвизначення. Якщо людина не вибрана Богом для спасіння, вона
ніякими добрими справами чи особистою вірою не зможе вплинути на майбутнє після життєве
призначення. У становленні світоглядної моделі кальвіністів панувала теорія про індивідуалістичну
активність суб’єкта дій, який повинен не втрачати колективних цінностей, що відобразилося на
об’єктивності релігійної віри реформаторів. Успішність, результативність виступають однією з
центральних ознак вибраності. Здобутки у сфері підприємництва в результаті активної та
раціональної діяльності – наслідок Божої милості, що згідно з кальвіністським вченням про
предестинацію й Божественну благодать транслювала різновекторну перспективу в протистоянні
земному злу. Протестантська етика, за тлумаченням М. Вебера, який саме за кальвінізмом закріплює
пріоритет етично значущої проблематики на відміну від католицизму й лютеранства, визнає
прерогативним активне сприяння покращенню земного буття, що проектує зародження доби
справедливості й добра. З "Вестмінстерського визнання віри" слідує, що вибраними, за яких
піклується Христос, можуть бути всі віруючі. "Христос заступається за вибраних, постійно
перебуваючи в нашій природі перед Отцем на небі в заслугах Його покори і жертви на землі,
виявляючи Свою волю, щоб вони були зараховані всім віруючим" [9: 202].
Протестантське богослов’я констатує діалектичний характер єдності обмеженого раціоналізму,
який, за М. Вебером, закріплює інтенції до орієнтації людини в світі та пріоритету ірраціоналізму, що
культивує душевну й почуттєву приналежність людини до Бога. Через слово Бог передає свою волю,
котра потребує раціонального пізнання й осмислення, що можливе лише, коли людський розум
пройнятий Божественним благоволінням.
Отже, проблема напередвизначення сягає корінням в античність, у якій незмінна необхідність
несумісна зі свободою. Необхідність тотожна з долею (роком, фатумом). У середньовіччі
напередвизначеність проголошується необхідністю, згідно з цим свобода загалом є неабсолютним
відхиленням від неї, а отже, й від Бога, оскільки коли людина схиляється до добра й діє в ньому,
свобода збігається з необхідністю, а коли до зла, − то протистоїть Богові й необхідності. Кальвін
частково використав та інтерпретував ідею Августина про призначення людини до спасіння.
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Віросповідна традиція кальвінізму продукує абсолютну напередвизначеність із наданням людині
шансу опосередковано здогадуватися про свою вибраність до спасіння, яку засвідчують порядність,
результативність, успіхи в підприємницькій діяльності тощо. Епіцентром віросповідної
кальвіністської системи Т. Беза в "Богословських трактатах" визначає доктрину напередвизначення,
якій Ж. Кальвін у "Настанові" не відводить основної ролі. Сучасні реформатори, слідуючи за вченням
Ж. Кальвіна, заперечують, сформовану Т. Безою, думку про існування всіх інших доктрин виключно
як результат догмату про напередвизначеність і не визнають його головним початком свого вчення.
Передвизначеність, за їхнім переконанням, стосується майбутнього людини, що для кальвініста не
основне, оскільки всі його думки звернені насамперед до Божої могутності.
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Стасюк Л.А. Генеалогия концепции предопределения в антропологическом аспекте
кальвинистского вероисповедания.
Анализируются истоки, специфика содержания и значение концепции предопределения с точки
зрения классической европейской философии и ее историческая трансформация в систему
кальвинистского верования.
Stasyuk L.O The development of fatum concept from anthropological point of view in Calvin religion.
The origin, contents features and importance of fatum concept from the classical European philosophy point
of view and its transformation in the system of Calvin religion has been researched.
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БІБЛІЙНІ ТА ВІЗАНТІЙСЬКІ ДЖЕРЕЛА ЯК ОСНОВА
ОСТРОЗЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ
У статті досліджується вплив біблійних та візантійських джерел на Острозький традиціоналізм.
Відзначається його роль у формуванні адекватного образу української національної культури,
підкреслюється необхідність збереження православної основи культури.
Острозький традиціоналізм, як культурна й філософська течія, зароджується в добу українського
Передренесансу та Ренесансу на грунті культурницького змагання Сходу й Заходу за духовні
пріоритети. Середохресна доля України залишатися на межі постійного вибору диктувала й умови
цього вибору. Рівнозначно і Схід, і Захід претендували на статус покровителя тодішньої української
суспільності. І якщо Схід головним чинником у пошуках єднання називав релігійну єдність України зі
східною церквою, то Захід апелював до безумовних критеріїв раціонально організованого
суспільства, пропонуючи активне оволодіння всіма можливостями завоювання не світу горнього, а
світу земного. Так складався, на думку сучасної дослідниці Наталії Яковенко, "двоїстий образ
України", закладений у самій її історії, образ "двох різних культур, світоглядів, понять і цивілізацій"
[1: 336]. Сам процес цього становлення перестає бути загадкою, коли глибше осягаємо його витоки.
Феномен різновекторності культурних орієнтацій та різноплощинності національного самотворення є
полем дослідження не лише філософів, а й культурологів, етнологів, психологів, політиків.
Наша спроба окреслити образ Острозького традиціоналізму продиктована намаганням віднайти
осердя власного культурного світу, тієї життєвої реальності, яка може дати потужний імпульс для
становлення України як самодостатнього культурного організму.
Так чи інакше, діалог із західним світом уже відбувся, про що свідчать численні трактати,
виступи, промови. Філософська спадщина України в добу Передренесансу та Ренессансу збагачується
полемічними трактатами, пристрасними апологетичними ремінісценціями щодо позиції
західнолатинських мислителів. Зрозуміло також і те, що цей діалог інколи ставав монологом, і тоді
Україна втрачала не лише право голосу, а й свою культурницьку позицію. Чого тільки вартий у цьому
плані тенденційно призабутий "Проект знищення Русі" [2: 79-86], складений апологетами унії
1717 року, в якому була відображена позиція зневаги й ненависті до тих, хто сповідував православ’я.
Згадуючи цей документ, мусимо зауважити, що він є промовистим свідком не лише своєї епохи, а
насамперед тих реалій, які ще задовго до появи цього "Проекту", давали знати про себе в той чи
інший спосіб, але неодмінно так, що традиційний культурницький рух мусив удаватися до
самооборони.
Український православний традиціоналізм, якому й випала місія оборонця власної ідентичності,
живився в основному біблійними та візантійськими джерелами. Варто зауважити й те, як іменують
себе традиціоналісти: "Многогрешный Герасим Данілович", "худший в христіанех убогий Васілей",
"голяк и страннік Іоанн русин Вышенскій, скітствуяй въ святей горе", "основатель обителі Саітськой
схимонах Іов", "Ігумен Віталій з Дубна", "ієрей Наливайко Даміан", "іменем людей староживной
релігії греческой Філарет Христофор", "від усіх непотрібніший, так само Боже творіння" –
"найменший клірик церкви Острозкой".
"Святі, маючи осяяння світла божественного, помічали в собі недосконалості найменші, й
розмірковуючи про незмірну безодню нескінченної Божої досконалості, у цьому світлі розглядали
свою слабкість і нікчемство" [3: 86], − читаємо в "Діоптрі", яка є показовим твором щодо розуміння
шляху вдосконалення людського духа, концепції "внутрішньої людини". "Діоптра" ігумена Віталія
була видрукувана вже після смерті автора в 1612 році. Цей твір не є простим перекладом із грецької
мови, хоча має таку ж назву, адже автор, спираючись на прийняту традицію візантійського богослів’я,
має власну концепцію щодо розуміння свободи волі, співвідношення розуму та почуттів, істинної
сутності людини, її місця в світі.
Отож, якщо в Європі увага акцентується на людині гордій (Лаура в творчості Петрарки не просто
вінець творіння Божого, вона – "повелителька Всесвіту", "людське божество"), то на теренах
українських земель мужі, навчені мудрості книжної, смиренно називають себе "убогими",
"наіхудшими християнами", що асоціюється з молитовними словами Іоанна Златоуста про грішників
"от них же первый єсмь аз".
Про визначний уплив візантійської культури на українську думку говорить Іван Огієнко в
дослідженні "Візантійська культура й Україна". Зокрема, він відзначає, що Візантія – це мати нашої
православної віри, що саме вона прищепила нам світло віри Христової, причому в її найкращому
апостольському вигляді − в православному. Дослідник відзначає, що цей уплив помітний повсякчасно
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в зв’язку з тим, що він тривав не одне століття. Розуміння власної української культури Іван Огієнко
ставить у залежність від розуміння культури візантійської як джерела українського духу. При цьому
дослідник указує на вищість цього праджерела, протиставляючи йому "варварський" на ті часи Рим.
Високо поціновуючи візантійські джерела, І. Огієнко відзначає не механічне їх засвоєння
українською культурою, а творчу трансформацію візантійських здобутків на український культурний
ґрунт, де елементи запозиченої культури набували ідентичного культурному українському світові
звучання, тобто йдеться про націоналізацію духовних здобутків Візантії. Тож наше завдання −
дослідити, яким чином відбувалася ця націоналізація і якого образу вона набула в Острозькому
культурному центрі. Насамперед йдеться про засвоєння ціннісних моральних орієнтирів православної
Візантії. Звернемося до центральної постаті полемістів традиційного крила – Івана Вишенського.
Серед найбільш вагомих ціннісних орієнтирів, суміжних із площиною візантійського православ’я,
український мислитель називає євангельську проповідь, апостольську науку, закон святих, цноту і
доброчесність, простоту, віру, надію, любов, смирення, збереження суті християнського
хрестоносного імені, практичне осягнення простоти благочестивого християнства та каяття. Причому,
пристрасний "глупий русин" "голяк і страннік", "Іоанн грішний", що прагне "єдиного на потребу" –
спасіння, переконливо закликає свого читача не шукати еллінської філософської зверхності, "гною
світолюбства", комедійництва та машкарництва, але не оминати очима, "застановлятись на ступенях о
лжи и истине" [4: 308]. Не викликає подиву й те, що той, хто "зело любляй безмолвиє", часто
повторює за апостолом Павлом житейську сентенцію: "несть наша брань к плоти и крови, но к
началом и ко властем и к миродержателем тьмы века сего" [5: 172]. Філософські системи Платона та
Аристотеля аскет у своїй "Книжці" іменує не інакше як поганськими, закликаючи всупереч хитрому
безвір’ю протиставити Того, хто смиренням перемагає гордість, хто і безкнижних вчить премудрості,
хто риболовів обертає на ловців душ людських, недвозначно натякаючи на Христа Спасителя.
Постать пристрасного й безкомпромісного полеміста досліджувалася багатьма українськими
істориками, літературознавцями та філософами, серед яких чільне місце належить Дмитру
Чижевському. В "Історії української літератури" вчений робить висновок про те, що Іван Вишенський
вбачає порятунок від усіх суспільних та церковних лих винятково в дотриманні найпростіших правил
православної церкви.
Ще один ретельний дослідник творчості Вишенського – Порфирій Яременко акцентує нашу увагу
на тому, що "методологічними посібниками Вишенському служили в першу чергу апостольські
послання й візантійська патристика" [6: 55 ]. Саме ці книги щедро цитуються аскетом у його
антикатолицьких інвективах. Яременко зазначає, що книжник-традиціоналіст виступає палким
поборником Істини, але тієї, якою керується Божественне начало в людині, дух, розум, а не плоть, з
оптимізмом зазначаючи, що "Истина же сущая и непременная …есть не временна, но вечне
пребывательная" [5: 26]. Отже, письменник декларує віру в існування абсолютної істини, яку
репрезентує православ’я, бо "латинь" попирає її, "занеже не стоит в истине, не повинуется и не верует
истине" [7: 26]. Варто наголосити, що вказані орієнтири в просторі Острозького традиціоналізму
стали відправною точкою філософування православних книжників-полемістів, утворивши їх
концептуальне дослідницьке поле.
Так-от, Клірик Острозький у своєму "Отписі на лист …Іпатія до яснеосвецоного княжати
Костянтина Острозького…", смиренно іменуючи себе "найменшим кліриком", за епіграф до свого
полемічного твору бере розлогі цитати з візантійської патристичної літератури (Григорій Богослов,
Афанасій Олександрійський) та апостольських послань. Акцентуючи увагу на антиномічних поняттях
"мудрості людської" та "мудрості правдивої", він зауважує, що остання полягає не у виквітності слів,
не в застосуванні мовних прикрас, не в брехливій славі, а в силі Божій. Доречно відзначити, що свої
листи-"отписи" полеміст завершує однією й тією ж фразою: "Писан у Острогу, у школе кгрецкой
Острозской" [8: 225, 280], змінюючи лише дату написання і акцентуючи увагу читача на назві
Острозького культурного осередку "кгрецкой", оминаючи офіційну назву "греко-слов’яно-латинська".
Саме біблійні та візантійські джерела живили творчість ще одного активного учасника
Острозького наукового гуртка, автора твору "О единой истинной православной вере и о святой
соборной апостольской церкви откуду начало приняла и како повсюду распростреся" Василя
Суразького (Малюшицького), котрий упродовж сорока років працював у Острозькому культурному
осередку. Вивчаючи його творчість, не можна не відзначити глибокого знання Біблії, патристики,
теологічної літератури, дуже високого освітнього рівня цого "книжного мужа", а також вміння
переконливо обстоювати власну позицію. Василій Суразький часто цитує апостольські правила й
настанови, рішення святих вселенських соборів, блаженного Агафона, Іоанна Екзарха Болгарського,
нещадно критикує Оригена, який намагався використати античну філософію для обґрунтування
християнських догм, але був засуджений як єретик. Письменник-полеміст дорікає латинянам, котрі
"Оригеново ученіє пріємше" "и в прочих скори суще с твердейшего во слабшее уклонятися" [9: 240].
Проте відома дослідниця творчості острожан Я.М. Стратій справедливо зауважує, що у В.
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Суразького, крім вміння захищати та розвивати духовні традиції свого народу, вже проглядається
"тенденція до усвідомлення необхідності опанування світських наук" [10: 618]. Цей висновок можуть
підтвердити й слова з передмови до Острозької азбуки, як врешті й сам факт видання підручника
двома мовами: "по греческіи альфа-вита" та "по рускіи аз-букі" "мужей в Божественном писаніи
искусных".
Біблійні та візантійські джерела слугували за зразок навіть для написання віршів, як-от у
поетичних рядках Даміана Наливайка, настоятеля церкви святого Миколая в Острозі. У нього
знаходимо не просто орієнтування читача на моральне вдосконалення, а й посилання на слова святого
Григорія Богослова: "Слышалем (Григорій рек), же ся спирали два младенци…" І далі автор
провадить розповідь про першочергове значення власного прикладу для виховання в дітей
християнських чеснот. Відзначаючи грецькі впливи, не оминемо нагадати, що й Кирило та Мефодій
були греками, що Візантія послала солунських братів на працю серед слов’ян, що КирилоМефодіївська ідея знайшла продуктивне втілення в культурному слов’янському світі.
В усіх наведених нами текстах проглядає лик візантійського духу, який Іван Огієнко називає
"греко-православним". Доречно сказати, що грецькі перекладні джерела тривалий час живили
українську філософську думку, починаючи ще з часів Київської Русі. "Саме грецькі тексти, –
наголошує доктор філософських наук Валентин Вандишев, – послугували зразками для вітчизняної
літератури" [11: 474]. Сучасний дослідник наголошує на тому, що відносно послідовні філософські
концепції мали підґрунтям не лише певні суб’єктивні релігійно-філософські упередження, а й, поза
всяким сумнівом, велику за обсягом кількість перекладів грецьких текстів, які у свою чергу, залишали
"сліди впливу" на всіх жанрах народної творчості й на всьому нашому духовному устрої.
В. Вандишев стверджує, що формування вітчизняної філософської думки XV-XVIII століть
ознаменоване особливістю світосприйняття, яке у свою чергу викристалізовувалося під впливом
перекладеної літератури, а в Давній Русі ця література мала більше значення, ніж оригінальна. Ця
думка перегукується також із замітками Соболевського в книзі "Переводная литература Московской
Руси, 1903". Коли ж заглянемо до біо-бібліографічного словника [2: 976], де описується й перекладна
література XI-XVIII ст., ще раз впевнимося в тому, що біблійні та візантійські джерела не
обмежувались лише Біблією, агіографічною літературою та загальними оглядами патристичної лінії, а
вже на той час широко були представлені твори Василія Великого, Іоанна Златоуста, Григорія
Богослова (Назіанзина), Афанасія Олександрійського, Геннадія Константинопольського, Єфрема
Сиріна, Іоанна Дамаскіна, Кирила Єрусалимського, Андрія Критського, Андрія Кесарійського,
Анастасія Синаїта, Іоанна Ліствичника, Антіоха Чорногорця, Ніла Синайського, Кирила
Скифопольського та багатьох інших письменників-аскетів та релігійних діячів, чиї твори, як і
побожне життя, за яке їх названо святими отцями, були вже відомі для вітчизняних мислителів
традиційно-православного спрямування. Було б непоправною помилкою вважати, що ця традиційна
для східного християнства основа філософування не відіграла головної ролі у формуванні
світосприйняття острозьких мислителів.
Проблему формування національного образу культури в її автентичному вияві та ствердження її
самобутнього духовного лику, ґрунтованого на православній традиції досліджували такі визначні
вчені як Валерія Нічик, Володимир Литвинов, Вілен Горський, Ярослава Стратій, Ігор Мицько,
Порфирій Яременко, проте низка імен дослідників була б неповною, якщо не долучити до них
Михайла Грушевського. Слід віддати належне цьому всесвітньо знаному досліднику історії та
культури України, який зумів вписати українську культурну дійсність у загальноєвропейський
контекст і ствердити Україну як унікальну частину європейського культурного ландшафту.
Серед імен острозьких вчених, котрі, за словами Михайла Грушевського, запалювали "огнища …
відродження культури, книжності й освіти" імена Герасима Смотрицького, Василя Малюшицького,
Клірика Острозького, Іова Княгиницького, та Іоанна Вишенського, котрий не лише листувався з
острожанами, а й полишаючи чернечий острів Афон, приїздив до Острога задля спілкування з
острозькими полемістами.
Особлива роль належить Михайлу Грушевському в дослідженні проблемного поля історіософської
концепції українського народу, що безпосередньо збагачувала здобутки в розвитку філософії
української ідеї. Зокрема, Грушевський вважає, що "під знаком релігії переходить і доходить до нас у
письменній традиції, культурно-національна еволюція" [12: 301]. Дослідник підкреслює також й
особливу делікатність і вразливість на всяку зневагу, погорду та насильство щодо питань релігії та
культу. Детально описуючи полемічні твори кінця XVI – початку XVII віків, вчений обстоює думку
про непересічне значення розвитку друкарської справи, називаючи "великим ділом", "першим важним
ділом" видання "найбільшого твору словянського друкарства" – повного тексту Біблії, що побачила
світ 1580 року в Острозі. З великою пошаною Михайло Грушевський пише про людей, котрі глибоко
задумуються над справою піднесення "руського", тобто українського й білоруського життя – освіти,
книжности, школи. Хоча їх заходи йдуть переважно по "старій, церковній дорозі" [13: 220]. Князя
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Константина Івановича Острозького та його сина Василя-Константина Грушевський вважав не
стільки політичними лідерами, скільки людьми, котрі покровительствували українському
культурному життю такою мірою, що дали для нього "найзначніше з того, що взагалі українське житє
дістало від свого тодішнього магнатства" [13: 222].
Дослідник дає високу оцінку результатам роботи Острозького культурно-освітнього центру,
зауважуючи при цьому, що він став доброю відповіддю тим, хто намагався довести, що на
православнім ґрунті неможлива наука. Слов’яно-греко-латинський тримовний ліцей, який сучасники
називали "триязичним ліцеєм", "Волинськими Афінами", академією, вчений вважає школою вищого
типу, де громадиться здавна вчене духовенство й з якої розпочинається поворот до вищої освіти на
Україні.
Багато уваги приділяв вчений значенню літературної полеміки, що точилася в той час навколо
церковної унії, її гостроті та актуальності. Не оминав М. Грушевський опису "глубокого провалля"
тих контрастів, на котрі відкрила очі полемічна література, характеризуючи їх як "продукт
тисячолітньої відмінної культурної й суспільної еволюції, що ріжнили світ західний і східний,
римський і візантійський" [12: 564].
Дослідник наполягає на необхідності збереження традиційних основ української духовності й
православної християнської платформи, зокрема. До переліку джерел, які живили традиційний
духовний грунт Грушевський включає "Шестодневник" Іоанна Златоуста, перекладений на о. Афон
монахом Яковом, твори Діонісія Ареопагіта в тлумаченні Максима Сповідника, перекладені там
самим монахом Ісаією, повчання Ісака Сиріянина, Авви Дорофея, Максима Сповідника, Симеона
Нового Богослова, твори, на котрі посилаються у своїх працях острозькі традиціоналісти.
Не оминає Грушевський у своїх дослідженнях і постаті російського емігранта Андрія Курбського,
який був близький до острожан тим, що його резиденція "все-таки стала одним з культурних
осередків сучасної України", нагадавши при цьому його ідею – переклад на слов’янську мову писань
грецьких отців церкви, які на той час "досить далекі були від реальних потреб сучасного життя", адже
твори Златоуста "так розкішно представлені у старинних перекладах" [12: 443]. Тим не менше,
Андрій Курбський, що знаходився в опозиції до Івана Грозного, зробив низку перекладів із латини,
які допомагали острожанам вести полеміку з католиками і реформаторами, тримаючи оборону щодо
традиційного віросповідання. Зазначимо також, що вчителем своїм Курбський вважав Максима Грека
– ученого грецького богослова.
Пристрасна полемічна література, що вийшла з-під пера апологетів православного табору й навіть
хронологічні описи слов’янських книг, надрукованих кириличними літерами, свідчать про
переосмислення й розвиток власної духовної культури на основі її традицій і цінностей відповідно до
вимог часу, спричиняють рішучий поштовх до поширення освіти, підняття її якості, сприяють
консолідації тієї частини суспільства, яка в силу певних причин не могла сприймати ідей реформації
та контрреформації в загальноєвропейському варіанті, а також спонукають цю частину суспільства до
пошуків засобів і сил для протистояння полонізації. Стараннями Костянтина Острозького
відкриваються школи в Турові, Луцьку, Володимир-Волинську, греко-латино-слов’янська академія в
Острозі.
Слід зазначити, що культурно-центристська течія ренесансного гуманізму, хвилі якого ще з кінця
ХV ст. добігали до українських земель, була просякнута відродженням саме античної духовної
культури. Орієнтирами цієї елітарної течії були давні мови, міжнародні зв’язки й щонайпоказовіше –
типовою була мета секуляризації культури, підрив духовної монополії церкви та теоцентричного
світогляду. Полемісти ж традиційного, в православ’ї загартованого й православ’ям згуртованого
штибу, як, зрештою, і більшість одновірців, багатьма дослідниками названі "широкими масами", не
приставали на ці елітарні, але "інородці" ідеали ренесансного гуманізму. Натомість саме теологічне
мислення, ідея вищості церковного авторитету, без якого людина в бурхливому житейському морі,
потерпає від "противных ветров еретического ухищрения, самомнительныя прелести" і тому не може
самотужки "достигнути пристани горнего Иерусалима" червоною ниткою скріплює всі моральнорелігійні знахідки острозьких традиціоналістів.
Отже, Біблійні та візантійські тексти були основним джерелом існування традиційної духовності,
виплеканої в Острозькому культурно-освітньому центрі. Вони не лише живили тогочасний
культурний ґрунт належними інтенціями, а й слугували щитом, який захищав від сліпого
наслідування та реформаторського тиску. Саме ці джерела допомогли трансформувати українську
духовність у її прадавньому, без штучних нашарувань, вияві в площину сьогодення. Нині, як ніколи,
традиція виступає не лише образом культурного світу, а насамперед орієнтиром самопошуку й
гарантом збереження національної ідентичності.
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Гуменюк С.Н. Библейские и византийские источники как основа острозкого философского
традиционализма.
В статье исследуется влияние библейских и византийских источников на Острожский
традиционализм. Отмечается его роль в формировании адекватного образа украинской
национальной культуры, подчеркивается необходимость сохранения православной основы культуры.
Gumenyuk S.M. Biblical and byzantine sources as a basis of ostroz’ky philosophical traditionalism.
The biblical and byzantine sources’ influence on ostroz’ky traditionalism is researched in the article. Its role
is marked in forming the adequate image of the Ukrainian national culture. The necessity of saving cultural
orthodox basis is enlighted .
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ТЕЛЕРАДІОПРОСТІР РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НА ШЛЯХУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядаються та аналізуються деякі проблеми, що існують у діяльності державних
телерадіоорганізацій України, визначаються пріоритетні напрями їх подальшого розвитку в умовах
глобалізації та побудови інформаційного суспільства. На основі цифр та фактів характеризується
ситуація в телерадіоінформаційному просторі регіонів, а також розглядається один з можливих
варіантів реформи державних електронних ЗМІ.
Однією з найважливіших характеристик могутності сучасних країн є їх інформаційний потенціал,
який визначається станом розвитку засобів масової інформації і, передусім, друкованих ЗМІ,
телебачення, радіомовлення та інтернету. На початку ХХІ століття вони вийшли на перші місця серед
найважливіших інститутів демократичного суспільства й не тільки визначають загальний рівень
демократії, а й безпосередньо впливають на її розвиток.
З багатьох причин проблеми масових інформаційних процесів, комунікаційної політики й
практики, неможливо розглядати ізольовано від проблем становлення й розвитку нової державності,
міждержавних і міжнаціональних відносин. Тому гостро постало питання про користування правами
на інформацію і інформування. Ці права пов’язані й з суверенністю держави, і з можливостями нації,
народу висловлювати свою суверенну волю, бути активним учасником суспільних процесів. Право на
комунікацію у відповідності з міжнародними нормами – невід’ємне право індивідів і народів,
фундаментальний спосіб демократизації суспільства. Це право виходить за рамки свободи совісті,
свободи висловлювань і друку. Воно має більш могутній соціальний контекст. Отже, нове освоєння
інформаційного простору знаходиться у лінійній залежності від переосмислення як концепції
розвитку, так і характеру й функцій сучасної національної системи масової інформації та зв’язку. Для
оцінки перспектив, напевно, найважливіше – це правильно оцінити національні ЗМІ, їхні ресурси й
потенціал.
Аналіз наукової, спеціальної літератури та практичної діяльності показує, що серед посадових осіб
та науковців немає одностайної думки щодо вирішення проблем, що існують в інформаційному
просторі України, а також шляхів його подальшого руху до інформаційного суспільства. Враховуючи
це, питання, пов’язані з перспективами та напрямками розвитку інформаційної сфери є надзвичайно
важливими.
Загальна характеристика становища в телерадіоінформаційному просторі регіонів України
Нині в Україні функціонує 30 державних телерадіокомпаній, а всього проліцензовано 1260
телерадіоорганізацій різних форм власності. Отже, частка державних мовників на сьогодні становить
2,38 відсотка.
Для забезпечення потреб вітчизняного теле- і радіомовлення використовується 1830 передавачів з
різними частотними характеристиками. З них: 1413, або 78 відсотків, використовується державними
телерадіоорганізаціями. Лише одна Національна телекомпанія України для розповсюдження
телевізійного продукту, виготовленого, наприклад, на телеканалі "УТ-1", користується мережею з 467
передавачів. Це адекватно діяльності 467 окремо взятих місцевих телекомпаній. Адже Національна
рада України з питань телебачення й радіомовлення видає ліцензії як на мовлення каналами, так і на
конкретні частоти, отримувачі яких розташовані в різних регіонах України.
У ст. 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" під терміном "телебачення"
розуміється виробництво і розповсюдження аудіовізуальних передач та програм, а
телерадіоорганізацією визнається юридична особа, зареєстрована у встановленому чинним
законодавством порядку, яка має право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі та
програми. Технічні ж засоби мовлення трактуються як сукупність радіоелектронних засобів та
технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів.
Найважливішими складовими телерадіопростору регіонів є центральні телеканали (бо вони
постійно присутні в ефірі регіонів), місцеві комерційні (некомунальні та недержавні)
телерадіокомпанії (обласні, міські, районні), обласні державні телерадіокомпанії, кабельне
телебачення, проводове та ФМ-радіомовлення, а також технічні засоби мовлення (трансляції та
ретрансляції телерадіосигналів).
Ось що говориться з цього приводу в книзі колишнього голови Держкомтелерадіо України Івана
Чижа "Україна: шлях до інформаційного суспільства":
"Важливу роль в інформаційному просторі держави відіграють регіональні телерадіоорганізації.
© Івановський В.В., 2007
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Із 14 регіональних радіомереж 10 зосереджені в Києві. За охопленням території вони набувають
ознак загальнонаціональних. Проте, зміст їхніх програм викликає певну стурбованість, оскільки
більшість із них орієнтується тільки на розважальну тематику й майже не виробляють власного
програмного продукту. Не кажу вже про дотримання мовних норм.
Останнім часом активно розвивається місцеве мовлення, якому належить вагоме місце в загальній
телерадійній структурі. Суспільна значущість цих інформаційних суб’єктів – дуже велика. Обласні
державні телерадіокомпанії розвиваються шляхом формування власних телевізійних мереж, що
забезпечує не менш як 14-16 годин мовлення на добу.
Така робота активно проводиться в Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, Херсонській, Черкаській та деяких інших областях України.
У цих регіонах територія покриття програмами державних телерадіокомпаній коливається від 30
до 70 %, що певною мірою забезпечує потреби населення в різноманітній інформації.
Водночас варто зазначити, що розбудовані мережі недержавних місцевих телерадіоорганізацій,
які мали б забезпечувати плюралізм думок на місцевому рівні, на жаль, використовуються ними
переважно для ретрансляції вітчизняних та іноземних програм" [1: 93].
Окремого акценту потребує стан кабельного телебачення. Якість роботи кабельних операторів
сьогодні викликає чималий резонанс. З одного боку, громадяни отримують більше свободи й
комфорту у виборі телевізійного продукту, чим задоволені, а з іншого – дорікають постійним
зростанням цін на послуги та обурюються ігноруванням моральних засад суспільства. Уряд
переконаний у необхідності законодавчого врегулювання діяльності суб’єктів кабельного
телебачення, котре забезпечило б доступність до цих технологій усіх верств населення.
Державні телерадіокомпанії забезпечують висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Більшістю з них укладено відповідні угоди з місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Водночас треба зазначити, що чинний розподіл повноважень між органами державної влади в
інформаційній сфері призводить до міжвідомчих непорозумінь, ускладнює вирішення нагальних
проблем. Так, досі не визначено генерального замовника з виробництва й розповсюдження теле- й
радіопрограм. Хоч очевидно, що забезпечити цілісність і системність мовлення та виконання в
повному обсязі державного замовлення може лише один замовник – орган, який відповідає за
формування та реалізацію державної інформаційної політики. У зв’язку з цим розроблено проект
постанови Кабінету Міністрів "Положення про державне замовлення на виробництво і
розповсюдження теле- та радіопрограм" [2: 69].
За останні роки набула сталого характеру тенденція до скорочення потужностей телевізійних і
радіомереж. Так, загальна потужність телевізійної мережі УТ-1 скоротилася майже на 50 %.
Радіомовлення в Україні переживає період трансформації: відбувається зменшення проводового,
короткохвильового та середньохвильового способу поширення сигналу й значно зростає кількість
станцій, що працюють у ФМ-діапазоні (переважно комерційні).
Передусім потерпає державне радіомовлення: загальна радіопередавальна потужність
радіопрограм УР-1, УР-2, УР-3 в діапазоні довгих та середніх хвиль зменшилась у десятки разів. Різко
звузилася мережа проводового мовлення: число радіоточок скоротилося з 15 млн. до 6 млн. одиниць.
Абонентами проводової мережі є тільки 56 % сімей України.
Сьогодні в Україні існують 378 редакцій районного й міського мовлення, що здійснюють
трансляції теж завдяки проводовій мережі. З них – 361 фінансується за рахунок місцевого бюджету.
Без цього неможливе повноцінне реформування вітчизняної інформаційної галузі.
Визначальним напрямом розбудови обласних державних телерадіокомпаній має бути формування
виокремлених у кожній області телевізійних мереж, здатних забезпечувати не менш як 14-16 годин
мовлення на добу. У 12-ти областях для державних мовників створені власні виокремлені мережі, що
охоплюють телесигналом понад 70% населення кожного регіону, в 10-ти таку роботу лише розпочато.
У Донецькій, Дніпропетровській, Волинській областях розроблені комплексні програми розбудови
державних обласних телерадіомереж, що передбачають значне фінансування з місцевих бюджетів.
Але у 3-х областях – Київській, Сумській, Івано-Франківській – досі нічого не зроблено. Такий стан
справ спонукає до нераціонального використання загальнонаціонального телевізійного ресурсу
(передавачів каналу УТ-2) для задоволення хоча б мінімальних потреб обласних державних
телерадіокомпаній.
Здійснено перехід на енергозберігаючу технологію (так зване "холодне світло") у Вінницькій,
Волинській, Житомирській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій ОДТРК та ДТРК Крим.
Це допомагає компаніям заощаджувати чималі кошти за рахунок економії електроенергії.
Практично всі обласні державні телерадіокомпанії мають цифрове відеознімальне та
відеозаписувальне обладнання. Комплексно проблема переходу мовлення на цифровий формат
вирішена в Луганській ОДТРК, Київській ДРТРК. Процес технічного переоснащення активно
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проводиться у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Миколаївській
ОДТРК.
Для кардинального поліпшення технічного стану державних телерадіоорганізацій розроблено
проект Програми науково-технічного розвитку державного телебачення та радіомовлення на 20042008 роки. Цей документ окреслює сучасні тенденції розвитку телерадіомовлення й визначає
стратегічні напрями діяльності державної складової телерадіоінформаційного простору.
На жаль, слід відзначити, що сьогодні в Україні з 1135-ти маємо 430 збиткових
телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення на районному рівні.
Деякі проблеми розвитку телерадіоорганізацій України
1. Проблема вичерпання радіочастотного ресурсу. Наразі в Україні проліцензовано 1260
телерадіоорганізацій. Різке збільшення кількості суб’єктів телерадіоінформаційної діяльності в 90-ті
роки призвело до того, що на сьогодні радіочастотний ресурс, призначений в Україні для трансляції
теле- та радіопрограм, уже практично вичерпаний.
Крім цього, має місце диспропорція інформаційних потоків між Україною та країнами ЄС, а також
Росією. З нашого боку інформаційні потоки є значно меншими, ніж з боку Європи та Росії. Зрозуміло,
що багато в чому це обумовлено малобюджетністю українських мовних компаній, а звідси і їх
низькою конкурентоспроможністю.
"Проблема вичерпання радіочастотного ресурсу проявляється і в іншому. Зокрема, в ефірі
Закарпаття ведуть мовлення 83 станції сусідніх держав. Схожа картина в Чернівецькій, Волинській
областях, на Сході України й у Криму.
Потужні передавачі сусідів заповнюють ефір прикордонних областей України, створюють
технічні перешкоди. Україна не повинна бути об’єктом спрямованої інформаційної інтервенції, а
повинна стати рівноправним партнером, суб’єктом міжнародних інформаційних правовідносин на
основі принципу паритетності" [3: 13].
Виходом із ситуації є впровадження та розвиток в Україні системи цифрового мовлення на основі
європейського стандарту телебачення DVB-T та стандарту радіомовлення DVB-A, застосування яких
дозволить набагато ефективніше використовувати радіочастотний ресурс.
2. Проблема невідповідності кількості телерадіоорганізацій можливостям ринку
телерадіоінформаційних послуг України. Головною умовою розвитку будь-якої галузі в ринкових
умовах є наявність та заохочення конкуренції, недопущення монополізації ринків у сфері
інформаційної діяльності, зокрема в рекламній.
Інформаційна сфера в Україні ще не стала самодостатньою, тобто не може існувати на зароблений
прибуток, обмежує свободу журналістів, а декого з них орієнтує на обслуговування політичних
інтересів тих, хто має можливість платити. Значною мірою подібний підхід до справи зумовлений
економічними реаліями.
Кількість телерадіоорганізацій, які мають ліцензію на право мовлення в Україні, не відповідає
реальному ринку реклами. За оцінками фахівців, на телерадіоринку циркулює від 300 до 400 млн.
доларів. При цьому 60-70 % із них припадає на канал "Інтер" та студію "1+1". Решта розподіляється
між загальнонаціональними телеканалами "Новий канал", "СТБ", ICTV, "Тоніс", "ТЕТ", НТКУ, ТРК
"Україна" тощо. Вирішити проблему можливо шляхом збільшення обсягів рекламних послуг і
капіталізації ринку.
3. Моральна застарілість та фізична спрацьованість мереж розповсюдження теле- та
радіопрограм. Лампові 25-50-кіловатні передавачі мають дуже низький коефіцієнт корисної дії,
споживають занадто багато енергії й потребують частої заміни електровакуумних приладів.
Для вирішення проблеми зв’язківці започаткували деякі кроки з модернізації своїх мереж, які
знайшли підтримку й на державному рівні: уряд своєю постановою затвердив програму розвитку
цього напрямку. Щоправда, її реалізація потребує чималих коштів, і процес модернізації тільки
починає набирати оберти.
4. Проблема збитковості проводового радіомовлення. Специфічною особливістю системи
телерадіомовлення в Україні є наявність в ній системи проводового мовлення, яка дісталася в
спадщину від СРСР. Цей найдешевший і найдемократичніший вид мовлення дуже популярний серед
широких верств населення, зокрема сільського. Ним поширюють свої програми НРКУ (додатково до
ефірного поширення), ОДТРК, а також районні студії. Вартість послуги складає лише 50 копійок і не
відповідає затратам на існування.
На жаль, через цю збитковість кількість радіоточок скоротилася з 18 мільйонів у 1990 році до
восьми у 2004 році. Уряд і Держкомзв’язку вживають заходів, аби, принаймні, не скорочувати цю
систему надалі.
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Можливі напрями реформування державних телерадіокомпаній
Реформа обласних державних телерадіоорганізацій назріла давно. У цьому сенсі можлива
реалізація кількох альтернативних проектів. На нашу думку, найбільш реальним з них є той, який
передбачає утворення кількох державних акціонерних компаній (ДАК) зі стовідсотковим пакетом
акцій, що перебувають у власності держави. При цьому технічне переоснащення здійснюється за
державні кошти, вживаються інші заходи щодо покращення матеріально-технічного стану
телерадіокомпаній. Після цього слід прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо
усуспільнення державних аудіовізуальних ЗМІ. Створюючи майбутню модель неприбуткових
аудіовізуальних ЗМІ України, слід враховувати основоположні принципи, закладені в Законі України
"Про телебачення і радіомовлення", який є базовим для регулювання відносин у
телерадіоінформаційній сфері.
При цьому проблему слід розділити на три головні блоки.
"Перший. Система державних телерадіоорганізацій, які утримуються і функціонують за рахунок
бюджетних коштів для забезпечення інтересів держави. До них належать ДТРК "Всесвітня служба
"Українське телебачення і радіомовлення", ДТРК "Культура" та обласні й регіональні державні
телерадіокомпанії. Вони мають перейти в статус установ некомерційного господарювання зі 100відсотковим пакетом акцій у власності держави.
Тому що ці компанії є стратегічним ресурсом держави й використовуються для офіційного
представлення України у світі, задоволення культурно-мистецьких запитів населення України та
українців за кордоном, а також для забезпечення норм низки законів України щодо висвітлення
діяльності органів влади, надання ефірного часу народним депутатам України, оприлюднення
передвиборчих програм кандидатів на пост Президента України та в народні депутати України,
інформування населення під час особливого періоду, стихійних лих тощо.
Другий блок – система Суспільного телерадіомовлення. Вона має створюватися на базі
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України шляхом поступового
перетворення з обов’язковим законодавчим врегулюванням, особливо питань соціального захисту
працівників галузі.
Ця система має утримуватися за рахунок абонентної плати, продажу власної продукції стороннім
організаціям і добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб. Принциповим має бути те,
що вона має бути відділена як від влади, так і від бізнесу.
Третій блок – громадські телерадіоорганізації. Як варіант таких організацій вбачається доцільним
створення Загальнонаціонального каналу територіальних громад. Його утворюють, не втрачаючи
свого статусу, всі державні телерадіокомпанії. Метою створення каналу є висвітлення життя регіонів,
джерелами фінансування мають бути внески учасників проекту, поміркована рекламна діяльність,
спонсорство тощо" [4: 22].
Цей варіант має забезпечити впровадження сучасної цифрової техніки в державних
телерадіоорганізаціях; створення сучасної інфраструктури сервісу та обслуговування технологічної
бази не лише державних телерадіокомпаній, а й інших суб’єктів телерадіоінформаційної діяльності;
зростання кількості робочих місць для професіоналів вищої кваліфікації; покращення іміджу
державних телерадіоорганізацій, збільшення надходжень від власної діяльності.
На створення такої моделі налаштовує те, що нині майнові комплекси обласних і регіональних
ДТРК створені за кошти як державного, так і місцевих бюджетів. Отже, автоматично залучити
ОДТРК до системи Суспільного телерадіомовлення не вбачається можливим ні з точки зору
законності, ні з етичної, оскільки це означало б відчуження частини матеріальних цінностей від
місцевих громад на користь центрального офісу системи Суспільного телерадіомовлення.
Світова практика налаштовує саме на такий підхід. У Німеччині, Польщі, інших країнах поруч із
потужним Суспільним каналом загальнонаціонального рівня діють некомерційні компанії регіонів,
об’єднані в єдиний канал спільною програмною концепцією, організаційною структурою та
частотними присвоєннями у регіонах.
Таким чином, оптимальним вбачається впровадження саме цього варіанту подальшого розвитку,
що не тільки сприятиме гармонізації відносин у телерадіоінформаційній сфері, а й закладе підвалини
для розбудови системи суспільного мовлення.
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Матеріал надійшов до редакції 19.03.2007 р.
Ивановский В.В. Телерадиопространство регионов Украины: проблемы и перспективы развития
на пути к информационному обществу.
В статье рассматриваются и анализируются некоторые проблемы, которые существуют в
деятельности телерадиоорганизаций Украины, определяются приоритетные направления их
дальнейшего развития в условиях глобализации и построения информационного общества. На
основании цифр и фактов дается характеристика ситуации в телерадиоинформационном
пространстве регионов, а также рассматривается один из возможных вариантов реформы
государственных электронных СМИ.
Ivanovsky V.V. Television and radio space of Ukrainian regions: problems and perspectives of
development on a way to informative society.
Some problems which exist in Ukrainian television and radio organizations activity are examined and
analyzed, the priority directions of their further development in conditions of globalization and information
society formation are defined. On the basis of figures and facts the characteristic of a situation in regions’
television and radio information space is given, and also one of possible variants of state electronic MASSMEDIAS reform is considered.
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СОТЕРІОЛОГІЧНІ МОТИВИ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА В АСПЕКТІ ХРИСТИЯНСТВА
У статті висвітлюються філософські аспекти творчості Івана Франка, віра в спасіння як основний
догмат християнства. Через екзистенційну призму розглядається тема митця й слова в творчому
доробку письменника. Ним визначені стержні духовної культури українців. Відповідно до цього
духовний досвід людства має бути зверненим до загальнолюдських ідей. Тема розглянутої Іваном
Франком моральності, як догми християнського вчення, випливає з міркування про сенс буття
людини.
Франківський період (70-80 рр. XIX ст.) охопив громадянською активністю інтелігенцію одного
покоління, потім упродовж трьох десятиліть узяв на себе тягар місії відродження розчленованої між
двома імперіями України. За М. Костомаровим, монопольний ідеал України, що стане наріжним
каменем загальнолюдської світобудови, – це рівність і незалежність (рівність всіх перед Богом). На
цій підставі стверджується винятковість цього народу і його сотеріологічна місія в європейській
історії. До того ж, що більше відчуженим від самого себе був народ раніше, то легше здійснюється
ота "націоналізація" християнської сотеріології, згідно з Євангельською заповіддю "блаженні вбогі
духом, бо їхнє Царство Небесне"[1: 5].
Українство мислилося як сакральна духовна єдність, а образ жертовного Христа тьмянів перед
образом жертовної України.
Через інтелектуальний аналіз проходять всі твори І. Франка. Тому очевидно, що Франко, як
філософ, більш оригінально виражений, ніж митець.
Тема митця та його слова набуває у Франка екзистенціальних параметрів, це міркування про сенс
буття людини, про божественну силу провісницького слова, про внутрішній поклик митця в
утвердженні духовності. І. Франка, як і європейських митців поч. XX ст., особливо хвилювала
проблема гуманізму, боротьби за справжню людину, вільну від визиску й рабства. Це змагання з усім,
що вороже людині та її щастю.
Знавець німецької, української філософії, політичний діяч, що перебував у центрі німецького,
польського, українського життя, Франко не міг не читати Ф. Ніцше. Незважаючи на те, що Франко не
сприймав Ніцше й відхрещувався від модернізму, його збірки мають яскравий відблиск цього
напрямку. Для цього звернемо увагу на те, хто є персонажами-героями франківської драми. Це не
історичні постаті 19 століття. Здебільшого маємо тих, хто пробився крізь натовп і наблизився до
надлюдини.
Глибоких узагальнень сповнений жанр філософської поезії в творчому доробку І. Франка. У цих
творах автор присутній у формі ліричного ставлення до предмету роздумів. Не випадково Богдан
Тихолоз робив висновки, що "Зів’яле листя" – це книга страждання, книга болю, зрештою – книга
смерті. Любов і смерть тут від початку йдуть поряд, мов нерозлучні сестри" [2: 78].
У структурі духовності культури України Франком визначено два аспекти: перший – ставлення
людини до величної таємниці буття, Бога, Правди або Істини, а другий – це ставлення людини до
людини, внутрішнє відродження всіх складників, як загальнокультурних здобутків, у різних
історичних типах є різним. Адже в християнській культурі любов до ближнього випливала з
необхідності любові до Бога, а її масштаби були визначені глибиною та силою любові до Бога та віри
в Бога.
У духовній культурі ХХ ст. від колишнього ставлення до абсолюту не залишилося нічого.
Можливо, це і є джерелом кризи сучасної культури та бездуховності теперішнього суспільства.
Духовний досвід сучасного людства не може виокремити сотеріологічні аспекти віри в спасіння.
Звідси актуальне звернення до загальнолюдських ідей, віри в спасіння людини як найвищої цінності.
У відповідності з цим філософські вчення завжди поляризуються за їхньою домінантою на
життєствердні й життєзаперечні системи й антисистеми. При зіткненні еталонів із різною сумісністю
можуть виникнути антисистеми. Тоді за Гумільовим, "повсякденне життя втрачає свою неодмінну
цілеспрямованість, і люди починають шамотатися в пошуках сенсу життя, котрого вони ніколи не
знаходять. І ось тут-то й виникають філософські концепції, що заперечують благість людського життя
та смерті, тобто діалектичного розвитку" [3: 122].
Тож не дивно, що на порозі ХІХ ст. виокремилася наука песимістичних художніх систем.
Неприйняття Франком декадентства було послідовним відторгненням антисистеми. Франко брав
активну участь у політичному житті Австрії, тому добре знав ту атмосферу молодого Відня, що мав
своїм зворотнім боком культ смерті (втечу в смерть). Статистика самогубств серед віденської
інтелігенції на межі сторіч вражаюча. У Франка виникає екзистенційна домінанта. Так, Оксана
© Сангаєвська Н.Л., 2007
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Забужко стверджує, що це "відпореність" на філософський песимізм, у тому числі й літературно
виражений" [4: 71].
Франкова творчість всією своєю образною системою, філософським змістом є багатозначна. В
українській науці франкознавство має свою усталену традицію.
Феномен "Мойсея", до якого Франко простував роками, був написаний у передчутті психічного
зламу, отже, духовної смерті. Звернення Франка до теми Мойсея, творця національної релігії, являло
міфологізовану модель, накопичений взірець спасіння та якісного переродження етнічної маси в
новий тип спільноти зусиллям пророка-будителя. А Пятикнижжя, тобто Мойсеєві книги Старого
Заповіту, так звану "Тору, одержану з небес", він відносив до "залізного капіталу загальнолюдської
духовності" [5: 82]. Своє розуміння гуманізму та істинність своєї віри Франко дає в поезії "Гуманний
будь, і хай твоя гуманність…", протиставляє собі тих, хто спотворює християнські заповіді любові.
Він перефразовує біблійний вислів "Вожди слепые, оценивающие комара, а верблюда поглащающие".
Безадресній любові до всіх поет протиставляє свої морально-етичні засади активного гуманізму: не
бажай нікому зла та худа. Органічно ці мотиви продовжуються в циклі "Із книги Кааф", у якому в
філософському аспекті витлумачуються проблеми етики й моралі, знання й віри, любові й ненависті.
Тема митця, за його словами, набуває екзистенціальних параметрів: це міркування про сенс буття
людини, про божественну силу провісницького слова, про внутрішній поклик митця в утвердженні
духовності. Франка цікавить безкорисливе служіння своєму народові, хоча шлях цього служіння
покритий камінням, тернами. Він звертається до борців за щастя, рівність, свободу й правду, які на
своїх плечах несуть духовність, облагороджують людство.
Поет схиляє голову перед генієм української жінки, перед народною піснею – виразником духу
народу. Архетипова модель матері – пісні, берегині духовності й продовжувача роду, безсмертя нації
– стає особливо значущою в художній картині світу Франка.
Фаустівський мотив угоди з Мефістофелем, тлумачення морального сенсу самогубства та права
людини на такий вчинок, мотиви зречення земних насолод, звільнення від страждань, розширення
людської душі в Абсолюті – всім цим сповнена книга І. Франка "Зів’яле листя".
У ліричній драмі розгортається цікавий сюжет: перебіг міркувань над вічним проблемами
людського буття у світі, зміна світобачення, філософських поглядів на життя та смерть.
Недарма М. Кодак зауважував, що в збірці "Зів’яле листя" відчутний відбиток романного
мислення [6: 375].
Лише за такого прочитання стають зрозумілими окремі, власне філософські тексти, наприклад,
вірш "Третього жмутку" "Душа безсмертна! Жить вічно їй!", натомість філософського змісту
набувають твори суто інтимні, пейзажні ("Другий жмуток" – "Сипле, сипле , сипле сніг ..." зі
символічним образом "білого килима забуття"). У "Зів’ялому листі" мотив кохання переходить у
філософський, безпосереднє переживання скристалізовується в образ ідеї, що сягає основоположних
питань буття" [7: 2].
Питома вага філософічності зростає в міру витіснення пристрастей рефлексіями.
З-поміж усіх поетичних збірок І. Франка "Зів’яле листя" оперує категоріями екзистенційної
філософії. Це найбільш особистістно вистраджалий твір Франка, написаний у часи безпосередньої
емоційної кризи. Не випадково Корнійчук окреслив його як "філософію болю існування" [8: 240].
Головні постулати цієї філософії: щастя – сон, ілюзія; любов – також сон, омана, химерна мрія;
життя – страждання, біль, тривога; буття – період від народження до смерті, а смерть – єдина
реальність та єдиний вихід з усіх життєвих проблем, звільнення від страждань. Загальна, яскраво
екзистенційно-антропософська філософсько-естетична концепція й проблеми соціального та
національного буття, , пророцтва й бунту, що переважають у поезії, тут відходять у тінь, на задній
план, натомість у центрі уваги – особистісне людське існування (екзистенція).
Опозиція любов : смерть – центральна філософсько-етична антиномія "Зів’ялого листя".
Позбавлений надії на розділену, взаємну любов, герой приречений на страждання, сумніви й
внутрішні питання, а відтак – на смерть. Любов – надія й віра; відсутність взаємності – біль,
страждання; зневіра – смерть надії, а суїцид – вивільнення від болю.
Танатичні за своєю природою екзенстенціали самотності, страху, тремтіння, тривоги, страждання,
болю, туги, розпачу, відчаю найкраще характеризують модус людського буття у світі "ліричної
драми" І. Франка. О. Пахльовська має рацію, коли стверджує, що "лірична драма написана у
безпосередності емоційної кризи" [9: 19]. Підтвердженням цього є висловлювання ліричного героя
І. Франка: "Лірична драма – це насамперед мого серця драма" [10: 139].
Тема смерті розгортається й наростає в ліричній драмі поступово: "Як у музичному творі на основі
розвитку мотиву за принципом контрапункту, чорне пасмо смерті зарисовується спочатку злегка,
неначе симптом якої хвороби, потім нібито зникає, але знову появляється з більшою інтенсивністю,
щоб нарешті, у фіналі витіснити всі інші складники акордів "Зів’ялого листя", стати абсолютною
домінантою" [11: 265].
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Із загальнофілософських засад логічно випливає морально-філософська апологетика самогубства в
XIX вірші останнього "жмутку" ("самовбівство – се трусість"). Спираючись на авторитет
апокрифічного Христа, ліричний герой спростовує традиційне уявлення про суїцид як "трусість",
"втечу з борні", що є "гріхом". Виправданням суїциду може бути впевненість у своїй правоті: "коли
знаєш, що чиниш – Блаженний Єси; А не знаєш, що чиниш – Закон є твій ти сам [10: 173]
Апелювання до Христа з метою виправдання власної слабкості – це риторична стратегія, а не
навернення на істинний шлях. Ліричною драмою "Зів’яле листя" І. Франко прагнув поставити крапку
на цілому періоді власного життя, сповненого страждань, і таким чином звільнитися від "сердечного
болю", зцілити власну душу від песимізму.
Отже, можемо зробити висновок, що в своїй багатогранній творчості І. Франко піднімає питання
духовного спасіння, моделює психічний світ особи з християнської точки зору відповідно до
загальнолюдських принципів моралі. Він звертається до людини, щоб піднестися до епохальної
свідомості сучасників у найбагатшому вияві духовного досвіду. Витворити особистість в ім’я її
спасіння було для Франка проблемою філософсько-антропологічною. Він прагнув вивести духовне
буття людини на рівень абстракції, де філософія здобуває вартість самодостатності.
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Сангаевская Н. Л. Сотериологические аспекты творчества Ивана Франко в
аспекте христианства.
В статье рассматриваются философские аспекты творчества Ивана Франко, вера в спасение как
основной догмат христианства. Сквозь єкзистанционную призму рассматривается тема поэта и
слова в творческом багаже писателя. Им определены стержни духовной культуры украинцев.
Согласно этому духовный опыт человечества должен быть обращен к общечеловеческим идеям.
Тема рассматриваемой Иваном Франко моральности, как догмы христианского учения, следует из
размышлений о смысле бытия человека.
Sangaevska N.L. Saving motives in the Ivan Franko’s creation in the aspect of Christianity.
This article highlights the philosophical aspects in Ivan Franko’s creation, faith in the rescue as the main
point of Christianity. Through the existential view the theme of a poet and a word in Franko’s creation are
depicted. He distinguished the point of the spiritual culture of Ukrainian people. According to it spiritual
experience of the mankind must appeal to the whole human ideas. The subject of Ivan Franko’s morality as
the point of Christian study goes from the thoughts of the man’s being.
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРОВАНОСТІ
У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття "здібності", розглянуто
можливості їх розвитку в процесі включення особистості у різні види діяльності, а також здійснено
зіставлення понять "задатки", "здібності", "обдарованість".
Одним із пріоритетних завдань сучасної педагогічної науки справедливо визнається пошук шляхів
розв’язання проблеми реалізації потенційної обдарованості кожної особистості, оптимального
розвитку людських здібностей, виявлення і підтримка талановитих дітей та молоді. Особливе місце в
цьому напрямі наукових досліджень посідають питання визначення сутності обдарованості, розробки
методів її дослідження тощо. Зокрема, актуальною залишається проблема розподілу акцентів у
ланцюгу "здібності – обдарованість – талант – геніальність". Однак саме ці проблеми ще недостатньо
досліджені як у теоретичному, так і в прикладному аспектах, що суттєво позначається на практичній
діяльності вчителів і викладачів у системі професійної освіти.
Термін "здібності" давно й широко використовується в науковій термінології, однак дослідники
досі неоднозначно підходять до розуміння його сутності. Сьогодні більшість учених уважають, що
здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, однак забезпечують їх швидке набуття, закріплення
й ефективне використання в практичній діяльності [1].
У психології здібності є предметом конкуруючих гіпотез залежно від того, як їхні автори
тлумачать проблему біологічного і соціального [2: 416]. Прихильники соціального напряму впевнені,
що історіогенез здібностей відбувається в напрямку їх спеціалізації й перебуває під впливом
соціального. Тому їх онтогенез можна уявити як освоєння дитиною суспільно-історичного досвіду,
втіленого в предметах людської діяльності [2]. Разом зі способами їх використання вона немовби
привласнює здібності тих людей, які ці предмети створили. Ця гіпотеза засвідчує прижиттєве
формування здібностей, і для неї певним способом організації діяльності виступає соціальне.
Вступаючи в активні стосунки з предметним світом, індивід нібито уподібнює його властивостям своєї
індивідуальності. Цей процес ґрунтується на певних фізіологічних механізмах, які формуються під
час діяльності.
За іншою гіпотезою, онтогенез здібностей ґрунтується на власне психологічних закономірностях,
однак значною мірою залежить від біологічного. Як зазначав С. Рубінштейн, "людина не може
відриватися від природи і цілковито протиставляти себе їй" [3]. Як природна істота вона має свій
генотип – сукупність успадкованих структур організму. Разом із попередніми досягненнями людини
(знаннями, вміннями, навичками) він утворює внутрішні передумови діяльності. Розвиток здібностей
при цьому відбувається немовби за спіраллю: наявний рівень створює передумови для переходу на
більш високий [2: 418].
Обидві гіпотези об'єднує розуміння єдності здібностей і діяльності, за яким розвиток здібностей
відбувається у зв'язку з розширенням кола діяльностей індивіда, вдосконаленням їх операційного
складу. Проте вони демонструють і відмінне в розумінні проблеми соціального і біологічного –
співвідношення різних чинників розвитку здібностей: якщо перша акцентує увагу на соціальному, то
друга підкреслює значення біологічного.
У розробку цієї проблеми суттєвий внесок зробили радянські дослідники Б. Ананьєв, Г. Костюк,
К. Платонов, С. Рубінштейн і, насамперед, Б. Теплов. У сучасній психологічній науці
виокремлюються два основні підходи до вивчення та застосування поняття "здібності" –
загальнопсихологічний та диференційно-психологічний [4: 98].
Загальнопсихологічний підхід під здібностями розуміє будь-який прояв можливостей людини
(вихідне положення – людина здатна, може здійснювати певну діяльність). Ця точка зору має давні
корені. Так, видатний вітчизняний педагог К. Ушинський уважав, що розум є не що інше, як добре
організована система знань. Звідси проблема здібностей набуває психолого-педагогічного
спрямування і головним постає питання: як ефективніше набувати можливості, зокрема знання і
вміння. З позиції цього підходу всі людні здібні, всі все можуть.
© Антонова О.Є., 2007
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Диференційно-психологічний (індивідуально-психологічний) напрям навпаки підкреслює
вроджені відмінності між людьми за здібностями. Так, Б. Теплов, визначаючи здібності як
індивідуально-психологічні особливості людини, які проявляються в діяльності і є передумовою
успішного її виконання, особливо підкреслював три моменти, а саме: здібності – це індивідуальнопсихологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої; здібностями називають не взагалі
індивідуальні особливості, а лише такі, які мають відношення до успішного виконання однієї
діяльності або багатьох діяльностей; здібності не зводяться до тих знань, навичок або вмінь, які вже
вироблено у певної людини, а сприяють легкому і швидкому їх набуттю [1].
Концепцію Б. Теплова багато в чому поділяли інші дослідники, наголошуючи на зв'язку
здібностей із розвитком. Так, С. Рубінштейн вважав, що здібності розвиваються за спіраллю:
реалізація можливості, яка є здібністю одного рівня, відкриває нові можливості для розвитку
здібностей вищого рівня [3].
На думку В. Моляка, здібностям властива своєрідна розгалуженість, взаємозв'язок із вродженими
задатками. Вони розвиваються в процесі діяльності, переплітаються з низкою особистісних
властивостей і особливостей, тому варто говорити про здібності як систему (чи підсистему в системі
особистості), що поєднується і взаємопов'язана з іншими системами (підсистемами) [5].
Отже, здібності – це індивідуально-психологічні особливості особистості, які забезпечують успіх у
діяльності та спілкуванні, легкість в оволодінні знаннями, вміннями, навичками. Здібності не можуть
бути зведені до знань, умінь і навичок, які має людина, однак здібності забезпечують їх швидке
набуття, фіксацію й ефективне практичне застосування. Успішність у діяльності забезпечується не
однією, а системою різних здібностей, при цьому вони можуть взаємокомпенсуватися [6: 81].
У сучасній науці здібності визначаються як яскравий прояв певної характеристики функцій, який
зумовлений вродженими задатками. Функції характеризують здатність того чи іншого органа
виконувати ту роль, для якої він створений природою. Кожна функція має ряд характеристик, за
якими можна виміряти рівень їх реалізації [4: 98-99]. Таким чином, психофізіологічною основою
розвитку здібностей є функціональні органи, а нервово-м'язові системи, що складаються за життя,
забезпечують реалізацію відповідних здібностей у діяльності [6: 81].
Усі ці характеристики наявні в кожної людини, проте ступінь вираженості їх у кожної людини
різний. Якщо в людини характеристика функції перевищує середній рівень, то говорять про наявність
у неї певної здібності, якщо вона набагато нижча – про її відсутність. Отже, поняття "здібність"
застосовується для виділення людей, у яких характеристика певної функції проявляється значно
більше, ніж звичайно. Зазначимо, що немає людей зовсім без здібностей. Є люди з низьким рівнем
розвитку певної здібності, що заважає їй досягти в певному виді діяльності високого результату. Тому
варто вести мову про різний ступінь вираженості в людини здібностей (високий, середній, низький), а
не про їх наявність чи відсутність [4: 98-99].
Як стверджує С. Сисоєва, здібності завжди є результатом розвитку. Вони не з'являються на
порожньому місці. Людські здібності виникали й розвивалися в процесі праці, тому вони й
виявляються в діяльності, в праці. Здібності як рушійна сила мають вирішальне значення для
розвитку науки і техніки, створення матеріальних і духовних надбань, суспільного прогресу. З
розвитком праці та суспільного життя людські здібності розвиваються, зазнають змін їх зміст і
структура [6: 106].
В основі розвитку здібностей лежать певні природжені особливості людини [6: 81]. На думку
Є. Ільїна, різниця прояву в різних людей певної характеристики функцій зумовлена їх вродженими
морфо-фізіологічними особливостями, що отримали назву "задатки" здібностей [4: 100-101].
Більшість дослідників погоджуються, що задатки – генетично зумовлені анатомо-фізіологічні
властивості різних систем організму. Так, Б. Теплов заперечував спадковість здібностей. Згідно з його
концепцією, вродженими можуть бути лише анатомо-фізіологічні й функціональні особливості
людини, які створюють певні передумови для розвитку здібностей. Залежно від сутності задатків
формуються внутрішні стимулятори спрямованості людини до певної діяльності: інтереси,
пізнавальні потреби, система мотивації, бажання добиватися високих успіхів у конкретній діяльності
[7].
Задатки багатозначні, але вони є лише передумовою розвитку здібностей, їх висхідним моментом.
Характерним для задатків є те, що вони самі по собі ще ні на що не спрямовані, тобто не мають
якісної визначеності, змістового компонента. Здібності, розвиваючись на основі задатків,
зумовлюються, але не визначаються ними. Задатки впливають (але не вирішальним чином) на процес
формування і розвиток здібностей, які формуються прижиттєво у процесі діяльності й виховання.
Задатки зумовлюють різні шляхи формування здібностей та впливають на рівень досягнень,
швидкість розвитку здібностей.
Зміст задатків змінюється з віком у зв'язку з дозріванням мозку [2: 419], при цьому проходячи
певний віковий розвиток [6: 81]. "Здібності людини – це внутрішні умови її розвитку, які формуються
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в сукупності з задатками під впливом зовнішніх умов у процесі взаємодії людини з навколишнім
середовищем" [8: 115]. Тому, з психологічного погляду правильно буде говорити не про
природженість здібностей, а про природженість задатків [6: 81]. Вони зумовлені будовою мозку, кори
його великих півкуль та її функціональними властивостями, а відтак не лише спадковістю розвитку
організму, а й утробним і позаутробним розвитком [6: 107].
Особливістю задатків, на думку Є. Ільїна, є те, що вони можуть одночасно входити до різних
здібностей. Рівень розвитку здібності залежить не від одного якогось задатку, а від їх кількості та
специфіки поєднання. Проте в однієї людини стосовно певної функції природних задатків може бути
три чи чотири, а в другої – лише один-два. Отже, чим більше в людини задатків, тим вищий рівень
розвитку здібностей [4: 100-101].
Задатки не визначають повністю розвиток здібностей. Так, С. Сисоєва зазначає, що на ґрунті
одних і тих самих задатків можуть розвинутися різні здібності. Не всі вроджені задатки людини
обов'язково перетворюються на здібності. Задатки, коли бракує відповідних умов для переростання їх
у здібності, так і залишаються нерозвиненими. Від задатків не залежить зміст тих психічних
властивостей, які містить кожна здібність і які формуються у взаємодії індивіда із зовнішнім світом
[6: 108]. Умовами розвитку здібностей, на думку дослідниці, є насамперед обставини життя людини:
життя в суспільстві, наявність соціально-культурного середовища; навчання в дитинстві
користуватися відповідними предметами; участь у діяльності і спілкуванні; наявність кола людей, які
здатні передати необхідні знання, уміння і навички за допомогою ефективних засобів і методів
навчання і виховання; відсутність у людини з народження суворої запрограмованості поведінки,
наявність незрілості мозкових структур з їх здатністю до наступного формування шляхом навчання і
виховання [6: 81]. Таким чином, у процесі формування специфічно людських здібностей
(лінгвістичних, музичних, математичних, педагогічних тощо) дослідники простежують фундаментальну
закономірність: здібності з'являються і розвиваються лише в процесі відповідної діяльності [2: 419],
тобто здібності й діяльність органічно взаємопов'язані [6: 117].
Важливим моментом розвитку здібностей є комплексність – одночасне вдосконалення декількох
взаємодоповнюючих одна одну здібностей. При цьому розвиток здібностей підпорядковується явищу
компенсації [7: 14-305]. Так, Б. Теплов у своїх дослідженнях доводить, що однією з найважливіших
особливостей психіки людини є можливість надзвичайно широкої компенсації одних властивостей
іншими, завдяки чому відносна слабкість якоїсь однієї здібності зовсім не позбавляє можливості
успішного виконання навіть тої діяльності, що найщільніше пов'язана з цією здібністю. Відсутня
здібність може бути в дуже широких межах компенсована іншими, високорозвиненими в людини [7].
Здібності не лише спільно визначають успішність діяльності, але й взаємодіють одна з одною,
впливають одна на одну. Залежно від наявності й міри розвитку інших здібностей, які входять у
комплекс, кожна з них набуває іншого характеру. Такий взаємний вплив виявляється особливо
сильним, коли йдеться про взаємозалежні здібності, які спільно визначають успішність діяльності
[6: 82].
У сучасній психології розрізняють загальні й спеціальні здібності. Загальні здібності – властивості
індивідуальності, що зумовлюють діапазон можливостей людини: її здатність до освоєння культури,
навчання, різних видів діяльності. Спеціальні здібності – властивості індивідуальності, які
забезпечують успішність виконання певної діяльності. Вони також мають багаторівневу природу, а
тому ґрунтуються на відповідних задатках, потребують систематичних і наполегливих вправ, що
зумовлюють їх розвиток, передбачають ставлення індивіда до них як до засобу розв'язування життєво
важливих завдань [2: 425].
Зазначимо, що у дослідженнях проблеми здібностей, йдеться не лише про окремі види здібностей,
але й про різні рівні їх розвитку. Так, П. М’ясоїд, з позицій системно-діяльнісного аналізу психіки в
існуванні здібностей виокремлює ряд рівнів, а саме: органічний – задатки, біологічний інтелект;
індивідний рівень, на якому функціонують власне здібності, психометричний інтелект; особистісний
рівень, на якому індивід певним чином ставиться до своїх здібностей і у певний спосіб використовує
їх для досягнення своїх цілей (соціальний інтелект). Найповніше здібності виявляються у творчості
особистості, а найвищим рівнем їх розвитку є талант – здібності, які виявляються в суспільно
визнаних здобутках [2: 420]. Таким чином, автором зроблено висновок, що здібності – це властивості
індивідуальності, що мають складну багаторівневу природу. На органічному рівні вони виступають
як біологічні, генетично зумовлені задатки здібностей; на індивідному – власне здібності, які
розвиваються в процесі відповідних діяльностей і залежать від соціального; на особистісному – це
ставлення індивіда до здібностей як до засобу реалізації певного способу життя. Останній – власне
психологічний вимір здібностей, пов'язаний із вибором і здійсненням індивідом свого життєвого
шляху [2: 422].
У свій час ще Б. Теплов наголошував на тому, що окремі здібності не просто співіснують
незалежно одна від одної [7]. Кожна здібність змінюється, набуває якісно нового характеру залежно
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від наявності та ступеня розвитку інших здібностей. Тобто, окремі здібності ще не забезпечують
можливість успішного виконання конкретною людиною тієї чи іншої роботи. Цього можна досягти
завдяки обдарованості, яку розуміють як якісне своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить
можливість досягнення більшого чи меншого успіху під час тієї або іншої діяльності. Б. Теплов
наголошує на тому, що обдарованість слід розглядати насамперед у якісному, а не в кількісному
плані: наука має надавати практиці способи аналізу обдарованості людей у різних сферах, а не
прийоми її виміру. Головне не в тому, що одні люди більше, а інші менше обдаровані. Набагато
важливіше те, що різні люди мають різну якісну обдарованість і різні якісні здібності [7].
Коли рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей високий, йдеться про загальну або
спеціальну обдарованість – передумову творчих досягнень [2: 425].
Виходячи з вищезазначеного, під обдарованістю, як правило, розуміють розвиток здібностей
особистості до рівня вище за умовно "середній", завдяки яким вона може досягти значних успіхів у
певній сфері діяльності. При цьому здібності не просто співіснують одна з одною, а набувають
іншого характеру залежно від наявності та ступеня розвитку інших здібностей. Це якісно нове
утворення, а не сума n-го числа здібностей. Тому обдарованість у різних людей відрізняється не
тільки рівнем прояву, а й якістю (індивідуальністю) [4: 105].
За рівнем і мірою розвитку здібностей виділяють: талант – таке поєднання здібностей, які дають
людині можливість успішно, самостійно й оригінально здійснювати певну складну діяльність, а також
геніальність – вищий рівень розвитку здібностей, який забезпечує досягнення особистістю таких
результатів творчої діяльності, які складають епоху в житті суспільства, в розвитку культури [9: 38].
Передумовою розвитку таланту є задатки людини, які можуть перетворюватися на реальність за
наявності сприятливих чинників. Тобто, талант можна розглядати як поєднання генетично зумовленої
обдарованості з працею. Він є обов'язковою підструктурою геніальності. Відмінність геніальності від
таланту полягає в ступені обдарованості й суспільній значущості творчості: геній створює нову епоху
у своїй галузі [6: 83].
Отже, сучасні дослідники розглядають обдарованість як вищий рівень розвитку здібностей, який
супроводжується високими досягненнями у певній галузі діяльності [10: 119]. Таким чином, здібності
й обдарованість є феноменами одного порядку в тому розумінні, що вони переходять від нижчого
рівня до вищого шляхом розвитку здібностей і підкоряються законам розвитку здібностей.
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Антонова Е.Е. Проблема соотношения способностей и одарённости.
В статье анализируются подходы к пониманию сущности понятия „способности”,
рассматриваются возможности их развития в процессе включения личности в разные виды
деятельности, а также сопоставляются понятия "задатки", "способности", "одарённость".
Antonova O.Ye. The problem of the correlation of the abilities and gifts.
Approaches to understanding the essence of the notion abilities are analysed in the article.
The possibilities of their development in the process of the personality indusion into different types of
activity, the notions "potential", "abilities", "gifts" are also compared.
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ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛАДАЧІВ
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкрито основи методики оцінювання теоретико-педагогічної готовності до
педагогічної діяльності за допомогою окремого оцінювання аналітичних, прогностичних,
проективних і рефлексивних умінь для виявлення високого, достатньо високого, середнього, низького
або початкового рівня розвитку вмінь військового викладача.
Вивчення педагогічної діяльності військових викладачів, зокрема, загальновійськових дисциплін
показує, що вони недостатньо підготовлені до розв’язання навчально-виховних завдань у військовопедагогічному процесі. Значна частина науково-педагогічних працівників (НПП) загальновійськових
дисциплін, особливо молодих, не використовує досягнення педагогічної науки у своїй практичній
діяльності, не вміє науково аналізувати й давати об’єктивну оцінку новим педагогічним технологіям,
інноваціям у педагогічній науці, досвіду викладачів-новаторів, особистого досвіду. Нині практично
немає методики оцінювання рівня їхньої теоретико-педагогічної готовності до педагогічної діяльності
у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). 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 [1: 209-210].
Проблеми й певні аспекти оцінювання професійної готовності фахівця розкриваються в працях
В.О. Бондаренка, В.З. Брожика, П.М. Городова, Ю.Д. Граніна, С.О. Кубіцького, Б.К. Морозникова та
ін. [2; 3; 4; 5; 6; 7], в яких знайшли своє відображення напрями загальної теорії оцінювання. Так, у
праці В.З. Брожика [3] розкрито сутність оцінки, а також органічний зв’язок поняття "оцінка" з
поняттям "цінність" і "пізнання". А на думку П.М. Городова, оцінка розглядається як: а) фактор
формування особистості; б) показник відповідності досягнутого рівня виховання поставленим цілям;
в) засіб оптимізації педагогічного впливу [4: 144]. В.О. Бондаренко розкривав сутність і функції
оцінки, її місце та роль у діяльності офіцера, виходячи з того, що найбільш суттєвим матеріальним
аналогом оцінки, схожим з нею за структурою й за процесом виконання, є вимірювання [2]. Він
указував, що "оцінка – це процес і результат відображення одних явищ дійсності шляхом
зівставлення, порівняння їх уявлених образів з іншими, засвоєними на практиці та з тими явищами,
які сформувалися у свідомості. В оцінці відображається співвідношення, зв’язок декількох явищ,
процесів. Якісна і кількісна визначеність одних явищ і процесів використовується в оцінці для
вираження цінності, рівня, ступеня, якостей, значимості інших явищ, процесів" [2: 6].
Б.К. Морозников пояснював оцінку як ставлення суб’єкта до об’єкта, внаслідок якого відбувається
процес порівняння з іншими об’єктами на підставі його пізнання й можливого вибору цього об’єкта в
якості засобу потреби, що задоволена [7: 10].
Аналіз свідчить, що термін "оцінка" використовують усі дослідники проблеми оцінювання
професійної готовності, проте в їх роботах він має досить обмежене смислове навантаження.
Водночас є науковці, які розглядають оцінку як одну із функцій контролю, інші – як одну з базових
операцій, яку виконують керівники, треті – виділяють її в окрему управлінську функцію, четверті
бачать у ній синонім слова "вимірювання" тощо. Однак реальний процес оцінювання рівня теоретикопедагогічної готовності як складової професійної готовності НПП загальновійськових дисциплін до
педагогічної діяльності є змістовним і багатогранним. Нині він залишається невисвітленим.
Мета статті – розкрити методику оцінювання теоретико-педагогічної готовності НПП
загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у ВВНЗ.
Досвід практичної діяльності свідчить, що оцінювання професійної готовності – це завжди
порівняння, хоча не кожне порівняння є оцінкою. Порівняння є можливим при дотриманні
щонайменше, двох вимог. Порівнюватися повинні реальні предмети або явища, а для цього необхідно
пізнати реальну величину рівня професійної готовності НПП до педагогічної діяльності, тобто
відобразити її в певних поняттях, а потім порівняти з тим еталоном, який задовольняє потреби
суб'єкта, відображені в поняттях.
І.П. Підласий готовність учителя до педагогічної діяльності визначав через "професійний
потенціал педагога" і "педагогічний професійний потенціал" [8: 253-256]. Він пояснював:
"Професійний потенціал (від лат. роtепсiа - узагальнена здатність, можливість, сила) - головна
характеристика педагога. Це сукупність об'єднаних у систему природних і придбаних якостей, які
визначають здатність педагога виконувати свої обов'язки на заданому рівні... Професійний потенціал
може бути визначений і як база професійних знань, умінь в єдності з розвинутою здатністю педагога
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активно мислити, творити, діяти, втілювати свої наміри в життя, досягати запроектованих
результатів" [8: 253].
У подальшому вчений розкриває його як систему природних і набутих у процесі професійної
підготовки якостей:
ППП = Пнеп + Пчзп + Пдсп + Пзпд,
де ППП – професійний потенціал педагога;
Пнеп – незмінна частина потенціалу, обумовлена загальними вродженими здібностями
особистості;
Пчзп – частково змінювана (прогресивна) частина потенціалу, зумовлена природними
спеціальними здібностями особистості, розвитком їх у процесі професійної підготовки і практичної
діяльності;
Пдсп – компонент потенціалу, що додається спеціальною підготовкою у ВНЗ (спеціальний);
Пзпд – частина потенціалу, що здобувається в процесі практичної діяльності педагога [8: 253].
У цьому понятті вчений вбачав системний характер педагогічної майстерності: "Загальна
структура поняття "професійний потенціал" досить складна і багатопланова. З однієї сторони, ППП
містить у собі співвідношення орієнтації як схильності до педагогічної діяльності та реальної ситуації
діяльності. При такому підході підкреслюється значення набутої і природної здатності до занять
педагогічною діяльністю. З іншої – ППП відображає ставлення педагога до професійної діяльності.
Це значить, що одних лише здібностей, навіть коли вони є, мало для якісного виконання професійних
обов’язків. З третьої сторони, він трактується, як можливість виконувати свою працю на рівні вимог,
котрі накладаються педагогічною професією, у сполученні з індивідуальним розумінням сутності
педагогічного процесу – стилем навчально-виховної діяльності. Нарешті, з четвертої сторони, ППП –
це концентрування набутих якостей, тобто система набутих у процесі підготовки знань, умінь,
навичок, способів мислення і діяльності" [8: 254]. Водночас дослідник підкреслював, що загальними
структурними компонентами ППП є інтелектуальний, мотиваційний, комунікативний, операційний
(чи власне професійний), творчий, культурний, гуманістичний, діяльнісний та інші компоненти, які
зазвичай виділяються в педагогічних посібниках, повинні розглядатися як загальні умови, в яких
здійснюється професійна діяльність педагога [8: 256].
Підходи до вивчення оцінювання професійної готовності передбачають з'ясування вихідних
принципів її здійснення. Методологічні принципи оцінювання професійної готовності становлять
собою систему загальнонаукових та специфічних правил і ціннісних норм. Серед загальнонаукових
принципів найважливішими для оцінювання професійної готовності НПП до педагогічної діяльності є
принципи: наукової об'єктивності; конкретно-історичного підходу; єдності теорії та практики;
повноти оцінки; системного підходу; адресності; сприйняття оцінки; своєчасності; цінності оцінки та
ін. [3: 129-131]. Аксіологічна функція оцінки професійної готовності має за мету з'ясувати цінність як
результатів професійно-педагогічної діяльності НПП, так і самого процесу підготовки до неї. У таких
випадках значущість, цінність об'єкту оцінки виражається в характеристиках його якісних та
кількісних ознак, а також через кількісну й якісну визначеність еквівалента оцінки. Оцінка також
виконує регулятивну, індикаторно-інформативну, прогностичну, нормативну й мотиваційну функції
[1: 131].
Важливим аспектом розвитку професійної готовності до педагогічної діяльності є визначення
(діагностування) наявного її рівня в НПП. У зміст теоретико-педагогічної готовності НПП
загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності вкладаються його вміння, які, дозволяють
йому самостійно й достатньо ефективно вирішувати педагогічні завдання щодо підготовки майбутніх
офіцерів у ВВНЗ [9: 7-54]. Необхідним для вирішення тих чи інших педагогічних завдань є знання
педагогічної теорії, а також можливість та вміння застосовувати її положення на практиці. Теоретикопедагогічна готовность НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності виявляється
через педагогічні вміння, яких він набуває, а вміння розкриваються через сукупність методично
грамотно побудованих дій (частина з яких може бути автоматизована до навичок), які ґрунтуються на
теоретичних знаннях і спрямовані на вирішення педагогічних завдань.
На думку В.О. Міжерікова і 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" [10: 65]. Отже, теоретико-педагогічну готовність військового викладача
до педагогічної діяльності у ВВНЗ можна визначити та оцінити через відповідну сукупність умінь.
Таким чином, теоретико-педагогічна готовность НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної
діяльності у ВВНЗ відображає знання педагогічної та військово-педагогічної теорії, що знаходить
своє втілення в уміннях педагогічно мислити, тобто діагностувати й аналізувати педагогічні явища,
робити адекватні висновки, прогнозувати результати при відповідному педагогічному впливі,
проектувати цілісний процес їх розвитку (зміни), а також аналізувати та оцінювати свою власну
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діяльність й особистісні якості. Вона синтезує в собі аналітичні, прогностичні, проективні та
рефлексивні вміння [1: 74-83].
Аналітичні вміння відображають готовність НПП до виконання аналізу, синтезу, порівняння,
абстрагування, узагальнення, класифікації та систематизації педагогічних явищ та фактів [1: 74-76].
Прогностичні вміння НПП до педагогічної діяльності пов'язані з чітким усвідомленням мети й
кінцевих результатів своєї діяльності. Педагогічне прогнозування вимагає від викладача оволодіння
такими прогностичними методами, як моделювання, висування гіпотез, уявний експеримент,
екстраполювання та ін. [1: 76-79]. Проективні вміння виявляються в матеріалізації результатів
педагогічного прогнозування в конкретних планах навчання й виховання. Розробка проекту освітньовиховної роботи з курсантами означає насамперед переклад на педагогічну мову цілей їх навчання і
виховання, їхню максимальну конкретизацію й обґрунтування способів їх поетапної реалізації. При
цьому важливо передбачити поєднання різних видів діяльності й проведення спеціальних заходів у
відповідності до поставлених завдань. Проективні вміння поділяються на організаційно-проективні та
конструктивно-проективні уміння [1: 79-81]. Рефлексивні вміння НПП полягають в аналізі й оцінці
власної педагогічної діяльності, своїх особистісних якостей, дій і вчинків, а також того, як його
сприймають та оцінють курсанти, колеги і командири.
Розроблена методика включає окреме оцінювання аналітичних, прогностичних, проективних і
рефлексивних умінь. Нами визначені критерії рівня розвитку конкретних педагогічних умінь та
ступінь їх розвитку й сформованості, який виявляється в розв’язанні НПП різноманітних
педагогічних завдань у ході здійснення навчально-виховного процесу у ВВНЗ [1: 151-152].
Для розроблення методики оцінювання рівня теоретико-педагогічної готовності нами використана
інтервальна шкала. У цьому випадку кожний наступний варіант відповіді наділяється значенням
"вище" (або "нижче"), "більш" (або "менш") і т.д. Але ми передбачили та обґрунтували, що інтервал
між варіантами відповідей наближається до рівного значення. Він становить 2 бали, щоб чіткіше
показати відмінність, 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 педагога відповідає наступна кількість балів: високий -10 балів; достатньо високий - 8 балів; середній - 6 балів; низький - 4 бали; дуже низький (початковий) - 2 бали.
Рівень розвитку будь-якого вміння НПП оцінюється як: 1) високий, коли воно досягло найвищого
рівня свого розвитку, тобто повної досконалості в його професійно-педагогічній діяльності
(проведенні всіх форм навчальних занять і вирішенні всіх педагогічних занять); 2) достатньо високий,
коли воно добре розвинено, є стійким та ефективним в його професійно-педагогічній діяльності;
3) середній, коли воно розвинено помірно, але загалом є не дуже ефективним; 4) низький, коли воно
розвинено слабко, є ще недосконалим, невиразним; 5) дуже низький, коли його розвиток знаходиться
на дуже низькому рівні, тобто воно зароджується, є примітивним, початковим, малоефективним в
його професійно-педагогічній діяльності [1: 253-258]. На основі загальної суми балів аналітичних,
прогностичних, проективних і рефлексивних умінь визначається коефіцієнт теоретико-педагогічної
готовності НПП до педагогічної діяльності - число, яке виражає рівень розвитку цих умінь.
Коефіцієнт теоретико-педагогічної готовності НПП до педагогічної діяльності (Ктпг) є
середньоарифметичним суми потенціалів аналітичних, прогностичних, проективних і рефлексивних
умінь, тобто:
Пау + Ппгу + Ппеу + Пру
Ктпг = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ , (1)
4
де Пау - потенціал аналітичних умінь; Ппгу - потенціал прогностичних умінь; Ппеу - потенціал
проективних умінь; Пру - потенціал рефлексивних умінь.
При визначенні коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності, а саме теоретико-педагогічної, практично-педагогічної, військо-во-спеціальної, фізичної, моральної та
психологічної 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 [1: 242-265]. 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, фізичну
готовність -15, моральну і психологічну – 45.
Тоді загалом коефіцієнт будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності (Кг) знаходиться у
межах (2):
Кг =

Qmin
Qmax
¸
, (2)
m
m
30
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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 [1: 277-298].
Коефіцієнт теоретико-педагогічної готовності (Ктпг) НПП до педагогічної діяльності – це число,
яке відображає рівень розвитку всієї сукупності аналітичних, прогностичних, проективних і
рефлексивних умінь, а також їх вагомість у цілісній професійній готовності до педагогічної
діяльності. Виходячи з розробленої методики оцінювання рівня теоретико-педагогічної готовності
НПП, Ктпг обчислюється за формулою 2. Він знаходиться у межах 160 ⁄ 300 ÷800 ⁄300, тобто 0,53≤
Ктпг ≤2,76. При цьому рівень теоретико-педагогічної готовності НПП буде: дуже низьким
(початковим) при 0,530≤ Ктпг ≤0,958; низьким при 0,959≤ Ктп г≤1,486; середнім при
1,487≤ Ктпг ≤1,914; достатньо високим при 1,915≤ Ктпг ≤2,342; високим при 2,343≤ Ктпг ≤2,67.
Отже, для практичного оцінювання теоретико-педагогічної готовності НПП до педагогічної
діяльності у ВВНЗ, нами розроблена відповідна методика, яка включає окреме оцінювання
аналітичних, прогностичних, проективних і рефлексивних умінь. Сутність оцінювання полягає у
виявленні високого, достатньо високого, середнього, низького або дуже низького (початкового) рівня
розвитку в НПП відповідних окремих умінь, що з практичної точки зору дає можливість розробити
заходи для цілеспрямованого професійного розвитку НПП загальновійськових дисциплін.
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Ваврик Р.В. Оценивание теоретико-педагогической готовности военных преподавателей к
педагогической деятельности.
Раскрыты основы методики оценивания теоретико-педагогической готовности к педагогической
деятельности при помощи отдельного оценивания аналитических,прогностических, проективных и
рефлексивных умений для выявления высокого, достаточного, среднего, низкого или начального
уровня развития умений военного преподавателя.
Vavryk R.V. The evauation of military teacher’s theoretical and pedagogical readiness to pedagogical
activity.
The foundations of methodolody of evaluating of theoretical and pedagogical readiness to pedagogical
activity by the separate evaluation of analytic, prediction, project and reflection abilities for an exposing
high, enough high, middle, low or elementary level of military teacher’s abilities development are defined in
the article.
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МАТЕМАТИКА, МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН-ОСВІТА − ФУНДАМЕНТИ ОСВІТИ
У статті досліджено проблему необхідності встановлення зв’язків між математичною освітою,
мистецтвом та дизайн-освітою, їх взаємопроникнення. Наводяться приклади викладання окремих
розділів математики для студентів педагогічних факультетів вузів − майбутніх учителів
початкових класів. Для цього розглянуто конкретні задачі з геометрії, комбінаторики з залученням
навчального матеріалу дизайн-освіти та образотворчого мистецтва. З'ясовано окремі вимоги
ергономіки та естетики для побудови навчального матеріалу.
Жодне людське дослідження не може називатися
істинною наукою, якщо воно не пройшло через
математичні докази. І якщо ти скажеш, що науки,
що починаються і кінчаються в думці, мають
істину, то в цьому не можна з тобою погодитися,
а варто відкинути це з багатьох причин, і,
насамперед, тому, що в таких чисто уявних
міркуваннях не бере участь досвід, без якого
немає ніякої достовірності.
Леонардо да Вінчі. Про істинну і хибну науку
"Для самого Леонардо мистецтво і наука були зв’язані нерозривно, віддаючи в "суперечці
мистецтв" пальму першості живопису як найбільш інтелектуальному, за його переконаннями, виду
творчості, майстер розумів її як універсальну мову (подібний до математики в сфері наук), що втілює
все різноманіття світобудови за допомогою пропорцій, перспективи й світлотіні. "Живопис, − пише
Леонардо, − наука і законна дочка природи..., родичка Бога". Вивчаючи природу, досконалий
художник-натураліст тим самим пізнає "божественний розум", схований під зовнішнім виглядом
натури. Утягуючись у творче змагання з цією божественно-розумною основою, художник тим самим
затверджує свою подобу верховному Творцю. Оскільки він "має спочатку в душі, а потім у руках"
"усе, що існує у всесвіті", він теж є "деякий бог" [1].
Світ, у якому ми живемо, прекрасний і гармонічний. Безперечно, у Творця бездоганний
естетичний смак, починаючи від малюсінького павучка, що тче в траві свою павутину, невидимої
нашого ока личинки, що живе в незбагненно величезному для неї океані, до незлічимих уже для нас
безлічей галактик, загадкових зірок, планетних систем, що здійснюють свій шлях у нескінченності.
Світобудова, будь-який досліджуваний об’єкт, видимий предмет, явище можна, в принципі (чи
буде коли-небудь можна!), описати мовою математики. Створюючи прилади, апарати різного
призначення, ми давно вже звертаємося за підказками до того, що створено природою. Вивчаючи
(відкриваючи) для себе ці закони, ми пізнаємо світ, поступово вивчаємо його й розширюємо межі
нашого пізнання. При цьому розвивається математична наука, як один із наймогутніших засобів
пізнання навколишнього світу, яка на черговому витку пізнання знову й знову втягується в процес
пізнання.
Якби ми, починаючи вчити математиці маленьку людину, що прийшла в перший клас,
постаралися розкрити йому очі на естетику довершеного світу, пізнаваного за допомогою
математичних законів, то, можливо, шкільний курс математики не здавався б йому таким нудним і
страшним. І в багатьох наших школах і вузах, імовірно, ми не спостерігали б настільки сумної
картини ослаблення інтересу до математики.
Суспільство, в якому його громадяни насилу без калькулятора можуть робити арифметичні дії,
приречене на примітивне існування. Ні про який прогрес не може бути і мови. Виховуючи покоління
людей, що не мають уявлення про математику, ми самі собі підписуємо вирок, перекриваючи всі
шляхи для нашого розвитку й удосконалювання. З іншого боку, вивчення природничих наук у відриві
від гуманітарних, без моральних, етичних, естетичних, гуманістичних переконань і відповідного їм
виховання й освіти, може привести нас до існування, схожого на життя людей із добре відомого
кінофільму "КИН-ДЗА-ДЗА".
Чи не так, безглузда ідея залучення найважливішого елемента дизайну − мистецтва в математичне
утворення? Звичайно, мова не йде про механічне з’єднання, наприклад геометрії Евкліда з курсом
образотворчого мистецтва! Мова може йти тільки про взаємно доповнюючу синергію цих сторін
пізнання й відображення навколишнього світу в процесі вивчення розділів математики в школі та
вузі.
Характерним прикладом утілення такого синтезу є різні види проектувальної діяльності людини,
поєднувані в так званому дизайні, (від англ. design − задум, проект, креслення, малюнок), що має за
мету формування естетичних і функціональних якостей предметного середовища [2: 8]. У більш
© Величко Д.О., 2007
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вузькому змісті слова до дизайну відносять також художнє конструювання. Останнє спирається на
теорію, розроблену технічною естетикою, а також на дані економіки, соціології, психології,
ергономіки, семіотики, системотехніки й інших наук [3].
Метод художнього конструювання складається з художньо-конструкторського аналізу
(дослідження вихідної ситуації й побудова об’єкта проектування, функціонально-ергономічного й
конструктивно-технологічного аналізу, композиційного аналізу) і художньо-конструкторського
синтезу (в процесі якого ведеться функціонально-ергономічний пошук, робота над композицією
виробу) [4]. Для художнього конструювання характерне моделювання об’єкта на всіх етапах його
розробки (у відповідному масштабі й нерідко в натуральну величину), що дозволяє перевіряти й
відбирати оптимальні варіанти композиції, кольорографічних, ергономічних та ін. рішень; при цьому
модель служить не ілюстрацією до проекту, а як би інструментом проектування і, постійно
модифікуючись у ході роботи, стає в остаточному підсумку еталоном дослідного зразка виробу.
Специфічним для методу художнього конструювання є розгляд проектованого виробу як елемента
цілого комплексу виробів, що оточують людину в конкретному предметному середовищі, який
повинний максимально задовольняти утилітарні й естетичні потреби й сприяти підвищенню
ефективності діяльності людини. Найбільш складним об’єктом художнього конструювання є системи,
що поєднують спільно вироблені чи спільно використовувані вироби. У цьому випадку метод
художнього конструювання включає такі задачі, як рішення питань розмаїтості елементів системи
(асортименту виробів), формування її структури з використанням засобів уніфікації й агрегатування і
под.
Звідси стає зрозуміло, що використання на уроці математики як у школі, так й у вузі елементів
дизайн-освіти або художнього конструювання − задача актуальна, але не проста, однак можна так
організувати структуру частини уроків математики, залучаючи відповідний додатковий матеріал, що
в результаті саму систему освіти можна було б вивести на якісно інший рівень.
Розглянемо дисципліну "Математика" для студентів педагогічного факультуету Житомирського
державного університету, що викладається викладачами кафедри математики та образотворчого
мистецтва з методикою початкової освіти.
По-перше, бажано розкривати деякі розділи курсу математики з ілюстраціями їхнього
використання в дизайнерській роботі. Наприклад, розділи геометрії або теми про пропорції, що мають
застосування в теорії образотворчого мистецтва, дизайні, можуть супроводжуватися такими
задачами:
а) виписати формули об’ємів геометричних тіл, які можна використовувати в процесі створення
картин-натюрмортів;
б) за допомогою циркуля та лінійки розбити відрізок прямої завдовжки 10 см на частини в
пропорції, що використовувалася в роботах античних архітекторів, скульпторів, живописців.
Обчислити довжину меншої частини розбиття. Виписати квадратне рівняння, що визначає цю
довжину;
в) довжина ніг деякого "середнього" чоловіка дорівнює 1 м, визначити висоту салону
проектованого автобуса, якщо довжина ніг чоловіка відповідає половині його росту, а висота салону
автобуса на 30 % повинна перевищувати цей ріст;
г) довжина руки античної скульптури людини дорівнює 65 см, використовуючи "квадрат древніх"
Леонарда да Вінчі, визначити, не менше якої величини повинна бути висота критого кузова
автомобіля для безпечного транспортування цієї скульптури в стоячому положенні.
По-друге, умови деяких задач можна формулювати на прикладах художнього конструювання.
Сюди відносяться багато розділів як шкільних, так і вузівських програм математики.
Як характерний приклад, розглянемо розділ "комбінаторика":
а) для клавіатури калькулятора конструктор-дизайнер вирішив використовувати клавіші 3-х різних
кольорів. Скільки існує можливих варіантів вибору розцвічень клавіатури, якщо ергономічно
використовувати для вибору 6-кольоровий спектр;
б) для складного візерунка на фіранці вздовж прямої лінії використовується 5 різних елементів. В
один ряд на тканині розташовується 100 таких елементів. Визначити кількість можливих комбінацій
елементів для набору одного ряду візерунка.
По-третє, деякі математичні проблеми можуть служити доброю допомогою або навіть і засобом
розвитку в студентів естетичного смаку і сприйняття:
а) справді, наприклад, поняття центральної й осьової симетрії, тему про багатогранники, у тому
числі теорему Ейлера [5] неважко зв’язати з дуже цікавою інформацією про дорогоцінні камені,
будову їх кристалів, прийнятими видами огранювання, супроводжуючи заняття демонстрацією
фотографій дорогоцінних каменів і відповідних схематичних малюнків будови їх кристалів.
1) ілюструючи тему "Геометричні побудови на площині" схемами, малюнками й фотографіями:
"Кристали родоніту мають єдиний елемент симетрії − центр симетрії, у той час як кристали циркону
мають 5 площин симетрії й центр симетрії".
2) якщо розглянути всі відомі науці кристалічні структури, то бачимо, що кількість усіх можливих
форм кристалів у вигляді правильного багатогранника не більше п’яти, що в точності відповідає
наслідку з теореми Ейлера [5].
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Як ілюстрації можна взяти наступні факти геометрії кристалів [6; 7]:
- діопсид − основою кристалічної структури цих мінералів є зв’язані між собою в ланцюжки
кремнекисневі тетраедри; кристали сфалериту нагадують "обрізаний" тетраедр;
- флюорит (з нього робили вази, найбільш красивий − голубий чи пурпурний флюорит у
Намібії називають африканським смарагдом) − кристали у вигляді кубів;
- кристали алмаза − октаедр;
- пірит (сірчаний колчедан) − додекаедр;
б) естетична краса бджолиних стільників легко погоджується з проблемами дизайну в архітектурі,
наприклад, дивною надійністю покрівлі будинків і споруджень, що мають схожу будівлю − поверхня,
що складається з окремих пластин − правильних шестикутників (або, як у стільниках −
шестигранників) подібно панциру черепахи, здатні витримувати високі механічні навантаження. І в
нас, і за кордоном є досвід спорудження будинків зі стандартних шестигранних секцій. Витрати праці
при цьому скорочуються вдвічі, на третину менше йде бетону [8]. Можна розробити відповідні задачі.
По-четверте, у деяких випадках сам дизайнерський підхід, можна використовувати в процесі
розробки посібників і у викладі нового матеріалу, оптимізуючи, наприклад, деякі показники
ергономіки й естетики [4] − складових частин дизайнерського проектування. Сюди можна віднести
швидкість засвоюваності відповідного навчального матеріалу, його обсяг, можливість тиражування й
відтворення, швидкість його освоєння для проведення занять, відсоток комп’ютеризації, насиченість
додатковою інформацією з дизайну, і под.
Помітимо, для усіх відзначених напрямків природно мова не йде про 100 % перебудову всіх
уроків. Перегини, як правило, не приводять до позитивних результатів!
Перелік можливих напрямків синтезу математики з дизайн-освітою не претендує на повноту, але,
як ми бачимо, тільки на грані, що проходить між математикою й мистецтвом, математикою й дизайносвітою можна навчити, виховати й сформувати нову людину самого найближчого майбутнього,
людину, яка за допомогою науки не тільки буде викачувати "по наростаючій" з навколишнього
середовища для себе предмети споживання, але в той же час буде зберігати й збільшувати багатства
навколишнього світу, наповняючи середовище свого існування істиною красою, духовністю,
добротою, гуманізмом і справедливістю!
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Величко Д.А. Математика, искусство, дизайн-образование − фундаменты образования.
В статье исследованы проблемы необходимости установления связей между математическим
образованием, искусством и дизайн-образованием, их взаимопроникновения. Приводятся примеры
преподавания отдельных разделов математики для студентов педагогических факультетов вузов −
будущих учителей начальных классов. Для этого рассматрены конкретные задачи геометрии,
комбинаторики с привлечением учебного материала дизайн-образования и изобразительного
искусства. Выяснены отдельные требования эргономики и эстетики для построения учебного
материала.
Velychko D.O. Mathematics, art, design education are the basses of education.
The problems of necessity of links’ establishing between mathematical education, art and design education,
their mutual penetrating are considered in the article. The examples of teaching separate mathematics topics
for the students of higher educational establishments’ pedagogical departments as the prospective teachers
of primary school are given. For this purpose the certain specified problems from geometry, combinatorics
with engaging of design education teaching material and fine arts are considered. The separate requirements
of ergonomics and aesthetics for teaching material construction are considered.
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ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статті аналізується спадщина В.О. Сухомлинського в контексті сучасних підходів до
педагогічної творчості, а також визначені ідеї та думки щодо педагогічної творчості, шляхи
творчої самореалізації педагога. Представлено напрями формування педагогічної творчості.
Сучасний етап розвитку цивілізації, української держави, економічні, політичні обставини, в яких
знаходиться людство, особливість історичного процесу через який проходить українське суспільство і
весь світ, вимагає від кожної особистості творчої самореалізації.
З огляду на це, навчально-виховний процес у закладах освіти своєю змістовно-методичною
спрямованістю має сприяти розвитку яскравих, здатних завжди перебувати в пошуку власних шляхів
самореалізації індивідуальностей, для яких творчість є справжнім культом.
Смисл і логіка діяльності нової школи полягає в осягненні одного з найважливіших і
найскладніших мистецтв – мистецтва жити. Мистецтва – тому що таке життя є актом творчості і, як
будь-який творчий процес, життєтворчість передбачає розробку й здійснення оригінального творчого
задуму, поєднаного з діяльністю розуму, уяви, фантазії, передбачення, самопрограми [1: 60].
У контексті педагогіки життєтворчості особливої значущості в наш час набувають ідеї
В.О. Сухомлинського про педагогічну творчість.
Творча праця є найбільш продуктивною, ефективною, а тому педагогічна творчість стає засобом
формування індивідуальності, яка здатна творчо мислити, самостійно приймати рішення, брати
активну участь у житті суспільства, вирішувати складні проблеми сьогодення, адаптуватися в умовах
ринку, забезпечити конкурентоспроможність держави й свою особисто.
"Проблема творчості – одна з ділянок педагогічної цілини, і щоб тільки приступити до її освоєння,
потрібно створити книжку про педагогічний аспект творчості", – писав В. О. Сухомлинський [2: 609].
Творчий початок у діяльності педагогів й учнів – це те, що здатне дійсно розкривати внутрішні
резерви навчання, перебудувати весь навчально-виховний процес у навчальному закладі, вивести
його на якісно новий рівень. Саме ця думка є головною в творах видатного вченого, педагога
В.О. Сухомлинського.
У монографії "Мої педагогічні переконання" він називає абсурдним уявлення про школу як про
місце, де учні здобувають лише знання, навички, уміння, і висловлює погляди на школу як на
вогнище освіти й освіченості, як осередок життя й творчої думки, розуму, таланту.
Творчість – явище комплексне, зумовлене соціально-педагогічними та психофізіологічними
передумовами. Творчість – одне із найскладніших явищ людського життя, що характеризується
одночасно знанням відомого, доведеного і фантазією, опорою на закономірність і випадковість.
Ефективність педагогічної праці залежить від того на скільки кожен вчитель, викладач усвідомлює
свої можливості в удосконаленні навчально-виховного процесу в школі, у вищому навчальному
закладі та їх реалізує.
Творчі можливості – це система інтелектуально-творчих якостей особистості, які сприяють успіху
в творчій діяльності. Вона складається з таких підсистем: підсистеми спрямованості (мотиви, інтерес,
потреби);
підсистеми
характерологічних
особливостей
особистості
(цілеспрямованість,
працездатність, сумлінність тощо); підсистеми здібностей (індивідуальних особливостей творчих
процесів); підсистеми творчих умінь.
Необхідними індивідуально-творчими якостями творчої особистості майбутнього є: креативність
мислення, інтуїція, творча уява, дивергентність мислення, оригінальність мислення, асоціативність
мислення, інтелектуальна активність.
Інтелектуальна активність є інтегральним пізнавально-мотиваційним показником рівня розвитку
творчої особистості, що базується на інтелектуальній ініціативі. Інтелектуальна ініціатива – це не
стимулювання зовні продовження мислення, це продовження розумової діяльності за межами заданої
ситуації, що не обумовлена ні практичними потребами, ні негативною оцінкою роботи.
Активність, ініціатива й творчий пошук педагогів – необхідна умова формування творчої
особистості та шлях до самореалізації.
Особливість педагогічної творчості в сучасних умовах полягає в тому, що, будучи активним
процесом, вона з розвитком науки стає все більш керованою. Педагогічна творчість є специфічною,
бо об’єктом і результатом її стає творення особистості, її духовності, перетворення наукових істин у
живий досвід творчої праці. А це, на думку В.О. Сухомлинського, – найскладніша сфера дотику
науки з практикою. Зроблене вченим відкриття, коли воно оживає в людських взаємостосунках, в
живому пориві думок й емоцій, русі думок постає перед учителем як складне завдання, розв’язати яке
© Вітвицька С.С., 2007
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можна багатьма способами, й у виборі способу, у втіленні теоретичних істин у живі людські думки й
емоції якраз і полягає творча праця вчителя [3: 402]. Найскладнішим у педагогічній діяльності є
проникнення у складний духовний світ людини. Тому творчість у педагогічній справі – це перш за все
пізнання людини, захопленість її й багатогранністю й невичерпністю.
Для творчо працюючого педагога не існує жодної педагогічної закономірності, жодної істини,
котра б була абсолютно однаково застосована до всіх вихованців.
Наукове дослідження особистості дитини – одна з головних умов наукового керівництва школою,
педагогічним колективом [3: 443].
Широкий світогляд та готовність завжди оволодівати новим дає вчителеві більшу впевненість у
завтрашньому дні, стверджує оптимістичний підхід до дійсності, підсилює його стійкість у стресових
ситуаціях. Такий учитель швидше приймається учнями як партнер діалогічної праці.
Наведемо шкалу, розроблену Г. Воробйовим, за якою можна визначити кваліфікаційний рівень
учителя.
Шкала рівнів кваліфікації вчителя
0,1 – у роботі керується тільки власним досвідом та досвідом тих, хто працює поряд;
0,2 – цікавиться роботою в інших школах, час від часу їздить у відрядження та заглядає в книги зі
спеціальності;
0,3 – регулярно обмінюється досвідом, систематично їздить у відрядження і читає книги зі
спеціальності, виписує один-два професійні журнали;
0,4 – намагається бувати на виставках досягнень у галузі освіти, уважно стежить за змістом
фахових журналів, бере участь у постійно діючих предметних семінарах;
0,5 – намагається стежити за сучасною вітчизняною літературою зі спеціальності, буває на
міжгалузевих виставках, бере участь у роботі галузевих конференцій і науково-практичних нарад;
0,6 – відвідує міжнародні спеціальні виставки, цікавиться реферативними виданнями,
користується міжбібліотечним абонементом, систематично їздить на міжгалузеві семінари,
конференції, серйозно ставиться до навчання в системі підвищення рівня кваліфікації з відривом від
роботи;
0,7 – користується перекладами іноземних матеріалів з педагогіки, є учасником наукової школи чи
міжнародних конференцій, веде ділове листування з кількома колегами в галузі освіти;
0,8 – читає літературу іноземними мовами;
0,9 – користується міжнародним бібліотечним абонементом, листується з багатьма колегами, в
тому числі й зарубіжними;
1,0 – отримує книги через міжнародний обмін.
Дані соціологічного опитування (за 2003 рік) учителів середніх шкіл показали, що основна маса їх
має рівень 0,2-0,3 і лише 5 % з них піднімається вище цього рівня. Вище 0,5 – одиниці і це, швидше,
виняток.
Не викликає заперечень той факт, що особистість може виховати лише особистість. Від багатства
душі вчителя, його професійної майстерності, загальної культури щонайперше залежать риси
вихованця.
Як зазначається в доповіді ЮНЕСКО "Освіта для ХХІ століття", освіта протягом усього життя має
будуватися на чотирьох стовпах: навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом,
навчитися будувати власне життя.
Зрозуміло, що реалізація цих стратегічних завдань, які визначатимуть напрями діяльності нової
школи ХХІ століття, значною мірою залежить від інноваційної культури педагогічних кадрів, рівня їх
компетентності, вміння продукувати перспективні ідеї, реалізувати їх у практичній діяльності.
Учитель у своїй професійній діяльності переступає межі свого "я". Він руйнує рамки егоїзму і
вступає у взаємодію з учнем на ґрунті задоволення потреб у передачі – засвоєнні соціального досвіду.
У цьому виявляється його професійна культура.
Культурний учитель – це не взірець формально-етикетної шляхетності, а інтелігентна людина за
своєю найвищою духовною суттю і з творчим і гуманним способом світосприймання. Коли ми
говоримо про культуру взаємодії вчителя і учня, то на перше місце виступає культура вчителя як
суб’єкта цієї взаємодії. Як організатор цієї взаємодії, вчитель вступає в безкорисливе
нефункціональне спілкування з учнями, спрямоване на утвердження творчої свободи й гідності учнів.
Отже, культура взаємодії учителя з учнем визначається вмінням будувати взаємини з учнем як
суб’єкта з суб’єктом.
У своїх творах В.О. Сухомлинський звертає увагу на те, що невипадкові удачі повинні визначати
успіх педагогів, не щасливі знахідки, а конкретний пошук, аналіз залежності того, що виходить, від
того, що робили [3: 400]. Саме цей пошук веде до виникнення інтересу і бачення проблеми. Творча
праця, на думку В.О. Сухомлинського, в нашій складній, багатогранній справі починається там, де
загорається іскра живої думки, що шукає відповідь на питання, яке висувається життям [3: 406].
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На думку В.О. Сухомлинського колективна творчість проходить такий шлях: спостереження,
аналіз власної діяльності → інтерес до явищ педагогічної дійсності → бачення проблеми →
виникнення ідеї розв’язання проблеми → переконання в існуванні проблеми й можливості її рішення
шляхом реалізації ідеї → індивідуальна конкретна творча діяльність кожного вчителя підтримана
колективом.
Колективна творчість організовується й підтримується адміністрацією і, перш за все, директором
школи. "Чекати від заступника директора розв’язання всіх проблем навчання, чекати народження
ініціативи без творчої ініціативи самого директора це означає чекати щасливих знахідок і випадкових
удач" [3: 400].
Мистецтво керівництва загальноосвітньою школою в тому й полягає, щоб учителі початкових
класів і вчителі середніх і старших класів об’єднували єдині педагогічні переконання, щоб
індивідуальна творчість – а без неї немислимий творчий колектив, – образно кажучи, текла
невичерпними струмками в єдиний потік колективної майстерності, колективного досвіду,
колективного піклування про знання учнів [3: 413].
Передавання інтересу до визначеної проблеми з навчально-виховної роботи і є, за твердим
переконанням видатного педагога, найголовніше в керівництві школою [3: 400].
"Керівництво без конкретного прикладу, без вашого власного джерела творчості неможливе", –
так звертається до директорів шкіл у творі "Розмова з молодим директором" [3: 400].
На його думку, адміністрація школи покликана бути посередником між педагогічною наукою та
практикою.
В.О. Сухомлинський вбачає три джерела в керівництві творчою працею педагогічного колективу:
науку, майстерність, мистецтво.
Майстерність колективу – це педагогічні ідеї, але ідеї без конкретних справ перетворюються на
пустоцвіт [3: 400].
Щоб ідея перейшла з практики однієї школи в практику іншої, потрібна індивідуальна творчість,
що ґрунтується на колективних переконаннях [3: 405].
Багаторічний досвід переконує, що самою суттю педагогічної творчості є думка, задум, ідея,
пов’язана з тисячами повсякденних явищ [3: 404].
На думку В.О. Сухомлинського гармонійного, всебічного розвитку, освіченості, духовного
багатства, моральної чистоти – усього цього людина досягає за умов, коли поряд з інтелектуальною,
моральною, естетичною культурою вона досягає високого ступеня культури праці, трудової творчості
[4: 301].
Гармонійне злиття цих двох функцій педагогічної праці, вміння думати про різні речі й
аналізувати складний процес навчання з різних боків – це одна з тих найтонших сфер педагогічної
майстерності, проникнення в які, за моїм глибоким переконанням видатного педагога, дає нам щастя
творчості [3: 419].
Слово – це найкращий різець, здатний доторкнутися до ніжнішої риси людського характеру. Вміти
користуватися ним – велике мистецтво. Слово – це дещо подібне до містка, по якому наука виховання
переходить у мистецтво, майстерність.
"Найскладнішим, найтоншим у духовному житті школи – мислення дитини.
Людина, яку ми виховуємо, повинна бути переконана: вона може перетворити все навколо себе,
якщо не навчиться бути мудрим, обачливим, дбайливим сином природи, а потім володарем і
господарем.
Не пасивне милування, а діяльне активне пізнання як творчість – ось найтонша сфера діяльності,
де знаходиться невичерпне джерело збагачення і розвитку" [3: 402].
Проникнення у таємниці дитячого мислення – так можна назвати пошуки й відкриття школи
В.О. Сухомлинського – духовно об’єднувало. Завдяки цьому стала можливою колективна робота, яка
перетворювала теорію педагогів у практику [3: 403].
"Коли я чую слова творча праця педагога, мені завжди згадується перша ідея, що оволоділа нашим
колективом, надихнула на пошуки, які продовжуються і зараз: дітей треба вчити мислити – це
важливий бік педагогічного процесу не тільки на уроці, але й скрізь, де відбувається духовне
спілкування педагога і дитини" [3: 404].
Постійний розвиток загальної культури особистості – вимога, що ставиться до вчителя, тому що
загальна культура – є тим фундаментом, на якому будується дидактична, виховна, управлінська –
будь-яка творча педагогічна технологія.
На сучасному етапі розвитку школи головним є навчити самих учителів оволодівати основами
життєтворчості.
Саме у відборі способів навчання учнів самостійно вчитися і полягає проблема вчителя.
"У ньому п’ять умінь: спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати думку про
те, що я бачу, роблю, думаю, спостерігаю, читаю, пишу" [3: 408].
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Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина
народжується, щоб лишити по собі слід вічний. Становлення неповторної людської індивідуальності
у сфері творчості праці являє собою саму сутність духовного життя особистості, це основа, серцевина
того самовідчуття, без якого немислиме гармонійне виховання, виховання оптимізму, життєвої
радості у своїх силах. Радість розумової праці – ось що стає доступним людині, якщо її духовне життя
просякнуте відчуттям оптимістичної упевненості у своїх силах, відчуттях особистої гідності.
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Витвицкая С.С.. Творческая самореализация педагога в контексте идей В.А. Сухомлинского.
В статье анализируется наследие В.А. Сухомлинского в контексте современных подходов к
педагогическому творчеству, определены идеи и мысли проблемы педагогического творчества, пути
творческой самореализации педагога. Представлены направления формирования педагогического
творчества.
Vitvytska S.S. Тeacher сreative self-realization in the context of V.О. Sуkhomlуnskу’s ideas.
The article analyzes the V.О. Sуkhomlуnskу heritage in the context of modern approaches to pedagogical
creative activity, ideas and thoughts about the pedagogical creative activity problem, ways of teacher’s
creative self-realization are determined. The directions of pedagogical creative activity formation are
presented.
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МАТЕМАТИЧНА ДИЗАЙН-ОСВІТА В ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті представлено аналіз математичної дизайн освіти в позааудиторній діяльності студентів.
Запропоновано особистісно зорієнтовану технологію математичної дизайн освіти в позааудиторній
діяльності студентів. Теоретично обґрунтовано основні компоненти технологічного забезпечення
процесу навчання студентів у ВЗН. Відображено реалізацію інтегрованих форм організації,
активних та інтерактивних методів навчання.
Технологічне забезпечення процесу навчання студентів у вузі передбачає: конкретне
формулювання цілей навчання, підготовку навчального забезпечення до наперед визначених цілей,
організацію навчання й оцінювання його результативності, корекцію знань, умінь і навичок
студентів, підсумкове оцінювання результатів навчання. Як правило, таке технологічне забезпечення
навчального процесу вимагає використання вербального методу, активізації мислення й
репродуктивного типу навчання. Ілюстративний метод, активізація художньо-образної уяви й
частково-пошуковий тип навчання мало використовуються у роботі зі студентами. Практичний
метод, наочно-дійове мислення й продуктивний тип навчання майже зовсім недоступні майбутнім
учителям початкових класів на заняттях з математичних дисциплін. У той же час альтернативна
технологія математичної дизайн-освіти ґрунтується, переважним чином, на сенсорно-візуальній і
сенсорно-кінестетичній (речовинній) навчальній інформації. Технологія математичної дизайн-освіти
може успішно реалізуватися в активних та інтерактивних формах позааудиторної діяльності
студентів. Наприклад, у математичних олімпіадах типу "Математичний цирк", "Математичні маски",
"Математичні казки", "Математичні байки" тощо. У таких позааудиторних заходах із математики
науковий стиль математичного мовлення поєднується з художнім стилем мовлення літературних
жанрів, забезпечується гуманітарно-математичний підхід до математичної підготовки майбутніх
учителів, особистісна зорієнтованість навчання.
У поточний момент вузівської підготовки увага викладачів зосереджується довкола проблеми
тестування рівнів навчальних досягнень студентів. На нашу думку, тестування є засобом діагностики
й розвитку студентів, оскільки метою педагогічної діагностики є оптимізація процесу
індивідуального навчання, забезпечення об’єктивного контролю результатів навчання. Тести мають
перевагу перед традиційним інструментарієм діагностики успішності й розвитку студентів.
Традиційний контроль зорієнтований на виявлення помилок і недоліків учасників навчального
процесу, а тому призводить до негативного ставлення до нього з боку студентів. Тестовий контроль
успішності студентів може викликати позитивне ставлення до нього з боку студентів, оскільки тести
спрямовані на виявлення навчальних досягнень студентів. Велика кількість різноманітних завдань дає
можливість вибрати ті, з якими студент може впоратися і набрати максимальну для нього кількість
балів. Ступінь оволодіння студентами певними знаннями, вміннями й навичками перевіряється за
допомогою критеріально-орієнтованих тестів, у яких результати вимірювання задовольняють три
основні критерії: об’єктивність, надійність, валідність. Використовуються відкриті, напівзакриті,
закриті види тестових завдань. За формою організації тести можна класифікувати наступним чином:
- вільна форма відповіді: тести з пропусками, завдання на доповнення, лаконічна відповідь,
складання мінітвору;
- форма, що передбачає вибір відповіді: встановлення зв’язку, альтернативні відповіді тощо.
Але, знову ж таки, зазначені форми тестування стосуються вербально-знакової інформації,
характерної для когнітивної педагогіки з її пріоритетами навчального змісту й словесних методів. Для
альтернативної педагогіки дизайн-освіти пріоритетними є предметно-розвивальне середовище й
зумовлені ним організаційні форми навчання, сенсорно-візуальна інформація зображень і сенсорнокінестетична інформація виробів-саморобок.
Критерієм повноцінних навчальних досягнень із математичної дизайн-освіти є математичне
моделювання. Оскільки предметно-розвивальне середовище й організація взаємодії учасників
навчального процесу недостатньо висвітлені в наукових джерелах як ефективні педагогічні умови, то
й на практиці такі педагогічні умови використовуються ситуативно, окремими викладачами. Критерій
математичного моделювання знань, умінь і навичок студентів на площині й у просторі може набути
розповсюдження в позааудиторній діяльності студентів і викладачів.
© Воскресенська Н.В., Тименко В.П., 2007
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Математична дизайн-освіта в позааудиторний час сприятиме гуманізації навчального процесу у
вузі, виявленню природних нахилів студентів до математики, умінню використовувати набуті знання
на практиці. Майбутнім учителям початкових класів пропонуються такі завдання, які вони можуть
відтворювати своїм учням. Для розв’язування завдань з математичної дизайн-освіти необхідно
створювати ігрове предметно-розвивальне середовище. Студенти повинні виготовити або підібрати та
вміло використати в ході виконання вправ таке унаочнення, так обладнати ігрове середовище, щоб
найкращим чином забезпечувалося розкриття здібностей учнів через роботу їхнього мислення й уяви.
Пропонуємо деякі ігрові завдання:
1.
Ігровий матеріал: кубики, кільця, квадрати, іграшки (за вибором). Умова одна: унаочнення
має червоний, зелений і синій кольори. Завдання: покласти кольорове унаочнення так, щоб синій
колір був між червоним і зеленим, а червоний – ліворуч від синього (а); червоний був праворуч від
синього, а зелений між ними (б); зелений був не крайнім, а синій – праворуч від нього.
2.
Намалювати відповідь на запитання: хто яке місце зайняв з швидкості бігу, якщо відомо,
що вовк був один з перших, а лисиця була передостанньою?
3.
Покласти одну паличку так, щоб будинок повернувся в інший бік:

4. Скласти два трикутники із п’яти паличок:

Такі завдання повинні мати системний характер. Ігрові завдання підбираються самими
студентами, але так, щоб рівноцінно були запропоновані словесні, графічні й предметно-пластичні
математичні ігри. Із цих трьох видів математичних ігрових завдань обирають для себе як особистісно
значущі ігри учні-"слухачі", "глядачі" або "діячі". Словесні ігри найчастіше обиратимуть активні
споживачі вербальної інформації, графічні – споживачі сенсорно-візуальної інформації, предметнопластичні – прихильники сенсорно-кінестетичної інформації. У смаках і кольорах, як кажуть,
товаришів не буває.
Наше твердження вимагає експериментальної перевірки для віку молодших школярів. Але для
дошкільників уже запропоновано зарубіжними науковцями іграшки-тести. З метою обстеження
здібностей і рівнів розвитку дітей використовується наступне тестування:
- дістати цукерку з полички, поряд із якою стоїть стілець;
- розкласти предмети за кольорами і формами;
- відшукати одну з кількох речей, схованих на очах у дитини.
За тим, як дитина вправляється з предметними й графічними завданнями, визначаються наступні
особистісні якості: зосередженість, цілеспрямованість дій, ступінь розвитку уваги, витримка й
наполегливість, рівень знань і загальний розумовий розвиток. Звертаємо увагу, що пріоритетними в
іграшках-тестах є вольові якості, уміння володіти собою. Зазначені пріоритети не повинні зникати з
поля зору вчителя, який є класним керівником, на будь-якому уроці, в тому числі й на уроках
математики.
Для подібних із дошкіллям випробувань молодших школярів класному керівнику необхідні вміння
організації предметного довкілля типу "людина-природа", "людина-техніка", "людина-людина",
"людина-художні образи", "людина-знакові системи". Вимоги такої організації передбачені новою
програмою для загальноосвітньої початкової школи – "Трудове навчання: технічна і художня праця".
Ми висловлюємо припущення, що для природного нервово-психічного стану учнів-"діячів"
особистісно значущим є предметно-розвивальне довкілля з реалістичних предметів ( іграшкових
форм природи й техніки); для "глядачів" – візуально-розвивальне довкілля з поліграфічних іграшоктестів, комп’ютерних ігор, інших площинних зображень; для "слухачів" – аудіально-розвивальне
довкілля з музичних, шумових, мовленнєвих інформаційних джерел.
На підтвердження нашого припущення є певні аргументи. Так, німецькі педагоги Шарлотта Бюлер
і Гільдегард Гетцель уже запропонували систему іграшок-тестів у книзі "Діагностика нервовопсихічного розвитку дітей". Ось назви деяких із них: "сортування", "комод", "терпіння", "магазин".
Іграшки-тести подібні до системи унаочнення Марії Монтесорі [1].
Можливо, іграшки-тести для унаочнення зазначених вище середовищ простіше виготовити
вчителю з учнями на інтегрованих заняттях з трудового навчання: технічної й художньої праці та
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математики? Адже державними стандартами з освітньої галузі "Технології" для загальноосвітньої
початкової школи передбачена змістова лінія "Пропедевтика інформаційної культури":
- інтеграція трудового навчання і художньої праці з іншими предметами, використання
нових інформаційних технологій (за наявності відповідних умов). Технічна і художня праця як
основа цілісного змісту початкової освіти;
- володіти конструктивно-художніми, конструктивно-технічними уміннями з різних
навчальних дисциплін. Уміти поєднувати словесну, графічну і предметно виражену
інформацію у цілісні образи – художні або технічні.
Ми вважаємо, що математична дизайн-освіта в позааудиторній діяльності студентів повинна
здійснюватися з урахуванням цього важливого положення стандартів. Зазначене положення дозволяє
відродити в сучасній школі тимчасово втрачене "золоте правило" дидактики Я.А. Коменського: все,
що тільки можна, давати для сприймання чуттями; все, що ми бачимо, треба дати сприйняти зорові;
все чутне сприйняти слухом; запахи – нюхом; те, що підлягає смакуванню – відчути, насамперед,
смаком; доступне дотикові – дотиком. Найкраще ж, коли предмет буде сприйнятий одразу кількома
чуттями. Якщо іноді немає в наявності речей, то можна замість них користуватися копіями або
зображеннями, виготовленими для навчання. Це з успіхом можуть зробити ботаніки, зоографи,
геодезисти, географи, фізики, які з великою користю додадуть до своїх описів різні яскраві малюнки
або копії речей. Такого роду наочне приладдя (саме зображення речей, яких не можна подати в
натурі) треба було б приготувати з усіх галузей знання, щоб у школах вони були під рукою [2].
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Воскресенская Н.В., Тименко В.П. Математическое дизайн-образование во внеаудиторной
деятельности студентов.
В статье представлен анализ математического дизайн-образования во внеаудиторной
деятельности студентов. Представлена личностно ориентированная технология математического
дизайн-образования во внеаудиторной деятельности студентов. Теоретически обоснованы основные
компоненты технологического обеспечения процесса обучения студентов в ВУЗе. Отражена
реализация интегрированных форм организации, активных и интерактивных методов обучения.
Voskresenska N.V., Tymenko V.P. Mathematical design education in students’ out-of-class activity.
The article deals with the analysis of mathematical design education in students’ out-of-class activity.
Individual orientated technology of mathematical design education in students’ out-of-class activity is
presented. Main components of technological ensuring the students’ educational process at higher
educational establishments are theoretically motivated. The realization of organization integrated forms,
active and interactive educational methods is reflected in the article.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У статті проаналізовано психолого-педагогічні передумови формування індивідуального стилю
навчальної діяльності; обґрунтовано шляхи формування індивідуального стилю навчальної діяльності
студентів вищих навчальних закладів (забезпечення свободи самовираження, особистої
зацікавленості студентів; індивідуалізації навчального процесу; підвищення мотивації; формування
здатності до саморегуляції та рефлексивної самооцінки).
Завдання сучасної вищої школи полягає в забезпеченні оптимального розвитку кожного студента;
формуванні в нього вмінь та навичок самостійної роботи, індивідуального стилю навчальної
діяльності, який враховує сильні та слабкі сторони особистості, приносить емоційне задоволення,
знімає зайву психічну напругу. Як свідчать дані диференціальної психології, саме від стилю
індивідуальної діяльності залежать успішність, високі досягнення людей [1: 45].
У сучасній педагогічній науці здійснено низку досліджень, присвячених вивченню
індивідуального стилю діяльності. Зокрема, В.С. Мерлін [2] та М.Р. Щукін [3] досліджували
проблему взаємозв’язку та взаємовпливу індивідуального стилю діяльності та рівнів інтегральної
індивідуальності. О.О. Зимовіна [4] та Т.М. Сєрьогіна [5] вивчали когнітивний стиль студентів та
його роль в організації навчання і його успішності. Структура індивідуального стилю відображена в
дослідженні Є.О. Клімова [6]. Індивідуальний стиль навчальної діяльності школярів різного віку
проаналізовано в дисертації О.С. Самбікіної [7]. Питання формування й корекції професійного стилю
діяльності вчителя на основі його індивідуальності відображене в дослідженні Н.О. Звонарьової [1].
Проте проблема формування індивідуального стилю навчальної діяльності студентів вищих закладів
освіти залишається актуальною і недостатньо опрацьованою.
Мета статті – проаналізувати теоретичні передумови та шляхи формування індивідуального
стилю навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти.
Поняття індивідуального стилю діяльності не нове. Вперше воно було вжите А. Адлером для
пояснення індивідуальної своєрідності життєвого шляху особистості. В.С. Мерлін визначав
індивідуальний стиль діяльності як доцільну систему взаємопов’язаних дій, за допомогою якої
досягається певний результат. Окремі дії утворюють цілісну систему саме завдяки доцільному
характеру їх зв’язку. Тому стиль діяльності не може бути помилковим. Помилковою може бути лише
конкретна дія [2: 167]. О.О. Зимовіна під індивідуальним стилем розуміє узагальнену, особистісно
обумовлену характеристику діяльності як цілого; стійку систему, комплекс способів і прийомів
організації та виконання діяльності [4: 128]. Загалом у межах діяльнісного підходу індивідуальний
стиль розуміють як індивідуально-своєрідну систему психологічних засобів, до яких свідомо чи
стихійно вдається людина з метою найкращого врівноваження своєї (типологічне обумовленої)
індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності [6: 74].
Особлива увага вивченню індивідуального стилю діяльності приділяється в теорії інтегральної
індивідуальності, яка розглядає особистість як інтегральну цілісність чи як інтегральну
індивідуальність, в якій за критерієм багатозначності виділяють ієрархічно організовані рівні.
Зокрема, В.С. Мерлін обґрунтував наявність у структурі інтегральної індивідуальності системи
індивідуальних властивостей організму, яка складається з рівнів: біохімічного, загальносоматичного,
нейродинамічного (властивості нервової системи); системи індивідуальних психічних властивостей, у
якій функціонують два рівні – психодинамічний (властивості темпераменту), психічні властивості
особистості; системи соціально-психологічних індивідуальних властивостей та її рівні – соціальні
ролі в соціальній групі та колективі, соціальні ролі в соціально-історичних спільнотах [2: 50]. У
структурі інтегральної індивідуальності В.М. Русалов виділяє два рівня: нижчий – диференціальнопсихо-фізіологічний, який відображає властивості організму, та вищий – диференціальнопсихологічний, який складається з особистісних, індивідуальних та інших соціокультурних утворень
[8]. У дисертаційній роботі А.Л. Коблєвої виділено чотири рівні інтегральної індивідуальності:
нейродинамічний, психодинамічний, особистісний та соціально-психологічний [9: 29]. Незважаючи
на окремі розбіжності щодо визначення рівнів, прибічники теорії інтегральної індивідуальності
поділяють думку, що стиль діяльності формується під впливом властивостей, характерних для різних
ієрархічних рівнів індивідуальності. У процесі оволодіння діяльністю відбувається встановлення
більш гнучких зв’язків між властивостями різних рівнів індивідуальності та зростає регулюючий
вплив у цих зв’язках властивостей особистісного рівня [3].
© Задорожна І.П., 2007
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Варто зазначити, що існує тісний зв’язок стилю з різними рівнями інтегральної індивідуальності.
Однак, це не означає, що будь-які особистісні прояви, які пов’язані з цими рівнями, можна вважати
стильовими. Часто вони носять ситуативний характер. Належність тих чи інших характеристик дій
людини до стилю визначається їх трансситуативністю, стабільністю. Єдиним доказом належності дій
до стилю є їх перенос суб’єктом із ситуації в ситуацію та стабільність на тривалих відрізках часу
[5: 29].
У сучасній педагогічній науці розроблено субординаційну модель стилів: самостиль –
індивідуальний стиль – квазистиль – псевдостиль. Останній характеризує стереотипні поведінкові
реакції, невротизацію особистості, соціальну дезадаптацію; квазистиль визначається наслідуванням
людиною чужого стилю діяльності, пізнання чи спілкування; індивідуальний стиль найяскравіше
проявляється в процесуальній стороні діяльності; самостиль (творчий стиль) зумовлений домінантами
вищих ієрархічних рівнів інтегральної індивідуальності [10: 34]. Відповідно мета викладача –
формування індивідуального та творчого стилів навчальної діяльності студентів, які базуються на
сильних сторонах особистості, дають змогу реалізувати її потенціал, сприяють досягненню
максимальних результатів та розвитку особистісних якостей.
Індивідуальний стиль навчальної діяльності визначається як прийнята індивідом стійка сукупність
прийомів і способів навчальної роботи, обумовлена його індивідуальними особливостями [11].
Найтісніший зв’язок спостерігається в студентів між індивідуальним стилем діяльності та
особистісними, особливо вольовими, мотиваційними й оціночними властивостями, а не з
властивостями нервової системи, як можна припустити [7: 51]. Зазначені властивості охоплюють
механізми самоконтролю та самооцінки, які формуються шляхом поетапного переходу від
зовнішнього контролю і оцінки викладачем до власного внутрішнього контролю і оцінки. У сучасній
педагогічній літературі самоконтроль та самооцінка розглядається у вузькому та широкому
значеннях. У вузькому значенні самоконтроль та самооцінку розуміють як певну стратегію
навчальної діяльності, спрямовану на контроль й оцінку результату виконання навчального завдання і
способів його розв’язання. У широкому значенні самоконтроль і самооцінку розглядають як
компонент метадіяльності та здатність особистості до так званого моніторингу й критичної рефлексії
процесу власної навчальної діяльності [12: 60-61]. Таким чином, самоконтроль і рефлексивна
самооцінка (у широкому й вузькому значеннях) виступають важливим засобом розвитку особистості
та формування індивідуального стилю навчальної діяльності.
Аналіз природи стилю, який здійснювався в межах теорії інтегральної індивідуальності, виявив
важливі закономірності, які є особливо цінними в контексті організації навчальної діяльності.
Доведено. що стиль виникає тоді, коли є свобода самовираження. Чітко регламентована діяльність не
сприяє формуванню індивідуального стилю [4: 129]. Наведене твердження повною мірою стосується
різних видів діяльності, в тому числі й навчальної. Тому організована належним чином самостійна
робота студентів, у якій домінує відносно жорстке (передбачає виконання поряд із регламентованими
окремих нерегламентованих операцій) та гнучке (передбачає визначення викладачем цілі й надання
студенту самостійності у виборі засобів, прийомів і способів розв'язання навчальних завдань)
керівництво пізнавальною діяльністю студента, є одним із шляхів формування індивідуального стилю
навчальної діяльності.
Критерієм правильного вибору стилю відповідно до своїх індивідуальних особливостей служить
відчуття зручності, комфорту, зняття напруги в процесі діяльності [4: 130]. І хоча подальші
дослідження показали, що використання індивідуального стилю часто веде до емоційного
задоволення, а не до вагомих результатів [4: 137], особиста зацікавленість у діяльності, позитивне до
неї ставлення, прагнення зробити все якомога краще є ще одним визначальним чинником формування
стилю навчальної діяльності.
У структурі індивідуального стилю діяльності виділяють такі основні компоненти: стиль операцій,
стиль дій чи реакцій, стиль цілеутворення [4: 131]. Основна ознака стилю операцій – співвідношення
орієнтованих, виконавчих та контрольних операцій. У дослідженнях В.С. Мерліна та Є.О. Клімова
визначено два основні типи такого співвідношення. Перший тип полягає в тому, що орієнтовані
операції передують виконавчим і дуже деталізовані, внаслідок чого виникає детальний план дій. У
процесі діяльності він лише дещо видозмінюється. Виконання плану супроводжується контрольними
операціями. При другому типі попереднє орієнтування короткочасне й план має цілісний та
схематичний характер. У процесі виконання він значно видозмінюється та деталізується. Контрольні
операції застосовуються рідко [2: 176]. Наприклад, студенти, яким притаманний перший тип,
починають написання творчих письмових робіт з деталізованого чорнового варіанту, в який постійно
вносяться правки та доповнення. Чистова робота полягає лише в переписуванні. У студентів, для яких
характерний другий тип індивідуального стилю, чорновий варіант має цілком загальний і
схематичний характер, на який затрачається небагато часу. Основна робота виконується в процесі
написання чистового варіанту.
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Отже, закономірно постає запитання типового та індивідуального в структурі індивідуального
стилю. Типові стилі притаманні групам студентів із певними характеристиками властивостей одного
чи різних рівнів інтегральної індивідуальності. Визнання існування типових стилів, які демонструють
загальні особливості діяльності, не заперечує індивідуальної своєрідності діяльності кожного
студента на фоні цих стилів. Типовий стиль у конкретному прояві розглядається як індивідуальний
[3: 110]
С.Б. Пустовалов виділяє шість індивідуально-типологічних стилів навчальної роботи студентів
(креативно-відповідальний,
креативно-вибірковий,
ретроевристичний,
репродуктивноузагальнюючий, репродуктивно-формальний, інактивний) [13: 38], акцентуючи увагу на механізмах
адаптації, компенсації та особливо корекції, оскільки "перших два не завжди забезпечують
досягнення необхідного результату" [1: 48]. За допомогою механізму адаптації особистість
пристосовується до вимог діяльності. Механізм компенсації включається в процес формування
індивідуального стилю діяльності, коли вимагається заміна недостатньо розвинених індивідуальнопсихологічних властивостей використанням особливостей, які сприяють досягненню успіху. Корекція
означає виправлення, вдосконалення індивідуального стилю діяльності [1: 49].
Охарактеризуємо виділені індивідуально-типологічні стилі детальніше. Представники креативновідповідального стилю виділяються серед однолітків творчим характером розумової діяльності й
активним потягом до знань, схильністю до інтелектуальних занять. Студенти відзначаються
активністю, спонтанністю, відкритістю до нових наукових фактів, ініціативністю, вмінням
узагальнювати, багатством і силою уяви, вмінням формулювати проблеми. У представників
креативно-відповідального стилю швидко формується своя досить диференційована система
навчальної роботи. У ній домінують прийоми продуктивної розумової діяльності. Ці студенти
орієнтовані на засвоєння матеріалу під час лекцій та відтворення його по пам’яті в процесі
самостійної роботи; цікавляться матеріалом поза межами програми; виявляють інтерес до науководослідницької роботи; емоційно відгукуються на нові ідеї. У міжособистісному спілкуванні в процесі
різних форм групової діяльності вони залюбки діляться своїми уявленнями, враженнями, оцінками.
Ці студенти характеризуються впевненістю і стійким позитивним настроєм, захопленістю
навчальними дисциплінами. У роботі зі студентами креативно-відповідального стилю позиція
викладача повинна бути спрямована на встановлення дружнього, довірливого та вимогливого
ставлення до них, попередження різких спадів активності, властивих цим студентам.
Студенти креативно-вибіркового стилю характеризуються виразним творчим характером
інтелектуальної діяльності, широким колом пізнавальних інтересів і чіткою послідовною
організацією, спрямованою лише на привабливий для них матеріал; захоплюються творчими видами
роботи; скептично ставляться до другорядного матеріалу, ігноруючи вимоги викладача. Позиція
викладача повинна орієнтуватися на розвиток у таких студентів свідомо-вольової мотивації та
нагромадження досвіду добросовісної систематичної роботи.
Студенти ретроевристичного стилю характеризуються більш-менш вираженою самостійністю,
глибиною мислення й схильністю переоцінювати оригінальність, "самобутність" своєї особистості; в
результаті вони не оволодівають фактичним науковим матеріалом, навичками самостійної роботи. У
дискусіях такі студенти доводять свою думку, ігнорують аргументи опонентів, претендують в групі
на роль інтелектуального лідера. Вважають, що в студентів цього стилю первинні сильні компоненти
інтелектуальної діяльності (самостійність, глибина мислення, схильність до переосмислення)
тормозяться такими інтегральними динамічними властивостями, як ригідність та резистентність
(ригідність – нездатність змінювати програму діяльності відповідно до вимог ситуації [14: 132]).
Такі студенти не звикли працювати. У школі це могло компенсуватися сильними компонентами
здібностей, але для успішних занять у вищому закладі освіти такої компенсації не достатньо.
Індивідуальний стиль навчальної діяльності студентів ретроевристичного стилю характеризується
компенсаторними механізмами: орієнтація на вже здобуті знання, підвищення впевненості в собі
тощо. Відповідно педагогічну корекцію доцільно здійснювати в двох напрямках – розкривати
пізнавальні функції навчального матеріалу й навчальної літератури та забезпечувати усвідомлення
студентами конкретних вимог і вимагати їх обов’язкового виконання.
Студенти репродуктивно-узагальнюючого стилю схильні до репродуктивного мислення;
орієнтовані на засвоєння всього обсягу навчального матеріалу; добросовісні, відповідальні. Про них
складаються добрі враження у викладачів, до них часто звертаються одногрупники за допомогою. На
старших курсах студенти репродуктивно-узагальнюючого стилю починають більш широко
узагальнювати матеріал, виявляти інтерес до дослідницької роботи, демонструють стабільну відмінну
та добру успішність; у них розвивається впевненість у собі, підвищена чутливість до оцінок,
схильність до звичних форм роботи. Для них характерні суб'єктивні труднощі, оскільки сприйняття
нового матеріалу пов'язане з певними стереотипами, шаблонними прийомами й формами самостійної
роботи. Відповідно їхнє навчання супроводжується великими енергетичними затратами. Педагогічна
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корекція повинна бути спрямована на розвиток пізнавальної самостійності, ініціативності шляхом
залучення до вирішення проблемних ситуацій, завдань творчого характеру, демонстрації
можливостей продуктивного мислення в конкретних ситуаціях, залучення до науково-дослідницької
діяльності.
Студенти з репродуктивно-формальним стилем характеризуються репродуктивним мисленням і
установкою на заучування. Одні з них потрапляють у категорію "невстигаючих", інші намагаються
компенсувати зазначені недоліки підвищеною добросовісністю й організованістю. Вони детально
планують усі види самостійної роботи, раціонально розподіляють їх по днях тижня, годинах.
Представники цього стилю зазвичай невпевнені, зосереджені на собі, позбавлені розваг, болюче
переживають найменші невдачі; кожен екзамен у них супроводжується стресом. Педагогічна
допомога в таких випадках повинна бути спрямована, в першу чергу, на розвиток пізнавальних
інтересів, ініціативи; підвищення самооцінки й упевненості в собі.
Інактивний стиль виявляється у слабкій вираженості пізнавальних інтересів, інтелектуальній
пасивності, байдужості до навчальних успіхів. Ця типологічна група об'єднує ряд варіантів. У деяких
явно здібних студентів причина інтелектуальної пасивності пов'язана з наявністю сильних
позанавчальних інтересів, захоплень. В інших ця пасивність може бути пов'язана з лінощами та
небажанням займатися інтелектуальною працею. Зазвичай такі студенти згодом включаються в інші
сфери діяльності [13: 38-42]. У першому й другому випадках педагогічна робота викладача повинна
бути спрямована на розвиток мотивації студентів, підвищення інтересу до предмета шляхом підбору
цікавих завдань, організації проблемного навчання, широкого залучення мультимедійних засобів,
особливо в самостійній роботі студентів.
Зазначені індивідуально-типологічні стилі не виключають один одного і не вичерпують усієї
індивідуальної різноманітності. Вони є лише спробою умовно класифікувати індивідуальні стилі
навчальної діяльності студентів із метою диференціації навчального процесу. Насправді
індивідуальний стиль кожного студента є набагато різноманітнішим; він виражає багатство його
інтелектуальної, духовної та емоційної сфери. Завдання викладача – враховуючи належність
студентів до певних індивідуально-типологічних стилів, забезпечити таку організацію навчання, яке
сприятиме отриманню позитивних результатів та емоційного задоволення не лише від результатів, а й
від процесу навчання.
Таким чином, в основі формування індивідуального стилю навчальної діяльності лежать наступні
положення:
- індивідуальний стиль навчальної діяльності формується під впливом властивостей, які
належать до різних ієрархічних рівнів інтегральної індивідуальності; у процесі оволодіння
діяльністю дедалі більшої ваги набуває особистий рівень;
- формування стилю індивідуальної навчальної діяльності доцільно здійснювати за такими
напрямами: забезпечення свободи самовираження, особистої зацікавленості в діяльності шляхом
підбору проблемних, творчих завдань відповідно до інтересів студентів; індивідуалізації аудиторної
та самостійної роботи студентів (за змістом, темпом виконання, умовами виконання тощо);
підвищення мотивації навчання; формування здатності до самоконтролю, рефлексивної самооцінки;
- процес формування стилю індивідуальної діяльності передбачає залучення механізмів
адаптації, компенсації та корекції.
Подальшого дослідження потребує проблема формування індивідуального стилю навчальної
діяльності в процесі самостійної роботи студентів.
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Задорожная И.П. Психолого-педагогические предпосылки формирования индивидуального стиля
учебной деятельности студентов высших учебных заведений.
В статье проанализированы психолого-педагогические предпосылки формирования индивидуального
стиля учебной деятельности; обоснованы пути формирования индивидуального стиля учебной
деятельности студентов высших учебных заведений (обеспечение свободы самовыражения,
личностной заинтересованности студентов; индивидуализация учебного процесса; повышение
мотивации; формирования способности к самоконтролю, рефлексивной самооценке).
Zadorozhna I.P. Psychological and pedagogical prerequisites of forming the individual learning style of
higher educational establishments’ students.
Psychological and pedagogical prerequisites of forming the individual learning style have been analysed;
the ways of forming individual learning style of higher educational establishments students (providing the
freedom of self-expression, personal interest; individualization of education; raising motivation, forming
capability for self -control and reflexive self-evaluation) have been grounded in the article.
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РОЗВИТОК АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглядаються педагогічні технології розвитку активності майбутніх офіцерів. Особлива
увага звертається на використання такого активного методу, як соціально-психологічний тренінг, а
також задачного підходу.
Активність – це одна з властивостей особистості, посилена, енергійна діяльність. Активність
забезпечує взаємодію людини й середовища. Розвивальний уплив виховання залежить від того,
наскільки активною є участь того, хто навчається, у педагогічному процесі.
Ще Г.С. Батищев писав, що людину не можна виліпити, зробити як річ. Необхідно забезпечити її
включення в діяльність, у ході якої вона могла б виявити власну активність. Через механізм власної
активності й спільної діяльності з іншими людьми вона формується, розвивається як соціальна істота.
Механізм внутрішньої активності поєднує: потреби (нестаток у чому-небудь); інтерес (своєрідно
забарвлену емоціями минулу стадію мотивації потреби, що додає діяльності захоплюючого
характеру); установку (визначену готовність людини до діяльності); мотиви поведінки й діяльності
(суб’єктивне ставлення до чого-небудь, в основі чого лежить свідома й обґрунтована мета);
спрямованість особистості [1].
Для французького мислителя П. Гольбаха ідеалом людини є активний громадянин, "що думає про
благо інших, пломеніє любов’ю до батьківщини, працює на примноження щастя, дотримується
законів своєї держави..." [2].
Як свідчить досвід, розвиток не відбувається спонтанно, сам по собі. Рушійною силою розвитку
(як і процесу виховання) є протиріччя й активне їх подолання. До останніх відносять протиріччя:
- між потребами, що формуються, і можливостями їхнього задоволення, що представляють
досягнутий рівень психічного розвитку;
- фізичними й психічними можливостями, що зросли, та старими формами діяльності;
- вимогами, висунутими до того, хто навчається, суспільством, педагогами і сформованим на
той час рівнем психічного розвитку.
Варто враховувати те, що в процесі підготовки майбутніх офіцерів до педагогічної діяльності
завжди виникають протиріччя між стосунками особистості та її спонуканнями. Віра у власні
можливості – це той стимул, що необхідний для розвитку особистості захисника Вітчизни,
становлення його індивідуальності.
У контексті сучасної парадигми освіти центром освітнього процесу є духовний потенціал
особистості, який об’єднує в єдине ціле духовні сили, можливості їх актуалізації, ґрунтується на
духовному досвіді та включає компетентність, тобто рівень духовного розвитку особистості, й з цієї
позиції виступає феноменом активності суб’єкта [3]. Саме активність є джерелом розвитку
внутрішніх змін у свідомості та в поведінці майбутнього офіцера.
Різні аспекти проблеми розвитку активності молоді знайшли своє відображення в працях
психологів та педагогів Л.С. Виготського, Н.В. Кузьміної, Я.О. Пономарьова, Г.С. Костюка,
О.М. Леонтьєва, Г.Я. Гальперіна, О.В. Сухомлинського, І.А. Зязюна, Ш.О. Амонашвілі, М.О. Данилова, М.М. Скаткіна, І.Я. Лернера та інших.
М.М. Фіцула розглядає підхід до поняття активність як початок та основу усвідомленої діяльності
[4]. Більшість дослідників пов’язують активність не просто з діяльністю, а з самостійною та творчою
діяльністю [5; 6].
І.І. Кобиляцький вважає, що активність виявляється в першу чергу через ефективність самостійної
роботи [7]. Тобто, активність та самостійність тісно пов’язані з пізнавальною діяльністю, яка є
структурним елементом діяльності людини.
Аналіз вузівської практики свідчить, що проблемі розвитку активності в процесі підготовки
майбутніх офіцерів до педагогічної діяльності приділяється недостатня увага. Відсутнє належне
висвітлення проблеми в методичних посібниках із військової педагогіки та психології, що, у свою
чергу, викликає в командирів-вихователів значні труднощі в практичній діяльності. Актуальність
зазначеної проблеми, її недостатнє теоретичне опрацювання й незадовільна реалізація на практиці
зумовили вибір теми статті.
Метою нашої статті є аналіз розвитку активності майбутніх офіцерів у процесі підготовки до
педагогічної діяльності. Особлива увага звертається на використання такого з активних методів, як
соціально-психологічний тренінг.
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У процесі нашого дослідження було проведено ряд бесід із курсантами, викладачами,
командирами, результати яких свідчать, що на першому курсі 86 % курсантів виявляють високий
інтерес до навчання та майбутньої професійної діяльності. На другому курсі активність у навчанні в
50 % із них знижується. На третьому та четвертому курсах 25 та 35 % відповідно продовжують
навчання з високим та достатнім рівнем активності. Це є свідченням того, що за роки навчання у
вищому військовому навчальному закладі (а частково ще в середній школі) в майбутніх офіцерів –
вихователів підлеглого персоналу – складається певною мірою хибне, одностороннє уявлення про
роль командира, про те, як потрібно навчати та виховувати підлеглих. Як свідчить практика, однією з
причин зниження активності курсантів на певному етапі навчання є той факт, що, будучи
абітурієнтами, вони мали недостатнє уявлення про майбутню професію. Зіткнувшись із труднощами
різноманітного характеру (організаційними, соціально-психологічними, педагогічними), яких вони не
очікували, ряд курсантів втрачають активність до оволодіння всіма необхідними для майбутньої
професії знаннями та навичками. На цьому етапі визначальним щодо становлення майбутнього
офіцера є те, наскільки цілеспрямовано та ефективно буде організована робота з боку викладачів та
командирів щодо розвитку активності курсантів. Основними факторами розвитку активності
курсантів, за результатами дослідження, ми вважаємо такі:
- навчання та виховання без стресів та організаційних зривів;
- наявність конкретних цілей навчання та стимулів для їх досягнення;
- позитивні соціально-психологічні умови (клімат) у військовому колективі;
- об’єктивні оцінки результатів навчальної діяльності.
На нашу думку, розвиток активності прямо пропорційно пов’язаний із застосуванням активних
методів у навчально-виховному процесі. Активні методи навчання відрізняються від традиційних
тим, що в процесі вирішення різних професійних завдань і ситуацій підлеглі накопичують необхідний
багаж знань, способи поведінки в професійній діяльності. Таким чином, засвоєння навчального
матеріалу входить у мету їх діяльності, а не є засобом вирішення завдань.
До активних методів навчання відносять: аналіз конкретних ситуацій; дискусію; діалог; диспут;
полеміку; проблемно-пошуковий метод; використання комп’ютерів; пізнавальну ділову гру;
дослідницький метод; сократичну бесіду; метод мозкової атаки; метод інциденту; соціальнопсихологічний тренінг; метод занурення; брифінг, прес-конференцію.
Проте не можна не погодитися з Н.В. Бірюковою, яка вважає, що не кожну тему можна перекласти
на мову активних методів навчання, як не кожний метод може бути використаний для розкриття тієї
чи іншої теми. Дослідниця переконана, що методично правильне використання активних методів
навчання дозволяє оптимально розв’язувати одночасно три навчально-організаційних завдання:
1) підпорядкувати процес навчання керівній дії вчителя;
2) залучати до активної роботи всіх учнів, сприяти розвитку їх творчих здібностей;
3) вести постійний контроль за процесом засвоєння матеріалу.
На думку Н. В. Бірюкової, активні методи навчання цінні ще й тому, що сприяють успішному
формуванню в учнів комплексу позитивних ділових якостей, наприклад:
- здатність швидко адаптуватися в групі, яка виконує спільне для всіх завдання;
- уміння встановлювати особисті контакти, обмінюватись інформацією та формувати
необхідний світогляд;
- готовність узяти на себе відповідальність за діяльність групи;
- уміння правильно розподіляти й організовувати роботу;
- уміння долати опір оточення, уникати конфліктів;
- бажання бути корисним та потрібним людям;
- здатність висувати та формулювати ідеї, пропозиції, проекти;
- готовність іти на ризик та приймати нестандартні рішення;
- уміння цінувати та продуктивно використовувати робочий час [8].
Сьогодні особливо важливе наукове обґрунтування організаційно-педагогічних умов, які
сприятимуть розвитку активної самореалізації майбутніх офіцерів у педагогічній діяльності. Щодо
динамічного аспекту системи підготовки військового педагога, то початковою її ланкою, на наш
погляд, має стати робота, що стимулює позитивне мислення, усвідомлення курсантом своєї
майбутньої професійної місії (ролі), усвідомлення неповторності своєї особистості. Без останнього
неможливо забезпечити свідому активну участь майбутніх командирів у "самобудівництві" своєї
педагогічної індивідуальності. Для виявлення уявлень курсантів про свої особливості та їх самооцінку
нами було застосовано модифіковану методику М. Куна. За короткий термін необхідно дати двадцять
різних відповідей на питання: Хто я такий? Які риси подобаються мені в улюбленому викладачеві
(командирові)? Чим я відрізняюсь від улюбленого викладача (командира)? Опитування проводилось
серед третьокурсників. Відповіді переважним чином загальні, містять у собі статусно-рольові
характеристики та самохарактеристики. Низький рівень самосвідомості поєднується з негативним
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ставленням до себе, невпевненістю в своїх силах, байдужим ставленням до навчально-виховних
заходів. Лише 18 % опитаних усвідомлюють свої особливості та позитивно сприймають себе та
інших. Такі результати опитування свідчать, що як ті, хто навчається, так і ті, хто навчає, потребують
корегування ставлення до себе та інших людей, самоусвідомлення своєї ролі в оточуючому
середовищі.
На нашу думку, одним із засобів такої діяльності може стати тренінг активності та особистісного
зростання. Це одна із технологій, які базуються на інтенсивному спілкуванні в мікро- та макрогрупах.
Різноманітні форми особистісних тренінгів давно використовуються за кордоном. В останнє
десятиріччя наші вітчизняні колеги використовують цей активний метод у цивільних навчальних
закладах. На початку 90-х років колективом вчених під керівництвом Н.Г. Осухової було розроблено
методику тренінгу самосвідомості та особистісного зростання, яка застосовується в педагогічних
навчальних закладах із метою стимуляції активної роботи майбутніх вчителів, спрямованої на
усвідомлення себе в оточуючому (професійному) середовищі. Така методика була взята нами за
основу при розробці тренінгу активності та особистісного зростання.
Проводячи такий тренінг, слід ураховувати, по-перше, що цінності не передаються тим самим
шляхом, що знання, уміння та навички (М. Каган, І. Лернер та ін.), шлях їх набуття пролягає, перш за
все, крізь емоційну сферу, тому доцільно проводити такий тренінг на другому курсі перед початком
вивчення курсу педагогіки та психології, коли курсанти ще не володіють теоретичними знаннями з
цих дисциплін, а керуються переважно емоціями, почуттями, моральними нормами та духовним
потенціалом. По-друге, необхідно враховувати, що головним для формування цінностей та для
усвідомлення людиною своєї індивідуальності, своєї особистої та професійної ролі в середовищі є
спілкування. Без взаємодії з іншими людьми людина не може виявити свою індивідуальність.
У ході тренінгу ми спонукаємо кожного з його учасників до активної взаємодії з іншими членами
групи. Динаміка міжособистісних ситуацій ретельно продумується.
Ситуація 1. Кожен з учасників обирає партнера, сідає напроти нього. На хвилину обидва
закривають очі; потім відкривають їх та намагаються без слів зрозуміти стан партнера, мовчки
висловити йому своє ставлення, розуміння, підтримку.
Ситуація 2. Один із партнерів розповідає іншому про радісну подію в своєму житті;
співрозмовник очима, мімікою та жестами підтримує партнера, демонструє свою зацікавленість,
співчуття, згоду. Через декілька хвилин партнери міняються ролями.
Ситуація 3. Завдання для оповідача залишається те саме, але співбесідник повинен виявити
байдужість, нерозуміння, навіть може відвернутися. Тоді знову відбувається зміна ролей.
Як відомо, задачний підхід є одним із провідних засобів у розвитку активності тих, хто навчається.
Тому цілком логічним є його використання в рамках даного тренінгу, а саме в ситуаціях 4 та 5.
Ситуація 4. Викладач чи командир, що проводить тренінг, складає педагогічні задачі (ситуації, які
можуть виникнути під час професійної діяльності) та записує їх на картках. Тобто, нами
використовується роздатковий матеріал. Один із партнерів кожної пари учасників тренінгу (партнер
А) отримує картку з педагогічною задачею. Він знайомиться із описаною ситуацією, уявляючи себе
на місці її учасника, в якого виникли певні перепони, труднощі, непорозуміння тощо, та звертається
до свого напарника (партнера В) за допомогою. Співрозмовник щиро переймається проблемою, дає
корисні, дієві поради щодо її розв’язання, активно підтримує партнера А. Напарники спільними
зусиллями знаходять вихід із ситуації – вирішують педагогічну задачу. Після цього відбувається
зміна ролей та задачі.
Ситуація 5. Відбувається все теж саме, що в ситуації 4, але реакція партнера В на прохання
партнера А про допомогу інша. Він повівся байдуже, зайняв позицію "моя хата скраю". І знову зміна
ролей.
Після цього кожен із учасників розповідає групі про ті відчуття, які виникали в нього під час
кожної з ситуацій взаємодії з партнером. Виконуючи такі вправи, учасники тренінгу усвідомлюють,
як важливо для кожного, щоб його почули та зрозуміли інші, як важливо отримати допомогу, коли її
потребуєш, та відповідно, як важливо надати допомогу іншому, почуватися корисним для людей.
Вступаючи в активну взаємодію з іншими людьми, вони вчаться відчувати та розуміти іншого як
самого себе, поступово виникає відчуття "співіснування з іншою людиною", яке С. Рубінштейн
вважав ключовим для розвитку мотивів моральності. Тренінг включає чисельні прийоми, спрямовані
на аналіз себе та інших людей. По суті, в кожній ситуації тренінгу утворюється своєрідний цикл: дію
– відчуваю – отримую зворотний зв’язок – аналізую. Усі процеси відбуваються на фоні групової
динаміки. Використання ж проблемних форм роботи враховує те, що вони "мають певне емоційне
забарвлення, яке посилює пізнавальний інтерес, народжує нові мотиви, активізує пошук" [9], сприяє
розвитку особистісних якостей курсантів.
Звичайно, такому тренінгу не під силу вирішення усіх завдань, пов’язаних із розвитком творчої
індивідуальності майбутнього офіцера. Але одну з них він вирішити в змозі – це руйнація
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непродуктивних стереотипів діяльності та стимуляція активної роботи курсантів, спрямованої на
формування позитивного ставлення до оточуючих. Таким чином, описаний у статті соціальнопсихологічний тренінг має право на існування та може бути застосований в умовах вищого
військового навчального закладу як один із активних методів навчання та відповідно як один із
шляхів розвитку активності майбутніх офіцерів у процесі підготовки до педагогічної діяльності. На
цьому етапі нашого дослідження постає питання про більш глибоке оволодіння методикою та про
більш детальне вивчення можливостей тренінгу щодо розвитку активності курсантів. Наступним
етапом, без сумніву, ми вважаємо розширення використання тренінгової методики з метою
формування особистості офіцера в цілому та створення системи педагогічних засобів виховання
активної особистості офіцера-професіонала, яка включала б у себе як традиційні, так і новітні форми
та методи. Саме цьому можуть бути присвячені подальші розробки науковців.
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Мирошниченко В.И. Развитие активности будущих офицеров в процессе подготовки к
педагогической деятельности.
В статье рассматриваются педагогические технологии развития активности будущих офицеров.
Особое внимание обращается на использование такого из активных методов, как социальнопсихологический тренинг, а также задачного подхода.
Miroshnichenko V.I. The prospective officers’ activity development in the process of their training to the
pedagogical activity.
The article deals with pedagogical technologies of the prospective officers’ activity development. Special
attention is paid to one of active methods. It is social and psychological training and task approach.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ
У статті розглядається духовність як визначальна характеристика особистості. В умовах
гуманізації освіти важливого значення набувають культурно-мистецькі надбання людства, освоєння
яких є одним зі шляхів духовного зростання особистості майбутнього вчителя. Механізмом
формування духовних основ студента, що отримує у вищому навчальному закладі музичну
спеціалізацію є актуалізація його музично-творчих можливостей.
Глобальні соціальні детермінації, з якими зіткнулося суспільство в період становлення України як
самостійної держави, процеси культурного відродження українського народу піднімають на нову
висоту проблематику духовності особистості, вимагають реформування системи освіти, розробки
нових технологій навчання та виховання, актуалізують роль гуманістичних цінностей. У Державній
національній програмі "Освіта" Україна ХХ1 ст." зазначається: "Гуманізація освіти полягає в
утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та
задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей,
гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи" [1: 9]. Така
постановка питання ставить відповідальне й складне завдання перед вченими-психологами,
педагогами, вихователями – формування й розвиток духовності майбутніх фахівців різних сфер
діяльності.
Проблема духовного розвитку особистості знаходиться в центрі уваги сучасних науковців з таких
галузей знання, як філософія (І. Степаненко, А. Комарова, С. Кримський, С. Уланова), соціологія
(Н. Шаронова), психологія (І. Балл, Ж. Юзвак), педагогіка (О. Пометун, О. Сухомлинська) тощо.
Філософсько-психологічні дослідження складають методологічну базу педагогічного пошуку шляхів
духовного зростання і виховання молоді. Мета нашої статті – висвітлення ролі творчості як
визначального механізму духовного розвитку особистості майбутнього вчителя музики.
Категорія духовності представляла неабиякий інтерес для мислителів на всіх етапах розвитку
світової філософської думки. За часів античності духовність розглядалася як прояв мислення,
німецька класична філософія представляла її як діяльність самосвідомості, у російській філософії цей
феномен трактується як усвідомлення людиною власної сутності.
З позицій релігії духовність походить від слова Дух тобто Бог, тому церква вважає духовною ту
людину, яка має в собі Святого Духа. З огляду на це, духовність стосується тільки людей, які
пов’язали своє життя з вірою. На думку А. Комарової, "духовність – це основа створення
внутрішнього світу, в основі якого не безвідповідальне знання, а палаюче серце, через яке проходить
чіткий перетин добра і зла. Духовності без віри немає, – стверджує вчена, – а віра – це стан душі,
спосіб життя" [2: 17]. Виходячи з такого розуміння означеної категорії, православні педагоги
шукають шляхи відродження багатовікових цінностей духовної батьківщини нашого народу –
Православ’я. Наразі ставиться питання про необхідність упровадження в освітній процес такої
культурологічної дисципліни, як "Основи православної культури", спрямованої на православне
розуміння моральних реалій буття. Як зазначає В. Синіцин, в основу концепції педагогічного
вивчення великої спадщини православної культури в сучасному освітньому просторі покладено
христоцентричність світосприйняття, яка в педагогічній проекції передбачає присутність невидимого,
але досить реального учасника діалогу "вчитель – учень" – Христа, що власне і є свідченням віри.
Чинником цього альтернативного підходу виступає синергетична єдність Бога і людини, що
ґрунтується на принципах любові, добра, моральної відповідальності [3: 5].
Виступаючи стрижнем людської особистості, духовність є її визначальною характеристикою й
базується на домінуючій потребі пізнання світу, себе, смислу й призначення свого життя й відображає
цілісність людини й Всесвіту, людини й Бога. Методологічно-теоретичною базою вивчення категорії
"духовність" у педагогічній площині є філософська концепція теорії пізнання духовних основ
людини, психологічні теорії духовного розвитку особистості. Загальновідомо, що формування
духовності здійснюється завдяки включенню особистості в систему суспільних відносин. У процесі
соціалізації відбувається взаємовплив соціуму та особистості, в результаті чого вона стає носієм
духовної культури та ціннісних норм соціального середовища, до якого належить. Вбираючи духовні
надбання суспільства, людина в такий спосіб формує власну духовність.
Одним із шляхів духовного зростання особистості є освоєння скарбів світової мистецької
культури. Мистецтво відкриває безмежний простір для актуалізації потенційних можливостей та
індивідуальних властивостей особистості, реалізації здатності самопізнання, самодослідження,
© Олійник С.В., 2007
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духовного самозростання. Ф. Шелінг писав: "Якщо нестримне прагнення направляє нас споглядати
внутрішню сутність природи і досліджувати глибини цього невичерпного джерела.., то наскільки
більше нас повинно зацікавити проникнення в організм мистецтва, в якому з абсолютної свободи
створюється найвища єдність та закономірність і, яке дозволяє нам розуміти чудеса нашого власного
духу більш безпосередньо ніж ми розуміємо природу" [4: 56]. Тільки мистецтво сприяє осягненню
таємниць духовних проявів через сприймання, відтворення, інтерпретацію і, нарешті, створення –
найвищий щабель духовного самоздійснення за законами добра і краси. Активізуючи процес пізнання
особистістю своїх можливостей, дія мистецьких творів допомагає усвідомити й розкрити найвищу
сутність її власного "Я". За словами Л. Ісьянової: "Мистецтво, яке здатне виразити несказанне,
осмислити недоступне розумінню в інших формах пізнання, дати відповіді на питання, перед якими
відступає наука і буденний досвід, водночас, завдяки своїй магічній силі, ставить перед людиною і
людством питання, пошук відповідей на які веде нас нескінченним і прекрасним шляхом "від себе до
Себе" (курсив Л. І.) [5: 35].
Отже, мистецтво постає дієвою силою формування духовності, потужним рефлексійним засобом
актуалізації потенційних резервів особистості в умовах свободи самовираження і творчості (остання
виступає механізмом духовного збагачення особистості).
Мистецтво – це втілення творчої енергії митця в кожному конкретному витворі, й тому воно
виступає фактором активізації духовних сил людини. Емоційно-інтелектуальна дія мистецьких творів
стимулює саморозвиток особистості, процеси самореалізації, самоствердження, самовияву, а головне
– актуалізує спроможність творчості. Розуміння цього дозволяє педагогам-дослідникам
використовувати мистецтво з метою впливу на особистість, зокрема, на особистість майбутнього
вчителя в умовах навчально-виховного процесу. Як пише А. Маслоу: "Навчання за допомогою
мистецтва піднімає до світла якості людини, які залягають у глибинних пластах її психіки і
допомагають людині змужніти й зміцніти, спонукають до зростання і навчання" [6: 113].
Звернення до мистецтва як могутнього чинника формування духовності зумовило успішний
розвиток досить молодої освітньої галузі – мистецької педагогіки. У царині сучасної педагогічної
науки її представляють такі видатні науковці, як Є. Бєлкіна, Л. Ісьянова, Л. Масол, Н. Миропольська,
О. Оніщенко, Г. Падалка, О. Рудницька, О. Шевнюк, О. Щолокова та інші. Результатом плідної праці
вчених-педагогів стало введення нових мистецьких предметів, дисциплін, курсів в освітніх закладах
різних рівнів акредитації, а також розроблення нових програм, підручників, посібників.
Підтримуючи розвиток цього напрямку в освіті, вважаємо, що духовному розвитку особистості
майбутнього вчителя музики сприяє цілеспрямоване формування музично-творчого потенціалу
останнього, як особистісної й, водночас, фахової якості. Музично-творчий потенціал – це професійна
сутність майбутнього спеціаліста. Його сформованість гарантує високий якісний рівень підготовки
студентів музичної спеціалізації до творчих видів музичної діяльності, що потребує шкільна
практика: це різного роду імпровізації, інтерпретації, акомпанування, написання хорових обробок,
створення зразків сучасного інструментального аранжування тощо. Сформований музично-творчий
потенціал забезпечує осмисленість студентами як значення окремих музично-теоретичних понять, так
й усвідомлення ними емоційного, образно-виражального та функціонально-логічного зв’язку між
теорією музики і музичною діяльністю.
Актуалізація музично-творчих потенцій – це прояв внутрішнього духу фахівців, спрямований на
створення художньо цілісного за змістом і формою продукту. Прагнення досконалості в кожному
наступному результаті творчості мобілізує всі сили студента, піднімаючи досвід, знання, практичні
уміння й навички на новий щабель духовного зростання. Таким чином, педагогічний шлях розвитку
духовності майбутніх учителів музики лежить не лише через сприймання та виконання музичних
творів, а й через активно-дієвий процес актуалізації музично-творчого потенціалу останніх.
Практичне втілення поставленого завдання ми бачимо в максимальному використанні комплексу
музично-теоретичних дисциплін, які, по суті, є фундаментом музично-творчого зростання й
духовного самоствердження майбутніх учителів музики. Реорганізація процесу викладання музичнотеоретичних предметів у напрямку збільшення творчих форм роботи в першу чергу на заняттях із
теорії музики, сольфеджіо, гармонії та аналізу музичних творів дозволила з 2003 року запровадити в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка спецкурс "Теоретико-практичні основи
музичної творчості" для студентів 5 курсу, що навчаються за спеціальністю "Початкове навчання.
Музика". Вважаємо, що такий спецкурс також доцільно ввести і на музично-педагогічних
факультетах вищих навчальних закладів.
Вивчення цього предмету відкриває студенту можливості для самостійного планомірного
творчого застосування системи знань, умінь, навичок, які розкриваються у вільному володінні
процесом творення. Під час роботи на заняттях спецкурсу студенти демонструють розуміння й творче
застосування, як окремих музично-теоретичних понять, так і усвідомлення музичної форми, засобів
музичної виразності. Завдяки активізації процесу індивідуального творення у майбутніх учителів
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випрацьовується здатність оцінювати результати власної музично-творчої діяльності та творчі
досягнення своїх однокурсників.
У такий спосіб – за допомогою творчого самовираження – здійснюється вирішення актуально
визначеного часом завдання – розвиток духовності майбутніх учителів.
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Олейник С.В. Актуализация музыкально-творческого потенциала личности будущего учителя
как механизм его духовного становления.
В статье рассматривается духовность как определяющая характеристика личности. В условиях
гуманизации образования важное значение приобретают достижения человечества в области
культуры и исскуства, освоение которых является одним из путей духовного развития личности
будущего учителя. Механизмом формирования духовных основ студента, который получает в
высшем учебном заведении музыкальную специализацию, является актуализация его музыкальнотворческих возможностей.
Oliynyk S.V. Actualization of Music-Creative Potential of Prospective Teacher Personality as a
Mechanism of his Spiritual Formation.
Spirituality as personality defining feature is considered in the article. In the conditions of education
humanization cultural and art humanity achievements acquire significance. Their mastering is one of the
ways of the prospective teacher personality spiritual development. Mechanism of spiritual base formation of
student, who gets music specialization in higher educational establishment is his music-creative possibilities
actualization.
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ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У статті розглядається проблема евристичного та креативного потенціалу художнього мислення
як різновиду мислення людини, порушується питання про його природу та специфіку. Витоки
художнього мислення пов’язуються з естетичною інформацією та естетичною мотивацією
особистості. Саме художнє мислення розглядається як родове по відношенню до художньообразного та дизайн-мислення.
В історії культури відомі "золоті епохи" розвою людства. Античність чи Ренесанс – це особливі
періоди його історичного поступу, вплив яких як оптимізаційних чинників культуротворення важко
переоцінити. Злет творчої думки, бурхливий розвиток ремесел і торгівлі, стрімкий приріст знання,
значні технічні новації, розквіт мистецтва – ось далеко не повний перелік здобутків подібних епох. І
скільки непересічних імен вони "подарували" людству: Фалес, Парменід, Зенон, Піфагор, Софокл,
Есхіл, Сапфо, Мирон, Сократ, Платон, Аристотель, Данте, Петрарка, Леонардо да Вінчі,
Мікеланджело, Рафаель, Дюрер тощо.
Однак, будь-який рукотворний предмет або дія виникають завдяки певній людській думці. І важко
заперечувати особливу значущість естетичного компонента в повсякденному житті людини
Античності або ж Відродження (згадати хоча б красу форми та декору античної кераміки, любов
давніх греків до музики й танцю, довершеність бронзової та мармурової скульптури чи здобутки
давньогрецького театру, складність і вишуканість ренесансного костюму, досягнення ренесансного
живопису або масове захоплення поезією людини доби Відродження). Тому можна припустити, що
одним із чинників "доленосності" цих епох в історії європейської культури та людської культури
загалом виступала специфіка мислення людей цих періодів, обумовлена значенням естетичного
моменту в їх детермінації. У такому випадку можна говорити про значущість художнього мислення
як чинника культуротворення.
І якщо вважати, що творчість людини − це "завжди щось нове, відкриття нового, такого, котре
було неможливим раніше, це певний приріст, новий здобуток людської культури", то слід вважати
феномен художнього мислення важливим чинником прогресивного поступу людства [1:7]. Однак, й
на сьогодні залишається дискусійним питання його природи й специфіки.
Художнє мислення, як різновид людського мислення, досліджується представниками багатьох
наук з різних позицій: як вид мислення людини, стиль людського мислення тощо. Гносеологія
розглядає художнє мислення в інформаційному аспекті − як джерело знань у залежності від
конкретної сфери людського досвіду, а саме мистецької практики, комунікаційного процесу, ролі
естетичного компонента в мислительному акті самої особистості. Психологія потрактовує його як
індивідуальний мислительний процес, обумовлений специфікою психічного життя людини та її
життєвими запитами, при яких цінністю виступає естетична детермінанта. Культурологія вивчає
художнє мислення як чинник творення артефактів на естетичних засадах та художньої культури
людства загалом чи окремої локальної культури. Естетика – пов’язує передусім з індивідуальним
мислительним процесом, який властивий митцеві як людині особливої професії, або ж існування
художнього мислення вважається обумовленим наявністю особистості, залученої до художньої
творчості як специфічного виду людської діяльності, спрямованої на самореалізацію.
Мистецтвознавство приділяє увагу феномену як чиннику мистецької практики конкретної
особистості в її індивідуально-стилістичній неповторності.
У дослідженні пропонується розглядати феномен художнього мислення явищем, пов’язаним не
тільки з мистецькою практикою, а й з іншими практиками, яким притаманний естетично-художній
компонент. А також звертається увага на необхідність розрізнення в структурі художнього мислення
деяких видів за критерієм змістовної своєрідності та форм реалізації результативного моменту
мислительного акту, а саме: художньо-образного (художньо-експресивного) та художньо-проектного
мислення (дизайн-мислення). Адже за спрямованістю й функціональним навантаженням художня
думка неоднорідна. Так, утилітарно-прикладний, прагматичний та ігрово-комунікативний,
"розважальний" моменти по-різному репрезентовані в мисленні дизайнера й драматурга, художникаювеліра й письменника, композитора чи архітектора.
Художньо-проектне мислення, на нашу думку, виступає важливим чинником плідності й
результативності людської діяльності. А також за умови значної кількості його носіїв набуває вже не
тільки індивідуальної значущості, а й культуротворчої цінності на рівні окремої людської спільноти, а
подекуди й загалом людської культури. Саме з феноменом художнього мислення, точніше художньо© Поліщук О.П., 2007
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проектного мислення (дизайн-мислення), за нашим переконанням, і можна пов’язати злет культури
Античності або Відродження.
У зв’язку з цим виникає питання цінності виховання чи культивування в значної кількості
представників сучасного соціуму такого різновиду мислення (або стратегії, стилю мислення). Іншими
словами, необхідно дослідити значення дизайн-освіти як фактора культуротворення. Ця проблема не
проста, оскільки вимагає осмислення представниками різних наук, у тому числі й естетиками та
культурологами.
Художнє мислення вважається феноменом, що ґрунтується переважно на образно-асоціативному
мисленні людини на противагу абстрактно-логічному чи наочно-образному мисленню, "живому
спогляданню". Однак, на сьогодні в дитини, підлітка, юнака за наявною освітянською стратегією
активно формується навичка до дискурсу й стратегії абстрактно-понятійного осмислення та рішення
нагальної проблеми, оскільки цінністю визнається прагматизм і критичність думки. Апелювання до
образно-асоціативного мислення в навчальному процесі є своєрідною парією сучасної "освітянської
ниви", за винятком спеціалізованих художніх навчальних закладів. Ще менше значення приділяється
ролі й потенціалу художньо-проектного моменту в навчально-виховному процесі як засобу
культивування в молодої людини широких за спектром загальних здібностей і відчуття гармонії (та її
основних складових – пропорційності, масштабу, ритму, метру, нюансу, контрасту тощо).
Однак достатньо пригадати, що М. Ломоносов – вчений і поет, С. Ковалевська – математик і
письменник. Таланту подекуди властива багатовекторність прояву, причому таланту, що "розширює
горизонти" науки, мистецтва, техніки.
Спирання на стратегію дискурсу, абстрактно-логічного мислення в процесі вирішення життєвих
проблем, на нашу думку, є наслідком культурної парадигми, що сформувалася за доби Просвітництва.
Художнє мислення, як підґрунтя творчості, інноваційного пошуку, поступово витіснилося з багатьох
сфер людського буття, залишаючись "парією" соціокультурних пріоритетів. Особливо, коли мова йде
про створення середовища повсякденного існування. Витіснення з нього художньо-проектного начала
збіднює матеріально й духовно людську культуру. Адже середовище людського буття – це деяка
якість самого існування Homo sapiens. Якщо згадати М. Гайдеггера, то Dasein-простір слід розглядати
як щось наявне "тут", "поряд", "під рукою" співпричетне людині. За переконанням мислителя,
"присутність" – ось, що характеризує Dasein-простір. Це місце, насичене речами, до якого причетна
людина й людство. Слід звернути увагу на деяку особливість такого місця: воно − це "сутнісна
сфера", в якій проявляється "людина як людина" [2: 30-31]. Своєрідність такої присутності в тому, що
дійсність у такому випадку не є співіснуючою з людиною, співнаявною їй, а, навпаки, вона
формується, обумовлюється людським буттям. Ось яка якість людської присутності в світі помічена
М. Гайдегерром, підкреслює Г. Лола [3: 154]. На цінність співпричетності людини буттю звернув
увагу й М. Бахтін у праці "До філософії вчинку", виголошуючи необхідність для неї "увійти в подію
буття" [4: 114]. Людський буттєвий простір, широко позбавлений художньо-проектного елемента чи
збіднений естетичним началом, у цьому випадку може розглядатися "викривленим" життєвим світом
людини, в якому нівелюється людська родова сутність.
Тут слід звернути увагу, що в попередні епохи історичного поступу людства ситуація була іншою.
Так, на південному сході Анатолії (Турція) в 1995 р. виявлено архітектурний комплекс, побудований
близько 11500-9600 рр. до н. е. Ця знахідка заперечує думку, що людина наприкінці мезоліту –
початку неоліту займалася не тільки полюванням і збиральництвом. Не "хлібом єдиним" переймалися
мешканці Гебеклі-Тепе, архітектурна споруда засвідчує складність їх духовного життя, значні
конструкторсько-технологічні вміння й прагнення естетично облагородити середовище свого буття. У
круглих приміщеннях, мабуть культового призначення, діаметром 15-20 м розміщено 39 монолітних
стел із красивими барельєфами тварин, символами й гравірованим орнаментом. У центрі однієї зали,
спираючись на мозаїчну підлогу, стоять пятиметрові кам’яні колони вагою по 50 т. Але в ГебекліТепе вражають не тільки розміри споруди, а й художня досконалість знайдених зображень. Як
підкреслює Ю. Рязанцев, тоді "людей хвилювали не тільки потреби повсякденного життя, але вони
вже задумувались і про щось вічне, виражаючи свої думки в творах мистецтва" [5: 8] Естетичне
начало пронизувало духовну та матеріальну культуру й ранніх цивілізацій. Так, давні єгиптяни
будували свої міста й поселення з круговим або прямокутним плануванням. "В системі
впорядкованості планування, − зазначає Н. Померанцева, − проявлялась специфіка мислення давніх
єгиптян – прагнення до організації простору, яке привносило естетичний критерій домірності"[6: 213214]. Самі будівлі мали найпростіші геометричні форми перекриття. Вони засвідчують прагнення їх
мешканців до простих, малорозподілених об’ємів. Зрозуміти, як прикрашались оселі незаможного
люду неможливо через вутлість їх матеріалів. Краще уявлення про декорування помешкань дають
археологічні знахідки решток будинків можновладців – чиновників, купців, правителів, та культові
споруди. Колонні зали й портики створені на засадах художньої стилізації природних форм. Штучним
озерцям або ставкам у внутрішньому дворикові будинку надавались правильні геометричні форми, а
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дерева посаджені в чіткому ритмічному порядку по їх периметру. Кімнати теж прикрашались. І ось,
що зацікавлює найбільше. Розкіш тут розглядалась як можливість прикрашання, а не накопичення
матеріальних цінностей.
У наш час ситуація вже докорінно інша. Однак, художньо-проектне мислення здатне породжувати
новації, технічно просунуті й одночасно естетично вишукані за формою, розміром, декором. Його
носій має, на нашу думку, навичку до комбінування на художніх засадах "образу-поняття" про
структуру чи функції новації в будь-якій сфері людської діяльності. А, отже, має схильність до
синтетичного, а не аналітичного осмислення актуального творчого завдання. Це й підвищує
евристичний та креативний потенціал особистості в будь-якій сфері діяльності: науковому пошукові,
конструкторсько-раціоналізаторських діях або мистецькій практиці.
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Полищук Е.П. Художественное мышление в контексте дизайн-образования.
В статье рассматривается проблема эвристического и креативного потенциала художественного
мышления как разновидности человеческого мышления, исследуется вопрос его природы и
специфики. Истоки художественного мышления связываются с эстетической информацией и
эстетической мотивацией личности. Художественное мышление считается родовым по
отношению к художественно-образному и художественно-проектному мышлению.
Polishchuk O.P. Artistic thinking in the design-education context.
The article deals with the problem of evrictic and creative potential of artistic thinking as kind of human
thinking, the issue of its nature and specific is under consideration. The souses of artistic thinking are linked
with the personality aesthetic information and motivation. The artistic thinking is considered as a generic
one relatively to the artistically-figurative and design-thinking.
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ПОСТАНОВКА ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОВОТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті представлено авторський підхід до розв’язання проблеми розвитку теоретичного
мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки, виділено найбільш
значущі чинники, визначено структуру навчального матеріалу, представлено пізнавальні орієнтири
студентів у процесі розв’язування математичних задач.
Першочерговим завданням, що має вирішуватися в системі розвивальної освіти, є забезпечення
умов для повноцінного формування та розвитку в підростаючого покоління науково-теоретичного
мислення, оволодіння знаннями про способи одержання нових знань, навчання узагальненим
способам дій у процесі розв’язування навчальних і навчально-професійних задач. Усе це слугує
необхідною умовою для виконання цілей другого рівня: формування суб’єкта навчальної та
навчально-професійної діяльності, який бажає та вміє навчатися самостійно, володіє комплексом
професійних компетентностей. У рамках загальної проблеми дослідження, пов’язаної з реалізацією
концепції розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики,
нами було розв’язано ряд завдань: виділено методологічні основи системи розвивального навчання;
проаналізовано концептуальні засади парадигми розвивального навчання в контексті сучасної
концепції розвитку освіти; з’ясовано стан розв’язання проблеми в навчально-методичній, психологопедагогічній літературі та вузівській практиці; обґрунтовано цілі та зміст системи розвивального
навчання в процесі методичної підготовки майбутніх учителів математики; виділено особливості
студентського вікового періоду, психічні новоутворення, що формуються, розвиваються і є
сенситивними для досягнення поставлених цілей [1; 2; 3].
Мета цієї статті – виділити ті чинники, які найбільшою мірою впливають на розвиток
теоретичного мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки; визначити
структуру навчального матеріалу з методики навчання математики (як одного із значущих чинників);
з’ясувати пізнавальні орієнтири студентів першого курсу фізико-математичного факультету ЖДУ
імені Франка.
Під теоретичним будемо розуміти таке мислення, що направлене на відкриття об’єктивно
існуючих закономірностей становлення, розвитку, функціонування об’єкта пізнання. Зміст,
структуру, умови формування та розвитку теоретичного мислення в учнів у початковій школі
дослідив основоположник теорії розвивального навчання В.В. Давидов. Зокрема, ним розроблено
технологію змістових узагальнень, яка передбачає відкриття та засвоєння абстрактного (загального),
що передує засвоєнню конкретного (частинного); обґрунтовано положення про те, що теоретичному
мисленню відповідають змістово-теоретичні дії: рефлексія, аналіз, планування, абстрагування,
узагальнення [4: 328]. Основу змістових узагальнень дидактики математики та курсу елементарної
математики складає система теоретичних понять, у яких відображаються загальні істотні властивості
об’єктів пізнання. Ці поняття формувалися не відразу, а стали результатом дії історичних та логічних
закономірностей розвитку наукової думки. Тому вважаємо, що "в навчальні предмети потрібно
включити не готові дефініції понять і їх ілюстрації, а задачі, що вимагають вияснення умов
походження цих понять" [5: 374]. Отже, для досягнення першого рівня цілей розвивальної освіти
(формування та розвитку теоретичного мислення) в системі методичної підготовки майбутніх
учителів математики мають бути реалізовані історичний та логічний методи пізнання, які входять до
методологічної основи концепції розвивальної освіти у вищій школі. Таким чином, діалектична
єдність історичного та логічного в навчальному процесі, генеза знань, історичний і логічний методи
пізнання, що використовуються на теоретичному рівні дослідження проблеми, слугують тими
чинниками, які дозволяють розвивати науково-теоретичне мислення майбутніх учителів математики.
Не можна недооцінювати ту роль, яку відіграє зміст навчального предмету в розвитку
теоретичного мислення студентів, оскільки "кожний навчальний предмет – це проекція тієї чи іншої
"високої" форми суспільної свідомості (науки, мистецтва, моралі, права) в площину засвоєння" [4:
275]. Структура навчального предмету є відображенням його навчальної програми, у якій в
ієрархічній послідовності визначається система знань, умінь, які мають засвоюватися студентами в
організованому навчально-виховному процесі. Вважаємо, що навчальну програму можна розглядати
як проекцією того типу мислення, який має формуватися в процесі вивчення відповідного
навчального матеріалу. Навчальні програми в системі розвивальної освіти мають будуватися згідно з
теоретичним методом пізнання та мислення – сходження від абстрактного (загального) до
конкретного. Так навчальна програма з методики навчання математики має першочергово включати
загальні питання, серед яких виділимо:
© Семенець С.П., 2007
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1. Становлення та розвиток методики навчання математики як науки та навчальної дисципліни
(походження, основні етапи розвитку).
2. Предмет, цілі, завдання методики навчання математики як науки, її структура як навчальної
дисципліни.
3. Навчальні програми та основні змістові лінії шкільного курсу математики, їх змістовий
структурно-математичний аналіз.
4. Теоретичні основи курсу шкільної (елементарної) математики (реалізація аксіоматичного та
конструктивного методів, методів математичного аналізу, вищої алгебри та вищої геометрії, теорії
ймовірностей, математичної статистики та математичної логіки).
5. Реалізація концепції навчальної діяльності в шкільній математичній освіті.
6. Психолого-педагогічні умови та принципи навчання математики у системі розвивальної освіти.
7. Методична система розвивального навчання математики: змістовий структурно-дидактичний
аналіз (цілі, зміст, методи, форми, засоби навчальної діяльності).
Зміст методики навчання окремих предметів (алгебри, геометрії, початків математичного аналізу,
елементів стохастики) має ґрунтуватися на загальній методиці навчання математики та логічно
(імпліцитно) виведений із неї, що відповідає загальнонауковому методу пізнання та мислення –
сходженню від абстрактного (загального) до конкретного.
Зокрема методика навчання алгебри має будуватися на основі загальної методики із врахуванням
факторів, що пов’язані зі змістом навчального матеріалу: необхідність подальшого розширення
поняття числа введення множини ірраціональних чисел та побудови множини дійсних і комплексних
чисел; потреба в навчанні наближеним обчисленням; розширення, поглиблення, систематизація й
узагальнення знань учнів про вирази (числові, буквені, цілі, дробові, раціональні, ірраціональні,
тригонометричні) та їх перетворення; подальше вивчення змістової лінії рівняння й нерівності
(лінійних рівнянь та систем, квадратних рівнянь, систем другого степеня, числових нерівностей,
лінійних нерівностей з однією змінною та їх систем, нерівностей другого степеня, дробових
нерівностей); необхідність вивчення одного з фундаментальних понять математики – "функція", що
інтерпретує залежності між величинами й об’єктами довільної природи:
к
у = кх , у = , у = кх + b , у = х 2 , у = х 3 , у = х , у = ах 2 + bх + с, а ¹ 0 .
х
Методика навчання геометрії в основній школі має реалізовувати загальну методику навчання
математики до ідеї дедуктивної (аксіоматичної) побудови математичної теорії в процесі вивчення:
геометричних фігур та їх властивостей (первісні поняття та відношення, аксіоми, означення, ознаки,
властивості, відношення, що сформульовані в означеннях); геометричних побудов (основні побудови
циркулем та лінійкою, розв’язування найпростіших конструктивних задач, методи розв’язування
задач на побудову); геометричних перетворень (центральна, осьова симетрії, поворот, паралельне
перенесення, гомотетія, перетворення подібності, рівність та подібність фігур); геометричних
величин (довжина відрізка, градусна міра кута, площа, об’єм); координати й вектори (реалізація
векторно-координатного методу в планіметрії й стереометрії).
Методика навчання алгебри і початків аналізу має використовувати загальну дидактику
математики до ідеї аналітичного задання функцій, диференціального та інтегрального методів
дослідження математичних об’єктів.
З огляду на те, що система методичної підготовки майбутніх учителів математики включає
теоретичний і практичний курси, виділимо основні чинники формування науково-теоретичного
мислення студентів у процесі вивчення теоретичного матеріалу та розв’язування різного типу
практичних задач. Теоретичний матеріал у системі розвивальної освіти має вивчатися у формі
постановки та розв’язування навчально-теоретичних задач, що передбачають формування
узагальненого способу дій у процесі розв’язування завдань теорії. Вважаємо, що навчальнотеоретичні задачі з методики навчання математики мають розв’язуватися з використанням
історичного та логічного методів пізнання (генеза теоретичних знань, розв’язання проблеми їх
походження); аксіоматичного та структурно-системного методів (дій структурно-математичного та
структурно-дидактичного аналізу); методів моделювання та сходження від абстрактного (загального)
до конкретного, що передбачають математичне, навчальне, дидактичне моделювання та їх реалізацію
в процесі розв’язування практичних задач елементарної математики та методики навчання
математики.
У процесі розв’язування різного типу практичних задач, що ставляться в системі методичної
підготовки майбутніх учителів математики, значно зростає роль змістово-теоретичних дій: аналізу,
абстрагування, планування, узагальнення та рефлексії. Зазначимо, що в системі розвивальної освіти
дія рефлексії відіграє провідну роль як у процесі розв’язування навчально-теоретичних, так і
навчально-практичних задач. Це пояснюється тим, що концепція розвивального навчання як цілісна
дидактична система орієнтує на рефлексивний напрямок розвитку особистості, яка здатна й бажає
осмислити власний досвід, оцінити й обґрунтувати власні знання, переконання, ціннісні відношення.
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Таким чином, виділена система із шести методів, які використовуються на теоретичному рівні
дослідження проблеми, а також змістово-теоретичні дії, що виконуються в процесі розв’язування
математичних, навчальних, методичних, навчально-методичних та науково-дослідницьких задач
слугують основою для розвитку науково-теоретичного мислення майбутніх учителів математики в
процесі їх методичної підготовки.
У рамках виконуваного дослідження беззаперечно цікавим є з’ясування стану розвитку науковотеоретичного мислення майбутніх учителів математики. З цією метою було проведено анкетування
студентів першого курсу фізико-математичного факультету ЖДУ імені Івана Франка. В анкетах
пропонувалося розмістити в порядку зростання ті фактори, що є значущими в процесі розв’язування
математичних задач: не помилитися в обчисленнях; дати відповідь на питання, поставлене в задачі;
відшукати спосіб (метод) розв’язування типових задач; знайти спосіб розв’язування поставленої
задачі. Коефіцієнт значимості фактора обчислювався за формулою:
4
де рi – коефіцієнт значимості одного із чотирьох факторів (і=1, 2, 3, 4),
x k
рi = å k ,
n – загальна кількість студентів, xk – кількість студентів, які поставили
k =1 4 n
i -тий фактор на k -те місце.
У пропонованій формулі коефіцієнт значимості фактору може змінюватися від 0,25 до 1.
Результати обрахунків (діаграма 1) дозволили зробити висновок, що для першокурсників найбільш
значимим є відшукання способу розв’язування конкретної задачі й типу задач. Це свідчить про
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I – знайти спосіб розв’язування
задачі;
II – знайти спосіб розв’язування
типових задач;
III – дати відповідь;
IV – не помилитися в обчисленнях.

Діаграма 1. Значущість факторів у процесі розв’язування математичних задач
евристично-теоретичний підхід до розв’язування математичних задач, хоча й емпіричні чинники теж
мають місце.
За радянських часів на одній із нарад у державному комітеті з народної освіти Н.Ф. Тализіна
наголошувала на тому, що емпіризм, хвилинність настільки пронизують вищу школу, що тепер
поставити її на правильний шлях – річ дуже не проста. Практика переконливо засвідчує, що ця
проблема не втратила своєї актуальності й сьогодні. Вважаємо, що реалізація задачного підходу до
процесу формування та розвитку навчально-професійної діяльності студентів – один із можливих і
ефективних шляхів її розв’язання. Саме цій проблемі будуть присвячені наші подальші дослідження.
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The author's approach to the decision of the problem of the prospective mathematics teachers’ scientifictheoretical thinking development in the system of methodical preparation is submitted, the most significant
factors are allocated, the structure of a teaching material is determined, students’ cognitive reference points
in the process of mathematical tasks decision are submitted.
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ЕСТЕТИКА МАТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ
У статті розглядаються виховні й розвиваючі можливості естетичного впливу на учнів
математичного пошуку – як самого процесу, так і його результатів. Аналізується роль такого
пошуку в формуванні стійкого інтересу до математики. Наведено висловлювання видатних
математиків й аматорів цієї науки про величезну естетичну та евристичну цінності раціональних і
витончених математичних міркувань.
У контексті сьогоднішніх реалій перспективною є культурологічна модель української освіти. У
культурологічній моделі освіти створюються педагогічні умови, сприятливі для включення
особистості в процес культурної творчості.
У мікровіковий період розвитку в молодших школярів домінують художньо-пізнавальні інтереси,
емоційно-образне сприймання довкілля. Це період правдоподібних контурних зображень,
схематичного образотворення (інспірованої експресії), візуального реалізму. Розвиток навчання й
виховання "через мистецтво", залучення до конструювання, дизайн-освіта є природовідповідною
основою для художньо-пізнавальної діяльності учнів 6-10 років.
Дизайн – це вид проектувальної, конструктивної діяльності, спрямованої на формування
естетичного середовища, це художнє проектування й конструювання виробів, що мають естетичні
властивості. Категорія прекрасного виділилася завдяки діяльності людини. Вирішальну роль в
усвідомленні прекрасного й вираженні його в поняттях науки відіграла математика.
Саме потягом до краси зумовлені численні пошуки вченими й любителями математики нових
доведень вже доведених теорем, нових розв’язань вже давно розв’язаних задач. Від часів
Стародавньої Греції до наших часів не припиняється потік нових доведень знаменитої теореми
Піфагора, різних некласичних квадратур круга, трисекції кута та подвоєння куба. К.Ф. Гаусс у 1799,
1815, 1816 і 1849 рр. дав чотири різні доведення основної теореми алгебри. Він неодноразово
повертався і протягом 1808-1817 рр. дав не менш як шість різних доведень квадратного закону
взаємності, який вважають основною теоремою теорії чисел.
Відомий математик Хаусдорф сказав, що в математиці є щось захоплююче, вона дає ту радість,
заради якої людина готова на будь-які труди. Ці слова підтверджують той факт, що в математику
ведуть різні шляхи. Але в усіх випадках перші самостійно зроблені відкриття викликають глибоке
естетичне почуття й піднесення.
Геніальний французький вчений Блез Паскаль, якому пощастило зазнати найвищих злетів
математичної творчості, з дитинства був безмірно закоханим у математику, сказав: "Предмет
математики настільки серйозний, що інколи корисно робити його трохи цікавим" [1: 85].
Особливо великі можливості для формування розуміння естетики пошуку істини дають алгебра й
геометрія. Угорський математик Роза Петер влучно сказала, що кожна формула – це вияв нашої
радості з приводу того, що всі задачі якогось типу або класу вдалося розв’язати за допомогою однієї і
тієї самої думки [1: 113]. Справді, кожна алгебраїчна або геометрична задача – це логічна схема,
каркас, який ми знаходимо, щоб наповнити конкретним змістом, розв’язуючи задачі з різних галузей
знань.
Краса в математиці нерідко зумовлена чіткістю й раціональністю думки, способу доведення.
Важливо, щоб учень бачив у бездоганній стрункості міркувань не тільки одну зі специфічних
внутрішніх якостей математики, а й одну з її естетичних сторін. Красивий підхід до задачі є творчий;
він протидіє шаблону, трафарету, наприклад:
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Тоді чисельники в заданому прикладі можна записати так:
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а знаменники матимуть вигляд:

(1 ± i )12 = [(1 ± i )2 ] = (± 2i )6 = -2 6.
6

Підставивши одержані результати, матимемо:

x=

212
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+
= -2 × 2 6 = -128.
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Деякі арифметичні задачі допускають два чи кілька варіантів розв’язування. Такі задачі є
ефективним навчальним матеріалом, на основі якого в учнів пробуджується допитливість,
самостійність мислення.
Розв’язування задач різними способами веде до розвитку й уміння всебічно аналізувати задачну
ситуацію. Проте, тут важливий ще й сам факт існування різних способів розв’язування. Усвідомлення
цього є кроком до пошуку кращого способу, що приводить, у свою чергу, до встановлення нових
зв’язків між величинами або використання відомих зв’язків у нових умовах.
У початкових класах застосовується проблемний метод. Це невеликі пошукові задачі, що
розкривають основні етапи процесу дослідження: спостереження й вивчення математичних фактів,
з’ясування незрозумілих явищ, які потрібно дослідити, складання плану дослідження та його
здійснення, формулювання висновку.
Проблемне навчання охоплює такі поняття: проблему, проблемну задачу, проблемну ситуацію. У
проблемній задачі порівняно з проблемою обмежене поле пошуку. Умова задачі дає змогу шукати
відповідь тільки на основі наведених даних, які визначають шляхи пошуку. Проблемна ситуація – це
особливий вид інтелектуальних труднощів, що виникають тоді, коли учень усвідомлює завдання, але
знань для його виконання у нього бракує. Однак їх цілком достатньо, щоб почати пошук способу
розв’язування.
Естетичну цінність математичних моделей давно взяла на озброєння педагогіка математики,
зокрема, моделі геометричних фігур, унаочнення за допомогою графіків, графів або діаграм ЕйлераВенна відповідностей і відношень не тільки полегшують сприймання й запам’ятовування відповідної
інформації, споглядання їх може принести справжню естетичну насолоду. Краса моделей заявляє про
себе відразу, вона доступна "неозброєному" оку, підкорює довершеністю форм, симетричністю.
Не випадково у всьому світі користуються великою популярністю дотепні, сповнені глибокого
змісту й своєрідної математичної краси малюнки голландського художника Мауріца Корнелюса
Ешера (1898-1971). Це справжні математичні шедеври, кожен із яких ілюструє певні математичні
факти й водночас є добіркою геометричних задач.
Але в математиці є й інші, глибші рівні естетичної цінності. Внутрішня логіка притаманна кожній
галузі теоретичного знання. У математиці вона проявляється з особливою виразністю і є одним із
важливих компонентів математичної естетики. Однозначність ланцюгів логічних умовиводів
справляє велике враження на кожного, хто проходить нелегкі дороги доведення теорем або
розв’язування задач, прикладів.
У процесі навчання учнів початкових класів вчать самостійно знаходити та формулювати певні
арифметичні властивості, закономірності. Отож, можна рекомендувати їм виконати ряд таких
логічних операцій:
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- спостереження явищ чи об’єктів, що вивчається, їх пробні перетворення з метою
знаходження "ключа" перетворення;
- формулювання (опис) "ключа" перетворення, тобто формулювання певної гіпотези
(передбачення);
- перевірка сформульованої гіпотези на практиці;
- остаточне формулювання певного правила, певної властивості, певної закономірності.
Наприклад, уже в першому класі під час вивчення зв’язку дій додавання і віднімання можна
запропонувати дітям самостійно знайти і сформулювати правило знаходження невідомих
компонентів дії віднімання, розв’язуючи приклади з "віконечками":  – 3 = 5; 9 – = 2.
Можна пояснити учням, що шлях знаходження "ключа" для розв’язання такого завдання є
самостійно складені приклади на віднімання, в яких всі компоненти відомі.
Діти шукають "ключ" самостійно. Бажано, щоб вони пояснили свої дії, виконуючи такі логічні
операції:
- формулювання твердження, яке передає знайдений зв’язок заданого явища, за яким велося
спостереження, з іншими явищами;
- доведення того, що знайдений зв’язок має справді стійкий, тобто закономірний характер.
Математичним поняттям теж притаманна внутрішня краса, доступна тим, хто розуміє всю глибину
творчого злету думки, завдяки якій стала можливою поява таких математичних шедеврів, як "нуль",
"порожня множина", "нескінченність", "границя", "похідна", "інтеграл".
В ідеальному випадку математична діяльність учнів має бути безперервним пошуком, у процесі
якого вони під керівництвом учителя в надзвичайно короткі строки відкривають для себе математику,
на створення якої людство витратило багато тисячоліть.
Мова сучасного курсу шкільної математики, насамперед, теоретико-множинна, й логічна
символіка, допомагають скорочувати розв’язування задач і доведення теорем, а тому невіддільна від
естетики математики.
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Тарасов В.Г., Низдрай Л.П., Присяжнюк Т.А. Эстетика математического поиска.
В статье рассматриваются воспитательные и развивающие возможности эстетического
воздействия на учащихся математического поиска – как самого процесса, так и его результатов.
Анализируется роль такого поиска в формировании устойчивого интереса к математике.
Приведены высказывания выдающихся математиков и математиков-любителей этой науки об
огромной эстетической и эвристической ценности рациональных и изящных метаматематических
рассуждений.
Tarasov V.G., Nizdray L.P., Prisyazhnyuk T.A. The Aesthetics of mathematical research.
The article considers educational and stimulating possibilities of mathematical research (by the process and
its results) aesthetic influence on pupils. The role of the research in the formation of stable interest to
mathematics is analysed. The aphorisms of prominent mathematicians and amateurs on the great aesthetic
and heuristic value of rational, elegant mathematical arguing are cited.
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СТАНОВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДИЗАЙН ОСВІТИ
У статті представлено аналіз та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду використання
інтерактивних методів навчання в процесі становлення академічної дизайн-освіти; висвітлено
проблему неперервної системи дизайн-освіта; визначено види дизайн-освіти, основні функції
сучасного дизайну; запропоновано авторський проект мовної та математичної дизайн-освіти.
Дизайн – це художньо-проектувальна діяльність, у якій поєднуються три види творчості: наукова,
художня, технічна. Якщо дизайн поєднується з технічною творчістю, технічною естетикою, то це
технологічний дизайн (промисловий, індустріальний). У поєднанні з художньою творчістю дизайн
набуває мистецького спрямування, стає мистецьким дизайном (ландшафтний, графічний дизайн,
дизайн середовища й дизайн костюма). Наукова творчість може бути з основ наук, а отже, можна
виокремити різновид академічного дизайну: математичного, мовного, природничого.
У зарубіжному й вітчизняному досвіді дизайн-освіта розглядається, переважним чином, у
співвіднесенні з освітніми галузями "Технології" або "Мистецтво. Естетична культура". Поки що
мало дослідників звертає увагу на значущість наукової творчості в дизайн-освіті, на зв’язок дизайну з
математичною, мовною, природничою освітніми галузями. Але ж сутністю дизайну є синтез наукової,
художньої й технічної творчості, а тому художньо-технічна творчість без наукової не забезпечує
повноцінного розвитку української дизайн-освіти. Отже, академічна дизайн-освіта є актуальною
науковою проблемою. Є необхідність у розробці психолого-педагогічних умов, сприятливих для
становлення академічної дизайн-освіти поруч із технологічною й мистецькою.
У російській педагогічній науці охоплена дослідженнями вся неперервна система дизайн-освіти.
Так об’єктами досліджень російської дизайн-освіти є: початкова дизайн-освіта молодших школярів
(О.С. Асланова), загальна дизайн-освіта підлітків із графічного дизайну (М.О. Постніков), шкільне
дизайн-освітнє середовище в профільній дизайн-освіті старшокласників (І.В. Станько), дизайн-освіта
в закладах додаткової освіти (О.П. Медвєдєва). На рівні професійно-педагогічної дизайн-освіти Росії
уже досліджено проблеми: дизайн-підхід до творчої діяльності майбутніх учителів технології
(О.В. Нікітіна, В.П. Іванов), художнє проектування студентів педвузів у дизайн-групах (С.Г. Піщев),
комп’ютерна графіка для спеціалізації "Графіка і дизайн" (Л.В. Іванникова). На рівні професійномистецької дизайн-освіти Росії досліджено: веб-дизайн у підготовці студентів художньо-графічних
факультетів (Г.П. Блуднов), професійна підготовка дизайнерів інтер’єрів (Н.В. Квач), інформаційнотехнологічна підготовка дизайнерів (В.В. Соловйова). І навіть комунікативна компетенція зарубіжних
студентів (куди, мабуть, включено й українських студентів) удосконалюється в процесі
позааудиторного читання літератури зі спеціальності "Дизайн" (Н.Ю. Романова).
Із наведеного переліку предметів і об’єктів наукових досліджень із проблем дизайн-освіти чітко
виокремлюються не лише її рівні, але й специфічні види: технологічна, мистецька, академічна
дизайн-освіта. Зазначені види дизайн-освіти зумовлені трьома основними функціями сучасного
дизайну: соціально-культурною (мистецька дизайн-освіта), споживчо-функціональною (технологічна
дизайн-освіта), комунікативно-естетичною (академічна дизайн-освіта).
Комунікативно-естетична функція академічної дизайн-освіти виявлена нами в історичному досвіді
функціонування київських шкіл. Учителька Києво-Куренівського міського однокласного училища
імені Грушевського Лариса Струніна століття тому протягом чотирнадцяти років (1889-1913) навчала
учнів мови, математики, природи методом художнього проектування. Вона називала свій новий на
той час спосіб навчання "методом самодіяльності". Наводимо цитати з її характеристики методу
самодіяльності учнів початкової школи.
"Дітям доступне натхнення. Не можна позбавляти дітей натхнення в їх роботі з граматикою рідної
мови, математикою. Треба дати учню можливість висловлюватися на властивій йому мові: його
словом, образом, його малюнком, ліпленням, різьбою по дереву, роботою з картону та іншими
доступними йому способами. Малювання, ліплення і взагалі всі види самодіяльності дітей – економія
у часі при проходженні курсів" [1: 2]
У методиці дизайну чітко виокремлюються три обов’язкові етапи художнього конструювання:
словесний, графічний, предметно-перетворювальний. Всі три способи художнього конструювання на
уроках мови, математики, природи пропонувала століття тому київська учителька Лариса Струніна:
слово, малюнок, роботу з різними матеріалами. Вона була переконана, що в дитячих творах
відображається внутрішній світ класу, "інтенсивна робота дитячого розуму, почуття і рук" [1: 13].
© Тименко В.П., 2007
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Тому учні під її керівництвом "виокремлювали із речення (задачі) окремі предмети, малювали їх,
ліпили" [1: 15].
Формотворення предметів на основі різних інформаційних аналогів (вербальних, сенсорновізуальних, сенсорно-речовинних) – це специфічна діяльність, властива лише дизайну. Тому досвід
Лариси Струніної столітньої давності виявився актуальним для сучасної академічної дизайн-освіти,
сутність якої можна висловити наступною тезою: від предметного формотворення (ілюстративного і
практичного методу) – до мовленнєвих дій з мови, розрахункових дій з математики (вербального
методу).
"У дітей треба пробуджувати думку, зосереджувати її і давати можливість виражати її бажаними,
доступними дітям способами. А це досягається лише вільними, невимушеними роботами, створеними
з власної ініціативи. Такі роботи, розвиваючи духовні сили дитини, розвивають її самодіяльність,
знайомлять її з тією великою радістю, яку переживає людина всякий раз, коли займається творчою
роботою, спонукають дитину до винахідництва" [1: 24].
В академічній дизайн-освіті винаходами учнів можуть бути реклами знань, умінь і навичок,
створені словесним, ілюстративним методами й методом практичних робіт. У процесі навчальної
самодіяльності (художнього конструювання або, іншими словами, пропедевтичного рекламування
нових знань, умінь і навичок) виокремлюються ініціативні групи учнів: "слухачі", "глядачі", "діячі".
"Слухачі" краще висловлюють задуми, "глядачі" виразніше зображають майбутні реклами, а "діячі"
майстерно їх виготовляють із різних матеріалів. Так, спонтанно виникають творчі дизайн-групи, які
розробляють спільні проекти реклам з мови, математики, природи. Зазначена форма організації
занять у сучасній педагогічній літературі називається активною та інтерактивною взаємодією
учасників навчального процесу.
Метод пропедевтичного рекламування нових знань, умінь і навичок у процесі академічної дизайносвіти з мови, математики, природи цінний тим, що забезпечує особистісну орієнтацію на значущі
для учнів види діяльності. Лариса Струніна коментує зображення дітей як діагностичні засоби для
виявлення природних нахилів учнів до світу професій. Учні малювали великий будинок школи. В
одного з учнів виявився "заокруглений вигляд вікна – натяк на стрільчасту форму вікна будинку
школи з колоритом місцевого українського стилю". Учителька прокоментувала це зображення
наступним чином: "У цій дитині неусвідомлено для неї самої пробуджується не лише майбутній
стиліст, але й стилізатор" [1: 10]. Стилізатор – це термін, яким раніше позначалася професія
дизайнера. Отже академічна дизайн-освіта сприяє виявленню в учнів природних задатків до тих чи
інших напрямів життєдіяльності.
Цікавим із погляду сучасника є оцінювання методу самодіяльності Лариси Струніної педагогами
того часу: "Вона вказує ті нові шляхи й ідеї, які в поточний момент слугують матеріалом для
реорганізації сучасної школи" (Т. Лубенець, 1914 р.). "На принципі дитячої самодіяльності і творчості
нею розроблено весь курс навчання і виховання в початковій школі" (Х. Кіліфарський, 1914 р.) [1: 2].
Важливо зазначити, що в наш час стандартом з освітньої галузі "Технологія" в загальноосвітній
початковій школі передбачено змістову лінію "Пропедевтика інформаційної культури". Поставлена
вимога щодо навчальних досягнень учнів: володіти конструктивно-художніми, конструктивнотехнічними уміннями з різних навчальних дисциплін. Уміти поєднувати словесну, графічну й
предметно виражену інформацію в цілісні образи – художні або технічні. Виконання зазначеної
вимоги стандарту передбачене програмою "Трудове навчання: технічна і художня праця" [2]. Але для
мови, математики зміст академічної дизайн-освіти не розроблено. Пропонуємо орієнтовну структуру
мовної дизайн-освіти (табл. 1).
Як видно з таблиці, основою для розробки змісту мовної дизайн-освіти обрано стилі мовлення.
Стилі мовлення відповідають напрямам професійної діяльності, що дає підставу для інтеграції мови з
трудовим навчанням: технічною й художньою працею, образотворчим мистецтвом. Диференціацію
змісту мовної дизайн-освіти ми пропонуємо здійснювати за типами сприймання (по вертикалі),
типами і стилями мовлення, суміжними видами творчості, інформаційними аналогами (по
горизонталі). Змістові лінії мовної дизайн-освіти відповідають реалістичному, соціально-художньому
та інтелектуальному напрямам життєдіяльності людини в світі професій. Вважаємо, що за цією
схемою можна розробити експериментальну програму з мовної дизайн-освіти для учнів 1-4 класів та
навчально-методичне забезпечення до неї.
Аналогічно пропонуємо здійснити розробку математичної дизайн-освіти (табл. 2). Диференціацію
змісту математичної дизайн-освіти пропонуємо здійснювати за типами сприймання, змістовими
лініями "Величини", "Багатоцифрові числа і арифметичні дії", "Функціональна пропедевтика з
алгебри, геометрії"; суміжними видами творчості, методичними особливостями. Змістові лінії
математичної дизайн-освіти відповідають реалістичному, соціально-художньому та інтелектуальному
напрямам життєдіяльності людини в світі професій. За поданою схемою можлива розробка
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експериментальної програми з математичної дизайн-освіти для учнів 1-4 класів та навчальнометодичне забезпечення до неї.
Зміст початкової дизайн-освіти поступово набуватиме цілісності, якщо в першому семестрі
трудове навчання: технічна й художня праця, мова, математика, образотворче мистецтво
відображатимуть зміст реалістичних способів життєдіяльності: "людина-природа, людина-техніка", а
також зміст соціальних способів життєдіяльності типу "людина-людина". Відповідно, у другому
семестрі зміст усіх предметів повинен присвячуватися артистичному способу життєдіяльності
людини ("людина-художні образи"), а також інтелектуальному способу життєдіяльності типу
"людина-знакові системи".
Цілісний зміст академічної дизайн-освіти вимагатиме розробки навчально-методичного
забезпечення нового типу – касетних посібників із різних предметів, об’єднаних довкола п’яти
стрижневих розділів: "людина-природа" і "людина-техніка"; "людина-людина" і "людина-художні
образи"; "людина-знакові системи". У такий спосіб укладання змісту початкової освіти набуває
особистісної зорієнтованості. Адже реалістичні способи життєдіяльності "людина-природа" і
"людина-техніка" виявляться особистісно значущими для учнів-"діячів". Соціальний і артистичний
способи життєдіяльності ("людина-людина" і "людина-художні образи") приваблять учнів-"глядачів".
Інтелектуальні способи життєдіяльності ("людина-знакові системи") оберуть для себе учні-"слухачі".
Але в складі дизайн-груп кожний із зазначених типів учнів зробить власний внесок у спільні проекти
реклам з мови і математики, реклам, які стануть саморобними посібниками з математичної і мовної
дизайн-освіти.
З історії педагогіки відомий досвід з дальтон-планів, методу проектів. Важливо в поточний
момент розвитку українського шкільництва трансформувати зазначений історичний досвід у
перспективну й особистісно значущу академічну дизайн-освіту.
Таблиця 1
Орієнтовна схема мовної дизайн-освіти
Мовна дизайн-освіта
Диференціаці
я мовної
дизайнТипи й стилі мовлення
освіти за
типами
сприймання
учнів
Розповіді офіційно-діловим
або публіцистичним
стилями мовлення про
Мовна
дизайн-освіта реалістичні способи
життєдіяльності "людинаучнівприрода", "людина-техніка"
"діячів"
(конкретного (про особистісно значущі
явища природи, технічні
типу з
винаходи тощо).
домінантою
кінестетично Використання текстів із
навчальних предметів
го
сприймання) природничої та
технологічної освітніх
галузей.

Суміжні види
творчості

Складання
розповідей з
увиразненням
мовними засобами
динаміки подій,
процесів, явищ.
С/г дослідництво,
технічне
конструювання.
Архітектонічні види
творчості.
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Словесна інформація,
передана з виокремленням у
розповідях дієслів,
дієслівних форм,
прислівників, часток.
Екстралінгвістична
інформація міміки і жестів,
пластичних рухів тіла в
пантомімах.
Сенсорно-речовинна
інформація архітектонічних
творів: архітектури,
декоративно-прикладного
мистецтва, дизайну.
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Описи розмовно-побутовим,
художнім, епістолярним,
конфесійним стилями
мовлення про соціальні
Мовна
способи життєдіяльності
дизайн-освіта
"людина-людина",
учнівартистичні способи
"глядачів"
життєдіяльності "людина(емоційного
художні образи" (про
типу з
особистісно значущі
домінантою
художні образи взаємини
візуального
людей).
сприймання)
Використання текстів із
навчальних предметів
суспільствознавчої та
мистецької освітніх галузей
Роздуми (міркування)
науковим стилем мовлення
про інтелектуальний і
Мовна
дизайн-освіта конвенціональний способи
життєдіяльності "людинаучнівзнакові системи" (про
"слухачів"
(абстрактног особистісно значущі наукові
проблеми).
о типу з
Використання текстів із
домінантою
навчальних предметів
аудіального
сприймання) математичної освітньої
галузі, мистецтва (музики),
технологій (інформатика).

Складання описів у
самобутніх
літературних творах
з увиразненням
мовленнєвохудожніми засобами
статики предметів і
явищ довкілля.
Художня творчість з
образотворчого
мистецтва.
Графічний дизайн
(веб-дизайн).

Словесна інформація,
передана з виокремленням в
описах іменників,
прикметників,
прийменників, вигуків.
Сенсорно-візуальна
інформація живописних або
художньо-графічних
зображень.

Складання роздумів,
міркувань з
увиразненям
мовленнєвими
засобами
комбінаторики,
макро- і мікро
масштабності
предметів, явищ,
подій.
Музична творчість.

Вербальна інформація,
передана з виокремленням у
роздумах (міркуваннях)
числівників, займенників,
сполучників.
Когнітивно-графічна
інформація розрахунків,
техніко графічних
зображень, таблиць, схем,
піктограм та інших знакових
систем.
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Таблиця 2
Орієнтовна схема математичної дизайн-освіти
Математична дизайн-освіта
Диференціація
математичної
дизайн-освіти за
Змістові лінії
типами
сприймання учнів
Вивчення величини
(площа, маса, об’єм, час,
довжина) на основі
Математична
реалістичних способів
дизайн-освіта
життєдіяльності
учнів-"діячів"
("людина-природа",
(конкретного
"людина-техніка").
типу з
Міжпредметні зв’язки з
домінантою
навчальними
кінестетичного
дисциплінами
сприймання)
природничої та
технологічної освітніх
галузей.

Суміжні види
творчості
Складання задач
(колективних,
індивідуальних) про
особистісно значущі
явища природи,
рослини, тварин,
технічні винаходи.
С/г дослідництво,
технічне
конструювання.
Архітектонічні види
творчості.
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Методичні способи
Мовленнєворозрахунковий спосіб
реалізації змісту з опорою
на предметні зразки форм
природи і техніки.
Предметноперетворювальна
діяльність з елементами
обчислень і розмітки
матеріалів.
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Математична
дизайн-освіта
учнів-"глядачів"
(емоційного типу
з домінантою
візуального
сприймання)

Математична
дизайн-освіта
учнів-"слухачів"
(абстрактного
типу з
домінантою
аудіального
сприймання)

Вивчення
багатоцифрових чисел й
арифметичних дій на
основі соціального й
артистичного способів
життєдіяльності
("людина-людина",
"людина-художні
образи").
Міжпредметні зв’язки з
навчальними
дисциплінами
суспільствознавчої та
мистецької освітніх
галузей.
Функціональна
пропедевтика елементів
алгебри, геометрії,
інформатики, креслення
на основі
інтелектуального
способу життєдіяльності
"людина-знакові
системи".
Міжпредметні зв’язки з
музикою (мистецька
освітня галузь),
інформатикою
(технологічна освітня
галузь).

Складання задач про
особистісно значущі
художні образи,
взаємини людей.
Художня творчість з
образотворчого
мистецтва, графічного
дизайну (в тому числі
веб-дизайну).

Мовленнєворозрахунковий спосіб
реалізації змісту з опорою
на художньо-графічні
зображення.
Художньо-графічна
діяльність з елементами
обчислень у графічних
зображеннях.

Складання задач про
особистісно значущі
наукові пролеми.
Музична творчість.

Мовленнєворозрахунковий спосіб
реалізації власних
науково-творчих задумів.
Графічний метод із
використанням елементів
технічної графіки,
комп’ютерної техніки.
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Тименко В.П. Становление академического дизайн-образования.
В статье представлены анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта использования
интерактивных методов обучения в процессе становления академического дизайн-образования;
обусловлена проблема непрерывной системы дизайн-образования; определены виды дизайнобразования, основные функции современного дизайна; предложен авторский проект речевого и
математического дизайн-образования.
Timenko V.P. The Formation of academic design-education.
The analysis and generalization of foreign and home experience of educational interactive methods in the
process of the academic design education formation. A highlights the problem of unceasing system of design
education. Types of design education are defined. Main functions of modern design are destinguished. The
author’s projects of language and mathematical design education are offered.
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ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В ЕПОХУ ФРАНЦУЗЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
У статті зроблено спробу дослідити, як змінювалися педагогічні й філософські погляди французьких
учених на проблему формування людини та на роль освіти в її становленні як вільної, всебічно
розвинутої особистості в епоху французького Відродження.
Гуманізація всієї системи сучасної вітчизняної освіти є найважливішим чинником розвитку
суспільства шляхом демократії, забезпечення прав людини й створення для всіх людей гідного життя.
В основоположних нормативних документах, які визначили напрями освітньої реформи 90-х років в
Україні (Конституція України; Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті; Закони
України "Про освіту", "Про вищу освіту"; Концепція реформування гуманітарної освіти в Україні та
ін.), зазначено, що державна політика в освітній галузі повинна ґрунтуватися на принципах
гуманізму, демократії, пріоритеті загальнолюдських цінностей. Проблема гуманізації та
гуманітаризації цікавить і французьких учених, які прагнуть узагальнити досвід своїх попередників та
обрати правильні шляхи вирішення актуальних завдань освіти й виховання підростаючого покоління.
Історики філософії та педагоги досить активно досліджували епоху французького Відродження.
Видані узагальнюючі праці В. Волгіна, О. Дживелегова, О. Джуринського, А. Піскунова та ін. У всі
часи проблема розвитку людини була надзвичайно актуальною, викликала величезний інтерес і разом
з тим залишалася до кінця не вирішеною. У зв’язку з цим ставимо за мету хоча б у найзагальніших
рисах простежити, як змінювалися філософсько-педагогічні погляди на проблему формування
людини та на роль освіти в її становленні як вільної, всебічно розвинутої особистості в епоху
французького Відродження.
Гуманізм – це складне багатопланове явище, що вживається в науковій літературі у вузькому й
широкому значеннях слова. У вузькому – це культурний рух епохи Відродження. У широкому – це
система поглядів, що історично змінюється, яка визнає "цінність людини як особистості, її права на
свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей, що вважає принципи рівності, справедливості,
людяності бажаною нормою спілкування між людьми" [1: 4].
Як було відзначено, гуманізм історично мінливий і бере свій початок в епоху пізнього
європейського середньовіччя. На зміну філософсько-педагогічній думці європейського раннього
середньовіччя, яка головну мету освіти бачила виключно в порятунку душі й основою виховання
визнавала лише Божественне начало, приходить епоха пізнього середньовіччя, що пройшла під
знаком гуманістичних ідей Відродження (кінець XIV – початок XVII ст.). Гуманістичний рух в епоху
Відродження виник як наслідок змін у середньовічному світогляді, носієм і оплотом якого була
католицька церква [2: 92-112]. У філософсько-теологічних побудовах патристики, а згодом у
схоластичній філософії людина повністю виганяється з природи, а її душа проголошується
безсмертним і безстатевим початком, що не має нічого спільного з навколишнім світом, проявом
якого вважалося людське тіло. У традиційних християнських віровченнях та ідеалістичних
філософських побудовах людина виступає як одне зі створінь Бога, що створює не тільки душу
людини, але й її тілесну організацію. Середньовічне виховання й навчання мало релігійнодогматичний характер. У школах панувала схоластика, сувора дисципліна, застосовувалися тілесні
покарання. Усе навчання й виховання ґрунтувалося на сліпому підпорядкуванні авторитету Святого
Писання та його тлумача – учителя. Тоді як гуманісти епохи Відродження піддали гнівній критиці
всю середньовічну схоластичну систему освіти й протиставили їй виховання, що розвиває людину
розумово та фізично, формує в ній високі моральні якості [3: 370]. Гуманісти епохи Відродження
проголосили людину головною цінністю на землі, вони розробляли нові форми й методи виховання,
намагаючись розкрити в людині все найкраще. Людина нової ідеології могла розраховувати тільки на
себе, свої сили й розум. У філософсько-педагогічній думці в оновленому вигляді з’явився ідеал
духовно й фізично розвинутої особистості, що склався під впливом конкретних історичних умов [2:
112]. Бурхливий розвиток продуктивних сил, зародження нових соціальних відносин мали своїм
наслідком виникнення нового погляду на світ і людину.
У Франції перші гуманістичні ідеї в епоху Відродження були висловлені Гійомом Бюде (1468–
1540 рр.), П’єром Рамусом (1515–1572 рр.), Франсуа Рабле (1494–1553 рр.), Мішелем Монтенем
(1533–1592 рр.).
Гійом Бюде та П’єр Рамус виступили з ініціативою переглянути програму освіти. Так, Бюде
пов’язував зміст навчання з економічним і політичним життям країни, пропонував використовувати
вивчення класичних мов для отримання уроків моральності. Оновлену програму науково-реальної
© Харченко Т.Г., 2007
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освіти склав П. Рамус. Його перу належать шкільні підручники з давніх і нових європейських мов [2:
115].
Найвизначнішим художником французького Ренесансу й одним з найвидатніших представників
нових поглядів на освіту й виховання у Франції був Ф. Рабле. Письменник-гуманіст у знаменитому
романі "Гаргантюа і Пантагрюель" показав блискучу сатиру на середньовічне виховання. Його роман
– це "захоплений гімн новому знанню й новій освіті, тріумфальна програма гуманістичної науки,
просочена такою ж вірою в її непогрішність і радістю прилучення до неї, як викрик Ульріха фон
Гуттена: "Уми прокинулися, життя стало насолодою!" [4: 7].
У своєму романі Ф. Рабле дотепно викривав вади середньовічного виховання й навчання. Король
Грангузьє доручив навчання свого сина Гаргантюа схоластам і богословам, людям старої культури й
старої науки. Вони змушували його зубрити так, щоб він, починаючи від абетки й закінчуючи
серйозними трактатами, міг відтворювати все без запинки напам’ять, не цікавлячись змістом.
"...Хлопчикові взяли в наставники великого богослова, магістра Тубала Олоферна, і магістр так добре
зумів дати йому абетку, що той вивчив її напам’ять у зворотному порядку, для чого потрібно було
п’ять років і три місяці. Потім учитель прочитав з ним Доната, Фацет, Теодоле й Алана, для чого
потрібно було ще тринадцять років, шість місяців і два тижні" [5: 64]. Про те, чим займався
Гаргантюа за розкладом, складеним його вчителями-сорбонщиками, Ф. Рабле пише таке:
"...просипався він звичайно між 8 і 9 годинами ранку. Якийсь час він для припливу тваринних струмів
бовтав ногами, стрибав і валявся в ліжку; ...потім він зачісувався альменівським гребінцем, сиречь
п’ятірнею, тому що наставники повторювали йому, що зачісуватися інакше, чиститися й митися – це
значить даремно гаяти час, відведений для земного життя; ...щільно поснідавши, Гаргантюа йшов до
церкви, ...там він вистоював від 26 до 30 мес; ...гуляючи по монастирському дворику, по галереях і по
саду, Гаргантюа прочитував стільки молитов, скільки не могли б прочитати 16 самітників; ...потім на
які-небудь нещасні півгодини він утикався в книгу, але, за висловом одного коміка, душа його була на
кухні" [5: 76].
Тим часом батько став помічати, що син його, точно, робить великі успіхи, що від книг його не
відірвеш, але що на добро йому це не піде й що на довершення всього він дурніє, тупіє й час від часу
стає більш розсіяним і нетямущим. Філіпп де Марі, віце-король Папелігосський, оцінив заняття
Гаргантюа таким чином: "Краще зовсім нічого не вчитися, чим учитися по таких книгах під
керівництвом таких наставників, тому що їхня наука – маячня, а їх мудрість – пихата дурниця, що
збиває з пантелику кращі, благородніші уми й губить цвіт юнацтва" [5: 65].
Тоді королю порадили запросити людей іншого напряму думок. Навчання Гаргантюа було віднято
в схоластів і доручено гуманістам. У главах, які присвячені навчанню Гаргантюа гуманістами, Рабле в
дуже яскравій формі розкриває свої ідеали гуманістичної педагогіки. Новий вихователь піклується
про те, щоб зробити з Гаргантюа сильну, різнобічно виховану й освічену людину. План занять
Гаргантюа був складений таким чином, що він не втрачав даремно ні години: весь його час ішов на
придбання нових корисних знань. Одним із головних завдань освіти Рабле бачив в ознайомленні
учнів із кращими творами латинських і грецьких авторів, з Біблією та іншими джерелами в
оригіналах, у неспотвореній церквою формі: "Зміст читаних уривків зі Святого Писання часто робив
на Гаргантюа таку дію, що він переймався особливим благоговінням і любов’ю до Бога, славив його
та молився йому, тому що Святе Писання відкривало перед ним його велич і мудрість невиречену" [5:
87].
Наступний принцип, що був покладений в основу нової гуманної освіти й виховання, полягав в
обов’язковому вивченні таких наук, як математика, астрономія, природознавство, ознайомлення з
різними видами людської діяльності. "...по дорозі назад вони спостерігали, у якому стані перебуває
небесна сфера, чи така вона, як була вчора ввечері, і визначали, під яким знаком зодіаку сходить
сьогодні сонце, під яким місяць; …на початку обіду читалася вголос яка-небудь цікава повість про
славні справи старовини; ...проводилася бесіда про властивості, особливості, корисність і походження
всього, що подавалося на стіл: хліба, вина, води, солі, м’яса, риби, плодів, трав, коренеплодів, а рівно
й про те, як з них готуються страви; ...потім приносилися карти, але не для гри, а для всякого роду
дотепних забав, заснованих цілком на арифметиці (завдяки цьому Гаргантюа набув особливої
пристрасті до чисел і щодня з таким захопленням займався арифметикою, з яким колись грав у кості
або ж у карти); ...Гаргантюа робив успіхи й в інших математичних науках, як-от: у геометрії,
астрономії та музиці (у той час як їхні шлунки засвоювали й переварювали їжу, вони креслили безліч
геометричних фігур, а заодно вивчали астрономічні закони); ...темною ніччю, перед сном, вони
виходили на найбільш відкритий простір у всьому будинку, дивилися на небо, спостерігали комети,
якщо такі були, або положення, розташування, протистояння й збіг світил" [5: 80-86].
Як бачимо, особливого значення філософ надавав методам навчання: навчання, на його думку,
повинно проходити в ігровій формі. Він думав, що найкраще будувати систему освіти так, щоб той,
кого виховують, не розрізняв, де починається навчання й де закінчується відпочинок, і найкраще,
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коли відпочинок і навчання так чергуються між собою, що й те й інше сприймається з великою
радістю для того, кого виховують. Це було точкою зору всієї нової культури виховання й освіти в
епоху Відродження у Франції.
Ф. Рабле також наполягає на тому, що людина повинна отримувати не тільки розумову освіту, але
й фізичне виховання: розум і тіло повинні розвиватися одночасно, паралельно й гармонійно. Після
занять учень і вчитель "виходили на повітря й, по дорозі обговорюючи зміст прочитаного,
відправлялися заради гімнастичних вправ у Брак або ж ішли в луги й там грали в м’яча, у гилку, у
пиль тригон, настільки ж мистецьки розвиваючи тілесні сили, як тільки що розвивали сили духовні"
[5: 82].
Таким чином, ми бачимо, що, визначивши метою освіти й виховання розвиток гармонійної,
всебічно розвинутої особистості, Ф. Рабле своєю філософією зробив досить сильний вплив на
подальший розвиток теорії й практики навчання та виховання.
Основоположником гуманістичної педагогіки у Франції по праву вважається Мішель Монтень.
Його основна праця "Досвіди" – це "біблія вчителя", тому що вона містить винятково багатий
компендіум моральних, естетичних, психологічних, медичних, загальнолюдських знань і порад.
"Монтень надзвичайно сучасний", – відзначає Б. Вульфсон [1: 29; 6].
Філософ розглядає людину як найвищу цінність, вірить у її невичерпні можливості, бере під
сумнів усяке божественне начало. За влучним зауваженням французького історика педагогіки
Ж. Шампо, Монтень "воліє зняти перед Богом капелюха, але не ставати на коліна" [2: 116]. За
судженнями Монтеня, виховання людини, "її праця, її учіння служать лише одному: створити її
особистість" [7: 167]. Як і всі гуманісти, по-новому розуміючи мету освіти й виховання, Монтень
вимагає іншого підходу до дитини, відзначає необхідність ураховувати особливості дитячого віку,
індивідуалізувати виховання й навчання. "Важко перетворити те, що вкладено в людину самою
природою. Від цього й відбувається, що внаслідок помилки у виборі правильного шляху, найчастіше
витрачають даремно працю й час на натаскування дітей у тому, що вони не в змозі як слід засвоїти"
[7: 163]. Наприкінці свого роману філософ пише: "Дійсно, уміння гідно виявити себе у своїй
природній сутності є ознакою досконалості та якістю майже божественною" [7: 390]. Ми прагнемо
бути чимось іншим, не бажаючи вникнути у свою істоту, і виходимо за свої природні межі, не
знаючи, до чого ми по-справжньому здатні. "Нема чого нам вставати на ходулі, тому що й на ходулях
треба пересуватися за допомогою своїх ніг. І навіть на найвищому із земних престолів сидимо ми на
власному задові" [7: 390].
Піддаючи різкій критиці середньовічну школу, філософ уперше піднімає проблему поліпшення
якості професійної підготовки вчителів. Він указує на необхідність установлення справді людських,
гуманних стосунків між учителями та їхніми вихованцями й виступає на захист права дітей на повагу.
"І поряд з багатьма іншими речами, порядки, заведені в більшості наших колежів, ніколи не
подобалися мені. Можливо, завдана ними шкода була б значно меншою, якщо б вихователі були
трохи поблажливими". Він називає школи в’язницями для ув’язненої в них молоді. "Зайдіть у такий
колеж під час занять: ви не почуєте нічого, крім криків – криків школярів, що піддаються пороттю, і
крику вчителів, які очманіли від гніву" [7: 184]. Автор критикує схоластичні методи навчання: "Чи
можна таким чином розбудити в дітях жадобу до знань, чи можна з такою страшною пикою, з
батогом у руках керувати цими полохливими й ніжними душами?" Помилковий і згубний спосіб, –
пише він. "Відмовтеся від насильства й примусу; немає нічого, на мою думку, що так би
спотворювало й псувало натуру з гарними задатками. Якщо ви хочете, щоб дитина боялася сорому й
покарання, не привчайте її до цих речей" [7: 183]. Замість цього "привчайте її до поту й холоду, до
вітру й пекучого сонця, до всіх небезпек, якими їй необхідно нехтувати; віднадьте її від зніженості й
розбірливості; ...нехай вона звикне рішуче до всього. Нехай не буде вона мамієм, схожим на зніжену
дівицю, але нехай буде сильним і міцним юнаком" [7: 183].
Відповідно до нової гуманістичної педагогіки робота в школі повинна бути для дітей
привабливою. "...Навчання повинне ґрунтуватися на поєднанні строгості з м’якістю, а не так, як це
робиться зазвичай, коли замість того, щоб заохотити дітей до науки, їм підносять її як суцільний жах і
жорстокість" [7: 183]. "Настільки пристойніше було б усипати підлоги класних кімнат квітами й
листям замість закривавлених вербових прутів. Я велів би там розписати стіни зображеннями Радості,
Веселощів, Флори, Грацій. Де для дітей користь, там же повинно бути для них задоволення" [7: 184].
Велику увагу приділяв Монтень турботі про здоров’я дітей та їх правильний фізичний розвиток:
"Недостатньо загартовувати душу дитини; настільки ж необхідно загартовувати і її тіло. Наша душа
занадто перевантажена турботами, якщо в неї немає належного помічника" [7: 169]. "Потрібно
загартовувати своє тіло важкими й суворими вправами, щоб привчити його непохитно переносити
біль і страждання від вивихів, кольок, припікань і навіть від мук тюремного ув’язнення й катувань", –
пише філософ [7: 169].
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Як бачимо, піддаючи різкій критиці середньовічне навчання й виховання, Монтень розглядає
людину як найвищу цінність. Він вірить у її природні можливості й ставиться з великою часткою
іронії до божественного провидіння.
Отже, аналіз філософсько-педагогічної думки кінця XVI – початку XVII ст. свідчить про те, що
епоха Відродження була часом раціоналізму й індивідуалізму, які виражалися у відповідному
осмисленні природи людини та її освіти й виховання. У цей період зростає роль освіти в процесі
входження особистості в суспільство. З’являються педагогічні трактати, у яких виражається
прагнення зробити особистість вільною, за допомогою освіти й виховання поновити духовну природу
людини. Звичайно, у межах однієї статті важко простежити, як історично змінювалися філософськопедагогічні погляди французьких учених на проблему формування людини та на роль освіти в її
становленні. Тому перспективи подальшої розробки вбачаємо у вивченні ідей гуманізму в
філософсько-педагогічних концепціях французького Просвітництва.
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Харченко Т.Г. Идеи гуманизма в эпоху французского Возрождения.
В статье сделана попытка проследить, как изменялись не только педагогические, но и философские
взгляды на проблему формирования человека и на роль образования в его становлении как свободной,
всесторонне развитой личности в эпоху французского Возрождения.
Kharchenko T.G. The ideas of humanism in the epoch of French Renaissance.
The attempt to observe the changes both of the pedagogical and philosophical views on the problem of the
person’s formation and on the role of education in the formation of a person as a free and all-round
intelligent personality in the epoch of French Renaissance.
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ПОЛІКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті викладено перспективи розвитку вищої педагогічної освіти на засадах полікультурності з
урахуванням сучасного стану професійної підготовки майбутніх педагогів в Україні. Проаналізовано
динаміку розвитку ідей полікультурності в історії педагогічної думки, представлено головні блоки
цінностей у полікультурній підготовці майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти.
Відповідно до виникнення нових світових соціокультурних реалій (глобалізація й
інтернаціоналізація світу, процеси етнокультурного самовизначення, проблеми мультикультурного
суспільства й міграції) світова педагогічна думка розробляє освітню стратегію, що відображено в
документах ООН, Ради Європи, ЮНЕСКО тощо. Найбільш повно ця проблема представлена в
зарубіжних концепціях мультикультурної освіти (Д. Бенкс та ін.), міжкультурної освіти (П. Бателаан,
Г. Ауенхаймер, В. Нике та ін.), глобальної освіти (Р. Хенві).
Все це вимагає аналізу полікультурного компонента в системі педагогічної освіти майбутнього
вчителя, що і є метою статті.
Метою статті є простеження динаміки розвитку ідей педагогічної освіти в історії педагогічної
думки і на цій основі визначення перспектив її розвитку на засадах полікультурності.
Освіта не повинна визначатися як статичне вище, оскільки вона знаходиться в постійному русі,
змінах і може бути представлена як процес. Порівняння успіхів освіти в різних контекстах
демонструє, що вони безпосередньо залежні від розвитку філософії освіти, а також від рівня її
входження в педагогічну теорію й практику. Наочно ця ідея представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка розвитку ідей педагогічної освіти в історії педагогічної думки
Історичний
етап
XVIIIXIX ст.

XX ст.
(перша
половина)
XX ст.
(друга
половина)

XXI ст.

Педагогічні ідеї

Автори

Незмінність цілей та змісту освіти, форм і методів
навчання, способів організації педагогічного процесу.

Я. Коменський,
Й. Песталоцці,
Ф. Фребель,
Й. Герберт,
Ф. Дістервег,
Дж. Дьюі та ін.

Відмова від знаннєвої парадигми, ідея послідовного
накопичення знань, пріоритет класно-урочної системи
викладання, концепція зони найближчого розвитку.
Інтеріоризація соціальної ситуації розвитку, поетапне
формування розумових дій, узагальнень у навчанні.
Збагачення вітчизняної культури ідеями
співробітництва, спільних дій, поваги до особистості та
її прав, продуктивністю різних видів діяльності
людини тощо.

Л. Виготський,
С. Рубінштейн,
Л. Божович,
П. Гальперін,
В. Давидов та ін.
Ш. Амонашвілі,
Н. Трофімова,
Г. Щукіна,
С. Годник,
Н. Крилова,
Е. Днєпров та ін.
Н. Крилова,
О. Газман,
В. Бордовський,
М. Холодна,
І. Бем,
Й. Шнайдер та ін.

Співдружність, співробітництво й співтворчість
народів усього світу, їх продуктивна взаємодія,
допомога, підтримка у виховання людини світу, яка
володіє методологією творчого перетворення.

Розглянемо більш детально, як визначаються цілі педагогічної освіти. А.Н. Шиміна стверджує, що
"одна з найважливіших особливостей… системи освіти пов’язана з виконанням надзавдання –
виростити людину інтелігентну" [1: 23]
Інтелігентність, за визначенням педагогічних словників, – це сукупність особистісних якостей
людини, які свідчать про високий рівень розвитку її інтелекту, освіченості й поведінки. На жаль, у
практиці діяльності вищих педагогічних навчальних закладів дуже мало уваги приділяється
© Якса Н.В., 2007
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формуванню вчителя-інтелігента, а педагогічний ракурс цієї проблеми не знайшов ще достатнього
місця в педагогічній науці.
Між освітою й соціумом існує двобічний зв’язок, на сучасному етапі розвитку якого, як
відзначають вчені (В.М. Лебєдєва, В.А. Орлава, В.А. Болотєв, Є.І. Ісаєв, В.І. Слободчиков) у системі
освіти виник "рефлексивний простір усвідомлення втрати мети, проблематизації існуючого її
визначення, пошуку цілей, їх розробки суб’єктами педагогічної практики" [2: 137].
Метою ж реалізації полікультурної освіти є на учіння студентів толерантному ставленню до
множини цінностей, що існують у світі й відрізняються від їхніх власних. При цьому треба будувати
педагогічну діяльність таким чином, щоб учням було зрозуміло: до будь-яких цінностей, які походять
із традицій народу треба ставитися уважно й бережливо, оскільки в них вміщено досвід і мудрість
цілого народу [3].
З усього сказаного вище можна зробити висновок, що стратегічні цілі педагогічної освіти мають
бути представлені таким чином:
- розвиток конкурентноспроможної, творчої особистості-інтелігента в контексті служіння собі
й полікультурному суспільству;
- включення студента до соціально-ціннісної педагогічної діяльності, що дозволяє набути
професійного досвіду міжкультурної взаємодії на рівні ВНЗ;
- розвиток мислительних здібностей, доведення їх до рівня узагальнень, розвиток ментальності
суспільства;
- створення умов для інтенсивного протікання всіх процесів "самості": самовизначення,
самореалізації, самоствердження, самоаналізу, самокорекції та ін.
Таким чином, перед педагогічною освітою з позиції її полікультурного компонента ставиться
триєдине завдання:
- забезпечення історичної наступності поколінь, збереження, поширення й розвиток
національної культури, виховання бережливого ставлення до історичної й культурної спадщини
народів;
- виховання патріотів, громадян правової, демократичної держави, здатних до соціалізації в
умовах громадянського суспільства, наділених високим рівнем моральності, національною й
конфесійною толерантністю, шанобливим ставленням до мови, традицій, культури інших народів
світу;
- формування культури миру й міжособистісних стосунків.
Розглядаючи цінності як основні освітні цілі, необхідно враховувати сучасну соціокультурну
ситуацію, зумовлену економічною й духовною кризою, які виражаються таким чином:
- гіпертрофоване уявлення щодо ролі й значення грошей, фетишизм, орієнтація на особистісне
матеріальне благополуччя за будь-яку ціну;
- недооцінка, а почасти й зневажливе ставлення до національно-культурних цінностей, сліпе,
часто бездумне поклоніння перед зарубіжними зразками культури;
- недооцінка доброти, совісливості, милосердя та інших моральних якостей.
На основі вивчення й аналізу цієї проблеми нами визначено зміст головних блоків цінностей, які
відіграють важливу роль у становленні майбутнього вчителя (таблиця 2).
З усього перерахованого вище можна зробити висновок, що суттєву роль у педагогічній освіті
відіграє полікультурний компонент, який передбачає вивчення загальнолюдських цінностей та
світової культури. Складовими загальнолюдської культури є цінності, у яких відображено людські
відносини, вірування й життєвий досвід численних етнічних груп і культур, що визначають наш
погляд на світ, впливають на наші рішення й вчинки в будь-якій сфері життєдіяльності.
Розглядаючи взаємозв’язок освіти й культури, необхідно зупинитися на позиції авторів, які
стверджують, що між освітою й культурою є точна відповідність. Погоджуємося з С.І. Гессеном,
котрий стверджує: "Освіта є те саме, що й культура індивіда. І якщо стосовно народу культура – це
сукупність невичерпних цілей-завдань, то й щодо індивіда освіта є невичерпним завданням. Освіта за
своєю сутністю не може бути ніколи завершеною" [4: 78].
Таблиця 2
Зміст головних блоків цінностей у полікультурній підготовці вчителя
Інтелектуальнонаукові цінності
Інтелігентність
Знання
Наука
Освіта
Творчість

Морально-етичні
цінності
Добро
Любов
Совість
Сором
Обов’язок

Художньо-естетичні
цінності
Краса
Героїзм
Благородство
Ввічливість
Гармонія
73

Еколого-ноосферні
цінності
Природа
Космос
Помешкання
Здоров’я
Фауна
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Істина
Розум
Інтелект

Відповідальність
Милосердя
Співстраждання
Справедливість
Доброчинність
Чесноти
Гуманність
Бескорисливість
Жалісливість
Піклування
Співпереживання
Добродушність
Самопожертва
Честь
Тактовність
Благо

Терпимість
Достоїнство
Повага
Гордість
Скромність
Смак
Ідеал
Творчість
Ритм
Стиль
Почуття
Співпереживання

Флора
Повітря
Вода

Ще один важливий аспект – це нерозривний зв’язок між навчанням і вихованням в контексті
культуровідповідності освіти. При цьому частина вчених (Н.Б. Крилова, О.С. Газман,
Н.В. Бордовська) вважають, що освіта є, по суті, самоосвітою, що управляється із-зовні, тобто
побудовою образу "Я" за зразком культури та її репродукції [5: 48]. Причому, як відзначають ці вчені
самоосвіта будується на інтенсивних процесах "самості", які відіграють важливу роль у взаємодії
людини з іншими культурами.
Полікультурний компонент педагогічної освіти має два головні аспекти. Перший пов’язаний з
тим, що така освіта дає можливість студентам більш глибоко вивчити й усвідомити розмаїтість
народів, що населяють світ. Культурні відмінності, що визначають належність людини до тієї чи
іншої групи, є найбільш очевидним виявом різноманітності цінностей і точок зору. Ці відмінності
виражено в смаках людей, їх пріоритетах, відносинах, стилі життя й поглядах на світ і є продуктом
еволюції кожного народу та його пристосування до свого середовища існування та обставин життя з
метою задовольнити потреби, спільні для всіх соціальних груп, всіх народів.
Другий аспект полягає в тому, що завдяки оволодінню студентами полікультурним компонентом
педагогічної освіти, вони можуть допомогти учням побачити в цьому розмаїтті спільне. Кожен народ
створює матеріальну культуру: будови, продукти харчування, одяг, знаряддя праці, власність тощо,
відповідно до своїх потреб та умов життя, у кожного народу – свої національні види мистецтва й
праці, своя мова й засоби спілкування, своя організація суспільства й система громадського
контролю. Кожен народ має свою, формальну й неформальну систему освіти й передачі національних
цінностей, традицій, ритуалів, що виражають погляди й вірування цього народу [6].
Виявлена сутність педагогічної освіти з урахуванням її полікультурного компонента, з позицій
філософії й культурології, а також представлені її характеристики дозволили виділити головні
напрямки розвитку системи педагогічної освіти:
- перегляд цілей і завдань освіти, виходячи з особливостей сучасної соціокультурної ситуації,
що ґрунтується на досвіді продуктивної міжкультурної взаємодії;
- розробка основ міжособистісної й продуктивної міжкультурної взаємодії студентів і
викладача, виходячи з їх суб’єктно-суб’єктних відносин;
- підвищення продуктивності педагогічної освіти на основі оволодіння студентами досвідом
творчої педагогічної діяльності;
- фундаменталізація знання, доведення їх до найвищого рівня – узагальнення й подальшого
використання в організації міжкультурної взаємодії;
- удосконалення технологій педагогічної освіти, їх спрямованість на формування вмінь
міжкультурної взаємодії та розвиток "самості" студентів;
- розробка основ вдосконалення до вузівської та після вузівської педагогічної підготовки
загалом і підготовки до проживання у полікультурному регіоні.
Таким чином, педагогічна освіта з урахуванням полікультурного компонента є процесом і
результатом становлення майбутнього вчителя, що дозволяє йому піднятися на новий більш високий
рівень у сфері пізнання, розвитку особистості, її ціннісних орієнтацій, соціального життя, мирного
співіснування і взаємного збагачення різних культур, що в єдності дій забезпечує створення
професійного життєвого плану й формування конкурентноспроможності спеціаліста.
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Якса Н.В. Поликультурные основы педагогического образования будущего учителя.
В статье изложены перспективы развития высшего педагогического образования, основанного на
поликультурности с учетом современного состояния профессиональной подготовки будущих
педагогов в Украине. Проанализирована динамика развития идей поликультурности в истории
педагогической мысли, представлены главные блоки ценностей в поликультурной подготовке
будущего учителя в системе высшего педагогического образования.
Yaksa N.V. Poly cultural principles of prospective teacher pedagogical education.
The prospects of higher pedagogical education development that is based on poly cultural principles taking
into account the modern state of prospective teachers’ professional preparation in Ukraine are exposed in
the article. The dynamics of poly cultural ideas’ development in the history of pedagogical thought are
analyzed, the main blocks of values in prospective teachers’ poly cultural preparation in the system of
higher pedagogical education are presented.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛ ТА ВИМОГ ДИЗАЙНУ В ПОЧАТКОВОМУ
КУРСІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У статті підкреслюється необхідність особливого підходу до проектування навчально-виховного
процесу в початковому курсі дизайн-освіти та пропонуються способи відображення правил та вимог
дизайну в ньому.
В основних напрямах становлення національної школи вказано на необхідність подальшого
формування світогляду підростаючого покоління, якісного підвищення морального, трудового й
естетичного виховання. Естетичне ставлення до світу – це, звичайно, не тільки споглядання краси, а
насамперед прагнення до творчості за законами краси.
Проаналізувавши праці В. Сухомлинського, Г. Вашенка. В. Шпака та ін., можна визначити, що
естетичне виховання молодших школярів має свою специфіку, яка пов’язана з особливостями
інтелектуальної діяльності дітей цього віку, – оперування конкретними уявленнями, нерозвиненість
дискурсивно-логічного мислення, суб’єктивність асоціативних зв’язків, нестійка пам’ять, що
призводить до художньо-образного сприйняття світу. Молодшим школярам властива емоційноестетична реакція на явища та події навколишнього світу. У своїх вчинках, переживаннях, судженнях
вони, як правило, орієнтуються на красу, довершеність, їм властиві добре розвинена фантазія та
здатність до творчості.
Мистецтво дизайну є особливим способом естетичного освоєння дійсності. Воно забезпечує
широкі можливості художньо-образного відображення навколишнього середовища, впливу на
особистість, її почуття, смакові уподобання, ціннісні орієнтації. Численні спостереження підводять до
висновку, що краса завжди доцільна. Це відноситься як до об’єктів природи, так і до продуктів
людської діяльності. Про це можна знайти багато цікавих праць педагогів, художників, філософів,
представників різних наук, зокрема – Малиновської Л.П., Кириченка М.А., Яковлєва А.С.,
Сокольнікова Н.Т., Валькової Н.П., Грабовенко Ю.А., Лазарєва Є.Н., Михайленко В.І., Шумери С.С.
та ін.
У процесі художнього конструювання доводиться враховувати найрізноманітніші вимоги до
майбутнього виробу, які викликані засобами технічної естетики. А так, як художнє конструювання за
своїм походженням і суттю пов’язане і з виробництвом, і з використанням, то при визначенні кола
вимог до проектування майбутнього виробу необхідно однаковою мірою розглядати й враховувати
вимоги, виходячи з умов того та іншого. Головними є перш за все ті, які забезпечують
функціонування предмета, його зв’язки з людиною, використаним матеріалом і працею. Тому,
проектуючи ті чи інші вироби для відповідного середовища, нам необхідно враховувати їх потребу на
певному етапі. Можливо, деякі з них вже не варто вдосконалювати, а краще замінити іншими, більш
ефективними.
Для того, щоб розпочати проектування того чи іншого виробу, потрібно спочатку виявити його
реальну потребу, тобто дати йому якісну оцінку, а також визначити запити на нього зі сторони
споживачів. Отже, перш ніж почати проектувати той чи інший виріб, необхідно знати, наскільки він
відповідає структурі суспільних потреб. Для визначення того, наскільки такий виріб є вигідним,
необхідно розглядати його як складову частину системи "виріб – людина – середовище". Під час
визначення груп основних вимог, які повинні задовольняти ті чи інші вироби, необхідно функцію речі
розуміти ширше, обов’язково в її тісному зв’язку з діяльністю людини. Тому, крім призначення
(основної робочої функції), необхідно обов’язково враховувати всю суму людських вимог, пов’язаних
зі способом життя, культурними навичками, психологічними стереотипами та ін. Слід пам’ятати про
те, що людина не тільки виробляє предмети, а й вдосконалює себе, загальні форми своєї психічної
діяльності [1: 31].
У процесі праці, впливу на навколишній світ людина набуває здатності не тільки здійснювати
свою мету відповідно до сутності, міри того чи іншого предмета, а й вбачати в ньому свою людську
сутність, свою суспільну природу. Під красою розуміють таке поєднання різних матеріалів, а також
кольорів, звуків, слів, які надають створеному людиною виробу такої форми, яка пробуджує в людях
задоволення, гордість і радість за їх здатність до творчості. Відомий авіаконструктор А.С. Яковлєв
писав: "Некрасивий літак не полетить. Не знаю чому, але не полетить! ...Досвід переконує, що
некрасиві зразки потрібно відсівати: всеодно в експлуатації вони себе не виправдають" [2: 140].
У той же час історія матеріальної культури показує, що краса досягається далеко не завжди.
Справжня творчість за законами краси можлива лише в умовах вільної творчої праці.
Предмет естетичного відношення як предмет взагалі уявляється не з якої-небудь однієї сторони, а
як вираз універсального відношення людини до предметного світу.
В естетичному судженні проявляється вся міра розвитку індивіда, з одного боку, і розвитку
суспільства – з іншого. Тому естетичний смак є природною людською здатністю вимірювати предмет
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міркою всієї людської культури, взятої до того ж в її історичному становленні, що значною мірою й
визначає сутність естетичних вимог до об’єкта, що проектується.
Молодші школярі в силу своєї особливої емоційної чуйності, звичайно, досить глибоко
відчувають філософську та психологічну природу дизайнерських вимог, що треба враховувати в
побудові навчального курсу. Більш конкретні правила дизайну учні освоюють на цій основі.
Зупинимося саме на тих аспектах цієї проблеми, що можуть бути відображені в змісті початкового
курсу:
1) дуже важливою вимогою до розроблювальної речі або системи речей є композиційна цілісність,
тобто відповідність окремих частин один одному та відповідність частини цілому;
2) максимальне виявлення у виробі всіх можливостей матеріалу, з якого його зроблено;
3) облік декоративних, психологічних та інших можливостей кольору при розробці виробу;
4) ще однією важливою дизайнерською вимогою є доречність прикрас на предметі.
Починаючи з 2 класу, можна запропонувати дітям цілий ряд ситуацій, у яких би вони спеціально
задумалися про інформативність предметного середовища. На якихось уроках учні осмислюють
соціально-психологічні питання переважно з погляду формальних дизайнерських вимог: скажемо,
відповідність речі навколишньому оточенню, єдність стилю й ін. Наприклад, перед ліпленням
декоративної вази потрібно продемонструвати великий їх зоровий ряд, звернутися до учнів зі
словами: "Усі ці посудини призначені для квітів. Подивіться, які вони різні! Адже не кожен букет
можна поставити в будь-яку вазу, і не всяку вазу – в яку завгодно кімнату. Чи не так? Розгляньте
малюнки й скажіть, у яку з цих ваз краще поставити троянди, а в яку – проліски? Чому? Які ще квіти
підійдуть для кожної з ваз?"
На інших уроках школярі можуть замислитися й про більш серйозні проблеми предметного
середовища, скажемо, у циклі уроків "Про що розповідають наші речі". Перед ліпленням чайної
чашки вони разом із вчителем обговорюють наступні питання: "Хіба можуть речі про щось
розповідати? Звичайно, і насамперед про нас самих. Адже вони наша часточка, вони такі ж, як ми:
спокійні та стримані або крикливі, настирливі; веселі або сумні; охайні або не дуже... Взяти,
наприклад, чайні чашки. Чому вони такі різні? Так тому, що наше життя складається з буднів і свят,
щасливих днів і сумних, самі ми теж різні – от і вибираємо неоднакові чашки: різної форми, кольору,
малюнка. Розкажи, чи є в тебе улюблена чашка, яка вона? А у твоєї мами? У кого-небудь із друзів?"
Треба відмітити, що в освітньому змісті саме ця інформація є на уроці головною, а зовсім не "речовий
продукт" – виліплена чашка. Що стосується наступної предметної діяльності, то вона спеціально
задається таким чином, щоб учні не відволікалися від отриманої інформації, а продовжували її
активно й детально осмислювати й використовувати в практичній роботі. Саме тому вони створюють
чашку, усі зовнішні якості якої "розповідають" про те, кому вона належить[3: 98]. Більшість уроків
повинні бути розроблені таким чином, щоб школярі через практичну діяльність вирішували конкретні
дизайнерські задачі.
Аналізуючи вищесказане, ми дійшли висновку, що зі значної кількості факторів, які впливають на
виготовлення продукції, естетична сторона дизайну є найважливішим, хоч і не первинним чинником
у процесі завершального формоутворення окремих виробів. Це пов'язано з тим, що позитивна
естетична оцінка досконалості відповідного твору, виробу або предмета – це його відповідність
ідеалу.
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ПРИРОДА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ В ДИЗАЙНІ
У статті розглянуто природу як джерело розвитку дитячої творчості в дизайні. Дитяча творчість
може реалізуватись у роботі з природним матеріалом, який збирається під час екскурсій,
подорожей у природне середовище. Рослинні плоди, листя, квіти, корінці дерев та кущів, пір’я,
мушлі, камінці тощо, після спеціальної обробки – матеріал для дитячих дизайнерських робіт.
На кожному етапі розвитку суспільства домінують певні орієнтири для виховання підростаючого
покоління. У наш час найактуальніша проблема всіх цивілізованих країн полягає в оптимізації
взаємодії людини–суспільства–природи. Саме в молодшому шкільному віці здійснюється найбільш
інтенсивне формування відносин до світу, що поступово перетворюються у властивості особистості.
Почуття краси природи створює в дитині особливі емоційно-психічні стани, збуджує безпосередній
інтерес до життя, загострює допитливість, мислення, пам’ять. Однак відчуття краси, розуміння
природи не приходить саме собою. Його потрібно виховувати з раннього дитинства, коли інтерес до
довкілля особливо великий.
Слід зазначити, якими б захоплюючими й цікавими не були розповідь учителя й матеріал
навчальної книжки, природа у всій своїй красі й неповторності відкривається перед учнем лише тоді,
коли він сприймає її безпосередньо. Дослідження показують, що молодші школярі насамперед
виявляють турботу про ті об’єкти, які бачили, про які мають чимало відомостей. Але не відразу
дитина вміє вловлювати це безмежне багатство форм, фарб, властивостей об’єктів природи,
переносити свої почуття словом, малюнком, творчою працею, відтворити уявні образи у виробах із
дерева, глини, паперу тощо. Певна річ, значна роль належить екскурсіям до лісу (парку, водойми),
урокам серед природи, коли учні спостерігають за змінами як у живій, так і в неживій природі та за
працею людей, перевіряють прикмети про зміну погоди, з’ясовують особливості пір року,
обстежують і виявляють рослини й тварин з найближчого оточення, які потребують охорони.
Широкий простір для дитячої творчості забезпечують й інші види природничих завдань:
виготовлення гербаріїв дикорослих рослин, альбомів, книжок-розкладок про рослини й тварини,
виготовлення поробок й аплікацій із природного матеріалу.
Виявлення здібностей, нахилу до творчої праці одна з основних задач у вихованні дітей. Зустрічі з
природою під час екскурсій, прогулянок у ліс, поле, водойму розширюють дитячі уявлення,
вдосконалюють уміння помічати, зберігати цілісність побаченого й почутого. Зібраний під час
екскурсій природний матеріал − це рослини, їх плоди, насіння, квіти, пір’я птахів, черепашки
молюсків, камінці тощо. Дорослі допомагають дітям у збиранні природного матеріалу, звертаючи
увагу на правильне бережне ставлення до всього живого: обережно брати квіти, плоди, листя дерев,
кущів, цікаві корінці, щоб потім з них виготовити прекрасні композиції, чудові іграшки.
Робота дітей з виготовлення композицій, поробок із природного матеріалу починається з
засвоєння способу виконання за зразком, зробленим учителем наперед. Діти аналізують структуру
виробу, спосіб з’єднання частин, планують хід роботи. При цьому вчитель пропонує дітям створити
декілька композицій з опорою на зразок. Після успішного засвоєння виготовлення композиції за
зразком можна перейти до виготовлення виробу за малюнком, фотографією, кресленням.
Загальний аналіз роботи по дизайну з природного матеріалу має таку послідовність: аналіз зразка
композиції, іграшки; планування ходу послідовної роботи; вибір засобу з’єднання частин; підбір
інструментів, матеріалу; виготовлення композиції; аналіз й оцінка виробу. Праця по дизайну з
природним матеріалом сприяє всебічному розвитку дитини.
Так, першокласники виконують прості композиції, поробки, іграшки за зразком – розглядають
зразок, аналізують його структуру, способи виготовлення. У другому класі робота ускладнюється
тим, що дітям дають зображення, картинку того що вони бачили в природі й можуть виготовити. У
третьому й четвертому класі вже без попереднього аналізу діти виготовляють виріб за завданням чи
власним замислом. Під час роботи з природним матеріалом у дітей розвивається увага, підвищується
її стійкість, формується довільна її форма. Поробки з природного матеріалу значною мірою
задовольняють допитливість дітей, бо дизайн – завжди новизна, творчий пошук, можливість прагнути
й досягати більш досконалих результатів. Позитивний емоційний настрій дітей під час виготовлення
виробу за власним дизайном, радість спілкування в сумісній праці дуже важливі для здоров’я й
загального розвитку дитини.
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Потрібно зауважити, що дизайн вимагає певних вольових зусиль, спритності дій, які на початку
були невпевнені й не точні. Рухом руки дитина може зіпсувати виріб, але в процесі систематичної
наполегливої праці набувається впевненість, спритність і точність рухів у дії.
Все це розвиває сенсомоторику дитини – узгодженість у роботі думки, очей і руки, удосконалює
координацію рухів. Так поступово утворюється система спеціальних знань, умінь, навичок. Під час
праці по дизайну з природним матеріалом формується уміння контролю й самоконтролю, оцінка
власної діяльності та діяльності інших учнів. Праця може бути індивідуальною, у парах і групою. При
цьому діти зустрічаються з необхідністю не тільки аналізувати зразок і планувати послідовність дій,
але й контролювати себе в ході роботи, співвідносити свій результат із результатом інших. Результати
праці позитивно, схвально оцінені вчителем, батьками викликають у дітей емоції, прагнення виконати
ще краще й більше робіт. На перших порах найдоступнішим природним матеріалом можуть бути
шишки і хвоя сосни, горішки ліщини, жолуді, кора берези, дуба, липи, листя різних порід дерев і
кущів, квіти.
Щоб допомогти дітям у виготовленні виробів із природного матеріалу, заохотити й залучити їх до
праці по дизайну, вчителю треба показати найкращі, найцікавіші роботи, які вже виготовлені.
При цьому дуже важливо використовувати й художню літературу. Діти молодшого шкільного віку
відрізняються емоційністю сприйняття, захопленням художніх образів джерел знань, натхнення,
мудрості, що впливають на розум дитини її естетичні почуття, збагачуючи їх розвиваються художні
смаки. Літературні твори про природу, з яскравим образним описом природних явищ впливають на
дії, збуджують фантазію, спонукають до художнього конструювання. Для дизайнерських робіт можна
використати: шишки хвойних дерев придатні для виготовлення об’ємних іграшок і цікавих поробок.
Вони за формою нагадують тулуб тварин, людини. Хвою сосни використовують для голок їжака,
ніжок павука, вусиків метелика, кігтів кішечки, спіднички ляльки. Шкарлупки половинок волоських
горіхів застосовують як човники, візочки, черепахи тощо. Плоди каштанів придатні для виготовлення
найпростіших елементів іграшок, бо мають яскраво-коричневу з блиском поверхню. Оболонка
каштана легко проколюється шилом і може бути використана для виготовлення голови або тулуба
чоловічка, ляльки, гномика. Жолуді – плоди дуба різної форми і розмірів, їх збирають разом із
чашечками (плюсками). Жолуді дуже зручні для виготовлення фігури чоловічків, тваринок, деталей
іграшок із різних інших матеріалів. Кора берези (берест) – один із найкращих за красою та міцністю
матеріалів для дизайну. У народній творчості слов’янський народів здавна славилися вироби з берези.
Гілочки берези, кизилу, сосни та бузку використовують у виготовленні деталей поробок, вони пружні
й не так легко ламаються. Коріння дерев, кущів можуть бути використані як деталі форм різних
тварин, або навіть цілі тварини. Тут важливе образне бачення, спостережливість, якими треба навчати
дітей. Дитяча фантазія в зігнутому корінні допоможе побачити восьминіга, павука, змію тощо.
Листя – цікаве й дуже потрібне доповнення до зображень сюжетних картинок, крилець метелика,
плавців рибок, адже вони можуть бути різноманітних форм і барв. Листя треба вміти правильно
заготовляти та зберігати. Для цього їх кладуть між паперових листків і прасують теплою праскою.
Насіння – доповнення до дизайну поробок із природного матеріалу. Це можуть бути насіння
дерев, квітів, овочів. Дуже поширені в дизайні кленові крилатки, з яких можна зробити крильця
бабки, вушка зайчика, плавники рибки, пелюстки квітки. Ніжки тварин, їх антени добре виходять із
насіння й плодів липи та насіння кавунів, дині, винограду, соняшнику тощо.
З коробок маку можна виготовити різновиди посуду, кошики, але вони вимагають обережності в
роботі через тонкі й крихкі стінки, які легко ламаються.
Кукурудзяні початки, обгортки й пучки рилець чудовий матеріал для дизайну. Вони легко
піддаються обробці. Відомі чудові вироби з кукурудзяних обгорток на Закарпатті й Буковині. З них
виготовляють різноманітні сумки, капелюшки, килимки. Кожну обгортку розділяють вздовж на
стрічки, потім скручують у шнурки і плетуть руками або сачком різне плетиво. З кукурудзяних
рилець можна робити волосся, коси для ляльок. Солома дуже приємний для дизайну матеріал: вона
гладенька, гнучка, духмяна. Це може бути не тільки солома пшениці або жита і вівса, але й інший
дикорослих злаків.
Рогіз – росте по берегах річок, озер. Його суцвіття яскраво коричневе, бархатисте, м’яке. Цікавий
матеріал для дизайну. З нього можна отримати фігурку звіряток – мишей, квітів, собачок, ведмедиків.
Мох – використовують як фон для зображення пейзажу, рослинності, різних сценок – він добре
приклеюється різним клеєм. Мушлі молюсків можна побачити на берегах водойм, вони цікаві за
виглядом, оригінальні за формою – овальні, у вигляді гребінця, серцевидні і под. Після збирання
мушлі миються щіточкою й просушуються. З них можна робити фігурки тварин і застосовувати як
додатковий оздоблювальний матеріал. Для дизайнерських робіт крім природного матеріалу необхідно
мати найпростіші інструменти (шило, ножиці, ніж, голка, олівець, фарби, пензлики, скло, щіпчики і
под.), з’єднувальні матеріали (клей, пластилін, сірники і под.). Методика організації роботи дітей із
природним матеріалом базується на принципах дидактики: від простого до складного. При цьому
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принцип повторюваності дій спирається на уміння, які потрібні й сформувалися в дітей раніше.
Вчитель добре знає як діти відносяться до праці, чи хочуть вони і можуть працювати, він це визначає
по тому, як діти сприймають завдання, наскільки самостійно сприймають ціль роботи, як її
мотивують.

Рис. 1. Зразки дизайнерських робіт
Залучити підростаюче покоління до творчої праці – це благородна, кропітка праця. Тут йдеться не
просто про виготовлення іграшок для малюків, композицій на різні свята, отримання декору та
прикрас, а й відбувається знайомство з природним матеріалом, що в подальшому може бути
використаний на інших уроках.
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Мокрицкая А.М., Танская В.В. Природа как источник развития детского творчества в дизайне.
В статье рассматривается природа как источник развития детского творчества в дизайне.
Детское творчество может реализоваться в работе с природным материалом, который собирают
во время экскурсий, путешествий в природной среде. Плоды растений, листья, цветы, корешки
деревьев и кустарников, перья, раковины моллюсков, камушки после специальной обработки –
материал для детских дизайнерских работ.
Mokrytska A.M., Tanska V.V. Nature as a Source of Children’s Creative Development in the design.
Nature as a source of Children’s Creative Development in the design is considered in the article Children’s
creative work can be realized in work with natural materials collected on excursions and travels. Fruits
leaves, flowers, rootlets of trees and shrubs, feathers molluscan shells, stones are good for children’s design
work.
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СИМВОЛІКА СВІТЛА Й КОЛЬОРУ В МИСТЕЦТВІ ВІТРАЖУ ТА ІДЕЯ СИНТЕЗУ
МИСТЕЦТВ В ХУДОЖНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядається історія вітражу, розкривається поняття "полум’яний стиль", особливості
будови вікон "троянда", ідеї світла й кольору в різних країнах, мистецтво виготовлення вітражу за
методом Л. Тиффані, інструментарій та обладнання в процесі виготовленні вітражів, значення
поліфонічної музики в стінах готичних будівель, елементи вітражного мистецтва на уроках
образотворчого мистецтва і музики.
Розвиток сучасного суспільства обумовлює такі засади освіти, які передбачають перехід до
принципово нових систем навчання. Це, зокрема, пов’язано з необхідністю усвідомлення, що процес
навчання потребує напруженої розумової роботи майбутнього професіонала та його власної активної
участі в цьому процесі. Особливо це стосується такої інтегрованої науки, як дизайн.
У сучасному дизайні багато напрямків, але треба підходити до його розуміння й створення нових
зразків через усвідомлення саме національного, українського мистецтва. Перш ніж створювати
власний доробок, потрібно ретельно вивчити найкращі зразки світового мистецтва, які дадуть змогу
розвиватися думці, уяві, смаку тощо. Вивчаючи теми декоративно-ужиткового мистецтва, що
пов’язані зі складанням композицій для мозаїки, аплікації з різних матеріалів, вітражів, необхідно
звертатися до прикладів класичного мистецтва, відчути атмосферу того часу, коли це мистецтво було
на вершині свого розвитку (наприклад, щоб ретельно вивчити мистецтво вітражів, потрібно
досконало вивчити середньовічне готичне мистецтво у всіх його проявах).
Готичне мистецтво – художній стиль живопису, скульптури, архітектури й музики; належить до
другої з двох великих світових епох, що розквітли в Західній і Центральній Європі в середні віки.
Готика трансформувалась із романського стилю й розвивалася з середини ХІІ до кінця ХVІ ст. Сам
термін був придуманий італійськими письменниками періоду Ренесансу, які вивели назву
середньовічного архітектурного стилю від некласичної потворності варварських племен готів, які
знищили Римську імперію та її класичну культуру в V ст. н. є. Термін зберігав свій негативний
відтінок до XIX ст., але в XIX ст. відбулася критична переоцінка готичного архітектурного стилю.
Готичний стиль не має нічого спільного з племенами готів, термін "готика" залишається одним із
стандартних у курсі вивчення історії мистецтв. Архітектура була однією з найбільш важливих й
оригінальних художніх форм готичного періоду. Основні конструкційні характеристики готичної
архітектури викристалізовуються зі спроб середньовічних каменярів вирішити проблему утримання
важких кам’яних перекриттів на широких опорах. Проблема складалася в тому, що традиційні,
вигнуті у вигляді бочки, стелі кам’яної роботи та їх перекриття створювали колосальний тиск по
низхідній лінії й навскіс нарізно. У результаті великий тягар тиснув на стіни зверху, в той час як
перекриття розсувало їх, таким чином розсипаючи всю будівлю. Вертикальні допоміжні колони
необхідно було будувати дуже товстими й масивними, щоб компенсувати центробіжний тиск, що
утворюється хрестовим склепінням. Середньовічні каменярі вирішили цю нелегку проблему близько
1120 року, внесли декілька блискучих конструкційних змін. Перша й найбільш визнана –
використання ребристого перекриття, у якому арочні перехрещені балки з каменю підтримували
стелю, зроблену з простих тонких камінних панелей. Це сильно зменшувало тиск (а з цим і
центробіжну силу) склепіння.
Оскільки все тяжіння стелі тиснуло тепер на ізольовані точки (ребра), а не на довгий край стіни,
окремі широко розставлені пілястри, що необхідні для того, щоб підтримувати балки, замінили собою
довгі товсті стіни. Круглі арки сволоку були замінені гострокінцевими (готичними) арками, які
розподіляли тиск від крайньої верхньої точки конструкції в низхідному напрямі.
Рання готична архітектура бере свій початок у 1120-1150 роках і розвивається до 1200 р. Собори
Сен-Дені в Парижі (1140 р.), Нотр-Дам де Парі (1163 р.), Ліонський собор (закладений у 1165 р.). В
інтер’єрі соборів використовувалися чотири горизонтальні поверхи, що розпочинались із галереї на
рівні землі, над якими, в свою чергу, розташовувалися одна або дві галереї (кафедра й трифорій), над
ними будувався останній поверх, що був забраний вікнами – рівень, що мав назву клеристорій.
Широко використовувалася віконна ажурна робота (декоративний орнамент, що розділяв на дві
частини перспективу вікон).
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Період високої готики припадає на 1200-1280 рр. Найбільш характерним і прекрасним
досягненням стилю районат були великі круглі вікна-троянди, що прикрашали фасади великих
французьких соборів; в основному променеподібна ажурна робота обумовила виділення районату в
окремий стиль. Затемнене скло (раніше кольорове) стало світліше, щоб збільшити видимість ажурних
силуетів і пропускати якомога більше світла в приміщення. Спочатку ажурні узори були на орнаменті
у вигляді трьох- і чотирьохлистника, дуги й кола, які поєднувалися таким чином, щоб утворювати
сітчасту структуру. Пізніше вони базувались на синусі або S- подібній кривій, що утворює форми у
вигляді полум’я.
1280 – 1500 роки – період пізньої готики. Стиль районат перетворився в стиль "полум’яний", в
Англії перпендикулярний стиль – переважання в кам’яному віконному ажурі полум’яної S-подібної
кривої. Місце для стін зведено до мінімуму, вони підтримувалися колонами й давали простір
багатогранності скла й ажуру. Типові готичні гострокінцеві склепіння замінені перекриттями, що
схожі на віяла.
Троянда – в архітектурі готичного стилю прикрашене вікно круглої форми, засклене вітражним
вікном. Воно використовувалося в стінах нефу, що звернений на захід, а також у кінці трансептів
(поперекових нефів). Уведення складного радіального узору з перекладин у ХІІІ ст. надало малюнку
троянди особливої виразності. Розповсюдженою схемою розташування радіального узору на площі
круглого вікна є серія розхідних від центру узорів, кожний із яких стикається з випуклою частиною
дуг, які розташовані з зовнішньої сторони кола. Промені, що розташовані між цими узорами,
з’єднуються в центрі кільцевою рамкою, вони вироблені з каменю й проходять крізь неї.
У XX ст. техніка роботи над вітражами удосконалилася за рахунок технології за методом
американського декоратора Луїса Тиффані (1848-1933). Кожний клаптик кольорового скла
загортається за периметром клейкою мідною фольгою. Потім усі загорнуті кусочки між собою
паяються. На відміну від свинцевого профілю, фольга дозволяє з’єднувати шматочки під будь-яким
кутом відносно один одного, тому вітраж можна робити не тільки пласким, а й об’ємним. Тиффані
розробив і зручний інструментарій:
- склоріз – масляний роликовий (не алмазний) – він краще йде за гнутими лініями, у
внутрішню порожнину його заливається масло, як чорнила в ручку з пером (фірми
ZILBERSCYNITT, TOYO, BOHLE);
- фольга є двох категорій: з чорним клейовим прошарком і з прозорим (фірма "Cooper foil"), у
залежності від якості скла: якщо скло прозоре, використовується фольга прозора, якщо тьмяне скло
– чорна, вона не дає мідяного полиску;
- пасатижі для роботи із склом для вузьких деталей;
- точильний станочок для обробки сколів, зазублин, можна користуватися мікрорушієм типу
ДПМ, з цангою на валі, для кріплення мініатюрних алмазних бурів (схожих на стоматологічні);
- звичайна вода, яка використовується при обробці скла.
- скло повинно бути жорстке у закальці.
- патина, всі пайки потрібно покривати патиною певного кольору або мідяним купоросом.
- флюси, при обслуговуванні загорнутих мідною фольгою фрагментів скла і спайці фрагментів
між собою використовуються різні флюси: каніфоль, бджолиний віск, але краще використовувати
паяльну кислоту, що коштує дешево й легко змивається водою.
Технологія виготовлення:
- Ескіз на картоні.
- Грамотно розбити малюнок на окремі фрагменти.
- За шаблонами вирізати фрагменти склорізом.
- Вирізані фрагменти обробити на станку.
- Обгорнути фрагмент по периметру клейкою мідяною фольгою.
- Фольгу облудити за допомогою припою.
- Спаяти фрагменти між собою.
- Обробити припой патиною.
Світло завжди використовувалось як засіб естетичного впливу на глядача: світло змальовувало
образ епохи, відтворювало її філософські й ідеологічні пріоритети. Глибоке інтуїтивне розуміння
використання зодчими природного світла, яке регулюється формою, величиною та розміщенням
світлових прорізів – інтелект отримував шанс усвідомити Одкровення : "... і не знали ми, чи на небі
були, чи на землі" [1: 155], світло сприймалось як елемент архітектури і в той же час відтворювало
Небесний Космос, світ ідей Творця. Сакрального значення набував і відображений сонячний промінь,
коли він освітлював скло. Прямий сонячний промінь призвів би до зорового відчуття "полиску", що
засліплює зображення ввігнутість зображень. Динамічність сприйняття в цілому, різні відтінки
поєднувалися з інтенсивністю обробки каменю, мармуру, шиферу. Стовпи, переломлюючи світло по
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вертикалі, виділялися на глибокому фоні, як на чорному полі, даючи можливість внутрішнього
споглядання, таїну духовного світла, а світ природний закриває світ невидимих сутностей.
Вертикальний простір видається безкінечним: магія світла і кольору.
У різних епохах, різних країнах, культурах та релігіях була розроблена кольорова символіка.
Стародавній Схід:
- Білий – Божественний колір. Царі й міфологічні боги їздили на білих (або золотих) конях,
носили білі головні убори з золотою солярною символікою й одяг із білих тонких тканин або шерсті
(Єгипет, Ассирія, Вавилон тощо). Чистота білого кольору була показником соціального статусу.
Білій колір був ідеальним, надземним, втіленням божественного світла, вогню й енергії. Золото –
відображене світло.
- Золотий – символ солярних богів, фараонів, жерців, виключно добрі справи та якості.
- Червоний – священний колір, колір вогню, сонця, символ царської влади, а також символ
Людини і символ крові Осіріса. Колір військових і жерців. Він також вважався кольором любові,
запліднення.
- Чорний – колір диявола, "князя темряви", поганих вчинків людей. У єгиптян – запліднена
земля й первісний хаос. Чорний із золотом – одяг фараонів – союз Сонця й Землі.
- Голубий, синій – колір Неба, Небесних вод. Синій – сакральні зображення й зображення
фараонів, розпис саркофагів.
- Зелений (насичений синьо-зелений) – колір Осіріса. Священні "Тексти Пірамід" писались
фарбою синього або зеленого кольору. Зелений – символ Природи, її життєвої основи.
Візантія.
- Золотий – промені, німби, фони золотого кольору – носії енергії світла.
- Пурпуровий – символ мучеництва Христа і його відродження. Колір імператорів, як
намісників Бога на землі. Колір крові й страт.
- Червоний – символ крові Христа.
- Білий – символ чистоти й відреченності, як колір Передвічного Мовчання, світлоносій, одяг
Христа, ангелів, апостолів.
- Чорний – символ кінця, смерті; аскези, відреченя від світу, мирських благ, Переродження
людини на шляху становлення "златоцвітом", приниження на шляху до крайньої слави, останнє
тління заради вічного нетління.
- Темно-синій – символ трансцендентального світу, таїн, що не піддаються усвідомленню.
- Зелений – символ природи, юності, квітучості.
- Синій і зелений – кольори вищих чиновників, які носили одяг, взуття і ставили візу
чорнилами такого кольору.
- Сірий – чорнота неслави ("сірі вітрила").
- Строката– символ зла.
Іслам.
- Зелений – трансцендентний колір, символ Природи, символ оманського Раю, що
розташований на сьомому небі.
- Білий – священний колір, знак чистоти й духовності, сяяння ангелів, праведників. Але білий і
знак трауру.
- Золотий – сонце та його світло, еліксир життя.
- Жовтий – заміняє золото, але це колір хвороб, зла.
- Червоний (пурпуровий) – символізує властивості сонця й вогню, колір крові, любові, краси,
вина.
- Синій, голубий, фіолетовий – кольори води, неба, тіні.
- Синій (голубий) – колір ночі, нічної прохолоди, божественний колір. Колір, що дає віддих
стомленим очам від яскравого сонця (стіни пофарбовані голубою фарбою впливають на психіку
людини, даючи відчуття легкості). У мусульманській Індії в XII-XIII ст. колір трауру, ідеї
загробного життя. Сакральний смисл несли білі стіни й голубі куполи мечеті, їх синє-золотий декор.
- Фіолетовий – містичний, символ обману.
- Чорний – колір ночі, дорогоцінних благовоній (мускусу й амбри), чорнил, "якими пишуть
слова Аллаха", колір священного каменю в Каабі. У містичних вченнях мусульман він є символом
ідеальної людини й істини. Тому священні письмена в мечетях виконувалися чорним кольором. Але
це й колір зла, бруду, гріху, тому одяг грішників в аду зроблений зі смоли.
Буддизм.
- Червоний – образ жари, вогню, сонця, смерті. Атрибут потойбічного світу. Але й колір краси:
жінки в Індії повинні фарбувати в червоний колір долоні, мочки вух, підошви ніг, губи й "сліди
своїх ніг". Колір активності Божественного творіння, материнства.
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- Білий – колір просвітлення, безсмертя богів, елемент води, добра, Очищення, Простору.
- Оранжевий – колір одягу буддійських лам і ницих аскетів, відречення від земних благ.
- Золотий символізує добро, світло, Південь, тепло; містичний центр у тілі людини (нижче
пупка), у якому акумулюється ефір Ізин, що забезпечує гармонізацію всіх життєво важливих
процесів (органічних, ментальних, дихальних тощо).
- Зелений – колір землі, Півночі, долі, божественної сутності, тьмяний зелений – злоба,
ворожнеча, завидки.
- Синій (голубий) – символ повітря, сходу, Центру Неба, простору.
- Темно-синій – врівноваженість, мудрість буддійського вчення.
Слов’янська культура.
- Червоний – символ життя, радощів, мучеництва, вогню, подяки за дарування вічного життя.
- Білий – світло, прозорість, безгрішність, ідея запліднення, але й Передвічне мовчання.
- Жовтий – радість, сонце, весна, весілля, але й хвороба.
- Чорний – траур, печаль, кінець, смерть.
- Голубий – небесний, божественний, трансцендентний. Колір романтичної поезії.
- Сірий – рутина, не творчість.
- Рожевий – зоря.
- Зелений – юність, квітування. Зелений овал, розділений ромбом і квадратом – символ
трансцендентності божества.

Англія.

- Білий – духовне світло, святість, віра, істина й скуплення. Символ трауру (королева, що
овдовіла, носила білий одяг).
- Темно-коричневий – символ відчаю, Вічності.
- Сірий – сум, смирення, помилка, обман.
- Синій – амбівалентний, символізує Небесну істину, честь, правду, Мадонну, колір відданості.
- Голубий – Повітря, Мир, Небо, доблесть, знатність.
- Яскраво-червоний – королівський колір.
- Персиковий – мрійливість, простодушне кохання, втрата.
- Пурпурний – пристрасть, царювання, Різдво (Відродження).
- Жовтий – амбівалентний. Символізує Злагоду, Божественне світло, славу, багатство,
Благодать, символ святості, мудрості, Божественної милості. Колір лева, чоловічої сили, безумства.
- Зелений – символ любові, юності, радості життя, щастя.
- Світло-зелений – колір молодих людей, Весни, Надії, Росту.
- Колір вербового листя – символ нещастя, суму, відчаю.
- Чорний – відданість, спокій, траур, злість.
Мелодії середньовічних поліфоністів у стінах готичних будівель також несли символіку
музичного світла кольору: вони відрізняються більш різкою інтонацією, а іноді й "вуглуватістю"
мелодичного малюнку, його ритмічних фігур і жорсткістю контрапунктичних співставлень. Те, що
цього часу естетично радує слухача, іноді відтворено не стільки в багатстві й природній красі мелосу,
скільки в поліфонічній майстерності, віртуозно-артистичній техніці, відчуття звукової тканини – в
акустичній реверберації стін і вікон, у високому інтелектуалізмі усієї конструкції. Ладогармонічна
мова перебувала в рамках діатоніки (тяжіння до іонійського ладу), музичні складні явищ рельєфно
розроблялися на протязі усього тематичного матеріалу.
Готичний храм втілює провідні естетичні ідеї Середніх віків, які виявляються в наданні переваг
яскравим чистим барвам. Фома Аквінський навіть називав "яскравість і ясність" одними з головних
ознак краси: "Ми називаємо красивими ті предмети, які забарвлені яскравим кольором" [2: 150].
Такому розумінню краси найбільш повно відповідав вітраж.
Подібні естетичні принципи спостерігаємо в поліфонічній музиці Середньовіччя, зокрема, в
поліфоністів школи Нотр-Дам, як першого, леонінівського, так і другого, перотінівського поколінь.
Мелізматичний характер мелодики викликає асоціації з кольором і світлом. Саме тому при
ознайомленні з архітектурою готичного собору, а також у процесі виготовлення вітражів, доцільно
пропонувати учням прослуховування середньовічної вокальної та інструментальної музики.
Мистецтво вітражу потребує великої праці, точності виконання. Щоб виготовити вітраж, треба
вибрати тему, підібрати кольори, продумати форму тону тощо.
Виготовлення вітражів розвиває точність рухів пальців, виховує акуратність, уважність та інші
потрібні для роботи якості.
Вітражі можна виготовляти не тільки з кольорового скла, а й з кольорового тонкого паперу
(цигаркового). Для цього беруть чорний (або іншого темного кольору) папір, тонкий кольоровий
папір, олівець, лінійку, копірку, ножиці з тонкими кінцями, клей, пензлик.
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Малюнок, який хочемо зобразити на вітражі, робимо на звичайному білому папері й переносимо
через копірку на темний (чорний), з якого виготовлятимемо вітраж.
Вільне місце навколо малюнка заповнюємо різними геометричними фігурами, які становитимуть
його фон.
Одну фігуру від іншої відділяємо паралельними лініями з проміжками 1,5-2 мм. Тепер вирізуємо
по одній деталі. Кожну вирізану деталь кладемо поверх тонкого, потрібного нам кольору,
цигаркового паперу й обводимо контури олівцем. Потім вирізуємо її трохи більшою, додаючи кругом
по 1,5-2 мм. Чорні смужки, які залишаються на основі, намазуємо клеєм із вивороту й приклеюємо
вирізану деталь із кольорового паперу. При цьому треба добре володіти ножицями, акуратно й
уважно вирізувати рівну тонку смужку з чорного паперу, що відділяє одну фігуру від іншої. Це дуже
важливий етап роботи, бо тут, власне, треба проявити кмітливість і вміння вирізувати геометричні
фігури, мати відчуття гармонії в доборі кольорів. Робота ця завжди захоплює дітей.
Виготовляти вітражі можна в початкових класах. У 1 класі можна використати для вітражу
простий малюнок, що зображує квітку, який учні виконали на уроці малювання, та різні геометричні
фігури, з якими учні ознайомлюються вже на перших уроках математики. Треба навчити учнів
користуватися клеєм. Клей набирають на пензлик у малій кількості, щоб він не виходив за чорну
смужку при наклеюванні кольорового цигаркового паперу, бо це забруднює роботу.
Вітражі можна зробити на вікнах класних кімнат, на коридорних шибках, на свічадах.
Вітражі на я л и н к у. Красиво виглядають вітражі на ялинці. Контури для них робимо зі
станіолю. Він красиво блищить на ялинці.
Вітражі робимо різної форми: прямокутної, квадратної, трикутної, овальної. Розмір вітражу
прямокутної форми 10х15 см. Беремо два однакові куски станіолю й такі самі куски паперу. Папір
намазуємо звичайним конторським клеєм і приклеюємо з одного боку станіоль. На паперовій стороні
малюємо предмет, який хочемо показати на вітражі, та фон із різних геометричних фігур. Коли
зробимо малюнок, беремо другий такий самий прямокутник (без малюнка), складаємо разом,
повернувши металевими сторонами до себе, а паперовими назовні, і гострими малими ножицями
послідовно вирізуємо по рисунку всі деталі відразу. У вітражах, що мають лише паперову основу, всі
деталі зразу не вирізуємо, бо вітраж перекоситься. Потім до тієї сторони, де є папір, приклеюємо
деталі з цигаркового різноколірного паперу. Коли приклеюємо всі деталі до контурів першого
аркуша, намазуємо клеєм паперову сторону другої частини контурів вітражу й прикладаємо до
готової першої частини. Для виготовлення вітражів на ялинку можемо використати станіоль із
приклеєним папером, який застосовують для упаковування чаю. Вітраж буде двостороннім, він має з
обох сторін блискучі смужки зі станіолю й таку саму рамку. Вгорі робимо петельку з нитки й вішаємо
вітраж на ялинку поблизу електричної лампочки.
Запропоновані методичні поради дадуть можливість учителям-практикам використати на уроках
відомості щодо символіки кольорів у різних європейських та східних культурах, а також
пристосувати до уроків образотворчого мистецтва технологічні алгоритми виготовлення вітражів.
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Плющик Е.В., Ямчинская Г.В. Символика света и цвета в искусстве витража и идея синтеза
искусств в художественной деятельности школьников.
В статье рассматривается история витража, раскрывается понятие "пламенеющий стиль",
особенности строения окон "розы", идеи света и цвета в разных странах, искусство изготовления
витража по методу Л. Тиффани, инструментарий и оборудование при изготовлении витражей,
особенности звучания полифонической музыки в стенах готических строений, элементы виражного
искусства на уроках изобразительного искусства и музыки.
Plyushchyk Ye.V., Yamchynska G.V. The symbolism of light and colour in the art of stained glass and the
idea of art’s synthesis in pupils’ artistic activities.
The article deals with the history of stained glass, the notion of burning style, peculiarities of "rose"
windows, light and colour ideas in different countries. The art of stained glass after L. Tiffany, tools and
equipment used in stained glass are examined in article. Peculiarities of polyphonic music sounding in gothic
buildings, the elements of stained glass at the lessons of arts and music are defined.
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З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДИК ДИЗАЙН-ОСВІТИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті розкрито значення початкової дизайн-освіти, виділено нереалізовані можливості уроків
математики щодо формування навичок графічного проектування, розвитку просторового
сприймання та уяви. Подано результати аналізу українських і німецьких підручників із математики
та практичного застосування системи завдань для формування дизайнерських умінь і навичок на
уроках математики в початкових класах.
З давніх часів мистецтво й наука розвиваються паралельними шляхами, допомагаючи людині
пізнавати Всесвіт і себе в ньому.
Поняття дизайн-освіти є актуальним у сучасних ринкових умовах, оскільки якість продукції
визначається поєднанням функціональних та естетичних принципів. А це, відповідно, забезпечує
конкурентну спроможність виробів на світовому ринку, сприяє економічному розвитку країни.
Зближення виробництва з мистецтвом збагачує духовний світ людини. Тому питання підготовки
майбутнього фахівця-дизайнера має особливу актуальність.
Під дизайном розуміють різні види проектувальної діяльності, що мають на меті формування
цілісного предметного середовища, тобто естетичних і функціональних його якостей. У вузькому
значенні – це художнє конструювання.
Поняття дизайну містить як необхідну вимогу багатогранність підготовки відповідного
спеціаліста: художник-конструктор має бути і художником і конструктором.
Ідеї дизайн-освіти полягають у тому, що навчально-ігрова проектувальна діяльність учнів
забезпечує синтез сенсорного, вербального й структурного інформаційних аналогів із метою
формування пропедевтичної інформаційної культури особистості. Тобто, дизайн-освіта – це нова
технологія розвивального навчання, оскільки вимагає гармонійного розвитку й художньо-образної й
логічно-понятійної півкуль мозку. Тобто, з одного боку – це розвиток різних параметрів мислення і,
особливо, просторового сприймання та уяви, а з другого боку – формування мистецької культури,
глибоких знань у царині мистецтва, графічних умінь і навичок, володіння різними виражальними
засобами й техніками [1].
В.П.Тименко у посібнику "Методика викладання художньої праці у початкових класах" відзначає,
що процес художнього конструювання виконується у три етапи: мисленнєве конструювання – задум;
графічне проектування – креслення; предметне конструювання – виріб. Оскільки в молодших
школярів фактично відсутнє просторове мислення, немає досвіду виконання графічних зображень, то
на уроках, як правило, другий етап – графічне проектування – відсутній. При такій організації роботи
не задіяні належним чином і не розвиваються ні художньо-образна, ні логічно-понятійна півкулі
мозку, формується негативне ставлення до діяльності.
Комплект підручників із художньої праці В.П. Тименка доповнено "Математичним
калейдоскопом", де реалізовано ідею художнього сприймання математичної символіки, що сприяє
розвиткові асоціативного мислення й сенсорної сфери дітей.
З іншого боку, розвиток просторового сприймання та уяви, формування графічних і
вимірювальних умінь та навичок є метою геометричної пропедевтики в початкових класах. Тобто, на
уроках математики дітей потрібно готувати до графічного проектування на уроках художньої праці.
Проте ця мета не реалізується в повному обсязі через відсутність відповідних матеріалів у
підручнику. Саме тому метою статті є ознайомлення з досвідом використання ідей зарубіжних
методик формування дизайнерських умінь і навичок на уроках математики в початкових класах.
Порівняльний аналіз підручників із математики для початкових класів вітчизняних і зарубіжних
шкіл дає змогу побачити шляхи й можливості реалізації ідей дизайн-освіти на уроках математики.
Слід відзначити, що у вітчизняних підручниках із математики:
- відсутня установка на розвиток художнього смаку;
- недостатньо завдань для формування графічних навичок, хоча саме це необхідно реалізувати
на уроках математики для того, щоб на уроках художньої праці оволодіти художнім
конструюванням;
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- фактично відсутній матеріал для розвитку просторового сприймання та уяви, хоча в програмі
ця вимога присутня й передбачено ознайомлення дітей із геометричними тілами;
- виділено невелику кількість завдань із логічним навантаженням і мало або зовсім відсутні
завдання для розвитку інших параметрів мислення.
Основне й визначальне в німецьких підручниках із математики для початкових класів – це дизайн
кожної сторінки, яка сприймається як витвір мистецтва. Тут кольорові фотографії чи малюнки, на
яких діючими особами найчастіше є діти, а також гармонія кольору, графіки і тексту на кожній
сторінці.
Ще одна особливість цих підручників – системність. Естетичне оформлення підручника – зразок
дизайну, раціонального формування цілісного предметного середовища. Для спостереження
предметного середовища в підручниках є багато завдань на сприймання й аналіз просторових форм.
Це фотографії, малюнки, завдання для роботи з різними кольоровими конструкторами. Наприклад,
гра "Збудуй міст" із підручника для першого класу полягає в тому, що діти будують кольоровий міст
із деталей конструктора за зразком, потім змінюють кольори за вказівкою і оцінюють кольорове
рішення конструкції. Найпростіший міст замальовують у зошит (вид спереду), тобто формування
графічних навичок і вміння відтворювати конструкцію графічними засобами починається з перших
уроків математики. Завдання поступово ускладнюються. У 4-му класі діти будують архітектурні
споруди з геометричних тіл, що є деталями кольорового конструктора, і розглядають всі три проекції
цієї споруди.
Геометричний ритм – важливий елемент дизайну, тому в підручниках багато завдань на побудову
кольорових геометричних узорів спочатку за зразком, а потім створенням власних. Варто зауважити,
що завдання виконуються в підручнику, бо практика показала, які труднощі виникають у дітей під час
виконання перших завдань: часто спотворений уже другий-третій ритм узору, а при перенесені зразка
в зошит – навіть перший. Ці вправи, виконані в кольорі, стимулюють уяву, спостережливість,
просторове сприймання, точність у виконанні завдань, розширюють кругозір, розвивають творче
мислення, формують уміння й навички, які необхідні на уроках художньої праці. І, крім того,
малювання орнаментів, за даними психологів, сприяє стабілізації нервових процесів.
У підручниках багато завдань, які сприяють формуванню в дітей дизайнерських умінь. Це
завдання, у яких діти викладають фігури й числа плитками за зразком, знаходять однакове, схоже,
відмінне. Виконують творчі завдання: "придумай і виклади свою улюблену іграшку з геометричних
фігур". Знаходять зображення на картинках одного і того ж предмету в різних проекціях. Для
ознайомлення з різними лініями виконують творчі роботи зі створення орнаментів, що виконуються
малюванням від руки в кольорі. Це сприяє розвитку координації рухів, художньої уяви, формує
початкові уявлення про геометричний ритм. Важливим є конструювання різних споруд з деталей
кольорового конструктора; аналіз зображення в проекціях є підготовкою до проектування
конструкцій.
В основі будови живих форм лежить принцип симетрії. Симетрія й асиметрія сприяють художній
виразності композиції, встановлюючи певний порядок розміщення форм. Симетрія оточує нас у
житті, потрібна для виготовлення різних виробів на уроках художньої праці, тому вивчення на уроках
математики цих питань є природнім і необхідним. У німецьких підручниках із математики для 3
класу вводиться осьова симетрія спочатку як поняття дзеркального відображення й вісь симетрії
називають "дзеркальною віссю". У 4-му класі розглядають симетрію в природі, симетрію відносно
кількох осей, центральну симетрію, кольорові геометричні узори, що мають кілька осей симетрії.
У 3 і 4 класах розглядають об’ємні тіла: кулю, куб і паралелепіпед. Описують предмети зображені
на малюнках, виписують предмети з оточуючого середовища, які мають форму куба, кулі.
Знайомляться з розгортками куба, паралелепіпеда, порівнюють зображення їх у підручнику, малюють
на папері в клітинку, вирізають і складають. На малюнках, де відсутні частини розгорток, знаходять
їх, перемальовують повну розгортку на папір, вирізають і складають.
Моделюють куб і паралелепіпед за допомогою кольорових паличок і пластиліну, визначають,
кількість ребер, вершин, однакових ребер та скільки ребер сходяться в одній вершині.
Матеріали з німецьких підручників протягом семи років ми використовуємо для розвитку
просторового сприймання й уяви, формування навичок кольорового й графічного проектування на
уроках математики в початкових класах гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира та на заняттях
факультативу "Логіка", що запроваджений у цьому навчальному закладі. У програмі факультативу,
яку розроблено спільно з колективом вчителів початкових класів цієї гімназії, передбачено розвиток
різних параметрів мислення, зокрема просторового сприймання й уяви. Досвід роботи показав, що
використання цих матеріалів на уроках математики:
1) сприяє формуванню дизайнерських умінь і навичок, сприяє та вимагає розвитку різних
параметрів мислення. Так, раціональність мислення необхідна для відповідної організації простору,
вибору матеріалів, кольорового рішення; критичність мислення лежить в основі порівняльного
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аналізу та оцінки ідей конструкцій, вимагає наявності інформаційної бази з різних галузей знань,
широти й глибини мислення.
2) забезпечує реалізацію трьох етапів художнього конструювання на уроках художньої праці: на
уроках математики формуються початкові навички графічного проектування, що є необхідною
умовою для художнього конструювання;
3) сприяє формуванню інтересу до вивчення математики, а також стимулює інтерес до художньої
творчості; розвиток просторового сприймання й уяви закладає основу для успішного вивчення
стереометрії в старших класах.
Таким чином, дизайн-освіта передбачає розвиток емоційної сфери засобами різних навчальних
предметів, формування естетичного сприймання, глибоку й різносторонню теоретичну підготовку,
інформаційну базу; розвиток усіх параметрів мислення у сенситивний період; формування графічних
умінь і навичок графічного проектування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Тименко В.П. Методика викладання художньої праці в початкових класах: Навчально-методичний посібник
для вчителів. – К.: Спалах, 1998. – 72 с.
Paul Leininger und andere. Nussknacker. Unser Rechenbuch für Klasse 1. – Leipzig. Stuttgart. Düsseldorf. Ernst
Klett Grundschulverlag, 1995. – 87 S.
Prof. Dr. Karlheinz Kuntze und andere. Denken und rechnen 1. Rechenbuch für Bayerische Grundschulen. –
Braunschweig. Westermann Schulbuchverlag, 1991. – 104 S.
Prof. Dr. Roland Schmidt und andere. Denken und rechnen 3. – Braunschweig. Westermann Schulbuchverlag,
1995. – 96 S.
Prof. Dr. Roland Schmidt und andere. Denken und rechen 4. – Braunschweig. Westermann Schulbuchverlag, 1996.
– 100 S.

Матеріал надійшов до редакції 23.01. 2007 р.
Савинец Н.П., Иванчук А.И. Из опыта использования идей зарубежных методик дизайнобразования на уроках математики в начальных классах.
В статье раскрыто значение начального дизайн-образования, выделены нереализованные
возможности уроков математики в плане формирования навыков графического проектирования,
развития пространственного восприятия и воображения. Представлены результаты анализа
украинских и немецких учебников математики и практического применения системы заданий для
формирования дизайнерских умений и навыков на уроках математики в начальных классах.
Savynets N.P. Ivanchuk G.I. On the Experience of the Design Education Foreign Methodologies
Application at the Lessons in Mathematics in Primary Education.
The article highlights the importance of the primary design education as well as distinguishes the unrealized
opportunities of Mathematics lessons as to the formation of graphic project skills, the development of spatial
perception and imagination. It also presents the results of Ukrainian und German text-books analysis
together with the implementation of the system of tasks for the designer's skills and abilities formation at
primary school Mathematics lessons.
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ВИКЛАДАННЯ ДИЗАЙНУ В ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті автором проаналізовано різні точки зору на сутність дизайну, здійснено спробу визначити
основні його функції, розглянуто питання сучасного стану дизайн-освіти в Україні, проблеми,
перспективи та деякі напрями введення до системи освіти нової технології розвиваючого навчання –
дизайн-освіти – від початкових класів до вищих навчальних закладів
Однією з визначальних граней обличчя держави є її матеріальна культура та мистецтво.
Декоративно-прикладне мистецтво та дизайн формують у людей відчуття краси оточуючого довкілля
і, в першу чергу, краси предметного світу.
Протягом багатьох століть предметно-пластичне середовище людини було рукотворним, всі
предмети, що оточували її були результатом творчої праці майстрів-ремісників. Промисловий
переворот ХІХ ст., що сприяв появі предметів масового споживання, виготовлених промисловим
способом, спричинив порушення багатовікового ритму в розвитку предметно-просторового оточення
людини. Промислове машинне виробництво виготовляло нові предмети, які не зайняли достойного
місця в матеріальній культурі, і це породжувало проблему їх адаптації до смаків споживача. Виникла
зацікавленість до психології покупця, а швидка зміна предметно-просторового довкілля привела до
того, що з’явилася необхідність не тільки в адаптації до споживчих смаків, а й у прогнозуванні цих
смаків та органічному поєднанні у предметах, які виготовляються, краси та функціональності. Все це
зумовило появу дизайну, як нової універсальної творчої професії. Хоча про дизайн, як явище
культури ХХ століття, сказано й написано вже досить багато, однак єдиного погляду на суть дизайну
у сфері освіти все ще не вироблено. Справа в тому, що досить часто "дизайн" означає діяльність
художників в промисловості, ще частіше – продукт цієї діяльності (річ чи систему речей), а іноді –
галузь взяту як єдине ціле. У деяких випадках "дизайн" трактується дуже широко й далеко виходить
за рамки визначення діяльності художника з вирішення завдань промислового виробництва [1].
Перші кроки в розвитку теорії й практики дизайну були зроблені видатними діячами мистецтв:
філософом, теоретиком мистецтва Джоном Рьоскіном,
архітектором Готфрідом Земпером,
художником Конрадом Фіндредом, інженером і теретиком машинобудування Францом Рело,
художником, письменником Уільямом Моррісом, художниками, архітекторами Анрі Ван де Вальде,
Петером Беренсом та ін. Мистецтвознавець Герберт Рід, автор виданої в 1934 році першої
фундаментальної праці про дизайн, яка називалася "Мистецтво і промисловість", розглядав дизайн як
вищу форму мистецтва. Звичайну технічну операцію рівнозначну будь-якій іншій інженерній операції
в процесі виробництва вбачав у дизайні Джон Глоаг. Протилежних думок дотримувались дизайнери
Джіо Понті і Томас Мальдонадо. Д. Понті розглядав дизайн з точки зору професійних художніх
можливостей, визначаючи його завданнями створення нових, прекрасних форм, речей, які розкривали
б істинний характер нашої цивілізації. Т. Мальдонадо розглядав дизайн як творчу діяльність, метою
якої є визначення формальних якостей промислових виробів, але головним чином ті структурні і
функціональні взаємозв’язки, які перетворюють виріб в єдине ціле, як з точки зору споживача, так і з
точки зору виробника. Дизайн, на його думку, охоплює всі аспекти оточуючого людину середовища,
яка обумовлена промисловим виробництвом.
У сучасному світі, коли промисловий техносвіт проникає в побут і в інші сфери людської
діяльності, перебудовує їх відповідно до властивих форм буття, роль дизайну настільки зросла, що
деякі теоретики розглядають його, як нову форму вияву мистецтва в сучасних умовах. Сучасні
теоретики в галузі дизайну, як Р. Б’юканан, М. Вітта, В. Марголін, Г. Саймон, Б. Фуллер,
В.Л. Глазичев, відстоюють думку про необхідність формування нового визначення сутності поняття
"дизайн", яке повинне відповідати сучасним вимогам культури, мистецтва, виробництва. Так Річард
Б’юканан, подібно до Герберта Ріда, розглядає дизайн як архітектонічне мистецтво, здатне об'єднати
всі інші види мистецтв і ремесел.
Визначення, яке ширше охоплює практику дизайну й дозволяє виділити його особливості в
переліку інших видів художньої діяльності, дав В.Л. Глазичев: "Дизайн – форма організованості
(служба) художньо-проектної діяльності, що продукує споживчу цінність продуктів матеріального і
духовного масового споживання" [2].
Цікаві погляди на дизайн фахівця в галузі інформатики, організації управління штучного
інтелекту Герберта Саймона, який вважає, що дизайн – це діяльність кожного, хто розробляє спосіб
дій, спрямованих на видозміну наявної ситуації в бажану.
В узагальненому вигляді визначення дизайну може бути сформульоване наступним чином. Дизайн
(англ. design – задумувати, складати план, проектувати, малювати, конструювати) – різні види
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проектної художньо-технічної діяльності, мета якої розробка промислових виробів (матеріальних
об’єктів) з високими споживчими властивостями й естетичними якостями та формування
гармонійного предметного середовища, виробничої й соціально-культурної сфери. Але зауважимо,
що зазначене формування не достатньо відображає сутність дизайну у сфері педагогіки. З метою
розвитку та вдосконалення дизайн-освіти необхідно здійснювати пошук у різних напрямах: науково
обґрунтувати перспективи розвитку дизайну в українській етнокультурі, з’ясувати прогресивні
тенденції професійного європейського дизайну з його різновидами модернізму, створити педагогічні
умови для саморозвитку української дизайн-освіти.
У процесі створення нової, цілісної системи дизайн - освіти необхідно вдосконалювати зміст
навчання в професійних та педагогічних навчальних закладах. Зокрема, важливою є розробка
оновлених навчальних планів і програм у відповідності до нових суспільних функцій дизайну.
Розглядаючи функції дизайну, що в цілому являють собою єдину систему і відповідають творчій
діяльності, можна сказати, що вони несуть у собі різні функції: конструктивні, гносеологічні, виховні,
евристичні, комунікативні, гедоністичні та ін. Зазначені функції є значущими для педагогіки.
Головними проблемами, які сьогодні досліджуються, є історія розвитку дизайну як особливого виду
мистецтва та культурно-естетичного феномена, його взаємодія та вплив на інші види мистецтва;
розгляд дизайну, як формоутворюючого чинника, та його роль у формуванні естетичних поглядів
людини; функції дизайну, в яких проявляється його соціально-культурна, споживацькофункціональна та комунікативно-естетична цінність; особливості структури дизайну та його
фундаментальні принципи [3].
Дизайн, як засіб естетичного перетворення дійсності, що охоплює практично всі сфери людської
діяльності, сьогодні може стати інтегративно-комунікативним компонентом усієї системи художньопромислової освіти України.
Україна – держава з великими мистецькими традиціями, могутнім творчим потенціалом народу,
який потрібно підтримувати та передавати наступним поколінням. Тільки висококваліфікований
фахівець декоративно-прикладного мистецтва, дизайну здатний творчо підійти до використання
мистецьких традицій, підняти їх на новий щабель. Тому включення дизайну до системи художньопромислової освіти на різних її рівнях сприятиме узгодженню навчання, виховання з системою
ціннісних орієнтацій та соціальних нормативів, формуванню системи підготовки фахівців у цій
галузі. Багато науковців вказують на відсутність розуміння ролі цього виду діяльності в масовій
свідомості та ігнорування дизайну, як ланки культурно-освітньої системи суспільства. Вирішення
цієї проблеми вимагає розробки ефективної моделі художньо-проектної культури та прив’язаності
дизайнерської освіти до практики, різних її напрямів та освітніх ланок. У цьому зв’язку виникає
потреба у формулюванні сутності освітнього дизайну.
Дизайн-освіта – це проектування навчально-виховного процесу на основі взаємодоповнюваності
наукового й художнього пізнання способом моделювання вербальної та сенсорної інформації у
вигляді образів – понять [4]. Зазначене формулювання відображає специфіку початкової дизайн
освіти.
Голова Національної асоціації дизайн-освіти Англії вважає: "…розвиток освіти, особливо дизайну,
є соціальною необхідністю, а не тимчасовою модою, а його завдання готувати учнів до зміни, а не
забезпечувати їх засобами пристосування до суспільства , відомого нам сьогодні" [5]. Але
формулювання сутності професійно-педагогічної дизайн-освіти автор не дає.
У загальноосвітній школі, в процесі навчання учнів, повинен ставитися наголос на основне
концептуальне положення дизайн-освіти – це реалізація програми "людина – проектування –
середовище". Ця програма має охоплювати три основні сфери діяльності: формування свідомості;
розвиток практичних навичок; ознайомлення з теорією дизайну і його сучасним станом. Відповідно
до концепції державного стандарту загальної середньої освіти України освітня галузь "Технології"
покликана забезпечити вивчення учнями елементів технічного креслення й художнього
конструювання, тому викладання "Основ дизайну" в сучасній загальноосвітній школі в основному
покладається на вчителя трудового навчання (художньої праці), а сам предмет "Трудове навчання"
отримує новий зміст – поєднання художнього виховання з технічною естетикою та дизайном.
У початковій школі України з цього навчального року введено програму "Трудове навчання:
технологія і художня праця", в основній школі проходить експериментальну апробацію курс "Трудове
навчання: технологія і дизайн", вийшов у світ інформаційно-педагогічний бюлетень "Дизайн-освіта:
профільне навчання старшокласників: програми, календарні плани і не тільки…". У вищих
педагогічних навчальних закладах для підготовки магістрів вводяться нові навчальні курси:
"Початкова дизайн-освіта", "Основи архітектонічної творчості".
Уведення в навчальні програми дизайну дозволить уникнути паралельності в існуванні й розвитку
навчальних циклів гуманітарного й природничо-математичного напрямів. Саме це є основою
створення міжпредметних або інтегрованих проектів, а організація взаємодії учнів і вчителя
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(студента-викладача) в "школі професій" стане прототипом створення "художніх проектів" у
сучасному навчально-виховному процесі. Наприклад, питанням впровадження цього методу в
практику українських шкіл займається В.П. Тименко, який називає художню працю якісно новим
видом проектної діяльності, у якій поєднуються елементи технічної та художньої творчості, елементи
трудового навчання та образотворчого мистецтва [6].
У художньому проектуванні вчений передбачає три взаємопов’язані структурні складові:
- формування творчого задуму в художній формі (мовленнєво-творчі дії: твори мініатюри,
вірші, фрагменти казок та інсценізації тощо);
- графічне зображення проектного зразка (використання графічних і художніх засобів
художньої виразності, для розробки проектних макетів, моделей, композицій, які б ілюстрували
словесно-сформульовані творчі задуми);
- виготовлення пошукового макета з різних матеріалів (художньо-трудові дії: художнє
конструювання з різних пластичних матеріалів, з метою предметного втілення графічних зображень
у пошукових макетах моделях, композиціях).
Проектну культуру необхідно впроваджувати у всі сфери освіти, оскільки це поняття охоплює
взаємозв’язок усіх аспектів діяльності зі створення нового виробу – технічного, економічного,
естетичного, ергономічного, екологічного, художнього тощо. При цьому великого значення набуває
якість підготовки фахівців (вчителів, викладачів), які займаються проблемами проектування й
виготовлення виробів різноманітного призначення, впровадженням проектної діяльності, нової
технології розвивального навчання – дизайн-освіти в систему освіти від початкової ланки до вузів.
Саме формування "проектної культури" забезпечить якість підготовки педагогічних кадрів у галузі
дизайн-освіти, сформує їх як "носіїв проектної культури".
Разом з цим, якщо в початкових класах учні займаються дизайном майже на "підсвідомому" рівні,
то пізніше вони виконають завдання, творчі проекти з метою отримання певного результату, а в
окремих учнів поступово розвинуться професійні навики майбутнього дизайнера. Тому в старших
класах, професійно-технічних училищах, вузах дизайн потрібно вивчати за інтересом, а не з
обов’язку. На уроках, заняттях, лекціях повинні актуалізуватися не тільки логічне мислення, але й
образне, яке невіддільне від загальної інформаційної культури особистості. Так через освітню сферу
можна відшукати дизайнерів із природними здібностями до художньо-технічного мислення, з
однаково добре розвиненим художньо-образним і логічно-понятійним сприйманням і відтворенням
довкілля.
Необхідна подальша розробка змісту українського дизайну, організаційних форм його реалізації.
Важливо продумати й експериментально апробувати методично-процесуальне забезпечення дизайносвітнього процесу, а також сприятливе предметно-розвивальне середовище у професійних закладах
дизайн-освіти. Все це ефективні педагогічні умови, які є необхідними й достатніми для формування
сучасних українських дизайнерів в освітній сфері.
Значний вплив на дизайн-освіту України можуть забезпечити найвідоміші дизайнерські школи:
німецький Баухауз і російський ВХУТЕМАС, аналіз яких указує на перспективність поєднання
ремісничої та промислової систем навчання та трансформацію їх у мистецтво українського
національного дизайну.
У сучасних умовах українську дизайн-освіту, як нову модель дизайнерської підготовки, потрібно
будувати на засадах інтеграції декоративно-ужиткового мистецтва та професійного дизайну,
користуючись при цьому національними духовними традиціями, зокрема, трудовими, надаючи більш
широкого розвитку поняттю "етнодизайн", який є невичерпним джерелом для розвитку предметного
середовища. Використання традицій етнічного дизайну в середовищі візуальної знакової інформації
сприятиме подальшому розвитку українського графічного дизайну.
Система не повинна складатися з набору відділених один від одного навчальних дисциплін, а
повинна вирішувати навчальні завдання інтегрованого характеру, які спрямовані на об’єднання
різних аспектів дизайн-освіти в Україні, і підтримувати ідею цілісного формоутворення середовища.
При цьому увага повинна приділятись вивченню й аналізу форм суспільної поведінки людей, типу
мислення й діяльності епохи, що приведе до гармонії в духовному й предметному світі.
Навчання та вирішення актуальних завдань дизайн-освіти повинно здійснюватись під
керівництвом досвідчених викладачів, яких у педагогічних навчальних закладах надзвичайно мало.
Недоліками дизайн-освіти в Україні є:
- вивчення промислового дизайну, графіки, проектування інтер’єрів, ознайомлення з
ремеслами, моделювання одягу та ін. здійснюється переважно в художніх школах або на
університетських факультетах мистецтв. Відсутня поки що цілісна система української дизайносвіти, а розвиток проектної культури – це завдання всієї освіти, а не тільки спеціальних вузів, які
готують дизайнерів;
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- дизайн є галуззю суспільної діяльності, а важливість його вивчення значною, оскільки
наукові дослідження сприятимуть переосмисленню сучасних проблем дизайн-освіти і дозволять
сформувати його нові теоретичні моделі, удосконалити практику;
- професійні дизайнери не залучають до своєї діяльності спеціалістів з галузі теоретичних
наук;
- групи дизайнерів різного профілю мають деформовані уявлення про діяльність один одного.
Висновок. Дизайн залишається технократичним за своєю суттю, але повинен мати статус
культуротворчого мистецтва, проникати у всі сфери життя й діяльності людей. Кожна людина
пов’язана з культурним побутом, який є витвором дизайну і на якому лежить відбиток певного стилю,
вплив якого на свідомість людини особливо глибокий і безпосередній. Тому дизайн-освіта повинна
зайняти достойне місце в педагогічних навчальних закладах.
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Тягур В.М. Преподавание дизайна в педагогических учебных заведениях.
В статье проанализированы разные точки зрения на сущность дизайна, сделана попытка
определить основные его функции, рассмотрен вопрос о современном состоянии дизайн-образования
на Украине, проблемы, перспективы и некоторые направления введения в систему образования новой
технологии развивающего обучения – дизайн-образования от начальных классов до вузов.
Tyagur V.M. Design Teaching at Pedagogical Educational Establishments.
The article deals with different points of view on the design essence. The attempt to define its basic functions
is made, the question of modern condition of design-education in Ukraine is considered. Problems,
prospects and some directions of new technology developing training – design-education introduction in an
education system from an elementary school to the higher school are examined.
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто структуру професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних
закладів, яка містить мотиваційний, змістовий, практичний, емоційно-регулятивний та
результативний компоненти. Досліджено характеристики структурних елементів та встановлено
взаємозв’язки між ними.
Для успішного засвоєння навчального матеріалу та здобуття професії в процесі фахової
підготовки важливим є позитивне ставлення учня до професійного навчання, його перехід від
об’єктивної до суб’єктивної позиції, за якої учень стає повноцінним ініціатором, організатором,
суб’єктом своєї навчальної діяльності й поведінки. У цьому контексті можна говорити про суб’єктну
або діяльнісну готовність учня, тобто про його здатність ініціювати, організовувати, реалізувати та
плідно завершувати навчальну, продуктивну, творчу діяльність [1: 9].
Під час професійного навчання важливого значення набуває позитивна спрямованість особистості
на успішне оволодіння обраною професією, а саме – їх професійні інтереси [2: 192].
Мета нашого дослідження – вивчення формування професійних інтересів у ході професійного
навчання, оскільки, виходячи з принципу поєднання навчання з продуктивною працею, формування
професійних інтересів у майбутніх робітників розглядається як включення їх в активну навчальну і
виробничу діяльність відповідно до обраної професії [2: 192].
Процес прояву професійних інтересів особистості виражається у відповідних компонентах, його
складових, виявлення та обґрунтування яких дає можливість окреслити шляхи формування
професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.
У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні підходи щодо виділення складових
компонентів професійних інтересів.
Так, більшість дослідників виділяють у структурі професійних інтересів три взаємопов’язані
компоненти: пізнавальний, емоційний, вольовий (Г. Щукіна, Л. Крамаренко, І. Мельник,
М. Семенюк). Розширену структуру професійних інтересів пропонує В. Римкявичене, який зазначені
три компоненти доповнює рівневою диференціацією професійних інтересів.
У цілому аналіз наукових джерел показав, що прояв професійних інтересів здійснюється через такі
їх основні компоненти, як: емоційний (заохочення, оцінка, осмислення і самооцінка кінцевого
результату роботи), вольовий (постановка мети, визначення етапів діяльності, доведення доручених
завдань до якісного і своєчасного завершення) та пізнавальний (необхідність самостійно вирішувати
практичні виробничі проблеми, прояв професійної компетенції, прийняття відповідальності за їх
результат) [3; 4; 5].
Певні розходження в розумінні змісту та структури професійних інтересів спонукали нас до
створення структури професійних інтересів, яка б враховувала особливості їх формування відповідно
до завдань нашого дослідження і включала аналіз попередніх досліджень. Таку структуру
представлено на схемі 1.
На основі аналізу теоретичного матеріалу та пілотажного опитування майстрів виробничого
навчання, викладачів спецдисциплін професійно-технічних навчальних закладів нами виділено п’ять
обов’язкових компонентів професійного інтересу, що забезпечують майбутню повноцінну
професійну діяльність: 1) мотиваційного; 2) змістового; 3) практичного; 4) емоційно-регулятивного;
5) результативного (див. схему 1).
Розглянемо більш детально виявлені структурні компоненти.
Мотиваційний компонент виражений у об’єктивно-суб’єктивній природі професійного інтересу:
з одного боку, професійний інтерес є складним відображенням у свідомості учнів певних сторін
об’єктивної дійсності, він має вибірковий характер і спрямований на те, що має для учнів об’єктивне
значення; з іншого – це позитивне емоційне ставлення до цих сторін об’єктивної дійсності, наявність
особистісного осередку.
Мотиваційний компонент містить чинники, що визначають емоційне ставлення учнів до
професійного навчання як діяльності, що набуває особистісно-професійного значення, формування
соціально-особистісних та професійних мотивів навчання в учнів.
Мотиваційна сфера особистості включає сукупність стійких мотивів, які мають певну ієрархію і
виражають спрямованість особистості [6: 56].
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Учень

взаємодія

Викладач

активність
компоненти

ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРЕС
(як стимул до діяльності)

мотиваційний
змістовий
практичний

емоційно-регулятивний

соціально-особистісні мотиви
професійні мотиви
базові знання
знання з професії
гностичні вміння
проектувальні вміння
конструктивні вміння
організаторські вміння
оцінні вміння
емоційні прояви
вольові процеси

результативний
прояв

- широта (вибірковість)
тривалість
- стійкість
інтенсивність
- глибина

Схема 1. Структура професійних інтересів учнів ПТУ
Мотиваційний компонент містить чинники, що визначають емоційне ставлення учнів до
професійного навчання як діяльності, що набуває особистісно-професійного значення, формування
соціально-особистісних та професійних мотивів навчання в учнів.
Мотиваційна сфера особистості включає сукупність стійких мотивів, які мають певну ієрархію і
виражають спрямованість особистості [6: 56].
Мотив – це досить складне утворення, яке вміщує різні види спонукань: прагнення, установки,
потяги, переконання тощо. Поняття "мотив" означає спонукання особистості до того чи іншого виду
активності (діяльність, спілкування, поведінка), пов’язане з задоволенням певної потреби [7; 8; 9; 10].
Згідно досліджень висока позитивна мотивація може відігравати роль компенсаторного фактора у
випадку недостатньо високих спеціальних здібностей або недостатнього запасу в учнів необхідних
знань, умінь і навичок. В оберненому напрямі компенсаторний механізм не спрацьовує – високий
рівень здібностей не може компенсувати низьку навчальну мотивацію або її відсутність і, таким
чином, не може привести до високої успішності професійної діяльності [7; 8; 9; 10].
Таким чином, від сили і структури мотивації (системи мотивів) значною мірою залежить як
сформованість професійного інтересу учнів, так і їх успішність.
Ми припускаємо, що рівень розвитку професійних інтересів, як елементу професійної мотивації,
залежить від:
- соціально-особистісних мотивів: потреба своєю працею приносити користь суспільству;
потреба суспільства в робітниках певної професії (соціальний престиж); реклама професії
(профорієнтація); сприятливі умови вступу та навчання; поради або приклад батьків, друзів; потреба
здобути хоч якусь професію; висока заробітна плата; потреба реалізації себе в житті; прагнення
самостійності; випадок тощо;
- професійних мотивів: професійна зацікавленість, бажання здобути певну професію;
реалізація своїх професійних здібностей; потреба вдосконалити професійну майстерність; потреба
розвивати свої професійні здібності; потреба в отриманні знань та умінь з певної професії.
Змістовий компонент. Згідно з концепцією системно-діяльнісного підходу, знання лежать в
основі теоретичної та практичної підготовленості учнів до здійснення ними професійної діяльності.
Врахування рівня й особливостей цього компоненту є одним із важливих чинників формування
професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів, оскільки встановлено, що
емоційний тон пережитого невдалого навчального досвіду може підсилювати небажання вчитися [11:
8]. З іншого боку, прояв пізнавального інтересу в процесі фахової підготовки, намагання отримати
більше відомостей з обраної професії також є показниками професійного інтересу.
Змістовий компонент структури професійного інтересу включає:
- базові знання, які є основою для успішного набуття професійних знань, умінь та навичок
учнів ПТУ (включають предмети природничого та гуманітарного циклів);
- знання з обраної професії (спецпредмети певного спрямування, що вивчаються відповідно до
навчальних програм та планів училища, наприклад, за професією "Оператор комп’ютерного набору.
Секретар керівника").
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Практичний компонент структури професійних інтересів охоплює комплекс умінь, спрямованих
на формування в учня власного алгоритму професійної діяльності з метою реалізації власних
професійних можливостей та їх постійного вдосконалення, оволодіння різними способами та
прийомами здобуття знань, умінь та навичок у галузі професійної діяльності, активізації різних видів
навчально-професійної діяльності учня.
Під уміннями розуміють: 1) здатність незалежно виконувати певні дії, заснованої на доцільному
використанні учнем набутих знань і навичок; 2) оволодіння засобами (прийомами, діями)
застосування засвоєних знань на практиці [12: 49].
На основі досліджень А.П. Акімової, А.О. Деркача, Н.В. Кузьміної, Л.Д. Павлової, виділяють такі
групи вмінь:
- гностичні: містять дії, спрямовані на дослідження об’єкта, процесу й результатів професійної
діяльності учнів;
- проектувальні: полягають у моделюванні стратегічної програми розв’язання актуальних
цілей і завдань, пов’язаних із професійною діяльністю. Зокрема, проектування провідних цілей
професійної діяльності, моделювання цілей, ефективних форм, методів та засобів вдосконалення
власної професійної діяльності;
- конструктивні: передбачають трансформацію, переведення стратегічних цілей професійної
діяльності в тактичні й оперативні професійні задачі, які реалізуються шляхом складання особистих
планів фахової підготовки, добирання ефективних засобів їх реалізації;
- комунікативні: виконують важливу регулятивну функцію. Передбачають моделювання й
реалізацію атмосфери психологічної підтримки в процесі професійної діяльності, встановлення
доцільних стосунків із колегами, стимулювання в учнів професійного інтересу в процесі фахової
підготовки, спонукання до свідомого використання набутих професійних вмінь;
- організаторські: передбачають реалізацію програми розв’язання професійних завдань на
основі розвитку особистих природних даних (задатків); організацію різноманітних форм, видів,
методів професійної діяльності;
- оцінні: містять дії, спрямовані на виконання аналізу та самоаналізу професійної діяльності.
Перелік умінь, що входять до складу зазначених вище груп, відображено в таблиці 1, яка містить
уміння відповідно до кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального
закладу за професією "Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника".
Таблиця 1
Групи вмінь
Уміння
уміння користуватися прийомами швидкого опанування теоретичним і
практичним матеріалом; об’єктивно аналізувати власну професійну
діяльність, враховуючи специфічні особливості обраної професії; активно
оперувати набутими фаховими знаннями в процесі професійної
гностичні
діяльності; використовувати логічні прийоми мислення, що сприяє
фундаментальному оволодінню майбутньою професією; опрацьовувати
дані, отримані на основі використання комп’ютерних програм тощо
уміння чітко усвідомлювати поставлені перспективні цілі, бажаний
перспективний результат; визначати систему оволодіння основами
проектувальні
майбутньої професійної підготовки здобуття обраної професії; складати
конкурсні проекти у сфері професійної діяльності тощо
уміння володіти системою заходів щодо виконання завдань у
професійній діяльності; самостійно складати таблиці, схеми, будувати
графіки та діаграми для кращого сприйняття й відображення зв’язків та
співвідношень між загальними та професійно орієнтованими явищами в
процесі фахової діяльності; використовувати теоретичні знання у
конструктивні
виробничій діяльності; брати активну участь у колективному пошуку та
обговоренні шляхів розв’язування завдань фахового спрямування;
експлуатувати комп’ютерну техніку; працювати з програмами;
виконувати операції в комп’ютерних системах (мережах); проводити
роботу з документальною інформацією тощо
уміння проявляти інтерес до матеріалу в галузі професійної діяльності
у вигляді запитань; висловлювати особисте ставлення до подій, що
відбуваються в професійній сфері; оптимістично ставитися до процесу
комунікативні навчання; давати письмову та усну повну, логічну, чітку відповідь на
поставлені питання, доповнюючи лекційний матеріал додатково
здобутими відомостями професійної спрямованості; дотримуватися етики
службових стосунків тощо
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уміння планувати свій робочий час; якісно, чітко організовувати
професійну діяльність; дотримуватися правил техніки безпеки;
організовувати працю відповідно до норм трудового законодавства,
організаторські
правил і норм охорони праці; забезпечувати й обслуговувати роботу
керівника організації; дотримуватися правил внутрішнього трудового
розпорядку тощо
уміння об’єктивно оцінювати власну професійну діяльність,
враховуючи специфічні особливості обраної професії; обґрунтовувати
правильність обраного шляху в процесі виконання практичного завдання;
оцінні
оцінювати можливі помилки та шляхи їх ліквідації; оцінювати результати
розв’язків завдань із професійної галузі
Процес оволодіння вказаними вміннями з обраної професії здійснюється в атмосфері
інтелектуальних, моральних, естетичних переживань, зіткнення думок, позицій, наукових підходів у
професійній галузі, проектування різноманітних можливих розв’язань завдань професійної діяльності,
творчості учнів, залучення до критичного аналізу, відбору, конструювання професійно значущого
змісту навчального матеріалу в галузі професійної діяльності.
Емоційно-регулятивний компонент структури професійних інтересів учнів професійнотехнічних училищ має психологічне забарвлення, оскільки механізми емоційних реакцій особистості,
а також проблема феномену волі, в основному, досліджуються й розглядаються в галузі
психологічних наук. Разом із тим, цей компонент доповнює характеристику досліджуваної проблеми
– формування професійних інтересів учнів професійно-технічних училищ, оскільки один і той самий
процес може, і зазвичай буває, не тільки інтелектуальним, але й емоційним, й вольовим [13: 219]. Події,
що відбуваються в професійної діяльності учнів, стають для них джерелом певних переживань,
унаслідок яких виникає внутрішнє ставлення учнів до об’єктів навчально-професійної діяльності, до
професійних дій [13: 219-220].
Виходячи з зазначеного вище та специфіки нашого дослідження, дамо сутнісну характеристику
емоційно-регулятивного компоненту.
Регулятивний компонент структури професійних інтересів тісно пов'язаний із поняттям волі,
оскільки є її складовою частиною (функцією).
Уявлення про волю можна розмежувати на три напрями, представлені як мотиваційний і
регулятивний підходи та підхід "вільного вибору" [13: 370-371].
Вольова регуляція являє собою опосередковане метою та мотивами утворення стану
оптимальної мобілізованості, оптимального режиму активності й правильного спрямування цієї
активності. Представники регулятивного підходу (М. Басов, Р. Ассаджолі) вважають, що специфіку
волі неможливо вивести з аналізу спонукальної сфери особистості або свідомого подолання
перешкод [13: 371].
Воля є свідомо спрямованою активністю особистості, якій притаманні такі специфічні властивості як:
вибір мотивів, цілепокладання, прагнення досягти мети, зусилля до подолання перешкод, мобілізація
внутрішньої напруженості, здатність регулювати спонукання, можливість приймати рішення, гальмування
поведінкових реакцій [13: 366]. Вольова регуляція завжди починається з інтелектуального акту, з
усвідомлення проблемної ситуації. Рефлексія та аналіз проблемної ситуації вимагає "вмикання" вольових
актів – це "моменти руху" діяльності. У моменти "пуску" і "зупинки" вольового регулювання роль
інтелекту найбільш виражена [13: 366].
Таким чином, регулятивний компонент взаємопов’язаний зі змістовним та практичним компонентами
нашої структури (див. сх. 2).
змістовий
компонент

регулятивний
компонент

практичний
компонент

Схема 2. Взаємозв’язок змістового, регулятивного та практичного компонентів структури
професійних інтересів
Цей компонент формується в процесі життя, в трудовій та професійній діяльності, яка потребує
певних вольових якостей (індивідуальні особливості волі) й навичок вольової регуляції.
Одним із головних механізмів внутрішньої регуляції професійної діяльності й поведінки учнів у
процесі оволодіння професією є емоції, що супроводжують вияви активності суб'єкта й спрямовані
на задоволення актуальних потреб в обраній сфері [13].
Емоції (від лат. emoveo – хвилюю, збуджую) – особливий клас психічних процесів і станів,
пов'язаних з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі безпосереднього
тимчасового переживання (задоволення, радості, страху тощо) значущість для життєдіяльності
індивіда явищ і ситуацій, які діють на нього [13: 220].
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У нашому дослідженні ми будемо дотримуватися інформаційної концепції емоцій, згідно з якою
емоційний стан визначається якістю та інтенсивністю актуальної потреби індивіда та оцінкою, яку він
дає можливості її задоволення [13: 228].
Емоційний процес включає три основні компоненти: емоційне збудження (визначає мобілізаційні
зміни в організмі); знак емоції (спонукають до дій, що підтримують позитивні події, та дій,
спрямованих на усунення контакту з негативною подією); ступінь контролю емоцій (афекти й крайнє
збудження)[13: 220-222].
Емоціям учнів, що виникають під час фахової підготовки, властиві певні характеристики:
- полярність (позитивні та негативні емоції) – виражається в суб’єктивному ставленні учнів до
елементів професійної діяльності;
- дійовість (активні й пасивні) – вплив емоційних станів на виконання професійної діяльності
(активізування її або зниження активності);
- предметність (предметні та безпредметні) – виражають ступінь професійної спрямованості;
- узагальненість – виражають загальне, більш або менш стійке ставлення учня до дійсності в
процесі фахової підготовки;
- регулятивність – забезпечення регулювання, корекції поведінки учня в умовах фахової
підготовки та професійної діяльності [13].
Переживання особистості мають різноманітні прояви, їх поділяють на види за змістом, характером
ставлення до об'єктивної дійсності, за ступенем розвитку, силою й особливостями прояву. Нам
імпонує більш загальна класифікація емоцій, відповідно до якої емоції поділяються на прості, що є
безпосереднім відображенням взаємовідношень людини з тими чи іншими об'єктами (наявна
полярність сприяє прояву їх у житті людини як єдності протилежностей), і складні, в яких це
відображення має опосередкований характер.
Таким чином, з одного боку емоції являють собою певний процес, що відбувається в часі й має
свою структуру, а з іншого – психічний стан особистості, на який ми вказуємо, характеризуючи ту чи
іншу людину [13: 228].
Отже, узагальнивши зазначені вище характеристики, а також врахувавши специфіку нашого
дослідження представимо емоційно-регулятивний компонент у вигляді схеми 3:
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ
ЕМОЦІЙНІ ПРОЯВИ
Позитивні

ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ
Негативні

- інтерес (як емоція);
- зацікавленість;
- радість;
- задоволення;
- гордість;
- натхнення;
- прояв уваги

- здивування;
- тривога

- страх;
- сором;
- гнів;
- байдужість;
- ворожість;
- страждання;
- депресія;
- відраза;
- інертність

- енергійність;
- терплячість;
- цілеспрямованість;
- принциповість;
- самостійність;
- організованість;
- ініціативність;
- дисциплінованість;
- наполегливість

Схема 3. Характеристики емоційно-вольового компоненту
Таким чином, одним із показників, за яким викладач може визначити наявність професійного
інтересу учнів, є позитивний емоційний фон професійної діяльності учня та його позитивні вольові
якості. Однак емоційні прояви часто тонкі й невловимі, а виявлення вольових якостей може бути
показовим і нетривалим, тому лише в сукупності з іншими параметрами вони можуть скласти повну
картину інтересів учнів, в тому числі й професійних.
Результативний компонент зумовлюється рівнем сформованості професійних інтересів учнів
професійно-технічних навчальних закладів, який проявляється через сукупність розглянутих вище
компонентів, а саме: мотиваційного, змістового, практичного та емоційно-вольового. Результат
проявляється через характеристики професійних інтересів (С. Коваленко, М. Гамезо, І. Домашенко,
С. Головін, Л. Крамаренко, В. Римкявичене): широту – інтереси сконцентровані в професійній галузі,
але можуть бути розподілені між декількома її об’єктами, за таких умов професійні інтереси
визначаються вибірковістю та професійною спрямованістю; стійкість – виражається в тривалості
збереження професійних інтересів, проявляється через їх тривалість та інтенсивність; глибину –
виражається через рівень укорінення професійних інтересів в системі відношень потреб особистості.
Таким чином, результативний компонент визначає остаточний рівень сформованості професійних
інтересів.
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Розроблена структура формування професійних інтересів потребує перевірки кожного її
компонента у їх цілісності та взаємодії в ході формувального експерименту.
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Агапова М.Б. Содержательная характеристика структуры профессиональных интересов
учащихся профессионально-технических учебных заведений.
В статье рассматривается структура профессиональных интересов учащихся профессиональнотехнических учебных заведений, содержащая мотивационный, содержательный, практический,
эмоционально-регулятивный и результативный компоненты. Исследованы характеристики
структурных элементов и установлены взаимосвязи между ними.
Agapova M.B. Substantial characteristics of the structure of the professional vocational
students' interests.
The article deals with the structure of the professional students' interests at vocational school. It contains
motivational, essential, practical, emotional, regulatory and result components. The main characteristics of
the structural elements and the connections between them were investigated.
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РОЗВИНЕНА СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ – ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ШКОЛИ
У статті проаналізовано організаційно-педагогічні умови та механізми демократизації учнівського
самоврядування у школах Західної Європи і США та охарактеризовано організаційну, виховну і
культурну діяльність різних типів шкіл за формами впливу на діяльність учнів, учителів та батьків.
Прагнення української держави інтегруватися в європейський культурно-освітній простір
актуалізує набуття системою освіти України ознак європейської системи. Однією з таких ознак є
демократизація освіти, основною умовою постання якої є створення розвинутої системи
самоврядування у школах.
Зазначимо, що окремі аспекти вивчення досвіду зарубіжної педагогіки та школи розглядались у
працях Д. Гріббла, Д. Грінберга, Ю. Йегге, Г. Єгорова, Б. Мельниченко, Д. Мінтца, Д. Мігана,
А. Нейла, О. Овчарук, А. Сбруєва, Н. Смелзера, О. Сухомлинської та ін.
Однак аналіз літератури засвідчує, що до цього часу недостатньо висвітлено організаційнопедагогічні умови та механізми ефективного учнівського самоврядування; не здійснено порівняльної
характеристики систем самоврядування демократичних шкіл Європи та Америки, що і стало
завданнями статті.
Зарубіжні дослідники стверджують, що основним законом демократичної школи є такий: коли є
суспільна воля прийняти рішення, воно обговорюється і приймається усіма членами шкільного
колективу на загальних шкільних зборах. Рішення ж, яке має бути прийняте стосовно окремого учня,
приймається безпосередньо цим учнем, однак індивідуально прийняте рішення не має обмежувати
права і свободи інших членів шкільного колективу, інакше право приймати таке рішення перейде до
учасників зборів. Саме тому демократичні школи спершу називались "вільними" школами [1].
Концептуальні принципи діяльності демократичних шкіл базуються на ідеях Д. Дьюї про те, що
дітям притаманно вчитись від природи. Це їх уроджене покликання, і тому дітей не треба мотивувати
до навчання. Саме тому учневі й надається можливість самостійно обирати навчальні предмети та
визначати власний індивідуальний денний розклад тощо. На думку Джеррі Мінтца, засновника школи
Shaker Mountain (США), коли люди дізнаються про можливість вільного відвідування уроків,
кількість учнів, яким подобається така система, обернено пропорційна кількості батьків із
аналогічними поглядами.
Зарубіжні науковці наголошують на необхідності дотримання певних умов для ефективного
самоврядування. Так, недопущення окремих учнів до обговорення та прийняття рішень на шкільних
зборах, скасування дорослими прийнятого учнями рішення або ігнорування його виконання може
істотно похитнути реноме шкільного самоврядування, поставити під сумнів доцільність його
існування та знизити рівень демократії в школі [1].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що основною відмінністю в педагогічних результатах
діяльності традиційних та демократичних шкіл є те, що учні традиційних шкіл, маючи кваліфікованих
учителів, також досягають успіхів, однак такі учні не контролюють навчально-виховний процес, який
здійснюється над ними, і стають пасивними об’єктами виховного впливу. Це робить учнів залежними
від учителів, і вони цілком покладаються на волю учителів і не несуть відповідальності за власну
освіту. За даними М. Балабана, "традиційні школи ніколи не планувались як такі, що виховують
вільну особистість і пропагують демократію" [2: 25]. Тому, на думку Д. Мінтца, формувати почуття
відповідальності потрібно з молодшого шкільного віку, оскільки саме в цьому віці дітям найбільш
притаманно вчитись приймати власні рішення. Чим довше учень перебуває в авторитарній системі
традиційної школи з її затвердженим графіком роботи, тим більше вони віддаляються від почуття
відповідальності за власну освіту [1: 64].
Як свідчать результати дослідження, відбувається розподіл відповідальності між школою і учнями
не тільки за їхній рівень освіти, але і за власну поведінку учня, яка стає більш виваженою та
свідомою. Яскравим прикладом цього є створення тенісного клубу у школі Shaker Mountain (США).
Організація клубу була цілком покладена на відповідальність зацікавлених учнів. Для того, щоб
забезпечити належне існування клубу, вирішили винести обговорення правил на шкільні збори.
Одного з учнів школи, який мав репутацію "проблемного", було призначено на посаду спостерігача
клубу. Однак, перебуваючи на цій посаді, він не позбавився своїх проблем, тобто не перестав
порушувати дисципліну, що й призвело до розгляду "справи" цього учня на шкільних зборах. Учня не
© Балтремус В.Є., 2007
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позбавили його посади в клубі, поставивши умову негайно змінити поведінку, – що дало йому змогу
виправитись. Д. Мінтц, спостерігаючи за діяльністю клубу і шкільних зборів, зазначає, що він бачить
"глибокі зміни у поведінці тих учнів, які до зарахування у тенісний клуб погано контролювали свою
поведінку та мали репутацію "проблемних дітей". Ці учні почали працювати в тій сфері діяльності,
яка їм цікава, та стали брати участь у зборах; почали усвідомлювати свою корисність суспільству і
загальній справі, що підвищило рівень їхньої самоповаги" [1: 21].
Отже, для виправлення ситуації з поведінкою проблемних дітей демократичні школи
застосовують збори, які мають на меті довести учневі неможливість такої поведінки. Правила в
традиційних школах ставлять усіх учнів в однакові рамки поведінки, які нав’язують, а не доводять
учневі неможливість виходу за межі цих дисциплінарних правил. Таким чином, у демократичних
школах завдяки самоврядуванню установлюється "влада всіх над усіма", а в традиційних існує влада
авторитетів (учителів та дирекції). Діти з проблемами у поведінці або з "духом протиріччя"
починають навмисно порушувати дисципліну, демонструвати свою вдавану неповагу до авторитетів,
не тільки щоб додати собі популярності в учнівському колективі, але й тому, що вважають
авторитетів своїми недругами, тому що ті примусили їх дотримуватись правил, які, на думку таких
учнів, є недоцільними і неправильними [3].
Важливою перевагою системи самоврядування є розвиток комунікативних здібностей учнів. Це
забезпечується тим, що кожен учасник зборів має право висловитись, що і є передумовою для набуття
навичок спілкування з різними людьми. Спілкуючись зі своїми товаришами та вчителями, учень
вчиться їх поважати. Шкільний колектив складається з людей, які мають різні погляди, думки,
схильності, типи темпераменту тощо. Спілкування з ними дає учневі певні навички толерантності, які
будуть використані для успішної адаптації в інший колектив. Згідно Правил шкільних зборів час
висловлювання учнів не обмежується, оскільки в процесі мовлення вони вчаться формулювати,
висловлювати та обґрунтовувати свої думки [1]. При цьому вчителі не використовують власний
авторитет для перебивання, висловлювання непогодження або ненадання можливості учневі
висловитись. На зборах кожному учневі доцільно надавати слово задля збереження високої довіри до
головного чинника демократизації.
Зарубіжні психологи вважають, що діти, які навчались у традиційній школі до 12-13 років, як
правило, погано адаптуються в демократичну систему. Так, Д. Мінтц писав: "Авторитарна система
традиційної школи принижує особистість дитини; вони не активні на шкільних зборах, мають
труднощі у виборі предметів, тому що не мають навичок самостійного прийняття рішень. Деякі з них
порушують дисципліну, тому що потребують самоствердження у новому учнівському колективі.
Натомість учні, які закінчили демократичну школу, значно краще підготовлені для життя у "великому
світі", оскільки отримують уміння прийняття рішень і почуття відповідальності за їх наслідки" [1: 9].
Коли учні мають постійну практику прийняття рішень, вони починають формувати преференції та
уподобання, підкреслюючи свою індивідуальність. Крім того, усвідомлення учнями того, що рішення,
прийняті на зборах, реалізуються повною мірою, ставить шкільне самоврядування на високий рівень
довіри.
Суттєвою проблемою демократичних шкіл є і сама система підготовки вчителів. Робота вчителя в
демократичній школі потребує серйозного підходу, з огляду на те, що учні фактично керують
школою. Учителі на уроках проводять не тільки навчальну, але й виховну діяльність. Учень має
зацікавитись життєвим досвідом учителя, його знаннями та вміннями, які він набув у процесі своєї
роботи, для того щоб визначити для себе доцільність набуття аналогічних знань та досвіду. Тому
присутність учителів на зборах не тільки не виключається, а навіть заохочується, з метою навчити
учнів спілкуванню не тільки з однолітками, але і з дорослими. Це дозволяє учням у майбутньому
легше інтегруватися в суспільство. До обов’язків учителів додається спонукання учнів до пошуку
відповідей на власні запитання, допомога їм у формуванні власних переконань.
У зв’язку з цим посилюється роль батьків у навчально-виховному процесі демократичної школи,
яка може різнитись залежно від організації окремої школи. Так, у Sudbury Valley School (Велика
Британія) система шкільного самоврядування включає членство учнів, учителів та батьків. Тут
обговорюються всі питання без розподілу за ступенями важливості [4]. На відміну від неї, у школі
Summerhill (Велика Британія), де шкільні збори також уключають членство не тільки учнів та
вчителів, а й батьків, існує табу на учнівські рішення щодо цілого ряду питань, які належать до
компетенції вчителів та батьків (це і дало привід уважати найдавнішу альтернативну школу
"неповністю демократичною") [2].
За винятком перерахованих прикладів, інші демократичні школи, такі як, наприклад, Lewis
Wadhams School (США), побудовано за моделлю школи Shaker Mountain, тобто на принципі
невтручання батьків як у навчально-виховний процес, так і в систему самоврядування. Так, у школі
100

В.Є. Балтремус. Розвинена система самоврядування – визначальна умова демократизації школи

Shaker Mountain батьки влаштовують власні збори, де вирішують питання, які не належать до
компетенції учнів або вчителів (фінансування) [1].
Цінність проведення шкільних зборів полягає в тому, що як учні, так і вчителі та батьки мають
право на власну думку і право одного голосу. Тим самим усі учасники зборів почуваються рівними,
незалежно від шкільної посади та соціального статусу. Рівність повноважень учасників не дає
можливості авторитету вчителів упливати на формування думки учнів.
Таким чином, рівність повноважень, взаємоповага та регулярність проведення ставлять шкільні
збори на високий рівень організації та є вирішальними чинниками демократизації шкільного життя.
Підтвердженням цього є те, що шкільні збори у процесі свого функціонування можуть набути
повноважень надання правової оцінки поведінці та загальній діяльності не тільки учнів, але й
учителів [4]. На зборах можуть зробити попередження порушнику шкільних правил (які й
затверджуються на зборах), можуть піддати критиці діяльність окремого учня або вчителя, причому
факт критики не сприймається як образа, що свідчить про повагу, толерантність та взаєморозуміння
всіх учасників зборів. Д. Мінтц писав: "якщо учень критикує на зборах свого друга, можна бути
впевненим в тому, що і по закінченні зборів вони залишаться друзями" [1: 31].
Однак не в усіх альтернативних школах роль та повноваження учнів на зборах настільки широкі,
що ставлять самоврядування на той високий рівень організації, коли критика не сприймається як
образа. Наприклад, у школі Summerhill питання розподілу фінансів, прийняття та звільнення вчителів
та інші питання, які, насамперед, пов’язані з безпекою учнів та персоналу, приймає одноосібно
директор школи [3]. У школі Shaker Mountain шкільні збори, представлені на 60 % учнями і на 40 %
персоналом, мають всеосяжну владу і вирішують абсолютно всі питання. 60 % давало учням
більшість при голосуваннях, тому всі їх рішення було взято під моніторинг учителів та дирекції,
однак усі рішення були, за словами Д. Мінтца "настільки виваженими і мудрими, що моніторинг було
знято" [1: 30]. Отже, виважені та відповідальні рішення можуть прийматися учнями тільки у процесі
колективного обговорення проблеми, що може бути досягнуто засобом організації самоврядування,
представленого загальними шкільними зборами.
Проведений аналіз дозволяє дійти висновків: поняття "демократія" в контексті школи ми
розуміємо як надання повноважень усім учасникам навчально-виховного процесу колегіально
приймати і виконувати рішення стосовно шкільного життя, сприймати отриманий результат як
заслужений. Головним чинником демократизації навчально-виховного процесу у школі є вільне
відвідування занять та розвинена системи самоврядування; концепції західних демократичних шкіл
базуються на принципі Д. Дьюї про природовідповідність процесу навчання дітям, тому стає
непотрібною додаткова позитивна мотивація учнів до навчання. Саме цим зумовлено введення
вільного вибору навчальних предметів та скасовано обов’язкове відвідування занять учнями.
Основним законодавчим та виконавчим органом самоврядування у європейських та американських
демократичних школах є загальні шкільні збори, повноваження яких дещо варіюють у різних школах,
але залишаються доволі широкими. Шкільне самоврядування є неефективним за умов недопущення
окремих учнів до обговорення та прийняття рішень на шкільних зборах, скасування дорослими
прийнятого учнями рішення або ігнорування його виконання, що може істотно похитнути рівень
довіри учнів до самоврядування, поставити під сумнів доцільність його існування і знизити рівень
демократії в школі. Система самоврядування демократичних шкіл дозволяє вирішувати цілий ряд
педагогічних завдань: робить учнів активними суб’єктами навчально-виховного процесу та формує у
них активну життєву позицію; виховує почуття відповідальності за власний рівень освіти та корегує
поведінку учнів; сприяє набуттю учнями досвіду самостійного прийняття рішень та формуванню
таких особистісних рис, як комунікабельність, упевненість, цілеспрямованість, почуття власної
гідності, толерантність, здатність до самоактуалізації та самовизначення. Чим довше дитина
навчається у традиційній школі, тим гірше вона адаптується до умов демократичної школи, тому не
варто зараховувати до демократичних шкіл учнів старших класів традиційних загальноосвітніх шкіл.
Основними проблемами західних демократичних шкіл є підготовка та навчання вчителів до роботи в
таких школах, а також проблема залучення батьків учнів до навчально-виховного процесу, яка в
різних школах вирішується по-різному – від повного недопущення втручання батьків у нього до
широкої участі батьків не тільки у вирішенні окремих питань, але і в основному органі
самоврядування – загальних шкільних зборах. Рівність повноважень, взаємоповага та регулярність
проведення ставлять шкільні збори на такий високий рівень організації, що в процесі свого
функціонування вони можуть набути повноважень надання правової оцінки поведінці та загальній
діяльності не тільки учнів, але й учителів.
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Балтремус В.Е. Развитая система самоуправления – определяющее условие
демократизации школы.
В статье проанализированы организационно-педагогические условия и механизмы демократизации
ученического самоуправления в школах Западной Европы и США, а также охарактеризована
организационная, воспитательная и культурная работа разных типов школ по формам влияния на
деятельность учеников, учителей и родителей.
Baltremus V.Ye. A developed system of seft-government as a condition that determines
school democratization.
The article studies the organizatinal-pedagogical conditions and the mechanisms of pupil’s self management
democratization in the schools of West Europe and the USA and characterizes organiztional, educational
and cultural work of different schools types according to the forms of influence on pupils’, teachers’ and
parents’ activity.
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ПОЄДНАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ДИЗАЙНУ
В ІНТЕГРОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті зроблено спробу теоретичного аналізу поєднання наук математики та дизайну,
розкривається їх зміст, мета та завдання як навчальних предметів, можливості їх інтегрованого
поєднання в навчально-виховному процесі системи освіти, переваги особистістно-орієнтованого
навчання. Наведено результати науково-педагогічних досліджень у навчальних закладах України та
за кордоном.
На сучасному етапі розвитку нашої держави відбуваються глобальні зміни в освіті, завдання та
зміст якої
постійно оновлюється інтеграційними та інтерактивними технологіями з метою
забезпечення високоякісної освіти на світовому рівні [1].
Математика й дизайн – здавалося б, на перший погляд, несумісні науки. У сучасній педагогіці
дуже мало науковців та педагогів вивчають саме їх поєднання. Та все ж таки є фахівці, які вважають,
що ці дві науки варто поєднувати.
Серед одних із перших науковців, що досліджували спільні питання математики та дизайну, є
англійська вчена Віра Шпиндель. Наразі вона є професором – консультантом в галузі математики
Університету Буенос Айреса, директором дослідницького центру "Математика і дизайн" (Mathematics
& Design). У своїх наукових творах, що отримали широке міжнародне визнання, вона обґрунтовує
нероздільність цих двох наук. Вона отримала багато міжнародних грантів, що сприяли розвитку
багатьох дослідницьких груп, автор 10 книг і більш ніж 80 оригінальних статей у національних і
міжнародних журналах. Досвід відомого науковця вивчається майже у всіх провідних країнах світу,
де в неї є багато послідовників.[2].
Віра Шпиндель є президентом міжнародної асоціації "Математика і дизайн", котра двічі на рік
видає однойменний журнал "Journal of Mathematics & Design".
У Житомирському технологічному коледжі успішно працює кафедра дизайну, очолює яку
художник-педагог Ніла Косницька. У цьому навчальному закладі запроваджуються програми
підготовки промислових дизайнерів, в основі яких лежить проектування предметів побуту на основі
геометричних тіл. Майбутні дизайнери створюють розгортки й перетворюють плоскі форми в
об’ємні, створюють цікаві макети геометричних фігур, які розкладаються в більш складні. Геометрія
й стереометрія – основна база, на якій ґрунтується зміст програми.
Дизайн – це наука. Якщо шукати аналог дизайну серед інших наук, то, на думку майстрів дизайну,
ця наука ближча до філософії, ніж до математики. У дизайні існують загальноприйняті правила й
принципи. Та в той же ж час дизайн і його сприйняття досить суб’єктивні. Більша частина дизайну –
утилітарна та практична.
Термін "дизайн" з’явився в нашій країні порівняно недавно. До цього проектування речей
назвалося "художнім конструюванням", а теорія створення речей – "технічною естетикою". У
перекладі з англійської "дизайн" означає малювання [2].
У школі основи дизайну в основному вивчаються на уроках праці й образотворчого мистецтва.
Освітня мета навчання математики полягає в засвоєнні учнями математичних понять та
формування в них специфічних для математики вмінь та навичок. У початковій школі учні засвоюють
елементарні математичні поняття про числа, дії, величини й вимірювання, про геометричні фігури,
тощо. Крім математичних, формуються також загально трудові знання, вміння і навички, розвиток в
учнів пізнавальних здібностей – сприймання, пам’яті, мислення, уяви, мови, творчих можливостей
[3].
Поєднання таких різних за змістом предметів у сучасній педагогіці стало можливим завдяки
впровадженню інтегрованих та нетрадиційних уроків у систему освіти.
Інтегровані уроки мають ту особливість, що на них у максимально можливій мірі можна
реалізувати міжпредметні зв’язки. Найбільша складність в їх проведенні – організація, компонування
змісту й визначення важливості того чи іншого аспекту. Такими аспектами є світоглядний,
історичний, фактологічний, кібернетичний, психологічний, соціальний і под. Беруть участь
спеціалісти (вчителі) різного фаху, які в той чи інший момент включаються в роботу з класом.
Завдання інтегрування – створити цілісне уявлення про об’єкт вивчення, отже, сформувати систему
знань в учнів. Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї
© Величко І.А., 2007
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атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, надає
можливості дійсно реалізувати особистістно-орієнтоване навчання, суть якого полягає у тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Воно ефективно
сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу [4].
Форми роботи на уроці різноманітні. Ця робота може бути проведена у формі конференцій,
семінарів, "симпозіумів", лекцій, просто бесід чи звичайного комбінованого уроку. Практикуються
уроки розв’язання задач: урок однієї задачі з розвиваючим змістом, розв’язування задачі, в якій
потрібно знайти "все, що можна", урок-семінар, урок-конкурс задач [5].
Специфіка досліджуваних предметів дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні
методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективність засвоєння
знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати в дітей інтерес до навчання.
Спостерігаючи інтегровані уроки, що проводять вчителі початкових класів, вчителі
образотворчого мистецтва та математики, можна узагальнити й систематизувати завдання та теми
уроків, які можна об’єднувати: вимірювання відрізків та площі в математиці підкріплюються
завданнями по технологічних картках з виготовлення іграшкових меблів, коробочок тощо;
конструювання з іграшкового конструктора макетування будинків та транспорту на уроках праці,
кількість деталей для побудови різна, то ж незайвим буде їх підрахунок на уроці математики у формі
різноманітних задач; поняття "симетрія", "ритм", "пропорції", "масштаб" вивчаються різними
дисциплінами, то ж педагогам не важко побудувати інтегрований урок, оперуючи цими поняттями з
різних боків; на основі геометричних форм куба, паралепіпеда, конуса, піраміди тощо виготовляється
багато іграшок, тому після вивчення цих фігур у математиці варто пропонувати дітям створювати
цікаві іграшки на уроках праці.
Зміст домашньої роботи визначає вчитель [6]. Творчий педагог може підготувати такі завдання,
які безпосередньо будуть пов’язані з елементарною дизайнерською роботою, яка проводиться на
уроках художньої праці, адже завдання для домашньої роботи, що вміщені у підручниках не є
обов’язковими.
Відомо, що процес пізнання необхідно починати з перших кроків навчання. Проблема полягає
тільки в тому, що навчальними планами відводиться мало годин на освітню галузь "Мистецтво".
Наша школа, як і раніше, орієнтована на розвиток переважно раціонального мислення. На жаль, на
гіркому досвіді випускників переконуємося, що цього не досить, аби вирішувати проблеми
суспільного життя.
У багатьох країнах нові підходи та напрямки до виховання дітей у школі – естетизація праці, тобто
синтез мистецтва й виробництва, а також сучасний дизайн. У японській системі освіти запроваджено
щоденні заняття дітей мистецтвом.
Аналізуючи поведінку, відгуки й враження дітей після проведення бінарних уроків математики з
елементами дизайну, можна зробити висновок, що уроки такого плану потрібно запроваджувати в
школі. Вони збагачують і наповнюють буденне шкільне життя позитивними емоціями – запорукою
успіху будь-якого проекту.
Порівняно недавно в сучасному образотворчому мистецтві з’явився новий напрямок – графіті.
Рейтери – художники, що працюють у цьому стилі вважають деякі математичні закони основою свого
мистецтва. Найпоширеніші – баланс, пропорція, симетрія, як для плоских правильних фігур, так і для
візуалізації перспективи.
Цікаво, що більшість таких художників, почали цікавитись математикою після того, як захопились
графіті, щоб використовувати математичні знання в своїх творчих роботах. Існує декілька
математичних методик, що застосовують рейтери, які спочатку не були математичними – створення
візерунків, практика вимірювання й переносу зображень на стіну тощо. Математичні навички, що
використовуються щодня, не помічаються, вони закарбовані в нашу діяльність так, що взагалі не
рахуються якимись навиками, та систематичне їх використання породжує талановиту, специфічну
візуалізацію, симетричний і геометричний дизайн.
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Величко И.А. Объединение математики и дизайна в интегрированном учебном процессе.
В статье сделана попытка теоретического анализа объединения наук математики и дизайна,
раскрывается их содержание, цели и задачи как учебных предметов, возможности их
интегрированного объединения в учебно-воспитательном процессе системы образования,
преимущества личностно-ориентированного обучения. Приведены результаты научнопедагогических исследований в учебных заведениях Украины и за рубежом.
Velichko I. A. The Unification of Mathematics and Design in the integrative educational process.
The attempt of theoretical analysis to unite the sciences of mathematics and design was done in this article;
their theme, tasks and aims as school subjects, the opportunity of their integrative unification in the
educational process of the school system and advantages of individual oriented education are explained. The
results of scientific pedagogical researches at school establishments in Ukraine and abroad are represented.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА
У статті розглянуто головні теоретичні підходи до проблеми формування професійної
компетентності майбутнього фахівця. Проаналізовано визначення категорії компетентності у
різних галузях знань та з різних наукових підходів. Виділено інструментальні, міжособистісні та
системні компетенції професійної діяльності та рівні їх формування.
Проблема формування професійної компетентності фахівця в будь-якій галузі знаходиться в полі
зору багатьох наукових дисциплін: соціології, культурології, психології, історії, філософії,
професійної педагогіки тощо. Тому розгляд цієї складної проблеми передбачає здійснення
теоретичного пошуку на стику кількох наукових дисциплін.
Необхідність розгляду проблем освіти з точки зору компетентнісного підходу викликана
загальноєвропейською й світовою тенденцією інтеграції, глобалізації світової економіки,
стандартизацією європейської освіти на засадах Болонської угоди. Істотним, як зазначає І. Зимня, є й
той факт, що універсалізація перетворень у галузі освіти, забезпечення студентської й викладацької
мобільності, міжнародне визнання ступенів, уведення освітніх кредитів, – все це передбачає також
певну термінологічну уніфікацію. Це стосується й поняття компетентності [1: 9]. Крім того,
необхідність уведення поняття компетентності й компетентнісного підходу в освіті визначається
зміною освітньої парадигми – сукупності переконань, цінностей, технічних засобів тощо.
Проблема узгодження вітчизняної педагогічної термінології й науки загалом із компетентнісним
підходом полягає в тому, що науковці переважно користуються традиційною й зрозумілою тріадою
"знання–уміння–навички", з якої виходить ціла низка категорій і понять. При цьому поняття
компетенції також закономірно випливає зі співвідношення знань, умінь і навичок у певній галузі
професійної діяльності. Такий науковий підхід є прийнятним, але не єдиним, про що свідчать
зарубіжні наукові дослідження (Б. Оскарссон, С. Шо, В. Хутмахер, Г. Халаж, Дж. Равен) [2].
Теоретичний аналіз проблеми формування професійної компетентності фахівців спрямовує нас до
головних понять дослідження: "компетентність" і "компетенція". Ці поняття в сучасній науковій
літературі суттєво різняться, тому їх доцільно розглядати як різнорівневі й окреслювати по-різному.
Наразі на сторінках науково-педагогічних видань ведеться дискусія про співвідношення понять
компетенція й компетентність. Розглянувши основні підходи до їхнього розуміння, ми дійшли
висновку, що професійна компетенція це професійно-статусні можливості по здійсненню людиною
державних, соціальних й особистісних повноважень у професійній діяльності. Професійно-статусні
можливості можуть бути такі: адміністративно-правові (передбачають рівень адміністративної влади
й повноважень фахівця у вирішенні виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших питань
діяльності підрозділу або організації в цілому); інформаційні (передбачають певний обсяг
одержуваної фахівцем службової інформації для реалізації своїх професійних функцій); економічні
(передбачають певний рівень самостійності співробітника в економічній сфері діяльності) [3]. Можна
констатувати існування як широкого, так і більш вузького тлумачення поняття "компетентність".
У широкому сенсі компетентність в основному розуміється як ступінь соціальної й психологічної
зрілості людини, яка передбачає певний рівень психічного розвитку особистості, психологічну
готовність до певного виду діяльності, що дозволяє індивіду успішно функціонувати в суспільстві та
інтегруватися в нього.
У вузькому сенсі компетентність розглядається в якості діяльнісної характеристики, як міра
інтегрованості людини в діяльність. А це передбачає певну світоглядну спрямованість особистості,
ціннісне ставлення до діяльності та її предметів.
Отже, компетентність є готовністю та здатністю людини діяти в будь-якій сфері. Вона передбачає
володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її особистісне ставлення до предмета
діяльності. Компетентнісна в окремій галузі людина володіє певними знаннями та здібностями, які
дозволяють їй обґрунтовано судити про цю галузь й ефективно діяти в ній. Важливим при цьому є не
протиставляти компетентність знанням або умінням, оскільки перше поняття більш широке, ніж
поняття "знання" або "уміння". Компетентність є готовністю та здатністю людини діяти в будь-якій
сфері. Вона передбачає володіння людиною відповідною компетенцією, яка включає її особистісне
ставлення до предмета діяльності [3].
Таким чином, компетентність виражає значення традиційної тріади "знання–уміння–навички",
інтегруючи їх у єдиний комплекс. Крім того, компетентність визначається як поглиблене знання
предмета або освоєне уміння.
© Горобець С.А., 2007
106

С.А. Горобець. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього
фахівця-економіста

Національна модель підготовки фахівців у різних галузях народного господарства передбачає
використання досвіду формування компетентності, набутого в європейській системі освіти. Як
свідчать наукові дослідження цього досвіду, компетентність передбачає спроможність особистості
сприймати та відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань
і навичок [4; 5; 6]. Українська освіта починає оперувати поняттям компетентності в тому сенсі, який
пропонують європейські країни [7]. Так, після підписання Болонської декларації з’явилися нові
інструменти й ініціативи, що сприяють реалізації цілей формування загального європейського
простору вищої освіти, причому як наднаціональні, так і національні й інституціональні. Найбільш
відомі й ефективні програми носять багаторівневий характер, наприклад, спільні ініціативи
Європейської Комісії, Європейської асоціації університетів, у яких взяли участь університети з усіх
країн учасниць Болонского процесу, в результаті чого з’явилися проекти "Створення спільних
(подвійних) дипломів", "Настроювання освітніх структур", "Формування культури якості". Проект
"Настроювання освітніх структур" спрямований на реалізацію цілей Болонської декларації на
інституціональному рівні. Його задачі – визначення точок конвергенції та вироблення загального
розуміння змісту кваліфікацій за рівнями в термінах компетенцій і результатів навчання. Під
результатами розуміються набори компетенцій, що включають знання, вміння й навички студентів,
обумовлені як для кожного блоку (модуля) програми, так і для програми в цілому.
Таким чином, зазначений проект вирішує завдання вироблення загальноєвропейського консенсусу
у визначенні ступенів із погляду того, що випускники повинні вміти робити по завершенні навчання.
Зручність компетентностного підходу полягає в тому, що він дозволяє зберігати гнучкість і
автономію в архітектурі навчального плану. Умовою створення панєвропейської освітньої системи є
її прозорість і легкість у розумінні й застосуванні. У результаті дослідження проблеми
компетентності на рівні Болонської декларації були відібрані 30 загальних компетенцій із трьох
категорій: інструментальні, міжособистісні й системні. Зауважимо, що кожна з вказаних категорій
передбачає володіння спеціалістом певним рівнем інформаційних технологій.
Заслуговує на увагу концепція "інтегрованого розвитку компетентності", розроблена шведськими
й американськими вченими (В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед). Розвиток компетентності спеціаліста
тут пов’язується з інтеграцією інтелектуальних, моральних, соціальних, естетичних, політичних
аспектів знань та умінь. Професійна компетентність у контексті зазначеної концепції включає знання
й уміння з різних сфер життєдіяльності людини, які необхідні для формування умінь і навичок
здійснення діяльності творчого рівня [8]. У науковій літературі США фігурує особлива одиниця
виміру знань спеціаліста – період піврозпаду компетентності. Це означає, що через те, що за певний
час після закінчення вищого закладу освіти одержані знання будуть застарілими в зв’язку з тим, що
з’являється нова інформація, компетентність спеціаліста знижується на 50 % [9]. Ми визначаємо цю
точку зору як особливо важливу для проблеми нашого дослідження, оскільки постійне оновлення
інформаційного поля професійної діяльності людини не може відбуватися без залучення сучасних
комп’ютерних технологій. Тому вміння працювати в такому інформаційному полі на сучасному
технологічному рівні є необхідним у системі знань, умінь і навичок спеціаліста в галузі економіки.
Фахівець у цій галузі має бути наділений ключовими компетентностями, причому із залученням
відповідних інформаційних технологій; особливо це стосується двох останніх типів ключових
компетенцій, які передбачають відповідний до суспільного розвитку рівень оволодіння сучасними
інформаційними технологіями та здатність до самонавчання, яка вміщує постійне оновлення
професійної інформації, неможливе сьогодні без застосування інформаційно-комп’ютерних
технологій.
Важливими в контексті проблеми нашого дослідження є окреслені зарубіжними вченими рівні
формування компетенцій під час навчання у вищому навчальному закладі, визначені в європейських
країнах. Так, для першого рівня характерними є такі загальні для різних предметних галузей
компетенції: здатність демонструвати знання основ та історії дисципліни; здатність логічно й
послідовно представити освоєне знання; здатність контекстуалізувати нову інформацію й давати її
тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни й зв’язок між
піддисциплінами; здатність розуміти та використовувати методи критичного аналізу й розвитку
теорій; здатність правильно використовувати методи й техніки дисципліни; здатність оцінювати
якість досліджень у цій предметній галузі; здатність розуміти результати експериментальних і
спостережних способів перевірки наукових теорій.
На другому рівні майбутні фахівці повинні бути наділені такими компетенціями: володіти
предметною областю на належному кваліфікаційному рівні, тобто володіти новітніми методами й
техніками дослідження, знати новітні теорії та їхні інтерпретації; критично відслідковувати й
осмислювати розвиток теорії й практики; володіти методами незалежного дослідження й уміти
пояснювати його результати на належному рівні; бути здатним внести оригінальний вклад у
дисципліну відповідно до канонів цієї предметної області, наприклад, у рамках кваліфікаційної
107

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 31. Педагогічні науки

роботи; демонструвати оригінальність і творчий підхід; опановувати компетенції на професійному
рівні [10].
Сучасна психолого-педагогічна наука розробила цілий науковий підхід до досліджуваної нами
проблеми – компетентнісний. Цей підхід розроблено англійськими науковцями як суто
соціокультурний. У вітчизняній науці цей підхід представлений у роботах А. Хуторського та
Б. Вульфсона. Його розробляють також українські вчені: І. Бех, Д. Гришин, О. Дубасенюк, В. Лозова,
Н. Ничкало, О. Подмазін, О. Пруцакова, В. Сєриков та ін. [9; 11-15].
Повертаючись до європейських стандартів компетентності, погоджуємося з думкою І. Лєбєдєва,
що компетентність – це здатність діяти в ситуації невизначеності, здатність працювати в команді та
навчатися [16]. З огляду на це навички, уміння й знання, яких набуває в ході навчання майбутній
фахівець у галузі економіки, повністю узгоджуються з поданим вище означенням, бо якраз і
передбачають здатність долати невизначеність, високу навчуваність і вміння працювати в команді.
Деякі дослідники вважають, що суттєвим моментом компетентності є здатність приймати відповідні
рішення в процесі вирішення конкретних проблем і виробничих завдань.
Таким чином, формування компетентності входить у загальний контекст формування особистості.
Тому важливим аспектом розуміння компетентності є її оцінно-світоглядна спрямованість, що
характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку праці. Тут
враховується здатність людини давати кваліфіковані судження, приймати адекватні та відповідні
рішення в проблемних ситуаціях, планувати та здійснювати дії, які призводять до раціонального й
успішного досягнення поставлених цілей. Тому під компетентністю може розумітися стійка здатність
виконувати певний вид діяльності, яка включає такі аспекти, як: глибоке розуміння сутності
виконуваних завдань і вирішуваних проблем; гарне знання досвіду, який є в цій галузі, активне
оволодіння його найкращими досягненнями; вміння обирати засоби та способи дії, адекватні
конкретним обставинам місця й часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність
учитися на помилках і вносити корективи в процес досягнення цілей. Такий підхід ми окреслюємо в
нашому дослідженні як діяльнісний. У межах цього підходу поєднуються, зокрема, поняття
"компетентність" і "готовність", які визначаються не як тотожні, а як зв’язок між внутрішнім
потенціалом та реальним його втіленням (внутрішньою сутністю й зовнішнім виявом) [17]. Отже,
професійна компетентність може розумітися як один із структурних компонентів професійної
готовності до конкретного виду діяльності [18].
У професійній підготовці спеціалістів економічного профілю є необхідність виділяти насамперед
корпоративну компетентність як особливий вид компетентності, який передбачає стійку здатність
фахівця виконувати передбачені кваліфікаційною характеристикою види діяльності. Корпоративна
компетентність включає: глибоке розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем;
знання досвіду, накопиченого в кожній конкретній галузі економіки; активне оволодіння найкращими
досягненнями цієї галузі; вміння обирати засоби й способи дії, адекватні конкретним обставинам
місця та часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність учитися на помилках і
вносити корективи в процес досягнення цілей.
З останнім визначенням, на нашу думку, пов’язаний контекстно-інформаційний підхід до
визначення компетентності, представлений у наукових роботах А.А. Вербицького. На його думку,
"...щоб бути теоретично й практично компетентним, студенту необхідно зробити подвійний перехід:
від знака – до думки, а від думки – до вчинку, дії. Перехід від інформації до її використання
опосередковується думкою, що і робить цю інформацію знанням" [19: 55].
Підсумовуючи здійснений вище аналіз наукової літератури, ми виділяємо такі структурні
компоненти професійної компетентності фахівця в галузі економіки: мотиваційний, інформаційнотехнологічний, предметно-діяльнісний, саморегуляційний.
Таким чином, професійна компетентність сучасного спеціаліста є складним багатокомпонентним
поняттям, яке в сучасній науковій літературі характеризується з точки зору кількох наукових
підходів:
соціокультурного,
діяльнісного,
комунікативного,
професійного,
контекстноінформаційного та психологічного. Кожен із названих підходів не вичерпує наукового аналізу
проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться у взаємозв’язку один з
одним і взаємодоповнюють один одного. Для дослідження проблеми формування професійної
компетентності особливо важливим вважаємо змістову структуру професійної компетентності
майбутніх економістів із використанням загальнонаукового аналізу поняття професійної
компетентності, представленого вище.
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Горобец С.А. Теоретические основы проблемы формирования профессиональной
компетентности будущего специалиста-экономиста.
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к проблеме формирования
профессиональной компетентности будущего специалиста. Проанализировано определение
категории компетентности в разных отраслях знаний и с разных научных подходов. Выделены
инструментальные, межличностные и системные компетенции будущего специалиста, а также
уровни их формирования.
Gorobets S.A. Theoretical bases of the problem of prospective specialist’s professional
competence formation.
The main theoretical approaches to the problem of prospective specialist’s professional competence
formation are considered in the article. The of the category of competence is analyzed in different fields of
knowledge and from different scientific approaches. Instrumental and system competences of prospective
specialist and levels of their forming are distinguished in the article.
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МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ
Перспективи у вирішенні задач якісного підвищення успішності студентів має модульна
система організації навчального процесу. У статті розглядаються різновиди такої
інноваційної системи: модульно-розвивальна, модульно-кредитна, модульно-проектна та
модульно-рейтингова. Пропонується найбільш придатна система для навчання студентів
економічних спеціальностей у коледжі.
Сучасна людина живе та діє в умовах, які потребують високого професіоналізму та значних
інтелектуальних зусиль. Ускладнення соціально-економічних процесів, зростання інформаційних
потоків зумовлюють досить високі вимоги до випускників вищих навчальних закладів.
Останнім часом продовжуються пошуки ефективних технологій навчання з метою уникнути вад
традиційного підходу, до яких можна віднести: а) інформаційно-відтворювальний характер навчання,
що не сприяє розвиткові когнітивної сфери студентів і набуттю ними особистісно значущої освіти;
б) переважно суб’єкт-об’єктний підхід, що відчужує студента від змісту та форм організації
навчального процесу; в) недостатнє впровадження таких форм і методів навчання, які б забезпечували
соціалізацію та самоактуалізацію особистості, мали яскраво виражену гуманістичну спрямованість і
сприяли зменшенню психічного і фізичного перевантаження як студентів, так і викладачів [1].
На нашу думку, перспективи у вирішенні завдань якісного підвищення успішності студентів має
модульна система організації навчального процесу.
Зростає увага вчених до досвіду використання модульного навчання у вищій школі, про що
свідчить аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури. Так, А. Алексюком, С. Вітвицькою, М.
Фіцулою на основі принципів модульного навчання розроблено незалежно один від одного курси
"Педагогіки вищої школи" і заппроваджено їх у навчально-виховний процес ряду ВНЗ України. В.
Бондарем адаптовано модульне навчання до вивчення курсу дидактики. Н. Крюковою на основі
досвіду аудиторної та позааудиторної роботи у вузах США запропоновано деякі аспекти
впровадження цієї технології у вітчизняні вищі навчальні заклади. П. Гусаком розкрито механізми
реалізації диференційованого навчання засобами модульно-рейтингового навчання. І. Тагуновою
розроблено рекомендації щодо впровадження індивідуалізованого навчання у вищому навчальному
закладі за зразками роботи університетів США. Модульний підхід до навчання основам педагогіки
вищої школи з використанням персонального комп’ютера запропоновано Л. Бондаревим, А.
Кучерявим, А. Руденко. Модульна організація навчального процесу в системі професійного навчання
досліджена Т. Алексєєнко, А. Алексюком, В. Бондарем, Л. Романишиною, В. Сушанком,
А. Фурманом, П. Юцявічене. Історичні аспекти професійно-технічної освіти відображені в роботах
В. Боброва, С. Бутивщенка, І. Десятова, П. Подуна.
У модульній системі відбулася своєрідна еволюція форм, серед яких варто виділити: модульнорозвивальну, модульно-кредитну, модульно-проектну, модульно-рейтингову. Метою нашої статті є
аналіз різновидів модульного навчання, вибір найбільш перспективних і придатних для навчання
студентів економічних спеціальностей у коледжі.
Методика розвивального навчання – сукупність змісту, методів і прийомів навчання, спрямованих
на розвиток розумових (і фізичних) сил студента, в основі вибору яких покладено ідею орієнтування
не на досягнутий (актуальний) рівень розвитку студента, а на "зону найближчого розвитку" [2]. Це
означає, що перед студентами ставляться завдання й вимоги, які дещо перевищують їхні можливості,
однак які вони можуть виконати за певної допомоги викладача. Мета модульно-розвивальної
системи – культурно-розвинена духовна особистість, яка здатна реалізувати розумовий, соціальний і
творчий потенціал кожного моменту навчання і забезпечити внутрішню якість і соціальну
продуктивність індивідуального життя.
Модульно-розвивальна система докорінно відрізняється від традиційної програмно-методичної
надбудови, що спричинено їх різними цілями і завданнями, принципами й механізмами
функціонування. Так, за традиційної системи викладач першочергово працює з науково-предметним
змістом, а тому не контролює перебіг психолого-педагогічного змісту в його повному обсязі та
розмаїтті. Через це йому потрібні й наукові проекти інформаційно-змістових блоків (модулів),
оскільки зміст освітньої діяльності обмежується виключно викладацькою справою, в котрій
психолого-педагогічні й методично-засобові компоненти виконують не критеріальну роль, а
допоміжну, обслуговуючу. Це призводить до того, що викладач не бачить у неперервній розвивальній
взаємодії зі студентами основну надцінність їхнього соціально значущого (продуктивного) духовного
співбуття; він уболіває за рівень знань та способи їх інтерпретації в групі.
© Іванцова О.П., 2007
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Проектування цілісного модульно-розвивального процесу організовується навколо його
структурно часової моделі та ймовірнісного психолого-педагогічного змісту до кожного етапу
навчального модуля. Кількість міні-модулів залежить від типу групи, її теоретичної підготовленості,
інтелектуального, соціального й духовного розвитку студентів. В ідеалі кожний навчальний модуль
повинен утримувати 21 міні-модуль, тобто сім спроектованих (3 x 30хв.) формальних модульних
занять. У групах підвищеного інтелектуального розвитку більше часу має бути відведено на змістовопошуковий та адаптивно-перетворювальний етапи, адже в студентів є потреба в самостійному
здобуванні знань, у них сформовані навички роботи з підручником і додатковою літературою,
вироблені вміння застосовувати знання в нестандартних умовах. У групах підвищеної педагогічної
уваги більше часу відводиться для контрольно-смислового етапа, менше – для адаптивноперетворювальних. Для кожного типу диференційованої групи необхідно створювати варіативні
граф-схеми і наукові проекти навчальних модулів. Під час проектування граф-схем враховується
психолого-педагогічний зміст кожного міні-модуля.
Саме для вирішення складних завдань неперервної розвивальної взаємодії викладача та
диференційованої групи й розробляються модульно-розвивальні навчальні програми. Завдяки
неперервній розвивальній взаємодії викладача й студентів модульно-розвивальна система
максимально реалізує навчальні можливості студентів, істотно прискорює їхній психосоціальний
розвиток. Навчально-виховний процес із пізнавального факту перетворюється на соціально
організований панівний чинник випереджального розвитку особистості [3].
Отже, за модульно-розвивальною системою викладач і студент виступають носіями кращого
досвіду нації та людства, які займаються найважливішою освітньою діяльністю – творенням істини,
краси, добра, мудрості; заклад, що працює за модульно-розвивальною системою – це соціальнокультурний заклад, що набуває й розповсюджує передові знання, норми і цінності відкритого
стійкого розвитку. Однак, така система вимагає кропіткої праці викладачів для створення нового
програмно-методичного забезпечення (граф-схем, наукових проектів, розвивальних підручників,
освітніх сценаріїв тощо) та наукового проектування інноваційних навчальних програм.
Іншим різновидом модульної системи навчання є модульно-проектне. Дослідники цієї системи
вважають, що проектна методика (project-work method) найкращим чином відповідає умовам і цілям
навчання у вищих закладах освіти. Ця методика сконцентрувала в собі найкращі риси сучасних
методик. Вона базується на принципах активізації можливостей особистості й колективу [4; 5; 6] та
змістово орієнтованого навчання (content-based approach) [7; 8; 9; 10].
Виникнення ідеї навчання, що базується на розв’язуванні проблем і створенні власних проектів,
повязане з іменем американського педагога і філософа-прагматика J. Dewey [11], який підкреслював
переваги навчального процесу, пов’язаного з реальним світом і конкретними речами, та відстоював
необхідність передачі студентам деяких функцій контролю за процесом навчання.
Модульно-проектній технології навчання притаманні такі риси:
1. Проектна методика характеризується високою комунікативністю, передбачає активне
залучення студентів до реальної фахово-орієнтованої діяльності.
2. Робота з проектом концентрується навколо особистісно значущої професійно орієнтованої
тематики, яка викликає інтерес студентів.
3. Студент стає центром навчання під час виконання творчих проектів, на нього значною
мірою перекладається відповідальність за прогрес у навчанні. Викладач продовжує відігравати
провідну роль, пропонуючи студентам консультативну допомогу, коригуючи й спрямовуючи
процес роботи в належному напрямку.
4. Робота з виконання проекту є переважно колективною формою роботи, що ґрунтується на
взаємодопомозі, а не на конкуренції студентів між собою. Кожному студенту надається
можливість вибору форм роботи: індивідуально або у складі малої групи.
Кульмінацією роботи з виконання проекту є презентація визначеного заздалегідь кінцевого
продукту (форма його обговорюється студентами та обирається ними). Цінність проекту полягає не
стільки в якості кінцевого продукту, скільки в самому процесі роботи з його виконання.
Отже, перевагами проектної методики навчання, як зазначають деякі дослідники є: а) забезпечення
студентів безпосередньою можливостю творчо застосовувати набуті знання; б) забезпечення
мотивації студентів завдяки тому, що завдання, які пропонуються, мають для них особистісне
значення; в) забезпечення можливості оволодіння когнітивними уміннями вищого рівня;
г) можливість опановувати навички й уміння безпосередньо в процесі самої діяльності, контролюючи
її результативність самостійно; д) автономія студентів у процесі виконання діяльності та їх власна
відповідальність за результат роботи [12]. Однак, ця технологія не передбачає рейтингового контролю
навчання, що на нашу думку є доцільним у вищих закладах освіти, оскільки він привчає студентів до
систематичної роботи, дисциплінує, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності
та мотивації навчально-пізнавальної та професійної діяльності.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України з 2003-2004 навчального року у вищих
навчальних закладах проводиться педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу [13].
Нагромадження системи кредитів дозволяє кожній людині ефективно працювати в межах
концепції "навчання впродовж життя", сприятиме її саморозвитку, самовдосконаленню й
утвердженню як професіонала. Отже, кредитно-модульна система організації навчального процесу
підготовки фахівців відкриває нові можливості в системі вищої економічної школи. Вона сприяє
створенню умов для самореалізації особистості як економічно активного члена суспільства,
задовольняє потреби держави в кваліфікованих спеціалістах економічного профілю; надає
можливість виховувати в майбутніх фахівців цілісне соціально-економічне світосприйняття й
сучасний науковий світогляд.
Запровадженню кредитно-модульної системи сприяють такі чинники навчання: мотивація
навчання (1), потреба в навчанні (2), вміння вчитися (3), працездатність у навчанні (4), об’єм
навчальної діяльності (5), регулярність і систематичність навчання (6), активність студентів у
навчанні (7), стимулювання навчання (8), управління навчанням (9), застосування знань на практиці
(10), вид і характер навчальної діяльності (11), рівень навчальної підготовки (12), періодичність
контролю й перевірки знань (13), обсяг і характер самонавчання (14), форми викладу навчального
матеріалу (15), тип і структура навчального заняття (16), психологічні умови навчання (17), засоби
навчання (18), установка на продуктивність (19), стиль відносин між викладачем і студентами (20)
[14].
Модульно-тьюторське навчання, як автономний напрямок у модульному навчанні, виникло в
останній чверті XX століття. Положення про цю систему були теоретично розроблені й практично
впроваджені в кінці 80-х – на початку 90-х рр. XX ст. кафедрою соціальної роботи та педагогіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керівник наукового проекту –
професор А. Алексюк). Формування цього проекту стимулювалося недоліками традиційної лекційносемінарської системи навчання у вищій школі.
Характерною рисою модульно-тьюторського навчання є ефективність засвоєння матеріалу в
діяльності, яке збуджується активною участю тих, хто навчається. Таким чином, ставиться акцент на
суб’єкт-суб’єктних взаємовідносинах. Модульно-тьюторське навчання об’єктивно має створювати
умови для активної пізнавальної діяльності, замінюючи "пасивне читання тексту" або "слухання
голосу викладача" активним керівництвом навчальним процесом з боку того, хто навчається, а також
з боку викладача. Оскільки акцент кожного разу робиться на самостійну, індивідуальну роботу
студента в межах модуля, узагальнюючі заняття вимагають від педагога мінімуму зусиль, і тому
ефективність модульно-тьюторського навчання не залежить від того, яка кількість тих, хто
навчається, буде брати участь у заняттях. Обов’язковою умовою ефективності цієї системи є
зацікавленість у навчанні, бажання вчитися, взаєморозуміння обох сторін. До того ж, абсолютизоване
трактування самостійності знижує значення використання різних активізуючих методів навчання.
Істотною рисою модульного навчання Б. Гольдшмідт та М. Гольдшмідт називають роль педагога [15].
Вочевидь, така загроза зникає, якщо на модульно-тьюторське навчання дивитися як на процес
суб’єкт-суб’єктної взаємодії тих, хто навчається, і педагога.
Отже, важливою рисою модульно-тьюторського навчання є характер взаємодії тих, хто бере
участь у педагогічному процесі. Тільки разом вони зможуть проаналізувати складні питання, взаємно
перевіряючи засвоєні знання.
Вищезазначені інноваційні технологіїї навчання мають ряд переваг. Однак, на нашу думку, високу
ефективність навчання забезпечує органічне поєднання модульного навчання з рейтинговим
оцінюванням знань та умінь студентів. Модульно-рейтингове навчання є ефективною прикладною
технологією, яка грунтується на системі принципів: діагностичної цілеспрямованості, науковості,
оптимальності, завершеності, свідомого вибору власної траєкторії навчання, об’єктивності
оцінювання, вимірюваності результатів.
Модульно-рейтингова система навчання розглядалася в працях А. Алексюка, П. Юцявічене,
Л. Романишиної, І. Богданової, В. Беспалько. Учені вважають, що навчальний процес повинен бути
організований так, щоб студент справді був суб’єктом учіння, без примусу прагнув до
систематичного, активного, самостійного оволодіння знаннями. При цьому студент повинен
оцінювати свій рівень підготовки, самостійно вибирати теми й визначати рівень засвоєння знань (не
нижче певного мінімуму), відчувати позитивні емоції в процесі учіння. Суттєво цьому сприяє
рейтингова система контролю знань, навичок і вмінь студентів у процесі військової підготовки.
Саме рейтингова система, як нова технологія навчання, створює передумови для придбання
глибоких, стійких і міцних знань, навичок та вмінь самостійної творчості для більш повного
розкриття себе як особистості.
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Технологія модульно-рейтингового навчання базується на мобільній модульній побудові змісту
освіти, творчій персоналізованій самостійній навчально-пізнавальній діяльності викладачів і
студентів як її суб’єктів, оновленому і збагаченому рейтинговому контролі знань, співробітництві та
співтворчості всіх учасників навчально-виховного процесу. Активність, самостійність, мобільність,
конкурентноздатність, творчість та ініціатива студента, його прагнення до самореалізації –
перспективні якості студента, якіформуються під час навчання, заснованому на модульнорейтинговому навчанні.
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Иванцова О.П. Модульная система организации учебного процесса и её разновидности.
Перспективы в решении задач качественного повышения успеваемости студентов имеет модульная
система организации учебного процесса. В статье рассматриваются разновидности данной
инновационной системы: модульно-развивающая, модульно- кредитная, модульно-проектная и
модульно-рейтинговая. Представлена наиболее подходящая система для обучения студентов
экономических специальностей в колледже.
Ivantsova O.P. Module system of educational process organization and its varieties.
Module system of educational process organization had its prospects in the decision of tasks of students’
progress quality increase. The varieties of this innovative system are examined in the article: moduledeveloping, module-credit, module-project and module-rating. The most suitable system for teaching the
students of economic specialities at college is presented.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
У статті розглядається використання модульно-рейтингової системи в школі на уроках фізики. У
першій частині статті аналізуються недоліки традиційної для шкіл класно-урочної системи
навчання. У другій частині статті містяться загальні відомості про модульно-рейтингову систему
та рекомендації щодо її впровадження на уроках фізики.
Реформування шкільної освіти передбачає демократизацію школи й гуманізацію навчання в ній,
формування здатності особистості самореалізуватися в нових економічних та суспільно-політичних
умовах. Широка профільна та рівнева диференціація повинні забезпечити найбільш сприятливі умови
для індивідуалізації навчання, стати одним із вирішальних напрямків гуманізації [1]. Класно-урочна
(традиційна) система навчання не спроможна повною мірою забезпечити гнучкість, динамічність,
дійовість знань, диференціацію змісту освіти й через неї розкриття індивідуальних можливостей учня.
Здібні й обдаровані учні, в класах з поглибленим вивченням природничих наук, втрачають інтерес
до предмету, якщо на кожному уроці вивчається невелика частина матеріалу й розв'язуються задачі з
використанням щойно вивченого правила чи формули. При традиційній організації навчальної
діяльності роль учителя інформативно-контролююча, а учень у більшості випадків виступає в ролі
пасивного відтворювача знань. Класична структура уроку така: перша частина уроку, найбільш цінна
(учні ще не втомилися, чекають нового), часто віддається контролю (опитування учнів,
прослуховування "вивченого"), а "гірша", друга частина уроку, коли клас уже втомився від нудного
для більшості учнів опитування, відводиться для вивчення нового матеріалу. Після емоційного
напруження й чекання під час опитування в першій частині уроку, настає природне розслаблення,
зниження уваги й активності в другій частині уроку. Результат – зниження ефективності навчання [2].
Тому урок, як основа класно-урочної системи навчання, потребував постійного вдосконалення, яке
йшло за рахунок лише введення нових методичних прийомів, урізноманітнення форм учбової
діяльності, методичного та технічного забезпечення. Але, як показала практика, сам урок, його
структура, потребували докорінних змін, перебудови. Тому саме життя спонукало педагогів до
використання таких форм занять як шкільна лекція, семінар, залік тощо, а також відмови від так
званого поточного контролю, який відображає тимчасові успіхи або невдачі учня й не стимулює до
свідомого та глибокого засвоєння знань. Поява методики Гузика, Юцявичене та інших є одним із
головних доказів того, що урочна система навчання потребує змін.
Потрібно здійснити кардинальний перехід від інформаційно-алгоритмічного методу викладання,
орієнтованого на репродукцію готових знань до діяльністного, спрямованого на розвиток
пізнавальних можливостей і творчих здібностей учнів.
Упровадження в навчально-виховний процес модульно-рейтингової системи навчання привело до
позитивних результатів як у навчанні, психічному розвитку учнів, так і у професійній діяльності
вчителя [3]. Учитель має подолати інерцію застарілого методичного мислення і відійти від правила:
"Всього потроху на кожному уроці".
Основою такого навчання є взаємопов’язані змістові модулі. Змістовий модуль – це логічнозавершений укрупнений блок інформації, який дає значну економію часу [4; 5]. Методичне
забезпечення модуля складається з пакету навчальних програм та програми дій для учня.
Програма дій включає:
- зміст модуля з визначеною дидактичною метою;
- перелік базових знань;
- модульну програму.
Модульна програма включає рейтингове оцінювання результатів засвоєння знань на семінарах,
заліках, лабораторних роботах, тощо. Учень чітко уявляє, за що і скільки він набиратиме балів при
вивченні даного модуля.
Це дає йому змогу планувати свою самостійну роботу, прогнозувати результати навчання та
ліквідувати прогалини в знаннях. По кількості набраних балів видно, які питання модуля потребують
доопрацювання. Для цього, під керівництвом вчителя, створюється індивідуальна навчальна
програма. Практика роботи показує, що рейтинг – основа саморегуляції й самодостатності такої
системи, її невід’ємна складова. При такій системі навчання учень включається в активну й
ефективну учбово-пізнавальну діяльність, працюючи по диференційованій за змістом і об’ємом
програмі. Система гарантує кожному учневі засвоєння базових знань і просування на більш високий
рівень навчання. Принципово змінюється роль учителя в учбовому процесі. Завдання учителя –
© Коваленко В.В., 2007
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мотивація процесу навчання, керівництво пізнавальною діяльністю учнів через модуль і безпосереднє
їх консультування. Учитель повинен навчати учнів учитися.
Пакет навчальних програм містить:
- календарний план по предмету розбитий на модулі;
- методичні розробки занять;
- диференційовані завдання для заліків із теорії та практики;
- диференційовані завдання для теоретичних семінарів і семінарів-практикумів та завдання для
групової роботи;
- індивідуальні навчальні програми для учнів, які набрали < 30 % балів під час вивчення
матеріалу модуля.
Весь учбовий матеріал поділяють на логічно завершені блоки − змістові модулі. Кожен змістовий
модуль включає до 16 занять, з них 40-45 % відведено на семінарські заняття, лабораторні роботи,
залік. Потрібно також визначити дидактичну мету кожного заняття, яка є складовою інтегрованої
дидактичної мети модуля.
Змістовий модуль включає:
- пізнавальний модуль (для вивчення основ науки);
- операційний модуль (для формування й розвитку способів дій).
Можна використовувати змішаний модуль (для формування і розвитку способів дій та вивчення
основ наук).
У класах із поглибленим вивченням фізики бажано використовувати пізнавальні та операційні
модулі, а в звичайних класах – змішані. Пізнавальний модуль передбачає використання таких форм
занять, як лекція, семінар, залік, а в процесі вивчення операційного модуля використовують практичне
заняття, семінар-практикум, лабораторна робота, домашня контрольна робота, залік.
Наприклад, учбовий матеріал 10-го класу з поглибленим вивченням фізики (175 годин на рік),
включає 11 змістових модулів, кожен із яких розрахований у середньому на 16 годин. Кожен
змістовий модуль, згідно з модульною програмою, включає рейтингове оцінювання (n0) результатів
засвоєння учнями знань на семінарах, заліках, лабораторних роботах тощо. Конструювання задач та
активність учня на теоретичних семінарах, семінарах-практикумах, практичних заняттях, виконання
додаткових завдань на заліках оцінюється додатковими балами, але їх кількість не повинна
перевищувати 10-12 % від рейтингу модуля. Оцінювання рівня знань учня здійснюється на основі
накопичувального рейтингу.
За 12-бальною системою оцінювання знань, підсумкова оцінка (Оц) визначається за формулою
адаптації:
n
Oц =
× 11 ,
n0
де n – кількість балів за модуль накопичена учнем,
n0 − кількість балів визначена за модульною програмою.
n
Якщо учень розв’язує задачі високого рівня, тоді формула має вигляд: Оц =
×12 .
n0
Це − проміжний контроль знань.
Учні, які набрали < 30 % балів, згідно з модульною програмою, працюють за індивідуальною
програмою по ліквідації прогалин у знаннях. Семестрове та річне оцінювання знань учня
здійснюється аналогічно, але у формулі адаптації n – це кількість балів накопичена учнем за семестр
(рік), а n0 – це сума балів визначена модульними програмами.
Якщо за одинадцять модульних програм заплановано n0=400 балів, а учень за рік накопичив 300
300
балів з урахуванням додаткових балів за активність, тоді оцінка учня: Оц =
× 12 = 9
400
Учень бачить свій результат і може його прогнозувати. Якщо він не набрав достатню кількість
балів при вивченні цього модуля, то може добрати бали при вивченні наступного модуля, працюючи
більш інтенсивно. Практика роботи показує, що рейтинг дуже стимулює роботу учня по засвоєнню
знань, адже отримати в кінці належний результат він може тільки за рахунок своєї праці.
Ця система дійсно самодостатня, саморегулююча. Пропуск заняття без поважних причин веде до
втрати шансу набрати бали. Учневі не дозволяється відпрацьовувати після уроків пропущені
семінарські та залікові заняття. Це не стосується дітей, які хворіли. Перед учнем стоїть вибір: або піти
на заняття й отримати бали, або їх "прогуляти". Якщо він свідомо пропустив заняття, то вже не може
претендувати на оцінку, яку він хоче.
Учитель надає всім учням однакові можливості, але вибір за учнем. Відповідальність за результат
навчання несе не тільки вчитель, а й учень. Ця система ліквідовує конфлікти між учнем і учителем,
дисциплінує учня, виховує в нього відповідальність за свою працю, учить самостійно виходити зі
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складних навчальних ситуацій, активізує його пізнавальну діяльність. Учень перестає бути пасивним
учасником процесу навчання.
Працюючи 12 років за цією системою, я переконалася в її високій ефективності. Модульна
система навчання більш гнучка, ніж класно-урочна. Щоб успішно працювати за цією системою,
потрібно добре володіти методикою проведення шкільної лекції, шкільного семінару, семінарупрактикуму тощо.
Під час проведення шкільної лекції необхідно врахувати деякі особливості. Методика проведення
лекцій у вузі перед студентами не може бути повністю перенесена в школу. Головна відмінність
шкільної лекції полягає в тому, що вчитель не тільки повідомляє нову інформацію, що в основному
буває на вузівських лекціях, але й забезпечує засвоєння її основного змісту на уроці. Для цього
потрібно скрупульозно вивчити й відібрати теоретичний, фактичний та ілюстративний матеріал для
лекції, виходячи з поставлених цілей. Необхідно продумати логіку викладення теоретичного
матеріалу і послідовність включення в лекцію фактів, експериментів, демонстрацій тощо. Важливо
вичленити головне в змісті лекції. Він як правило, охоплює матеріал декількох уроків, тому це дає
можливість економити час і використовувати його для формування учбових умінь на семінарських
заняттях [2].
Доцільним є використання структурно-логічних схем, обов’язковим є план лекції. Добре, якщо
структурно-логічна схема лекції та її план демонструють через кодоскоп або інтерактивний екран, а в
кожного учня є така ж копія. Це дає можливість учневі не тільки запам’ятовувати зміст лекції, її
логіку, економити час, але й використовувати це в процесі самопідготовки [2].
Хочеться застерегти учителів від прямого перенесення методики проведення вузівських семінарів
у школу.
Завдання вчителя на семінарських заняттях навчити учнів працювати самостійно з друкованою
літературою (підручником, періодикою і под.), таблицями, схемами, графіками, виробити уміння
аналізувати, узагальнювати, класифікувати. Навчаюча функція семінару повинна проявлятися
більшою мірою, ніж контролююча. Методика проведення шкільного семінару з груповою роботою
розроблена О.Г. Ярошенко [6].
Відмінність семінару від уроку полягає в орієнтації учнів на виявлення самостійності в навчальнопізнавальній діяльності. Семінар має трьохелементну структуру: коректуюча частина семінару;
навчаюча частина семінару; контролююча частина семінару. Можлива і двохелементна структура
семінару − без контролюючої частини. Застосування групової роботи істотно впливає на методику
підготовки та проведення семінарів. Під час групової роботи семінарські заняття не потребують
тривалої попередньої підготовки, тому учні не перевантажені домашнім завданням. Під час
упровадження групової роботи бажано здійснювати навчання за лекційно-семінарською системою [6].
Перед проведенням семінару учні поділяються на робочі групи. Можливі два варіанти
комплектування:
а) групи з різними навчальними можливостями (гетерогенні);
б) групи з однаковим рівнем навчальних можливостей (гомогенні).
Формування груп залежить від головної дидактичної мети щодо їх використання. Якщо ставиться
завдання досягти розуміння й засвоєння важливого теоретичного матеріалу, який є фундаментом для
вивчення наступних тем, то доцільно організувати роботу груп гетерогенного складу. Якщо ж
дидактична мета семінару полягає ув поглибленні та систематизації знань, то для її досягнення
ефективнішою буде робота гомогенних груп [6].
Під час групової роботи в класі виникає певний шум. Це своєрідна робоча обстановка, завдяки
якій учні з пасивних слухачів перетворюються в діяльних учасників власного процесу навчання.
У коректуючій частині семінару організатором актуалізації опорних знань виступає ученьконсультант. Учні відтворюють формулювання законів, правил, формул, з’ясовують фізичний зміст
явищ, процесів. Відповіді слухають усі члени групи і, в разі необхідності, доповнюють, виправляють
помилки.
У навчальній частині семінару-практикуму група під керівництвом учня-консультанта може
отримати консультацію вчителя або скористатися карткою контролю. Картка контролю включає
покрокове розв’язання задачі. Якщо, розв’язуючи задачу, група вичерпала всі можливості або
допустила помилку, то вона може звірити свій розв’язок з розв’язком на картці, виправити помилки
або побачити наступний крок. Картка контролю полегшує консультативну роботу вчителя, економить
час. Активна робота в навчальній частині семінару забезпечується наявністю контролюючої частини,
де відбувається оцінювання знань кожного учня (переважно у формі індивідуальних письмових
завдань).
Буває і так, що за час, відведений на коректуючу і навчаючу частини семінару, учні не встигають
належним чином засвоїти матеріал. У такому випадку не проводиться контролююча частина
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семінару. Головне завдання – максимально використати можливості заняття для розуміння й
засвоєння матеріалу всіма учнями. Це семінар з двохелементною структурою.
Практика проведення теоретичних семінарів показує, що після опрацювання учбового матеріалу в
групах, потрібен ще фронтальний розбір проблемних теоретичних положень та творчих завдань.
При обговоренні складних питань використовуються інтерактивні методики: "коло ідей",
"мозковий штурм", "аукціон".
Наприклад, проблемне питання (лот) основних теоретичних положень виставляється на аукціон.
Нехай початкова "ціна" 2 бали. Завдання учня-захисника не втратити ці 2 бали. Учні класу є
опонентами. Вони задають питання захиснику по ходу пояснення. Якщо учень-захисник не може
відповісти на задане запитання, то відповідає опонент і 0,5 бала переходить до опонента. Буває і так,
що захисник втрачає 1-1,5 бали. Бажання отримати додаткові бали досить велике і опонентів
вистачає, тому в класі іде жваве обговорення проблеми, яка виникла в навчаючій частині. Аналогічно
іде захист завдань творчого плану. Ці бали є додатковими, оскільки основні бали рейтингу семінару
визначені контролюючою частиною семінару.
Учитель може перейти на модульно-рейтингову систему навчання лише тоді, коли оволодіє
методикою проведення лекцій, семінарів, заліків.
Аналізуючи структуру модульно-рейтингової системи навчання можна говорити про суб’єкт –
суб’єктне навчання, активізацію пізнавальної діяльності учня, тобто перехід від пасивного навчання
до активного, свідомого, оскільки основна роль на більшості занять належить учневі.
Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити певні труднощі у використанні цієї технології.
Осмислення та оволодіння учителем теорією та технологією модульного навчання не може
підвищити ефективність навчання, якщо недостатнє або відсутнє програмово-методичне забезпечення
навчального предмету у відповідності до такої технології [3]. Відзначимо і те, що ця система потребує
більш глибоких психологічних досліджень реакції учнів із підвищеним інтелектуальним розвитком та
учнів із віковою нормою і вдосконалення на їх основі.
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Коваленко В.В. Модульно-рейтинговая система обучения физики.
В статье рассматривается применение модульно-рейтинговой системы в школе на уроках физики. В
первой части анализируются недостатки традиционной для школ классно-урочной системы
обучения. Во второй части статьи представлены общие сведения о модульно рейтинговой системе
и даются рекомендации по её внедрению на уроках физики.
Kovalenko V.V. Module-rated system in physics teaching.
The main topic of the article is module-rated system using on school physics lessons. The first part of the
article contains analysis of traditional school lesson system weakness. The second part of the article includes
common information about module-rated system and recommendations to its application on the school
physics lessons.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ УРОКІВ ГЕОМЕТРІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються роль та місце геометричних знань у початковій дизайн-освіті школярів.
Подано практичний досвід організації початкової дизайн-освіти на уроках геометрії в 7-9 класах.
Учнями розроблялися дизайн-проекти, які були пов’язані з використанням на практиці "золотого
перерізу". Це дає змогу учням старших класів пов’язувати свої теоретичні знання з практикою в
подальшому житті.
Як зазначено в "Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), одним із
стратегічних завдань реформування загальної середньої освіти є органічне поєднання навчання й
виховання з метою забезпечення художньо-естетичного розвитку дитини [1: 47], що, в свою чергу, є
важливою складовою гармонійного розвитку особистості. Художньо-естетичне виховання
безпосередньо спрямоване на формування здатності сприймати й перетворювати дійсність за
законами краси в усіх сферах діяльності людини. Одним із сучасних його напрямків є початкова
дизайн-освіта школярів.
Дизайн – художньо-технічна діяльність із розробки промислових виробів з високими споживчими
властивостями й естетичними якостями, з формування гармонійного предметного середовища
житлової, виробничої та соціально-культурної сфер [2: 60].
Аналіз навчальних програм з різних предметів виявляє в них значні можливості для формування
початкових знань учнів з основ дизайну. Проте підготовка сучасного дизайнера неможлива також без
ґрунтовних математичних знань. Разом з курсом інформатики математика утворює фундамент для
опанування системами комп’ютеризованого проектування, а вивчення геометрії можна вважати
дизайнерською пропедевтикою. Зокрема вивчення в курсі геометрії 8-9 класів геометричних
перетворень фігур [3: 29, 35, 117] може стати базою для формування уявлень учнів про правила та
прийоми композиції.
Відомо, що одним із способів досягнення рівноваги в композиції є симетрія. Німецький математик
Г. Вейль зазначав, що "симетрія … є ідеєю, за допомогою якої людина упродовж століть
намагається пояснити і створити порядок, красу та досконалість" [4: 304]. Симетричну побудову
картин використовували художники різних епох. Симетричними були старовинні мозаїки.
Симетрія визначає певний порядок, математичну закономірність розташування елементів один
відносно одного на площині, дозволяє досягнути враження спокою, величі, особливої урочистості та
значущості події тй базується на реальній дійсності (симетрично побудовані фігура людини, метелик,
сніжинка тощо).
Однакові малюнки, які періодично повторюються на тканинах, шпалерах, вишивках, можна
вважати виконаними за допомогою паралельних перенесень. Те саме можна сказати про однакові
поверхні багатоповерхового будинку, секції огорожі, паркетини підлоги, плити на аеродромах,
майданах тощо [5: 115].
Із метою формування уявлення учнів про види геометричних перетворень можна використовувати
такі практичні завдання:
1. Виріжте з паперу шаблон якої-небудь фігури. Користуючись ним, побудуйте кілька фігур, які
можна одержати паралельним перенесенням цієї фігури [5: 118].
2. Виріжте з паперу дві рівні фігури й розмістіть їх на столі так, щоб одну з них можна було
відобразити на другу за допомогою
а) паралельного перенесення;
б) симетрії відносно точки;
в) повороту на кут 90° [5: 126].
3. Виріжте з паперу дві рівні фігури й розмістіть їх на столі так, щоб вони стали симетричними
відносно деякої прямої. Скількома способами це можна зробити? [5: 130].
Цікавим та корисним для школярів буде завдання виконати лінійний (бордюр) та плоский
орнаменти, використавши даний вчителем трафарет. Учням, що виявляють творчі здібності, можна
запропонувати створити свій власний орнамент для оздоблення.
В усі часи й епохи однією із безсумнівних умов, однією із основних ознак у визначенні краси було
і є поняття пропорційності. Пропорції є одним із основних і найбільш універсальних засобів
композиції. Створені різноманітні системи порціонування або розмірної гармонізації. В основі всіх
цих систем, тих чи інших співвідношень лежать відповідні математичні або геометричні
закономірності, відношення простих або ірраціональних чисел [6: 65].
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Найбільше застосування в дизайні має пропорція золотого перерізу, яка, як зазначав німецький
астроном і математик Й. Кеплер, є одним із скарбів геометрії [4: 72]. Поділ відрізка в середньому і
крайньому положенні широко використовували в архітектурі і скульптурі античного світу, доби
Відродження та новітніх часів.
Програма з геометрії не передбачає обов’язкового вивчення "золотого перерізу" на уроках. Проте,
на мою думку, враховуючи значення цього матеріалу для реалізації принципу інтеграції знань,
бажано відшукати час на його вивчення.
Пропоную ще одну ефективну форму організації роботи учнів на уроці. Це включення учнів у
проектну діяльність, заключним етапом якої є урок-конференція. Мета такого проекту: ознайомити
учнів із поняттям "золотого перерізу", розкрити його математичний і естетичний зміст, показати
можливість використання математичних знань у процесі розв’язування прикладних задач, сприяти
підтриманню позитивної мотивації вивчення математики, формуванню навичок розумової праці,
виробленню прийомів колективної роботи.
Наведемо приклад із практики роботи.
Проект реалізовувався протягом 2 тижнів. Учні об’єдналися у 5 груп за інтересами та
досліджували використання "золотого перерізу" в живописі, архітектурі, музиці, природі та дизайні.
Учні з’ясували, що вчення про золотий переріз спочатку розвивалося на геометричній основі: для
побудови правильних десяти- і п’ятикутників, пентаграми, правильних додекаедра і ікосаедра. Проте
з часом він знайшов широке використання і в архітектурі, скульптурі, живописі. Сьогодні "золотий
переріз" застосовується в таких, здавалося б, далеких від математики галузях людського знання, як
музика, теорія віршування, картографія тощо.
Широке застосування золотий переріз знайшов і в дизайні, що має об’єктивне пояснення. Людина
черпає свої відчуття, формує свою уяву й судження під впливом оточуючого середовища; і ті
відношення, і математичні закономірності, які постійно спостерігає, підсвідомо відображає в своїй
творчості. Відтворивши експеримент Г. Фехнера з метою перевірки змін уявлення про красу сьогодні
порівняно з ХІХ сторіччям, учні переконалися, що, як і раніше, із прямокутників різної форми
найбільш привабливим для людини є прямокутник золотого перерізу. Учні з’ясували, що цей факт
має фізіологічне пояснення: кривизни акомодуючого кришталика та нашого ока відносяться як 3 : 5,
що відповідає золотому перерізу. Внаслідок цього такої форми надають спеціально багатьом
предметам: поштовим листівкам, маркам, картинам, книжкам, вхідним білетам, шкатулкам, плиткам
шоколаду тощо.
Розрізаючи поштову картку, учні переконалися також у тому, що, відрізавши від такого
прямокутника квадрат, побудований на меншій стороні прямокутника, дістанемо прямокутник,
подібний до початкового. Відрізавши від прямокутника, що залишився, аналогічним способом
квадрат, знову дістанемо прямокутник золотого перерізу, і так без кінця. А діагоналі першого і
другого прямокутників перетнуться в точці, що належатиме всім одержуваним "золотим
прямокутникам".
Якщо навпаки, на більших сторонах прямокутника золотого перерізу будувати послідовно
квадрати, то кожного разу знову матимемо прямокутник, подібний до початкового.
Цікавим виявився і той факт, що більшість людей, яким було запропоновано провести на папері
лінію обрію, проводили її, інтуїтивно дотримуючись відношення золотого перерізу, вважаючи саме
такий поділ гармонійним. Відомо, що пропорції золотого перерізу використовуються також і у
співвідношеннях між іншими елементами рисунків. Звідси можна зробити висновок, що коли
необхідно розбити на дві частини квітник (наприклад, одну смугу засіяти травою, а другу – квітами),
то не слід ці смуги робити однакової ширини. Краще сприйматиметься, якщо цей поділ буде
виконано у відношенні золотого перерізу. Це ж відношення допоможе досягти приємного зорового
враження під час фарбування стіни в два кольори.
Учні дізналися також, що славетні італійські майстри смичкових інструментів Н. Аматі й
А. Страдиварі свідомо застосовували пропорцію золотого перерізу, щоб надати своїм виробам
привабливого зовнішнього вигляду.
Цікаво, що відношення золотого перерізу спостерігається також і в багатьох предметах побуту та
інструментах (ложки, виделки, ножі, ножиці, викрутки, плоскогубці тощо). Використовують золотий
переріз і в процесі виготовлення ювелірних прикрас.
Пропорції "золотого перерізу" набули поширення й у техніці (автомобілі, верстати, деталі,
аналогові мікропроцесори тощо).
Як підсумок роботи над темою проекту група дизайнерів запропонувала власні ескізні замальовки
предметів, які виконані з урахуванням золотого перерізу.
Безумовно, наведені приклади не вичерпують усіх можливостей використання математики в
початковій дизайн-освіті школярів. Впевнені, що досвід і творча фантазія підкажуть учителю можливі
шляхи реалізації цього завдання для забезпечення повноцінного естетичного виховання школярів.
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Кондратюк Г.А. Роль и место уроков геометрии в начальном дизайн-образовании школьников.
В статье рассматривается вопрос о роли и месте геометрических знаний в начальном дизайнобразовании школьников. Представлен практический опыт организации начального дизайнобразования на уроках геометрии в 7-9 классах. Учениками разрабатывались дизайн-проэкты,
которые были связаны с использованием на практике "золотого деления". Это даёт возможность
ученикам старших классов использовать свои теоретические знания на практике.
Kondratyuk G.O. The role and the place of geometry lessons in primary design education.
The article considers the role and the place of geometry knowledge in the pupils primary design education.
Experimental data on primary design education implementation at the geometry lessons in the 7-9th forms
are given. The pupils worked out design projects using the rule of "golden ratio". This task helps senior
pupils to use their theoretic knowledge in practice.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (1781 – 1840 РР.)
У статті розглядаються історико-соціальні особливості становлення медичної системи
забезпечення Волинської губернії, аналізується процес створення медичних установ різного рівня та
їх кадрове забезпечення.
У сучасний період демократичних реформувань і державного оновлення особливої ваги набирає
національне відродження України, яке потребує оптимізації та вдосконалення народної освіти,
відповідного виховання підростаючого покоління. Успішне розв’язання цього фундаментального за
соціально-історичним значенням для держави завдання можливе через ґрунтовне дослідження
вітчизняних педагогічних тенденцій, творчого досвіду минулого й використання у сучасній практиці
загальної та професійної освіти, зокрема й медичної.
Зазначимо, що загальні проблеми розвитку освіти в Україні досліджують Л. Березовська,
С. Золотухіна, Г. Васянович, М. Левківський, В. Обозний, Н. Ничкало, Н. Побірченко, Н. Сейко,
О. Сухомлинська, Г. Троцько та ін.
Доречно відзначити, що загальні проблеми розвитку освіти на Волині розглядали В. Богданов,
О. Борейко, П. Волобуїв, В. Геренович, К. Дубняк, Л. Миловидів, П. Мостовий, О. Музиченко,
А. Поляков, Г. Пустовіт, С. Рудницький, П. Тутковський, а також сучасні дослідники М. Антонець,
В. Корнєв, Т. Самоплавська, С. Філоненко, С. Коляденко та ін.
На сьогодні найбільш повно досліджено процес становлення медичної освіти на Слобожанщині,
Буковині, Київщині та Прикарпатті. Проте, доводиться констатувати, що лише окремі аспекти
становлення медичної освіти знайшли своє відображення у працях Н. Рудницького та С. Пультера.
Метою цієї публікації є виявлення провідних тенденцій становлення медичної освіти на Волині,
зокрема в м. Житомирі (1781-1804 рр.).
Найдавніші відомості про організацію медичної справи на Україні сягають ще часів Київської
Русі. При церквах та монастирях, які стають із прийняттям християнства осередками збереження й
розвитку культурної спадщини, ще в Х-ХІ століттях утворюються "притулки" для сиріт,
мандрівників, інвалідів та хворих. Тоді вважалося, що священики молитвами "очищали душу" й у
такий спосіб полегшували тілесні страждання прихожан. Хворі зверталися за допомогою також до
"ліковців" (лікарів-емпіриків) в особі костоправів, цирульників, бабок-повитух та "зелійників"
(знавців лікувальних властивостей трав).
Практичне вирішення питань медичного обслуговування населення в Малоросії, а звідси –
підготовка відповідних спеціалістів, пройшло в руслі політико-орієнтованої трансформації.
Починаючи з 1781 р. вводиться загальноімперська система управління (українська старшина).
Поміщики набули рівних прав з російським дворянством, проте українське селянство, особливо за
часів царювання Катерини II, тотально покріпачувалося. За реформою в кожній губернії створювався
Приказ громадського опікування, в обов’язки якого входило облаштування й утримання лікарень,
притулків для сиріт та інвалідів. Зазначимо, що державні асигнування на цю справу були мізерними,
та ще й до цього бракувало фахівців.
На Лівобережній частині України згідно з рішенням Сенату Російської імперії (1737 р.) було
призначено 13 українських полків лікарів. Правобережна Україна в ті часи перебувала в складі Речі
Посполитої. Міськими лікарями на Правобережжі переважно були полкові лікарі у відставці. З
1797 р. у губерніях Південнозахідного Малоросійського краю запроваджуються лікарські управи.
Саме до них увійшли представники з медичною освітою, котрі підпорядковувалися загальній
губернській адміністрації (склад лікарської управи був наступним: лікар-інспектор, лікар-оператор,
лікар-акушер і канцелярист). Можна стверджувати, що власне з цього часу й запроваджуються
початки професійної медицини в Україні.
Також з цього часу в кожному повіті, зокрема й на Волині (1802 р.), вводилися посади повітового
лікаря, старшого й молодшого учнів та повитухи (всі вони перебували на державному утриманні). В
обов'язки повітових лікарів входила організація боротьби з "пошесними" хворобами серед людей та
свійських тварин, надання в разі потреби термінової лікарської допомоги людям, обстеження судово© Круковська І.М., 2007
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медичних випадків, заготівля лікарських рослин, які вирощувалися на приміських аптекарських
городах.
Державні органи Волині (що перейшла у володіння Росії після другого й третього поділів Польщі
(1793-1795 рр.) розробляли структуру медичного обслуговування населення ще з часів наказу Петра І
про Лікарські губернські управи. Згідно з державними документами (1797 р.) Управи були частиною
адміністративного апарату й складалися з лікаря-інспектора, оператора, акушера. У повітах
запроваджувалися посади повітових лікарів і повитух [1: 180]. Зокрема, на Волині (одній з найбільш
відсталих губерній імперії) у 1867 р. для обслуговування трьох мільйонів "державних селян" було 2
лікарі, 31 фельдшер та 5 повитух; лікарень не було, ліків катастрофічно не вистачало [2: 71].
Згодом лікарська справа перейшла у відання Міністерства внутрішніх справ. Однак,
запровадження земської медицини в регіоні (1904 р.), яка змінила приказну, суттєво не покращило
ситуації з медичним обслуговуванням населення [2: 55].
Не кращою була ситуація з освітою медперсоналу на Волині. Система охорони здоров’я
населення, як і народної освіти, в регіоні продовжувала діяти за попередніми принципами, тобто за
зразком австрійських закладів. До початку 30-х років у сфері освіти відбувалася боротьба за вплив
між російськими та польськими можновладцями та релігійними консисторіями, яка в середині 60-х
років ХІХ ст. завершилася таки русифікацією волинського шкільництва [3: 107].
За часів перебування Житомира в складі Литовського Князівства (1362-1569 рр.) не існувало
органу керівництва охороною здоров’я. Населення здебільшого зверталося до знахарів, методи
"лікування" в основному зводилися до нашіптування та замовляння. Не сталося змін на краще й після
Люблінської унії (1569 р.) за якою Литва об’єдналася з Польщею в одну державу – Річ Посполиту.
Волинь фактично була загарбана польськими феодалами, а Житомир відійшов у довічне
користування польських магнатів. Після Брестської церковної унії (1596 р.), коли на українських
землях, в тому числі й на Волині, інтенсивно насаджувався католицизм, у Житомирі було засновано
жіночий католицький монастир, а при ньому відкрито шпиталь сестер милосердя (1776 р.). Він
розміщувався на території монастиря, на крутому схилі Тетерева, що мав назву Дівоче Поле. У
невеличкому будинку одну з кімнат відвели для притулку для дітей-сиріт, другу обладнали як палату,
в якій надавалася нескладна медична допомога хворим. Це був перший медичний лікувальний заклад,
що виник у Житомирі на громадських засадах.
Після Переяславської ради (1654 р.) медицина на Україні підпорядковувалася Петербурзькому
Аптекарському приказу (з 1707 р. Аптекарська канцелярія, а з 1718 р. – Медична канцелярія).
Розпорядження центральних медичних органів поширювалися й на територію Лівобережної України,
їм було надано право відкривати приватні "вільні аптеки", які замінювали собою "зелені ряди" на
ринках. У Житомирі таку аптеку вперше відкрив Я.Д. Вадзль (1709 рік). У 1715 році видано указ "Про
шпиталі", згідно з яким існуючі на той час лікувальні заклади були зобов’язані відкривати притулки
для "підкинутих" дітей. З 1737 р. згідно з указом Сенату "Про утримання в знатних містах за рахунок
місцевих магістратів (ратуш) спеціальних міських лікарів" в 15-ти містах Лівобережної України
вводилися ці штатні посади. Житомир, звичайно, в їх число тоді не ввійшов, оскільки перебував у
складі Польщі [4: 1-45].
У 1763 році було засновано Малоросійську Медичну колегію, а в губернських центрах
створювалися лікарняні управи при губернських правліннях. У їх відання передавалися благодійні й
медичні установи, а в окремих містах – і державні лікарні. У 1787 році в Києві було відкрито першу
на Україні державну міську лікарню для лікування від "прилипкових хвороб", а біля НовгородаСіверського (Чернігівська область) при Москаківському монастирі– державну божевільню для
лікування психічно хворих. До складу губернської лікарняної управи входили голова в особі
губернатора та чотири призначені ним особи, одним з яких був штабс-лікар (з 1854 року – інспектор).
Лікарняна управа надавала медичну допомогу працівникам колегії та губернського управління,
організовувала обстеження, вакцинацію населення в разі виникнення масових епідемій, вела облік і
розподіл медпрацівників у повітах, забезпечувала населення ліками переважно вітчизняного
виробництва.
Обмежені можливості лікарняних управ викликали потребу в створенні окремих постійно діючих
органів керівництва медичними справами. Для організації й утримання лікарень, притулків для
інвалідів та сиріт у 1775 році в кожній губернії були засновані "Прикази громадського опікування". У
1871 році вони переводилися на державне утримання. При них лікарні не мали адміністративних
прав. Питаннями охорони здоров’я відала губернська адміністрація через поліцейський апарат.
Безпосередня медична допомога населенню не надавалася. Тому воно зверталося переважно до
целуриків (цирульників), які тоді прирівнювалися до середнього медичного персоналу. Освіту вони
здобували шляхом індивідуального навчання в спеціальних цехах (школах) цирульників Києва,
122

І.М. Круковська. Соціально-економічні та політичні передумови становлення медичної освіти
на Волині (1781-840 рр.)

Луцька, Львова, Кам’янця та Ніжина. У 1782 році при адміністраціях губернських і повітових міст в
штатний розпис було введено посади доктора медицини, лікаря та двох помічників. Такою була
структура медичного обслуговування на Лівобережній Україні.
Лише після другого поділу Польщі (1793 р.), коли Житомир відійшов до Лівобережної України,
тут було започатковано органи державного управління в справі організації та надання медичної
допомоги населенню. Подальше становлення медичної справи на Волині здійснювалося за зразком
Лівобережної України на основі загальноросійських положень. У Житомирі лікарська управа була
створена в 1793 році. До її складу входили лікарняний інспектор, лікар-оператор, лікар-акушер. Вони
надавали медичну допомогу людям і тваринам, заготовляли лікарські трави, виявляли вогнища
інфекційних захворювань, здійснювали контроль за санітарним станом населених пунктів тощо.
Пізніше, в 1795 році, тут було засновано губернський Приказ громадського опікування, до складу
якого ввійшли губернський предводитель дворянства, міський голова, старший поліцейський
наглядач, лікарняний інспектор, його заступник і фельдшер. Вони опікувалися будівництвом та
утриманням лікарень, будинків для божевільних, сиріт, училищ для дітей службовців, фельдшерських
шкіл та медичних будинків-ізоляторів для правопорушників. Того ж року при Житомирському
шпиталі сестер милосердя на громадських засадах увводилася посада старшого лікаря, яку обіймав
штабс-лікар щойно заснованого військового госпіталю (1795 р.). Упродовж 1795-1825 років штабслікар водночас суміщав і посаду старшого лікаря шпиталю сестер милосердя. На початку XIX
століття при шпиталі було відкрито будинок для престарілих, де утримували переважно психічно
хворих.
З утворенням Волинської губернії існуючий у Житомирі шпиталь сестер милосердя перейшов на
державне утримання. За наказом Павла І (від 18 листопада 1797 року) йому до 1827 року виділялося
щороку 1200 карбованців. Певні кошти на лікування хворих надавало й керівництво католицького
монастиря. Вони йшли переважно на утримання престарілих, божевільних, хронічно хворих, калік.
Для шаріток, які доглядали хворих, католицький монастир побудував кілька житлових будинків по
вул. В. Бердичівській. Згодом цей район став найбільш заселеним. Тут розмістилися кращі крамниці,
майстерні, громадські та навчальні заклади тощо. Пізніше такі шпиталі почали засновуватися й у
повітах Волинської губернії. На початку XIX століття Житомирський шпиталь виступав
координуючим центром 34-х подібних медичних закладів. У 1826 році лише в Житомирському,
Бердичівському та Луцькому шпиталях уже перебувало 107 хворих та 130 дітей-сиріт, яких опікували
123 шарітки, 16 дівиць навчалися милосердній справі. На їх утримання Луцько-Житомирська
римсько-католицька духовна консисторія виділила 450 карбованців сріблом.
Дещо поліпшилася справа управління медичними закладами, коли Колегії, як вищі урядові
установи, було замінено на Міністерства (1802 р.). Прикази громадського опікування були передані в
підпорядкування новоствореного Міністерства внутрішніх справ. У 1804 році в губерніях були
засновані відповідні департаменти. Ця реорганізація збігалася з наданням Житомиру статусу
Волинського губернського центру. Місцевому органу внутрішніх справ підпорядковувалися лікарська
управа та Приказ громадського опікування, який мав у своєму розпорядженні медичну канцелярію
при губернаторі. Як і подібні установи інших губерній, Волинська управа та Приказ самостійних
адміністративних прав не мали, а тому й не надавали населенню безпосередньої медичної допомоги.
На початку XIX століття в Житомирі створюється також Комітет боротьби з інфекційними
хворобами у складі губернського предводителя дворянства, міського голови, міського справника,
старшої в місті духовної особи, лікарняного інспектора та міського лікаря. Саме Управі, Приказу та
Комітету належить заслуга в будівництві в Житомирі стаціонарних корпусів губернської лікарні, яке
розпочалося в 1827 і було завершене в 1840 році.
Короткий аналіз історико-соціальних особливостей становлення медичної системи забезпечення
на Волині дозволяє зробити висновок, що справа ця була надто занедбаною, але вона поступово
набувала свого розвитку протягом ХХ століття. Вивчення провідних тенденцій становлення медичної
освіти на Волині потребує подальших пошуків та узагальнень.
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Круковская И.М. Социально-экономические и политические предпосылки становления
медицинского образования на Волыни.
В данной статье рассматриваются историко-социальные особенности становления медицинской
системы обеспечения Волынской губернии, анализируется процесс создания медицинских организаций
разных уровней, а также их кадровое обеспечение.
Krukovska I. M. Social, Economical and Political Aspects of Medical Education Development in Volyn
Province.
The historical and social features of medical ensuring system formation in Volyn province are examined in
the article, the process of creation of medical establishments of different level and their providing with staff
is analyzed.
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ІНТЕГРАЦІЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ТА ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглядаються деякі види роботи на уроках математики та трудового навчання, які
допомагають розвинути просторову уяву, творче мислення в молодших школярів, сприяють
розвитку їх інтелектуальних математичних здібностей, підвищують зацікавленість дітей у вивченні
математики, вчать порівнювати, аналізувати, співставляти, виділяти головне.
Сучасна система освіти має не лише давати дітям знання, а й сприяти розвитку творчого
мислення та інтелектуальних здібностей. Одне з основних завдань вчителя – навчити дітей міркувати,
грамотно обґрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення, не боятися задач з багатьма
варіантами розв’язку.
Психологи стверджують, що суттєвою ознакою сучасної молоді, що приходить зі школи, є майже
повна відсутність ініціативи, творчої уяви, здатності до діалектичного мислення та самостійного
вирішення складних життєвих питань.
Для того, щоб розв’язати цю проблему, необхідно допомогти дитині в розвитку її психічних
процесів, становленні психічних функцій. Психолог Л.С. Виготський підкреслював інтенсивний
розвиток інтелекту якраз в молодшому шкільному віці. Саме тому метою статті є показати як учителі
початкової ланки можуть організувати роботу з розвитку мислення, пам’яті, уваги, допитливості,
особливо просторового сприймання й уяви молодших школярів.
Ми намагаємося використовувати в своїй роботі багато різних вправ на розвиток просторової
уяви, логічного мислення, вчимо дітей аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне.
Розв’язанню цього завдання сприяє інтеграція деяких видів роботи на уроках математики,
трудового навчання, образотворчого мистецтва.
Завдання з серії "Уяви, що вийде" спрямовані на розвиток просторової уяви, властивості подумки
оперувати й передбачати наперед результати дій. Перші завдання ми виконуємо разом з учнями,
разом вчимо їх подумки "розгортати" серветку, аналізуємо їхні передбачення, слідкуємо за
помилками, радіємо успіхам[1: 36].

Якщо на перших етапах учень на справляється з завданням, то пропонуємо йому самому
розгорнути серветку й самостійно побачити, що з нею відбувається. За цими рухами уважно
слідкують й всі учні класу. На їхніх очах також відбувається перетворення складеної серветки у
розгортку.
Для того, щоб учні розуміли, що розрізи на розгорнутій серветці за своєю формою дзеркально
відображають один одного, серветку кожного разу "розгортаємо" повільно, концентруючи увагу на її
поступових перетвореннях.
Діти дуже полюбляють такі завдання. З часом все більше учнів правильно відразу бачать
відповідь, вміють передбачити вид розгортки, подумки відтворивши декілька розгортань.
А на уроках праці ми вчимо дітей самостійно робити такі серветки. Спочатку вчимо, як зі
звичайного аркуша паперу отримати квадрат. Потім вчимо тому, як правильно його скласти в чотири
рази, аналізуємо, де саме "центр" майбутньої серветки, які сторони будуть протилежними. Наступний
етап – це вирізання простих візерунків на окремих сторонах серветки. Але робимо це так: дівчата
вирізають півколо, овал чи іншу половинку фігури на одній стороні серветки, а хлопчики – на іншій.
Всі діти бачать різницю в завданні. Ставимо запитання: чи будуть серветки однакові, адже ми
вирізаємо однакові фігури тільки на різних сторонах? Відповіді отримуємо різні. Для того, щоб
розв’язати питання, ми маємо на уроках трудового навчання прекрасну нагоду це продемонструвати
наочно. Спочатку дівчатка розгортають свої серветки, а хлопчики спостерігають, а далі робимо
навпаки, і вже дівчата спостерігають за рухами хлопчиків. Саме головне на цьому етапі те, що діти на
власному досвіді бачать, що розрізи вони зроби наскрізь по всій серветці, і що, хоча вони зробили
одне вирізання, їх вийшло чотири, бо серветка також була зігнута в чотири рази.
© Лісневська О.С., 2007
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За аналогією пропонуємо й дітям самостійно скласти такі нескладні завдання. Діти люблять самі
відчувати себе в ролі вчителя, складають завдання й приносять їх у клас.
Такий вид роботи на уроках трудового навчання і математики сприяє розвитку просторової уяви,
вчить школярів самостійно подумки прораховувати наперед декілька операцій, порівнювати
отриманий результат з тим варіантом, який обрали самі. Власний мій досвід свідчить про те, що таку
роботу діти дуже люблять, охоче всі в неї включаються.
Інший вид роботи, який я практикую – це робота з геометричним конструктором "Танграм". Цей
конструктор ще називають "головоломкою з картону". Успішність засвоєння роботи з "Танграмом"
залежить від рівня сенсорного розвитку дітей. Школярі на уроках математики вже вивчили назви
геометричних фігур, їх властивості, ознаки. А на уроках трудового навчання ми вже також проводили
роботи, коли з геометричних фігур робили аплікацію нескладних предметів: вантажівки, сніговика
тощо.
Дітей завжди приваблюють завдання з цікавим і яскравим розв’язком: тільки що на столі лежали
різнокольорові геометричні фігури, а тепер з них утворилося кошеня, машинка, будиночок, дивоптах. Це не зовсім прості завдання. Треба набратися терпіння й добре попрацювати, щоб будиночок
вийшов справжнім, а кошеня було схоже на кошеня.
У завданнях на конструювання цікаве дуже вдало поєднується з корисним. Розв’язуючи їх, діти
вчаться розподіляти складні геометричні фігури на простіші, що є в розпорядженні, розвивається їхня
геометрична інтуїція [2:18].
Спочатку ми роздаємо дітям набори геометричного конструктора. Діти уважно розглядають
набори. Далі наступний етап – ознайомлення з правилами роботи:
ü
Фігури не повинні накладатись одна на одну;
ü
Під час роботи повинні бути використані всі фігури з набору.

Далі йде робота з конструювання. Діти готують набір фігурок, уважно розглядають зразки, на яких
за допомогою цифр позначено місце кожної фігури, а далі будують силуети.
З часом зразки ускладнюються, а потім на демонстраційному наборі "зникають" цифри й діти самі
повинні показати, яка фігурка де знаходиться в силуеті. Розв’язуючи такі завдання, діти не тільки
будують силуети, а й перетворюють їх на схеми з цифрами. Так, наочно видно результати їхнього
розв’язку. Паралельно з конструюванням "Танграм" діти розв’язують й інші завдання, близькі до
конструювання. Конструюючи за зразком, учні спочатку розділяють зразок на фігури набору, а потім
будують заданий силует. Мета протилежних завдань – розрізати фігуру так, як вимагає умова
завдання. І останній етап – творчий. Ми пропонуємо дітям самим придумати, сконструювати з набору
фігур силует й продемонструвати всім учням класу. Діти дуже люблять такі завдання, завжди охоче
включаються в роботу, з кожним разом їхні результати покращуються.
Покажемо ще один вид роботи, який допомагає розвинути в дітей просторову уяву. На уроках
трудового навчання я використовую роботу з сірниковими коробками. Діти приносять у клас
порожні коробочки, ми їх уважно розглядаємо: рахуємо кількість граней, які однакові за розмірами,
скільки всього має коробочка граней, чим відрізняється наша сірникова коробочка від прямокутника
чи квадрата.
Після детального розгляду ми обклеюємо коробочки кольоровим папером. Далі − різні форми
групової чи парної роботи (в залежності від мети уроку).
Можна запропонувати дітям (3-4) разом склеїти свої коробочки так, щоб отримати якийсь предмет
з оточуючого середовища (диван, машинку, шафу). Робота завжди проходить жваво, всі діти охоче
беруть участь, вони всі виступають у ролі конструкторів, дизайнерів. Коли роботу закінчено,
проводимо детальний аналіз отриманих результатів: що сконструювали, як працювали, чи всі були
активними, скільки коробочок використали. Особливу увагу завжди звертаю на те, щоб діти самі
побачили й підрахували кількість використаних коробочок, адже часто на отриманому макеті не всі
коробочки видно. Разом з дітьми з’ясовуємо, чому ми використали 6 коробочок, а бачимо тільки 5 чи
4. Спільно приходимо до висновку, що частина коробочок знаходиться всередині конструкції, саме
тому ми її не можемо бачити.
У 3-4 класі пропоную дітям обклеїти протилежні сторони коробочок однаковим кольором.
Аналізуємо, скільки таких однакових сторін є на кожній коробочці. Потім також проводимо групову
чи парну форми роботи. Після завершення всієї роботи знову робимо аналіз отриманих результатів:
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які отримали предмети, скільки витратили коробочок, чи всі їх видно, скільки однакових
протилежних граней має певний предмет.
На уроках математики проводжу з дітьми роботу з використанням таких таблиць:

Аналізуємо разом з учнями скільки на малюнках використано кубиків для побудови фігур. Також
указуємо на те, чи всі кубики добре видно на малюнку. Якщо ні, то з’ясовуємо чому. На цьому етапі
майже всі діти безпомилково визначають кількість кубиків, добре бачать навіть ті, які знаходяться в
середині конструкції.
Зазначимо, що це тільки декілька видів роботи, які допомагають учням краще розвинути
просторову уяву. Такий підхід у навчанні дає змогу учням краще засвоювати навчальний матеріал,
різнобічно пізнавати певне явище, поняття, досягати міцності й цілісності знань, а також сприяє
розв’язанню виховних завдань школи.
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Лисневская Е.С. Интеграция уроков математики и трудового обучения как средство развития
творческого мышления и пространственного воображения младших школьников.
В статье рассматриваются некоторые виды работы на уроках математики и трудового обучения,
которые помогают развить пространственное воображение, творческое мышление у младших
школьников, способствуют развитию их интеллектуальных математических умений, повышают
интерес детей к изучению наук, учат сравнивать, анализировать, сопоставлять.
Lisnevska O.S. Integration of mathematics and productive skills developing lessons as a mean to develop
primary school pupils’ creative thinking and spatial imagination.
The article examines some types of work on mathematics and productive skills developing lessons, which
help to develop primary school pupils’ spatial imagination and creative thinking, provide development of
their intellectual and mathematical skills, increase children’s interest towards education, teach them to
compare and analyze.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У статті розглядаються методи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в
системі внутрішньої організації навчання учнів 5-7-х класів, форми й історичний аспект цієї
проблеми. Підкреслено провідну роль математики в роботі над внутрішнім проектуванням; подано
завдання для роботи вчителів з учнями на уроках образотворчого мистецтва. Звернено увагу на
формування гармонії, цілісності, творчого мислення в єдиному просторі на уроках вивчення
перспективи в контексті дизайну.
Людська діяльність − це спосіб існування людини як діючої живої істоти. Її функція − забезпечити
збереження та розвиток людського суспільства, так як це умови буття самої людини. І це буття
повинно задовольняти потреби людини.
Людина завжди прагне прикрасити своє життя, зробити красивими всі необхідні для неї речі: одяг,
посуд, знаряддя праці, приміщення. До того ж всі ці речі повинні відповідати своїй функції та
призначенню.
Отже, людська діяльність повинна гармонійно об’єднати в собі науку та мистецтво.
Таким якісно новим типом діяльності, що інтегрує в собі технічну, наукову та гуманітарну
культуру, є дизайн. Метою статті є аналіз методів викладання перспективи на уроках образотворчого
мистецтва у контексті поступового вивчення дизайну, в якому провідну роль займає математика.
"У деяких країнах (Японія, Англія) дизайн-освіта поставлена у ранг державної політики. У 80-х
роках науковці визначали, що саме дизайн спроможний ефективно вирішити завдання зближення
школи з естетичною культурою сучасності і, що потрібні кардинальні заходи для поширення дизайносвіти на різних вікових та освітніх рівнях" [1: 72].
Особливо важливим під час вивчення дизайну є вміння відчувати простір (розміщення предметів у
просторі, відчуття кольору, його зміни, відчуття освітлення, його зміни, форми та розміру предметів,
об’єму та площі) та вміння створити цей простір на основі отриманих наукових знань, серед яких
важливе місце належить математиці. Наприклад, створення та організація простору інтер’єру.
Від знань та вмінь дизайнера залежить правильність та краса, настрій та комфорт, стиль життя
мешканців певного приміщення.
В основі професійної діяльності дизайнера важливе місце займає математика (вимірювання,
геометричні фігури у різних проекціях, лінії (паралельні та перпендикулярні), вимірювання кутів,
масштаб, оптичний масштаб, об’єм, площа, пропорційність). На основі цих знань дизайнер виконує
план, розріз, креслення окремих фрагментів, предметів меблів із розмірами та з дотриманням
пропорцій, що є необхідною частиною проектної документації створення інтер’єру. Важливою
частиною цієї документації є проекції, що дають уявлення про геометричні якості приміщення та про
об’єкти, що розміщуються в ньому.
Досвідчений дизайнер уявляє вже проекцію та може намалювати її від руки. Це, звичайно,
потребує великої практики, тренування зорової пам’яті, розвинутого вміння креслити та малювати за
уявою (на що якраз направлена робота на уроках образотворчого мистецтва). До цього ж нам треба
показати простір так, як ми його бачимо, а не умовно.
Найбільш наочним є перспективне зображення інтер’єра. За шкільною програмою підготовка до
вивчення перспективи відбувається вже в молодших класах. Вже в 5-му класі йде перехід до
зображення тривимірного простору на площині; у 6-му − до зображення інтер’єру.
Елементарні правила перспективної побудови розкриваються під час аналізу зображень інтер’єру
на картинах відомих художників. Разом з цим робимо невелику екскурсію в історію перспективи.
Згадуючи про Давній Єгипет, можна підкреслити, що монументальний характер давньоєгипетських
споруд пояснюється їх великими розмірами, геометричним спрощенням загальної форми та окремих
елементів конструкції, а також точним компонуванням всієї споруди по одній вісі (коридор, через
який всі входять).
Перше поняття перспективи (з досвіду спостережень за простором) дали давні греки та римляни,
які використовували її для створення пейзажів та архітектурних креслень.
Епоха Відродження (XIV-XVI ст.) − поява лінійної перспективи. Її визначення дали італійські
майстри образотворчого мистецтва та архітектури − Альберті та Брунеллескі. Використовуючи
© Майстренко Г.В., 2007
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закони геометричних побудов та зменшення довжини відрізка у залежності від відстані до нього,
вони досягли того, що тримірний простір на двомірній площині сприймався як реальний. Альберті
відображав поверхню предмета на площину, яку перетинав сніп променів (це було схоже на
піраміду), на цій площині він відмічав дійсні обриси предметів. Альберті ввів поняття висоти рівня
погляду (лінія горизонту), точки зору (точка стояння), внутрішніх відстаней картини. Зодчі та
художники епохи Ренесансу (П. Учелло, Леонардо да Вінчі, Альберт Дюрер) вдосконалили теорію
перспективи Альберті. Для покращення зображення глибини простору Борроміні та Палладіо
об’єднали точку сходу зі скороченням розмірів реальних архітектурних форм − колон, фасадів.
Висота окремих колон, що знаходяться далі, стає меншою, товщина також; підлога піднімається до
верху, а квадрати на малюнках перетворюються на трапеції.
У часи Барокко, перспективні зображення досягли найвищої досконалості у фресках храмів.
Реальні архітектурні елементи храму плавно поєднувалися з намальованими формами купола, що
створювало ілюзію небесного простору.
ХХ століття − на зміну лінійної перспективи прийшла динамічна композиція (зображення
простору на площині авторами часто свідомо деформується, щоб підкреслити, що художник − це не
фотограф, а творча особистість, що сприймає світ по-своєму). Завдяки комп’ютерам стало можливим
показати внутрішній вигляд простору й показати його так, як він виглядає насправді.
У процесі аналізу картини та екскурсу в історію даємо визначення перспективі (це спосіб показу
просторових фігур на площині такими, якими вони сприймаються з однієї нерухомої точки), її
видів (повітряна (показує зміну кольору під впливом повітряного середовища) та лінійна (засіб
перспективного зображення обрисів предметів). Для правильного розуміння обох видів перспектив, їх
вивчення перші заняття краще проводити на свіжому повітрі (в цьому є важливий момент у
підготовці учнів молодших класів до вивчення перспективи).
Вивчення перспективного зображення інтер’єру йде поступово: ігрові елементи (молодші класи,
п’ятий клас), робота в парах та в групах (шостий та сьомий класи), колективна творча робота (п’ятий,
шостий, сьомий класи).
Зручніше розпочинати роботу над перспективним зображенням фронтального виду інтер’єру
(картинна площина паралельна протилежній стінці й потребує для перспективної побудови одну
точку сходження (відмічається перпендикулярною лінією з точки зору до лінії горизонту; в ній
сходяться лінії простору), виконуючи відповідні завдання.
1.
Разом з вчителем з натури:
- перспективне зображення пустої кімнати;
- перспективне зображення вікон, дверей, плафонів;
- перспективне зображення шафи, стендів, стола вчителя, парт та стільців
учнів, квітів.
2.
Виконання перспективного зображення інтер’єру за уявою. Для роботи можна
запропонувати такі теми: "Сучасний кабінет образотворчого мистецтва", "Кабінет малювання
на планеті Фантазії", "Моя кімната".
Достатньо оволодівши знаннями та практичним навичками у зображенні фронтального виду
інтер’єру, оцінивши результати роботи, можна переходити до вивчення кутової перспективи в
зображенні інтер’єру (перспектива з двома точками сходу). Обов’язково треба поєднувати, як і в
першому випадку (вивчення перспективи зображення фронтального виду інтер’єру), теорію з зоровим
сприйманням реальних об’єктів на перших етапах вивчення. За допомогою ігрових елементів,
колективної творчої роботи плавно перейти до практичної роботи в зображенні інтер’єру та предметів
побуту, техніки, рослин та тварин як його елементів.
Для виконання за уявою кутового перспективного зображення інтер’єру можна запропонувати такі
теми: "Моя ігрова кімната", "Кімната Оленки", "Мій куточок кімнатних рослин".
Під час навчання перспективі треба направляти роботу на формування відчуття гармонії,
цілісності, тобто творчого мислення простором як єдиним цілим, розвивати смак, готувати до
майбутнього життя. Так як "…дизайн-освіта дедалі набирає все більшого значення. Вона організовує
позитивне почуттєве сприймання людьми нових технічних принципів, конструкцій, матеріалів.
Організуюча роль дизайну у виробах чи предметах зводиться до досягнення краси, зручності,
приємності, які належать до кола естетичних мистецьких критеріїв.
Дизайн поєднує в собі елементи матеріальної (сукупність засобів і предметів виробництва та
матеріальних благ, рівень розвитку продуктивних сил) та духовної культури (рівень розвитку науки,
освіти, мистецтва, літератури, умов побуту)" [2: 52].
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Майстренко Г.В. Научно-методические основы преподавания перспективы на уроках
изобразительного искусства в контексте дизайн-образования.
В статье рассматриваются методы обучения перспективы на уроках изобразительного искусства в
системе внутренней организации обучение учеников 5-7-х классов, формы и исторический аспект
этой проблемы. Подчеркнута ведущая роль математики в работе над внутренним
проектированием; поданы задания для работы учителей с учениками на уроках изобразительного
искусства. Акцентировано внимание на формирование гармонии, целостности, творческого
мышления в едином пространстве на уроках изучения перспективы в контексте дизайна.
Maistrenko I.V. Scientific methods in teaching perspective at the fine arts lessons in the context of design.
The article considers methods in teaching perspective at the fine arts lessons in the system of interior space
organization study with pupils of the 5th-7th , forms and the historical aspect of this problem. The leading role
of mathematics in the work on interior projections is underlined; tasks for teachers work with pupils at the
fine arts lessons are given. The formation of harmony, integrity, creative thinking in the single whole space
at perspective study lessons in the context of design is emphasized.
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглядається практична робота щодо ознайомлення учнів початкових класів з
математичними поняттями, зокрема основами геометрії, засобами декоративно-прикладного
мистецтва. Формування навичок декоративно-прикладного мистецтва відбувається на основі
принципів системності, послідовності, які необхідні дітям у навчанні каліграфічного письма, що дає
ще одну можливість для розвитку здібностей.

Математика в початковій школі – це одна з найважливіших дисциплін. Вона розвиває уяву,
спостережливість, образне й логічне мислення, яке є основою творчості, складовою частиною інтуїції,
без якої не обходиться жодне наукове відкриття. Саме на уроках математики формуються особисті
якості дитини: зібраність, організованість, здатність швидко та якісно приймати рішення, доводити й
відстоювати свою думку. Сьогодні важливе значення приділяється оновленню змісту освіти на
засадах особистісної орієнтації, що передбачає, насамперед, всебічне врахування потреб дитини, її
схильностей та інтересів, розробку змісту навчання й різних способів його подання [1: 3]. Саме одним
із таких нових напрямків і є дизайн-освіта. Як писав Л.Ш. Левенберг: "Робота, яка побудована на
активній пізнавальній діяльності, приносить школярам почуття глибокого задоволення, розвиває в
них фантазію, виробляє творчу ініціативу" [2: 3].
Успішне навчання в старших класах, особливо з геометрії, значною мірою залежить від розвитку
просторової уяви, яка, на думку психологів, піддається активному формуванню саме в молодшому
шкільному віці. Тому в своїй роботі слід у достатній кількості використовувати вправи на
конструювання моделей просторових тіл із паперу, пластиліну, вправи на виготовлення каркасних
моделей із лічильних паличок і пластиліну, завдання з розгортками просторових тіл, з розбірними
моделями просторових тіл. Робота з моделями дасть змогу не лише побачити їх, а й відчути на дотик,
що дозволить краще сприйняти ці фігури [3: 31-34]. З використанням дизайну тема розгорток простих
геометричних тіл стала основою для створення й розмальовки рекламної упаковки. Тема креслення
геометричних фігур, поділ кола, кутів набуває нового значення, коли прості вирізані фігурки завдяки
простим згинам і підрізам перетворюються на об’ємні вишукані форми й цілі групові композиції [4:
54-55]. На основі розгорток куба й конуса діти виготовляють різноманітні іграшки, або ковпачки для
чарівників (тема "Елементи графічної грамоти", 3 клас, художня праця), створюють власні технічні
моделі з квадратних і прямокутних заготовок паперу й картону (тема "Технічні конструкції", 3 клас),
виступають справжніми архітекторами, коли складають будівельні споруди на основі розгорток,
прикрашають стіни орнаментальною мозаїкою (тема "Архітектурне макетування", 3 клас) [5: 226234].
У початковій школі прикладами математичного дизайну можуть бути створенні дітьми композиції
з використанням простих геометричних фігур. У своїй практиці ми використовуємо різні ігри.
Наприклад: "Архітектор", в якій із кружечків, трикутників, прямокутників потрібно скласти фігурки
різних тварин; гра "Ти – садівник", в якій треба посадити ялинку з трикутників. Пропонуємо учням за
допомогою різних геометричних фігур складати різні предмети, що нас оточують.
Цікавим є також використання різних математичних головоломок, в основі яких лежить принцип
мозаїки. Діти створюють власні образи.
Під час введення поняття ламаної лінії, ланки ламаної пропонуємо учням створити власну
"клумбу".
Вивчені знання про ламану, криву й пряму лінію використовуються на уроках трудового навчання,
в процесі вивчення теми "Елементарна графіка", коли учні виготовляють орнаментальні композиції, а
також поробки в техніці оригамі. У перекладі з японської, слово "оригамі" розшифровується так:
"орі" – складати, "гама" – папір. З давніх часів у Японії діти з насолодою виготовляють із паперу
вироби: квіти, маски, тварин. Головна особливість оригамі – використання лише однієї дії: складання
паперового аркушу. Діти відчувають величезне захоплення, коли при звичайному складанні й
згинанні паперу, без використання якихось спеціальних інструментів, одержують оригінальні
композиції.
Невід’ємною частиною ознайомлення учнів початкових класів із математичними поняттями є
декоративно-прикладне мистецтво. Заняття з декоративно-прикладного мистецтва в початковій школі
© Можаровська І.В., Тесленко С.А., 2007
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сприяють формуванню відчуття композиційного центру на картинній площині та розміщення
зображення на аркуші паперу за загальноприйнятими законами композиції.
Формування навичок декоративно-прикладного мистецтва має відбуватися на основі принципу
системності, послідовності й наступності. Перші спроби шестирічок із декоративного малювання
можна назвати й сенсомоторними вправами, які розвивають координацію рухів, що так необхідні під
час навчання каліграфічного письма. Початковими вправами декоративного малювання є проведення
ліній пензлем (рівних, хвилястих, ламаних), малювання пальчиком "ягідок", "квіточок".
Знайомлячи учнів із такими головними зображувальними засобами як крапка, прямі, ламані,
хвилясті, комбіновані лінії, слід розповідати про традиції нашого народу оздоблювати та прикрашати
своє житло, речі побуту, одяг та інше.
Прикрасу, якою оздоблюють різні речі, називають узором. Це можуть бути квіти, тваринки,
геометричні фігури. Ритмічно повторюючись або чергуючись, елементи узору утворюють орнамент
(від лат. – прикраса, прикрашаю). Найдавнішим вважається геометричний орнамент. Орнамент
завжди був предметом вивчення для істориків, археологів, етнографів, мистецтвознавців. Через
орнаментування давніх предметів побуту ми отримуємо інформацію про погляди наших далеких
пращурів. Кожна доба, національна культура виробила свої мотиви, форми, колір та розташування
орнаментів на прикрашеній ними поверхні. Знайомлячи учнів із геометричним орнаментом,
пояснюємо, що головна функція орнаменту – естетична, магічна. У цих функціях реалізується
знаково-символічна природа орнаменту. Аспектом психологічної значущості орнаментального
мотиву є символ, який завершується графічним знаком. Майже у всіх народів орнамент
використовувався як оберіг. Його наносили на найважливіші й найвразливіші місця: на основу дома,
на знаряддя праці, предмети інтер’єру, народний костюм. Найпоширеніші мотиви орнаменту з
функцією оберега – кола, квадрати, ромби, солярні розетки. Людина намагалася використати
закономірності, які лежали в природі, брала від природи і створювала нові орнаментальні форми. Для
успішного вирішення творчих завдань пропоную учням порівняти властивості геометричних фігур та
їх символічне значення [6: 10-48].
Фігура
Коло

Ромб

Горизонтальна
лінія
Хвиляста лінія
Похилі лінії
Трикутник
Крапка
Квадрат

Геометричні властивості
множина точок
рівновіддалених від центру

Символічне значення
символ сонця, єдності, космосу (коло
розділене навпіл – день і ніч; коло в колі –
двостатевість; два з’єднані кола – союз
неба і землі)

різні кути і рівні сторони,
протилежні сторони паралельні,
діагоналі перетинаються під
прямим кутом
найкоротша відстань між двома
крапками
утворює підйоми і втягування
розташовані під певним кутом
до площини
(правильний) – 3 рівні кути і 3
рівні сторони

символ щастя, родючості, могутності,
сили, принцип чотирикратності. Чотири
сторони світу, чотири пори року.

.
4 рівні сторони і 4 рівні кути

символ землі
символ води
символ дощу
Триєдина природа Всесвіту: небо, земля,
людина; батько, мати, дитина.

символ початку усього на світі
Абсолютна рівність, порядок, істина,
мудрість, земля, сторони світу, 4 пори року
Геометричні фігури дуже важливі для побудови орнаменту. В роботі з учнями початкової школи
площею для орнаментування є "рушничок" (прямокутник), "хустиночка" (трикутник), "Тарілочка"
(коло), тобто орнамент обмежений певною геометричною формою.
Знайомлячи учнів з композиційними прийомами, велику увагу приділяємо симетрії. Принцип
симетрії зустрічається в природі (кристали, листочки, квіти, метелики, птахи, сніжинки, тіло людини
тощо). У роботі з учнями початкових класів використовуємо такий тип симетрії, як дзеркальна
симетрія – фігури або зображення, розміщені в одній площині, діляться лінією на однакові частини
аналогічно відображенню у дзеркалі. Цей тип симетрії широко використовуємо на заняттях із
витинанки. Знайомство з багатоосьовою (радіальною) симетрією відбувається на заняттях із розпису
та під час виготовлення новорічних прикрас – сніжинок [6: 54-57].
В орнаментальному мистецтві також широко застосовується симетрія, яка вносить у мистецькі
твори порядок, закінченість, цілісність. Геометричний орнамент пов’язаний з математикою, тому він
завжди відносно правильний, бо в його основі лежить закономірність. Він складається з
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різноманітних геометричних елементів, прямих і ламаних ліній, кіл, квадратів, ромбів, спіралей і
зірок, які можна поділити на "рівні" частини відносно геометричної ознаки. Його частини
утворюються шляхом повторення деяких фігур, а також окремих елементів. Діти з задоволенням
включаються в роботу з побудови орнаменту. Спочатку орнаменти складаємо з крапок та ліній,
поступово ускладнюючи й урізноманітнюючи елементи [6: 19-24].
Отже, актуальне питання для педагогів чим зацікавити дітей, як нескладними, доступними
методами, короткочасністю занять захопити, привабити дітей, і через легкі, практичні навички і
доступні методи роботи розвивати любов до точних наук, логіки, збуджувати дух дослідника, може
успішно вирішити заняття народною творчістю. Під час занять із розпису, витинанки, орігамі,
вишивки та бісероплетіння, конструювання та моделювання діти вчаться зосередженості,
спостережливості, мимоволі займаються математичними розрахунками, знайомляться з геометрією.
Такі заняття пробуджують творчу уяву та фантазію. А діти, які мають багату уяву, засвоївши ази
точних наук, можуть подолати на своєму шляху всі труднощі та досягти високої і бажаної мети.
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Можаровская И.В., Тесленко С.А. Формирование математических понятий младших
школьников средствами декоративно-прикладного искусства.
В статье рассматривается практическая работа по ознакомлению учащихся начальных классов с
математическими понятиями, в частности основами геометрии, средствами декоративноприкладного искусства. Формирование навыков декоративно-прикладного искусства происходит на
основе принципов системности, последовательности, которые необходимы детям при обучении
навыкам каллиграфического письма, что даёт возможность развивать их способности.
Mozharovska I.V., Teslenko S.A. The formation of mathematical concepts in junior pupils
through arts and crafts.
The article considers practical work in primary school students’ introduction with mathematical concepts,
and geometry fundamentals as an example, through arts and crafts. Skills in arts and crafts are formed on
the basis of systematism and consistency which are necessary in teaching children calligraphy and gives
pupils possibility to develop their abilities in sciences.
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МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ
ПОЧАТКОВОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У статті розглядається математична підготовка студентів – майбутніх учителів початкових
класів – у контексті початкової дизайн-освіти, аналізується застосування певних математичних
понять у дизайнерській діяльності, зазначається, що вивчення математики сприяє естетичному
розвитку студентів, гармонізує їх мислення, почуття, бачення світу, що в комплексі допомагає
готувати їх до впровадження дизайн-освіти.
Запровадження в початковій школі елементів дизайн-освіти вимагає від учителів молодших класів
не лише знань предметів художнього циклу, але й достатньої математичної підготовки, тому
актуальним є питання про математичну підготовку студентів – майбутніх учителів початкових класів
– у контексті початкової дизайн-освіти.
Щоб з’ясувати, як пов’язані дизайн і математика, розглянемо їх визначення. Математика – наука
про кількісні відношення й просторові форми [1: 7]. Дизайн – художньо-технічна діяльність із
розробки промислових виробів із високими споживчими властивостями й естетичними якостями, з
формування гармонійного предметного середовища житлової, виробничої та соціально-культурної
сфер [2: 60]. Уже просте співставлення цих визначень вказує на те, що діяльність дизайнерів
пов’язана з просторовими формами та кількісними відношеннями, а отже, з математикою.
Дійсно, такі математичні поняття, як простір, площина, геометрична фігура, просторове тіло,
подібність, симетрія, паралельний перенос, поворот, площа, об’єм, метричні закономірності,
пропорційність, масштаб тощо в сукупності допомагають дизайнеру виконати своє завдання –
виразити ту характерну особливість форми виробу, яка має необхідний емоційний вплив на людину.
Відтак, людям, що займаються дизайн-освітою просто необхідна відповідна математична підготовка.
Мета цієї статті: проаналізувати, якою мірою програма з математики педагогічного факультету
озброює студентів необхідними знаннями.
Щоб гармонійно заповнити простір, дизайнеру треба володіти його відчуттям, добре розвиненою
просторовою уявою. Розвитку цих якостей сприяє вивчення студентами елементів стереометрії:
аксіом стереометрії, просторових тіл та їх властивостей, зокрема правильних многогранників, їх
зображень на площині, побудови перерізів многогранника площиною, зображення комбінацій
просторових тіл тощо.
Вивчаючи елементи геометрії, студенти педагогічного факультету оволодівають знаннями про
основні геометричні фігури площини: трикутник, квадрат, прямокутник, ромб, коло, круг, трапецію
та їх властивості, що створює базу для вдалого застосування цих фігур у дизайні.
Художник-дизайнер, створюючи предметне середовище, вчиться в природи і творить за її
законами. А в природі, як відомо, панують симетрія та періодичність. Тому знання геометричних
перетворень, зокрема різних видів симетрії, паралельного переносу, повороту, композицій
геометричних перетворень широко використовуються в дизайні. Г. Вейлю належать слова: "Симетрія
… є тією ідеєю, за допомогою якої людина впродовж століть намагалася осягнути й створити
порядок, красу й досконалість". Симетрія в природі, в мистецтві, в техніці є одним із принципів
гармонійної побудови світу. Найчастіше різні види симетрій ми бачимо в орнаментах, які
використовують в архітектурі, ткацтві, килимарстві, вишивці, кераміці тощо. Як відомо, орнамент –
це узор, що складається з ритмічно впорядкованих елементів, що повторюються [3: 25]. За характером
композиції та розміщенням на поверхні орнамент може бути стрічковим (його ще називають
бордюром), сітчастим і розетчастим [3: 27]. Вже саме визначення бордюра вказує на міцний зв'язок
математики та мистецтва: "Бордюром називають плоску геометричну фігуру, що характеризується
r
r
векторами а і n а (де n – ціле число), при яких ця фігура переходить у себе, але не переходить у себе
r
при паралельних переносах іншого виду. а називають направляючим для бордюра" [3: 27]. Щоб
побудувати бордюр, досить намалювати якусь геометричну фігуру й виконати паралельний перенос
на заданий вектор вліво та вправо вздовж смуги.
Інший вид орнаменту – сітчастий – заповнює всю плоску поверхню суцільним узором. Для
побудови такого орнаменту виділяють плоску решітку, в якій однакові частини повторюються в
певній послідовності. Розрізняють п’ять типів плоских решіток, кожна з яких визначається двома

r

r

r r
a між ними: а) квадратна ( а = в , a = 90 0 ), б) прямокутна
r r
r r
r r
0
0
0
0
( а ¹ в , a = 90 ), в) гексанальна ( а = в , a = 60 ) , г) ромбічна ( а = в , a ¹ 90 , a ¹ 60 ) ,
векторами а і в

і кутом
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r

r

д) коса ( а ¹ в , a ¹ 90 ) . Щоб виготовити сітчастий орнамент, вибирають одну з решіток, в її
фундаментальній комірці виконують малюнок, а потім за допомогою паралельних переносів
заповнюють всю площину.
Третій вид орнаменту – розетчастий – замкнутий і обмежений певною геометричною формою
(кругом, квадратом, трикутником, ромбом та ін.). Часто розетки – це круглі орнаменти, що
зустрічаються в різьбленні по дереву, в настінному ліпленні, у вишивках, у килимових виробах. Для
виконання свого задуму художник розбиває круг на частини, в одній з них малює геометричну
фігуру, а потім за допомогою симетрій повторює її в інших частинах круга.
Митці Середньої Азії використовували замкнутий орнамент, що має особливу назву – герих. Усі
герихи складаються з правильних і зіркоподібних многокутників, а також з окремих частин цих фігур.
Під час побудови орнамента майстри користувалися стороною й діагоналлю квадрата та їх
"похідними". Вони виконували послідовний поділ відрізка навпіл, використовували єгипетський
трикутник, ділили коло на 4, 8, 16, 32 частини. У процесі виготовлення герихів орнаменталісти часто
застосовували композицію геометричних перетворень, що дозволяло отримати надзвичайно складний
і красивий орнамент.
Щоб орієнтуватися в різновидах орнаментів, треба розумітися на особливостях їх побудови, що
потребує знань про геометричні перетворення площини.
Студенти педагогічного факультету набувають таких знань, адже опановують поняття осьової та
центральної симетрій, симетрії відносно площини, паралельного переносу та повороту, вивчають
властивості цих перетворень. А щоб майбутні вчителі початкових класів самі могли створювати
бодай елементарні орнаменти й навчити цьому учнів, їм треба вміти виконувати геометричні
побудови з допомогою циркуля й лінійки, чому сприяють розв’язування задач на побудову, що
вивчаються в курсі математики педагогічного факультету.
Особливе місце в математичній підготовці студентів до впровадження елементів початкової
дизайн-освіти посідає ознайомлення з золотим перерізом, що відбувається під час розв’язування задач
на побудову пропорційних відрізків. Як відомо, золотий переріз – це таке ділення цілого на дві
нерівні частини, при якому більша частина так відноситься до цілого, як менша – до більшої. Золотий
переріз набув широкого застосування як в геометрії, так і в мистецтві, особливо в архітектурі та
живописі. Тому знати його, вміти розпізнавати в творах мистецтва, застосовувати на практиці –
цілком обґрунтована потреба митця.
Вивчаючи тему "Величини", студенти набувають знань про довжину відрізка, площу фігури, об’єм
тіла, набувають практичних навичок вимірювання величин, що дозволить їм у майбутньому,
сприймаючи довкілля та дизайнерські роботи, визначати, чи гармонійно заповнений простір, чи
правильно враховані співвідношення величин, а потім на доступних прикладах учити такому аналізу
дітей.
Але не лише знання окремих математичних понять допомагає в дизайнерській діяльності.
Дизайнер повинен тонко відчувати й творити красу, черпаючи її не лише з природи, але й із різних
сфер життя, зокрема й з науки. Математика є потужним джерелом естетичного впливу на людину.
Про нього А. Пуанкаре казав: "Але які ж ті математичні сутності, яким ми надаємо цього характеру
краси і витонченості і які здатні пробуджувати в нас рід естетичних емоцій? Це ті з них, елементи
яких розміщені в такій гармонійній стрункості, що розум може без труднощів охопити їх сукупність з
усіма подробицями. Ця гармонія задовольняє і наші естетичні потреби і допомагає розуму,
підтримуючи і направляючи його. Крім того, ця гармонія являє собою струнке ціле, дає нам
можливість передчувати математичний закон" [4: 11].
Математична діяльність пронизана прагненням до творчості за законами краси. Саме естетичний
фактор орієнтує дослідника на вибір найбільш оптимального шляху з різних альтернативних
напрямків наукового пошуку. Один із видатних математиків 20 століття Жак Адамар стверджував, що
вчений, побачивши структурно недосконалу, несиметричну, "кривобоку" математичну конструкцію,
починає відчувати потребу в активній діяльності з її гармонізації та вдосконалення [5: 24].
Особливістю математики є її дедуктивний характер і притаманна їй логіка, яка зводить окремі
математичні поняття-абстракції в систему, надаючи їй форму (композицію), здатну слугувати
предметом естетичного сприйняття. Математик отримує естетичну насолоду від красивого розв’язку
задачі, від усвідомлення стрункості математичних доведень, від чітко вираженої впорядкованості,
гармонії цілого й частин тощо. Саме математиці притаманна "та холодна сувора краса, яка є в
скульптурі, краса, яка не промовляє ні до чого в нашій тендітній натурі й не має блискучого
зовнішнього оформлення живопису чи музики; а проте ця краса такої піднесеної чистоти й
витонченої досконалості, на яку спроможне лише найвеличніше мистецтво" – захоплено писав
англійський математик і філософ Б. Рассел [6: 103].
Отже, заняття математикою має естетичний уплив на людину, гармонізує її спосіб мислення,
почуття, бачення світу, а значить студенти педагогічного факультету, вивчаючи математику, крім
0
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потрібних математичних знань, отримують естетичний розвиток, що в комплексі допомагає готувати
майбутнього вчителя до впровадження дизайн-освіти в початковій школі.
Зазначимо, що математична підготовка студентів створює лише передумови до занять дизайном.
Необхідно вміти примінити математичні знання до потреб предметів художнього циклу, необхідно,
аналізуючи дизайнерські роботи, бачити в них застосування математичних понять. Цьому треба вчити
студентів на спеціальних інтегрованих заняттях, адже можна розв’язати десятки задач на золотий
переріз, але так і не навчитись розпізнавати його в творах мистецтва, можна на заняттях із
математики вивчити геометричні перетворення площини, але не розуміти, як побудований той чи
інший орнамент тощо.
Зауважимо, що на математичну підготовку студентів упливає реформа вищої школи, яка згідно з
вимогами Болонського процесу передбачає, зокрема, збільшення годин на самостійну роботу. Певні
теми, як от "Геометричні перетворення площини", "Побудова перерізів многогранників" тощо, зараз
пропонуються для самостійного вивчення, хоча є важкими для студентів педагогічного факультету.
Викладачам математики варто проаналізувати програму і, врахувавши пріоритетність певних тем у
фаховій підготовці студентів, визначити перелік питань, які студенти здатні опанувати самостійно, а
які доступні лише за умови аудиторного вивчення з допомогою викладача. Отже, викладачам
необхідно ретельно продумати змістове навантаження самостійної роботи з математики, подбати про
її належне методичне забезпечення.
Варто вчасно показувати застосування математичного матеріалу, що вивчається студентами, в
роботі вчителя початкової школи, що забезпечить мотивацію для подальшого самостійного
опанування теми, розвиватиме пізнавальний інтерес студентів.
У процесі організації самостійної роботи з математики доцільно рекомендувати студентам кращі
зразки науково-популярної літератури до відповідних тем. Наприклад, під час вивчення геометричних
перетворень сприятиме активізації пізнавального інтересу студентів ознайомлення з такими відомими
книгами, як "Этот удивительно симметричный мир" Л.В. Тарасова [7], "Геометрическая рапсодия"
К. Левітина [8], "Природа, геометрія, архітектура", авторами якої є В.М. Михайленко та
М.П. Кащенко [9] і под. Прочитання цих книг не лише урізноманітнить самостійну роботу, але й
зробить її надзвичайно цікавою, допоможе розпізнавати відомі математичні поняття в природі, в
різних галузях науки, в мистецтві, відкриє несподіване в оточуючому світі.
Вдало організована самостійна робота дозволить студентам синтезувати потрібні знання, а потім
доступно поділитися ними з молодшими школярами, навчити їх бачити, відчувати, творити красу – в
цьому й полягає завдання , що стоїть перед майбутніми вчителями.
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Орел Л.А. Математическая подготовка студентов в контексте начального дизайн-образования.
В статье рассматривается математическая подготовка студентов – будущих учителей начальных
классов в контексте начального дизайн-образования, анализируется применение математических
понятий в дизайнерской деятельности, отмечается, что изучение математики способствует
эстетическому развитию студентов, гармонизирует их мышление, чувства, видение мира, что в
комплексе помогает готовить их к введению дизайн-образования.
Orel L.O. Students Training in mathematics in the context of primary design education.
The article considers training students as prospective primary school teachers in mathematics in the context
of primary design education. The article use of certain mathematical notions in design activitys is analysed
underlines the role of mathematics in the students aesthetic development, in harmonizing their thinking,
feelings, outlook, that helps students to implement design education.
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ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Стаття розглядає питання розвитку світового дизайну та використання його елементів у шкільній
програмі з образотворчого мистецтва 1-4, 5-7 класів загальноосвітньої української школи.
Спираючись на досвід роботи в Тетерівській загальноосвітній школі Житомирського району,
розроблено цикл уроків із дизайну, що дає змогу учням орієнтуватися в світовому мистецтві та
створювати власні вироби. Також актуальним у розробленні подібних уроків є зв’язок з іншими
предметами естетичного та математичного циклів.
Мистецтво дизайну – одна з найважливіших сфер сучасної художньої культури. Це специфічна
форма художнього відображення й пізнання світу. Методи дизайну поєднують споживацькі та
естетичні якості предметів і об'єктів, призначених для безпосереднього використання людиною, з їх
оптимального структурою, технологією виготовлення, активно впливають на вирішення таких
проблем як функціонування виробництва й споживання, комфортне існування людей у предметному
світі, відображає матеріальну й духовну діяльність людини, політичні, економічні, соціальні та
науково-технічні умови цієї діяльності. Інформація про предмет впливає на зір, емоції, дає
можливість конкретно сприйняти якості предмету.
Метою пропонованої статті є викладення матеріалу для вступних бесід про дизайн, формулювання
основних понять його сутності, історії та використання у 1-7 класах.
Дизайн зародився за часів розвитку матеріальної культури й знаходиться в постійному розквіті
завдяки своїм двом функціям: утилітарній та естетичній. Предмети, що оточують нас, не лише
наділені естетичними цінностями, але й виконують практичне завдання. Людина завжди надавала
великого значення таким якостям предмета як форма, основний колір та оздоблювальні елементи.
Праця й мистецтво первісної людини були нероздільними, являючи собою єдиний життєвий процес.
Прикраси для неї мали глибокий практичний зміст – вони були такою ж мірою утилітарними, як сам
предмет і різниці між красою й корисністю не існувало.
Дизайн-освіта на сучасному етапі є основою для створення нових проектів у художньому
конструюванні, які використовуються на уроках образотворчого мистецтва. Дизайн у перекладі з
англійської означає "проектувати", "креслити", а також "план", "рисунок".
Поняття "дизайну" – різновиду художньо-проектної діяльності − охоплює створення промислових
виробів і раціональне формування цілісного предметного середовища. Дизайн – це один із видів
образотворчого мистецтва, що створює та формує світ речей "від голки до літака". Освіченість у
галузі дизайну стала зараз важливим елементом культури людини. Сучасний дизайн має багато
спеціалізованих напрямків: дизайн меблів, промисловий дизайн, декоративнооформлювальний
дизайн.
Причини виникнення й позиції щодо терміну "дизайн" розбігаються. Одні дослідники вбачають
сутність дизайну лише в зв’язку з організацією форми, вважаючи, що він зародився ще в давні часи.
Інші вважають, що поява дизайну була обумовлена необхідністю регулювати виробництво й
споживання. Причиною й часом виникнення вважають кризу 20-30-х років XX століття. Саме тоді
термін "дизайн" набуває розповсюдження. Дизайн як дисципліна з проектування пов’язаний із
розвитком індустріального виробництва.
У XX ст. народжується нова форма художньої творчості в промисловості – художнє
конструювання, поява якого була обумовлена різними умовами та цілями виробництва. Одним із
перших художників-конструкторів у промисловості був І. Беренс, який працював над покращенням
зовнішнього вигляду продукції.
Важливим явищем у становленні художнього конструювання та дизайну була діяльність німецької
школи "Баухауз", створеної в 1919 р. німецьким архітектором В. Гропіусом, який розробив єдину
систему освіти для художників-конструкторів Німеччини та Росії (1918-1930 рр.). "Баухаузівці"
проектували для промисловості, й деякі проекти були втілені у виробництво, але, в цілому, їх
практична діяльність не вплинула на виробництво. "Баухауз" виступив лише ідейною течією,
противником комерційного дизайну.
"Баухаузівці" намагалися поєднати мистецтво з промисловістю, створити цілісне художнє
середовище в результаті виховання універсально-розвинутої людини, що виступає незалежним
індивідом у промисловості. Проіснувавши до 1933 р, школа "Баухауз" відіграла значну роль у
розвитку дизайну, що виник на промисловій основі. [1: 120]
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На початку 20-х років у Росії створюються Вищі художньо-технічні майстерні. У 1923-1925 роках
теорія виробничого мистецтва розповсюджується на всі види художньої діяльності: виконуються
проекти нових меблів, розробляються нові принципи організації побуту. Російські виробники та
конструктивісти мали значний вплив на західне мистецтво, й особливо дизайн. Кращі надбання та
принципи російських майстрів лежать в основі дизайнерської діяльності усього світу.
Дизайн, як масове явище, виник у США в результаті світового кризового стану економіки 1929
року, незважаючи на те, що ідейні центри матеріально-художньої культури були в Німеччині та Росії.
Саме криза змусила монополії звернутись до художників-конструкторів як до засобу
стимулювання продажу своєї продукції. Таким чином, зародження комерційного дизайну пов’язане з
економічною політикою монополій. Потреба останніх була не в дизайні, а в необхідності зміни
зовнішньої форми предметів. Початок дизайнерської діяльності в 30-х роках співпадає з розвитком
авіації, нові форми асоціювалися з технічним прогресом. Намагання надати удосконаленої форми
предмету вимагало усунення зайвих деталей, лаконізму, цілісності. Це було вигідним підприємству,
покращувало зручність користування виробом, бо спрощувало його виробництво, а отже,
собівартість.
Сучасний дизайн має на меті перетворення предметного середовища людини у відповідності до
нових потреб. Крім художнього конструювання промислових виробів і покращення умов побуту
дизайн вирішує завдання психологічного комфорту людини.
Із досвіду роботи вважаємо, що під час практичної діяльності, яка є домінантою уроку
образотворчого мистецтва, діти відтворюють своє власне бачення дійсності, передають різними
засобами (формою, кольором, лінією) свій емоційний стан, залучаючи процеси мислення, даючи
простір дитячій уяві, фантазії.
В основі дизайну лежать також математичні елементи, фігури, які є невід’ємною його частиною у
створенні нових предметів та їх оформленні Певні елементи, які застосовуються в оздобленні
предметів, речей, архітектурних споруд є математичними позначеннями.
♦ Точка – в просторі й часі, де звершився акт творення, вона є осереддям найбільшої сили
(максимуму сакральності). Ми називаємо її "Центром світу". Космічні уявлення, пов'язані з цими
координатами, програмують схему розгортання всього наявного в просторі й часі.
♦ Хрест – ключ до небес, один із найпоширеніших символів у міфологічних і релігійних системах
різних континентів Землі. Він символізує вищі сакральні цінності, наголошує ідею центру та
основних напрямків, що йдуть від центру, визначають у ньому лінії та напрямки зв’язків і
залежностей. Хрестовий орнамент, виконаний із будь-якого матеріалу, охороняє людину. Ідею,
"хресного" вибору відображено в християнстві.
♦ Спіраль – символ енергії в природі, шлях до себе. Дуже часто є основою всієї композиції.
♦ Коло – елемент символіки, що виражає систему єдності, безкінечності, завершеності, найвищої
досконалості.
♦ квадрат – міфоепічний символ, що має особливості геометричної фігури, пов’язаний ідеями,
число 4 символізує абсолютну рівність, простоту, порядок, істину, землю, мудрість.
♦ Трикутник – основний символ числа 3 – триєдина природа Всесвіту: небо, земля, людина;
батько, мати, дитина; людське тіло, душа, дух.
Важливу роль і значення у створенні дизайну відіграють симетрія та асиметрія.
Дизайнерські вміння учні можуть проявити в темах розділу "Декоративно-прикладне мистецтво"
("Ескіз орнаменту для вишивання рушника та сорочки", "Композиція "Вазон", "Традиційні писанки").
Велику увагу приділяють і визначають у створенні орнаменту золотому перетину – це
співвідношення двох нерівних відрізків за якого менший відрізок відноситься до більшого, як
більший до цілого. Золотий перетин, як вид гармонійних пропорцій, відіграв важливу роль у
класичній архітектурі й спостерігається в природі. У композиції спостерігається золотий перетин –
гармонійна пропорція, у математиці – це рівність між двома відношеннями чотирьох величин: а:в=в:с
(а, в, с – відрізки).
Геометричний розв’язок задачі ділення відрізка в пропорції золотого перетину розроблений ще в
давнину й не перестав цікавити математиків світу. Уже в далекому минулому було створено чимало
споруд, будівники яких запозичили геометричні форми. Античні архітектори вчили закони пропорції,
логічного розподілу об’ємів будови, підпорядкування другорядного головному, правильного
співвідношення розмірів деталей, але не знали найістотнішого – законів формоутворення, таємниць
самоконструювання.
У наш динамічний час виникла об’єктивна можливість використання елементів живої природи в
штучно створених технічних формах. Тепер відоме найістотніше – закони формоутворення, таємниці
самоконструювання живого світу. Причинами особливої уваги дизайнерів до законів формоутворення
в живій природі є художнє конструювання як особливий вид мистецтва, що має безпосередній зв’язок
із матеріальним виробництвом, перед яким, по-перше, завжди була проблема економії матеріалів,
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сили та часу в виробництві, а по-друге – завдання досягнення оптимальних зручностей та естетичної
цінності речі. Наприклад, під час вивчення тем "Ескіз чайного чи кавового сервізу", "Дизайн
екстер’єру архітектурних споруд", "Святкове оздоблення житла українців", "Прикраса, сувенір "Диво
природи", "Ескіз декоративної решітки" учні застосовують дизайнерські знання.
Закони мінімуму в живій природі зумовлені органічною доцільністю існування. У дизайні існують
математичні закономірності. Числова послідовність 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... в
математиці одержала назву "ряд Фібоначчі". У цій послідовності кожний наступний член дорівнює
сумі двох попередніх (1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 5+3=8 і так далі) [2].
Першим хто помітив зв'язок між рядом Фібоначчі та ростом рослин, був німецький математик
XVII ст. Йоган Кеплер. Цей метод застосовують в оформленні екстер'єрів споруд та інтер'єрів
приміщень способом мозаїки. Його ще називають метод "соняшника".
Природа зробила "інженерні розрахунки", наприклад бджолиний стільник. Він складається з
незчисленної кількості шестикутних призм, розташованих паралельними рядами. Саме перед нами є
ідеальна модель місткої монолітної конструкції, секрет якої полягає в найраціональнішій будові
воскових чашечок. Разом з учнями на уроках встановлюємо, що аналогічна шестикутна форма
забезпечує найбільшу місткість при найменших витратах будівельного матеріалу.
Математика та біоніка відкривають великі можливості в художньому конструюванні. Працюючи в
співавторстві з архітекторами, інженерами, технологами, художник-конструктор уважно вивчає
форму природних аналогів, їхні пропорції, розподіл мас, доцільність та раціональність зовнішньої
будови і на цій основі створює нові предметні форми. За допомогою формоутворюючих ліній
відбувається поступове перетворення природної форми в технічну при одночасному збереженні
образу аналога. Так, на уроці "Дизайн. Трансформація та моделювання форми предметів на основі
природних форм" учні виконують нариси різних природних форм і трансформують їх за методами
біодизайну в технічну конструкцію, дотримуючись такої послідовності:
1. Аналіз природної форми.
2. Перетворення природної форми в технічну (за допомогою формоутворюючих ліній).
3. Ескізи загальної форми виробів різними графічними матеріалами.
Сенс дизайну не слід розуміти надто обмежено – тільки як просто конструювання побутової речі
або організації інтер’єру. Дизайн – це безперервний процес оптимальної організації людського життя
в естетичному й практичному відношенні. Ефект від такого виду діяльності активно впливає на
розвиток усього суспільства виграє, по-перше, економічно, оскільки досконалі засоби виробництва
(машини, механізми, техніка тощо) роблять працю більш продуктивною; по-друге – естетично,
людина яка прагне жити в гармонійному середовищі стає художником – безпосереднім творцем
естетичних цінностей.
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Ровенко К.К. История дизайна и использование его элементов на уроках
изобразительного исскуства.
Статья рассматривает вопросы развития мирового дизайна и использования его элементов в
школьной программе по изобразительному искусству 1-4, 5-7 классов общеобразовательной
украинской школы. Основываясь на опыте работы в Тетеревской общеобразовательной школе
Житомирского района, разработано цикл уроков по дизайну, что дает возможность ученикам
ориентироваться в мировом искусстве и в создании собственных изделий. Также актуальным в
разработке аналогичных уроков есть связь с другими предметами эстетического и
математического циклов.
Rovenko K.K. The history of design and the use its elements at the lessons of fine arts.
The article considers the development of world design the use its elements in the fine arts curriculum for the
pupils of the 1-4th, 5-7th forms of general secondary school in Ukraine. On the basis of experimental teaching
in Teterivka general secondary school in Zhytomyr district a series of design lessons was elaborated to direct
pupils in world art and to help them to make their own works of art. The topical points in such lessons
elaborating are links with aesthetic and mathematical subjects.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙН-ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО
НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У статті розглядаються деякі елементи дизайнерської освіти як методичне явище, яке забезпечує
розвиток творчих здібностей та інтересів дітей молодшого шкільного віку, допомагає учням у більш
доступній формі пізнавати красу навколишнього світу, оволодівати основами образотворчої
грамоти та підвищує інтерес до навчання на уроках математики, образотворчого мистецтва,
трудового навчання.
Художнє конструювання зародилося в ХХ сторіччі, коли на зміну ремісничому виготовленню
речей прийшло масове виготовлення стандартних виробів, серійна промислова продукція. Обличчя
світу, характер життєдіяльності людей і навіть, у якійсь мірі, форми їх відносин стали залежати від
виробів, відштампованих за законам машинної доцільності. Довгий час вважалося, що прекрасне
властиве лише мистецтву – літературі, музиці, живопису, скульптурі. Проте, здавна, створюючи різні
предмети, людина постійно намагалась надати їм красивого вигляду. Художнє конструювання
привносить у сферу матеріального виробництва принципи мистецтва, втілюючи в технічних виробах
ідеї краси. "Промислова цивілізація, – казав видатний австрійський письменник Роберт Юнг, – надто
потворна, і ми повинні думати над тим, як створити Венецію ХХ віку. Адже краса – це хліб душі!" [1:
3]
Мета сучасної початкової школи – не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє й
хоче бачити прекрасне. Розробка особистісно орієнтованої моделі початкової освіти, гуманізація
навчально-виховного процесу, інтеграція зумовлюють розвиток творчих здібностей дитини, уяви,
фантазії, конструктивного мислення. З огляду на це, необхідно пам’ятати, що урок має бути, перш за
все, цікавим, насиченим інформацією, різноманітним за формами проведення, обладнаним яскравою
кольоровою наочністю. Навчання в початкових класах має бути образно-емоційним, тому елементи
дизайнерської освіти варто використовувати майже на кожному уроці.
Навколишній світ сповнений різних кольорів і їх поєднань. Французький спеціаліст з кольорів
Ж. В’єно зазначав, що колір може породити занепокоєння чи збудження, створити гармонію або
викликати потрясіння, він може творити дива та здатний спричинити катастрофу [2: 117]. І справді,
значення кольорових рішень для художнього конструювання важко переоцінити, оскільки близько 90
% інформації про навколишній світ для зрячої людини надходить через око. Наочність, яку добирає
вчитель початкових класів, має бути яскравою, але виконаною в доцільній кольоровій гамі.
Нам хотілося зупинитися на інтеграції та взаємопроникненні уроків математики, образотворчого
мистецтва та трудового навчання. Вже в першому класі на уроках математики знайомимо дітей із
геометричними фігурами: точка, лінія пряма, ламана, коло, квадрат, трикутник тощо. А на уроці
образотворчого мистецтва дітям роздаються аркуші, на кожному з яких намальовано коло.
Пропонуємо домалювати коло так, щоб вийшов знайомий предмет. Малюнки у всіх вийшли різні:
футбольний м’яч, обличчя клоуна, яблуко, вишня, курчатко, кавун, Чебурашка, торт тощо. Такі
завдання треба поступово ускладнювати: дітям дається не один аркуш із формою кола (або іншою
геометричною фігурою), а скільки вони забажають; нові геометричні форми: півколо, прямокутник,
овал, ромб тощо. А на уроках трудового навчання пропонуємо сконструювати зі знайомих
геометричних фігур різні аплікації.
Художники розглядали геометричні фігури з точки зору естетики, тому, що навіть звичайні з них
(точка, лінія, трикутник тощо) при повторенні утворюють декоративний ефект. Здавна витвори
декоративно-прикладного мистецтва прикрашали різними орнаментами. Оскільки кожна геометрична
фігура – це закінчена форма, вона вже може служити модулем для конструювання геометричного
орнаменту.
На уроках математики та праці доцільно використовувати різні дидактичні ігри з геометричними
фігурами. Наприклад:
*Гра "Архітектор": з кружечків, прямокутників і трикутників склади аплікації різних тварин.
* Домалюй будинок, розфарбуй його.
* Поряд намалюй ще одну рибку, але так, щоб вона пливла в інший бік.
У грі "Як тут було?" учням пропонується листівка, розрізана на частини. Треба відновити
попередню картинку, складаючи ці частини.
Розглянь малюнок. Які фігури не використані в орнаменті?
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Яку фігуру треба вилучити, щоб решту можна було назвати одним словом?
Два однакових паперових круги розріж навпіл (на чотири рівні частини). Склади фігури,
зображені на малюнках. Які фігури утворилися в середині кожної з цих фігур? [3: 71].

У казковому місті "Круги" все кругле. Спробуй із різних кружечків скласти будиночок для ляльки,
автомашину тощо.
Важливо ще з перших днів навчання у школі на різних уроках вчити дітей бачити геометричні
фігури серед навколишніх предметів.
Завдання. Озирнись навколо себе. Серед звичайних предметів заховалося чимало різних
геометричних фігур, тільки треба навчитися їх бачити. Пильно розглянь кожен предмет і спробуй
знайти геометричну фігуру, на яку він схожий. Уважно розглянь наш клас, речі, що лежать у тебе в
портфелі: книжка, пенал, олівець, лінійка, гумка. У деяких предметах заховалася лише одна
геометрична фігура, але в тебе в портфелі є багато предметів, у яких заховалося одразу кілька фігур
(гумка – 6 прямокутників). Коли діти шукають предмети, схожі на геометричні фігури, у них
з’являються дуже цікаві приклади.
Завдання. З яких геометричних фігур складається казкове місто? Використовуючи знайомі тобі
фігури, домалюй його так, як тобі подобається. Розфарбуй казковий палац. Обґрунтуй свій вибір.
Навіть учням молодших класів не дуже цікаво невідомо навіщо розфарбовувати геометричні фігури.
Щоб зацікавити їх, можна розповісти казку, де головними героями будуть фігури. Під час розповіді
діти пробують конструювати так, як герої казки, розмірковують, уявляють ситуації.
У другому класі за Програмою розпочається знайомство з об’ємними геометричними формами.
Вчитель демонструє їх на уроках математики, дає цікаві завдання. Незвичайні для дітей ситуації
розвивають уяву, логічність та нестандартність мислення. У наступних завданнях дітям необхідно
придумати, як доступним способом можна змінити предмет, щоб у ньому з’явилися нові геометричні
фігури. Наприклад, розкрити парасольку, порізати лимон тощо.
На уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва продовжуємо роботу з
геометричними тілами. Навчаємо робити правильну розгортку за певними розмірами, конструювати
різні об’ємні форми, створювати з готових тіл різні цікаві іграшки, інші поробки (кольорові кубики,
казковий будиночок, мишку, лева, поросятко, кота тощо). Дуже цікавою є робота з кольоровими
смужками паперу. Виражальні можливості цього матеріалу дуже широкі. Для того, щоб смужка
вийшла рівною, треба також зробити правильну розмітку. З різнокольорових смужок легко виконати
стилізовані зображення комах і квітів можна створити дивні іграшки, комбінуючи різноманітні за
розміром та кольором кільця, які клеїмо із смужок. "Оживляємо" зроблених веселих звірят,
домалювавши очі, ніс, розмалювавши вушка тощо. Зі смужок можна склеїти навіть сферу, яка стане
основою для створення нових виробів (яблучка, вишеньки, м’ячика, сніговичка тощо).
На уроках математики знайомимо дітей із поняттями "діагональ", "симетрія". Без практичної
роботи дітям засвоїти їх важко. На допомогу приходить інтеграція з уроками образотворчого
мистецтва й трудового навчання. Можна пояснити симетричність будови на прикладі тіла комах,
запропонувати визначити вісь симетрії та провести її на зображеннях різних комах (сонечка, бабки,
коника, метелика, павучка, мурахи). Потім виконуємо метелика із складеного вдвоє паперу в техніці
монотипії. Таким чином виготовляємо новорічні аплікації (карнавальна маска, ялинка, ялинкові
прикраси) та багато інших.
Кожна дитина ще в дитячому садочку брала до рук ножиці й вирізувала сніжинки, щоб
прикрасити на Новий рік ялинку. Але вона й гадки не мала, що займається мистецтвом традиційної
витинанки. Орнаменти українських витинанок здебільшого геометричні й рослинні. Основне в роботі
– уміння уявити майбутній малюнок. Для цього потрібний точний окомір, ніщо не випадало і не
переобтяжувало, щоб була рівновага, щоб зберігалася ажурність малюнку й водночас уся композиція
була чітка та ясна. Витинанки переважно симетричні, прості за технікою, одноколірні або дво-,
триколірні, що робить їх виразними, графічними. Традиційними є кольорові сполучення: зелений із
червоним, синій із рожевим, коричневий з оранжевим та васильковим. Робота над витинанкою досить
важка та копітка, але вона дуже подобається дітям, розвиває творчу уяву, фантазію, акуратність.
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Пов’язана з поняттями "квадрат", "діагональ", "симетрія", "грань" і робота орігамі. Стародавнє
мистецтво складання фігурок з аркушу паперу – мистецтво цілого. Саме це відрізняє орігамі від
аплікації й вирізування силуетів, а також від багатьох інших прикладних мистецтв та народних
промислів. Кути складок, ребра та грані органічно зливаються з аркушем паперу у виразний
лаконічний образ. Починаємо роботу зі знайомства дітей із найпростішими фігурами: човник,
вертушка, жабка, кусака, літачок тощо. Потім переходимо до більш складних, об’ємних: коробка,
кубик, кусудама. Кусудама та кубик є символами дружби і любові в Японії ще з давніх часів. Їх
прийнято робити різнокольоровими , добираючи теплу, приємну для ока гаму.
Поступово крок за кроком вчимо дітей бачити, фантазувати, спостерігати, творити. Використання
елементів дизайн-освіти, введення їх в уроки математики, логіки, образотворчого мистецтва,
трудового навчання дає учням змогу в більш доступній формі пізнавати красу навколишнього світу,
розширювати і поглиблювати свої пізнавальні інтереси, оволодівати основами образотворчої грамоти,
сприяє створенню атмосфери невимушеного творчого пошуку, емоційного комфорту.
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Рудковская К.А., Янушевич Е.Н., Использование элементов дизайн-образования как способ
повышения интереса к обучению учеников начальных классов.
В статье рассматриваются некоторые элементи дизайнерского образования как методическое
явление, которое обеспечивает развитие творческих способностей и интересов детей младшего
школьного возраста,, помогает ученикам в более доступной форме познавать красоту
окружающего мира, овладевать основами изобразительной грамоты и повышает интерес к
обучению на уроках математики, изобразительного искусства, трудового обучения.
Rudkovska К.А., Yanushevich O.N. Usage of design-education elements as a mean to increase primary
school pupils’ interest towards education.
This article examines some elements of design education as a methodological process which provides
enhancement of the junior school pupils’ creative skills and interests, helps them to understand the beauty of
nature, to possess the basics of art and also increases their interest towards studying on mathematics, arts
and other creative-thinking developing lessons.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ
У статті мова йде про вплив європейської інтеграції на реформування змісту шкільної освіти у
Франції. Зроблено спробу показати залежність змін у змісті французької шкільної освіти від
загальноєвропейських процесів у системі освіти. Франція переконливо демонструє політичну
рішучість у розв’язанні складних проблем шкільної освіти, доказом цього є новий Закон про освіту,
прийнятий 23 квітня 2005 року.
Національна освіта зазнає сьогодні трансформацій у річищі загальносвітових та європейських
тенденцій. Наразі й реформи в шкільній освіті Франції значною мірою підпорядковані завданням її
інтеграції у європейський освітній простір. З огляду на це важливо не лише добре знати, але й брати
до уваги теоретичний і практичний досвід європейських освітян у тому, що стосується освітньої
політики, стратегії й тактики розбудови школи ХХІ століття. Особливий інтерес у цьому контексті
становлять країни – лідери європейської інтеграції, до яких, звісно, належить і Франція.
Закономірно, що багато українських, а також російських науковців присвятили дослідженню
системи загальної середньої освіти у Франції свої праці – Ж. Арутюнов, Б. Вульфсон, О. Гопанчук,
О. Джуринський, Г. Єгоров, Л. Зязюн, Б. Ілечко, А. Калош, Н. Лавриченко, О. Лисова, М. Лещенко,
З. Малькова, О. Матвієнко, В. Мітіна, О. Овчарук, В. Пилипівський, Л. Пуховська, Ф. Савуа,
О. Сапова, І. Уваров, А. Шопін, Т. Яркіна та ін. Проте необхідно зазначити, що стрімкі зміни, які
відбуваються у французькій школі в умовах формування єдиного європейського освітнього простору,
вимагають їх цілеспрямованого моніторингу й наукового аналізу.
Експерти з освіти Ради Європи інтерпретують єдиний європейський освітній простір як спільний
європейський дім, а отже "європейська свідомість має будуватися на знанні європейських цінностей,
духовних витоків та культурної спадщини Європи, спільного історичного шляху протягом останніх
двох тисячоліть" [1: 29 ;2: 55].
Сучасний європейський формат інтеграційних процесів в освіті представлено переважно у двох
версіях – двох концепціях європейської освіти: концепції Європейського Союзу та концепції Ради
Європи. Формування єдиного європейського простору, згідно з концепцією Європейського Союзу –
власне за Резолюцією Ради Європейського Співтовариства від 24 травня 1988 року та за іншими
освітньо-політичними маніфестами ЄС, зорієнтовано на розробку освітньої системи в таких основних
пріоритетних напрямках, як:
- полікультурна Європа,
- мобільна Європа,
- Європа якісної професійної підготовки всіх школярів,
- Європа якісної базової освіти,
- Європа в соціально-культурній та політико-економічній інтеграції з усім сучасним світом
[2: 120].
Ідеологія освітньої політики Ради Європи, за рекомендаціями Парламентської Асамблеї Ради
Європи (22 вересня 1989 р.) та за іншими освітніми меморандумами Ради Європи, базується на
принципах розбудови Великої Гуманістичної Європи як спільного Європейського дому, де
інтеграційний поступ співіснує з чітко визначеними тенденціями збереження історично зумовленої
специфіки духовного потенціалу європейських етносів як спільної культурної спадщини [2: 35].
Імплементація ідей інтеграційних процесів знайшли своє продовження на всіх основних етапах
Болонського процесу – від Лісабонської Конвенції 1997 року й Сорбоннської декларації 1998 року
чотирьох міністрів освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії,
Федеративної Республіки Німеччини, Італійської Республіки та Французької Республіки, Болонської
декларації 30 міністрів освіти у 1999 році, Празького комюніке представників урядів 33 країн Європи
у 2001 році та до Берлінського комюніке представників урядів 40 країн у 2003 році [3: 87]. Тому всі
складові компоненти Болонського процесу правомірно без будь-якої його ідеалізації інтерпретувати у
форматі прогресивних освітянських тенденцій третього тисячоліття.
В останні десятиріччя практично кожна європейська держава, виходячи з нових соціальнополітичних та економічних реалій (стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій,
кардинальні політичні й демографічні зміни, еволюція ринків праці, відкритість сучасних суспільств і
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взаємопроникнення культур), розпочала й активно продовжує реформування шкільної освіти.
Йдеться про збільшення тривалості навчання, трансформацію змісту освіти в напрямі її гуманізації,
виявлення ефективних механізмів забезпечення якості освітніх послуг [4: 19].
Європейська інтеграція істотним чином впливає й на характер та зміст останніх за часом
французьких освітніх реформ. Це стосується й модернізації шкільної освіти, що розпочалася зі вступу
в дію нового Закону про освіту від 23 квітня 2005 року. Підготовці нового Закону передували
кількамісячні загальнодержавні дебати за участю широкого загалу громадян. Викладачі, учні та їх
батьки дійшли згоди щодо того, що зміст шкільної освіти необхідно модернізувати з урахуванням як
загальноєвропейських вимог і стандартів, так і національних потреб та інтересів. На думку
французьких фахівців, система національної освіти повинна задовольняти потребу кожної молодої
людини в отриманні якісних знань, у підготовці до майбутньої професійної діяльності, а також до
повноцінного особистого життя й активного громадянства.
Так, на думку Луї Вебера, керівника інституту досліджень Об’єднаної федерації викладацьких
профсоюзів, у ході сучасної розбудови французької системи освіти дуже важливо брати до уваги такі
чинники, як децентралізація, вплив Європейського Союзу на освітню політику, маркетизація та
комерціалізація освіти як загальносвітові тенденції [5: 3].
Децентралізація французької системи освіти, яка ще з часів наполеонівської імперії була занадто
централізована, триває у Франції понад два десятки років. Перша фаза децентралізації полягала в
наданні регіонам і департаментам прав розбудовувати шкільну освіту, користуючись як власними
(регіональними) фондами, так і державними дотаціями. Таким чином, держава зберігала можливість
усувати нерівність між регіонами. Вона також зберігала за собою виключне право на створення
навчальних програм, штатного розкладу і под. [6: 8].
Європейський Союз, який є другим джерелом впливу на освіту Франції, відіграє дедалі більшу
роль у визначенні національної освітньої політики цієї держави. Згідно з документами, прийнятими
на загальноєвропейських самітах в Лісабоні (березень 2000 р.) і в Барселоні (березень 2002 р.)
Євросоюз хоче стати "найбільш конкурентноздатною і найдинамічнішою в світі економічною
системою". Для цього необхідно "модернізувати соціальну європейську модель шляхом інвестицій у
людські ресурси і боротьби із соціальними негараздами" [7: 5]. До реалізації цих цілей і завдань
мають долучитися усі країни ЄС, у тому числі й Франція.
Фінансове зобов’язання в підтримці освіти звичайно є життєво необхідним. Статистика показує,
що всі країни, свідомі важливості освіти для економічного та соціального добробуту, виділяють на
освіту значну частину їхнього НВП, передусім, щоб зменшити соціальну нерівність і сприяти
соціальному партнерству, усунути негативні вияви соціального детермінізму. Так, у Франції в
2003 році на освіту було виділено 7,1 % НВП, що складало 6600 євро в рік на учня чи студента [8: 4].
Соціально-культурні зміни на теренах континентальної Європи, посилення міграції та
демографічні катаклізми призводять до необхідності пошуку нових шляхів у розбудові одного з
найважливіших секторів європейського освітнього простору – обов’язкової освіти. Франція
переконливо демонструє політичну рішучість у розв’язанні складних проблем шкільної освіти.
Французький уряд ухвалив новий Закон про освіту 23 квітня 2005 року, який має на меті оновлення
системи обов’язкової освіти й поетапне введення в дію нових програм для початкової та основної
школи до 2010 року. В офіційному бюлетені міністерства національної освіти Франції №14 від
6 квітня 2006 року визначено єдиний рівень вимог до загальної середньої освіти. Мірилом навчальної
успішності школярів є спільне ядро знань і умінь (socle commun), до якого включено сім головних
компетентностей, чи засадничих вимог, що були визначені декретом Міністерства освіти від 11 липня
2006 року. Головна мета впровадження спільного ядра знань полягає не в ущільненні програм
навчальних дисциплін, а в тому, щоб надати фундаментального змісту всій обов’язковій освіті,
виокремити головні напрями навчання, його зміст та кінцеву мету. Комплексні тести перевірки
опанування спільного ядра знань планується здійснювати вже на етапі закінчення початкової школи,
а також по закінченні колежу. З 2007-2008 навчального року програми з усіх шкільних дисциплін
адаптують згідно з новими вимогами.
Для початкової школи 2007-2008 навчальний рік буде другим роком реалізації принципів
опанування рідної мови, визначених циркуляром "Навчання читанню" і змінами до програм від
24 березня 2006 року, що стосуються читання. Оновлення змісту програм із французької мови
стосується також письма і граматики. Одночасно з цим особливу увагу в початковій школі
приділяють навчанню математики, зокрема йдеться про посилення вимог до навчання чотирьох
математичних дій і практики усного рахунку. Засвоєння учнями французької мови й математики
визначено головними дисциплінами протягом усього періоду навчання в школі.
Сучасні інтеграційні процеси в Європі та у світі загалом перетворили знання з іноземної мови на
предмет першої необхідності для вихованців масової середньої школи Франції [9: 24]. Починаючи з
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1-го класу початкової школи (CE1) діти вивчають іноземну мову. Планується досягнення рівня А1
(згідно з європейськими вимогами) на кінець навчання в початковій школі й рівня В1 відповідно в
колежі. З 5 класу учні починають вивчення другої іноземної мови. Їм пропонують широкий вибір мов:
окрім європейських, можна вивчати також східні мови, наприклад, китайську. Але, звичайно,
навчання в школі не обмежується лише підсиленням уваги до "ядра" дисциплін. План школи вимагає
збереження змістової рівноваги між усіма дисциплінами, включаючи культурне й естетичне
виховання.
Міністерство освіти Франції гарантує забезпечення реалізації програми підтримки учнів, що
мають проблеми в навчанні. З цією метою створюються 1000 додаткових посад вчителів і 3000
асистентів вчителів. Зони пріоритетного навчання реструктуруються в 249 мереж "шкільної
успішності" (un réseau au service de la réussite scolaire des élèves), де в єдину структуру об’єднуються
материнська школа, початкова школа й колеж.
Для кожного школяра в кінці першого класу вводиться "індивідуальний щоденник
компетентностей" (le livret individuel de compétences), який має допомогти кожному учневі
зафіксувати й усвідомити власний рівень знань і умінь, а також найближчі завдання його подальшого
розвитку. Індивідуальний щоденник є одним з елементів шкільного електронного щоденника, який
заводять на кожного учня. Крім успіхів в опануванні спільного ядра знань і планових шкільних
атестацій (наприклад, свідоцтво з інформатики та Інтернету, безпека дорожнього руху, перша
допомога), у щоденнику будуть зафіксовані зауваження й поради вчителів щодо навчання учнів, а
також поточні оцінки з шкільних предметів. У щоденнику також з’являється оцінка за уміння жити і
працювати в колективі як оцінка загальної соціальної компетентності учня.
Ще одним нововведенням у французькій школі є тісна співпраця педагогів із батьками учнів.
Декрет №2006-935 від 28 липня 2006 року й циркуляр міністерства освіти №2006-137 від 25 серпня
2006 року декларують необхідність активного залучення батьків у шкільний навчально-виховний
процес.
Базовим завданням реформи в галузі загальної середньої освіти у Франції, яка розпочалася
введенням у дію нового Закону про освіту від 23 квітня 2005 року, визначено орієнтацію освіти на
духовне зближення європейських народів [10: 1]. Модернізація навчальних програм покликана
формувати в учнів європейську свідомість. Зокрема, основне завдання курсу "громадянська освіта" –
виховувати учнів водночас як громадян Французької республіки, громадян Європи і громадян усієї
планети. Саме тому однією з засадних тем громадянської освіти визначено фундаментальні
загальнолюдські цінності, які спираються на права людини. Важливим є розгляд на уроках
громадянознавства проблем, пов’язаних із захистом прав людини в Європі. Це допоможе учням, на
думку французьких фахівців, краще зрозуміти цінності та принципи європейського громадянства.
Отже, одним із найважливіших завдань реформування загальної середньої освіти у Франції на
врахування вимог Європейського Союзу до демократизації освітньої системи є забезпечення всіх
соціальних верств рівним доступом до навчання не лише в початковій, але й в основній школі.
Інтеграційний поступ Франції до Європейського освітнього простору відбувається послідовно
шляхом поетапного реформування системи національної освіти. Зокрема французькі посадові фахівці
опікуються визначенням напрямів реформування освіти, таких як: децентралізація, егалітаризація,
модернізація змісту обов’язкової освіти, адекватних реаліям суспільного поступу.
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Папижук В.А. Европейская интеграция как фактор реформирования содержания школьного
образования во Франции.
В статье речь идет о влиянии европейской интеграции на реформу содержания школьного
образования во Франции. Анализируется зависимость изменений в содержании французского
школьного образования от общеевропейских процессов в системе образования. Франция
демонстрирует политическую решительность в решении сложных проблем школьного образования,
доказательством чего стал новый Закон об образовании, принятый 23 апреля 2005 года.
Papizhuk V.O. European Integration as a Factor of Reforming School Education Contents in France.
The paper considers the European integration influence on the contents of school education reform in
France. The dependence of changes in school education contents on the general European processes in
education system is presented and analyzed. It is demonstrated by political decisiveness in solving
complicated problems of school education in France. This fact is proved by the adoption of the new
Education Law in April 23, 2005.
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НАРОДНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглянуто стан художньої освіти в загальноосвітніх школах та ефективність
використання народно-художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва, проаналізовано вимоги до підготовки майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва, а також програми Міністерства освіти і науки України для предметів
художньо-естетичного циклу загальноосвітньої школи.
Народно-художня творчість забезпечує розвиток і самореалізацію особистості через активну
художню діяльність і творче самовираження в сфері мистецтва. Народне мистецтво знайомить молодь
з етнографічними матеріалами, народними традиціями, з досвідом народних митців, іграми, святами
та міфологією, з досвідом народного родинного виховання й под.
Слід рішуче й послідовно ставити питання про необхідність широкого залучення народнохудожньої творчості до справи навчання та виховання молодого покоління, адже в народному
мистецтві сконцентровані величезні можливості виховання творчої особистості. Проблемам
відродження народної творчості присвячено праці Є. Антоновича, Л. Баженова, П. Білецького,
О. Данченка, О. Соломченка, М. Станкевича, Г. Цибульової та багатьох інших. Суттєвим внеском у
дослідження проблеми народно-художньої творчості, в якому проаналізовано еволюцію народного
мистецтва в Україні, показано закономірності його відродження в сучасних умовах, слід вважати
праці Є. Антоновича, Ю. Асєєва, О. Добриводи, О. Тищенка. Уплив народного мистецтва на розвиток
свідомості особистості був предметом уваги в дослідженнях О. Балл, О. Данченка, Р. Захарченка,
І. Зязюна, Г. Васяновича, О. Гончаренко, Н. Ничкало, П. Лосюка, В. Фіголя. У контексті мистецької
освіти ця проблема висвітлюється в працях Є. Маркова, Л. Масол, Н. Миропольської,
О. Ростовського, О. Рудницької, Г. Тарасенка [1; 2; 3].
У своєму дослідженні ми розглядаємо стан художньої освіти в загальноосвітніх школах та стан
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами народно-художньої творчості, й
тому мета нашої статті висвітлити проблему ефективності використання народно-художньої
творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.
На цьому етапі було використано такі науково-педагогічні методи дослідження: анкетування
учнів; опитування та анкетування вчителів; анкетування студентів; аналіз програм з образотворчого
мистецтва для загальноосвітніх шкіл; аналіз уроків з образотворчого мистецтва в школах; аналіз
тематичних планів учителів; аналіз методичних посібників програм і навчальних планів для ВНЗ.
Визначення аналізу стану художньо-естетичної освіти в загальноосвітніх школах ми проводили за
допомогою анкетування учнів у школах м. Житомира, Житомирської області та школах Вінницької
обл. Так, результати анкетування школярів, основні запитання якого були зумовлені проблемою
"народно-художня творчість", висвітлюють негативні тенденції культурного розвитку молоді.
Наприклад, відповіді на запитання про їхнє ставлення до народного мистецтва характеризувалися
такими показниками: 38 % респондентів не зацікавлені в підвищенні своєї художньої культури, 56 %
– зацікавлені, а 6 % – не змогли відповісти. На запитання щодо ставлення до творів декоративновжиткового мистецтва (ткацтво, вишивка, кераміка, вироби лози, дерева, скла, металу та інші)
відповіді були такими: 32 % – школярів зацікавлені, 38 % – позитивно ставляться, 6 % – негативно,
10 % – байдуже, а 14 % зовсім не цікавляться творами народного мистецтва. З аналізу результатів
анкетування видно, що випускники шкіл втрачають духовні цінності які мають наслідувати, це
визначає негативну тенденцію в учнівському середовищі, а саме падіння загальної художньої
культури.
Аналіз документальних матеріалів ІППО говорить про те, що образотворче мистецтво як
загальноосвітній предмет державного компонента шкільного навчального плану адміністрацією шкіл
вважається як предмет не першорядної важливості. З’ясувалося, що в більшості початкових класів
образотворче мистецтво як загальноосвітня дисципліна викладається класними керівниками чи
вчителями, які не мають фахової підготовки. Унаслідок цього до п’ятого класу 60 % учнів приходять
із нульовим рівнем художніх знань і практичних умінь і навичок із народної творчості.
Аналіз стану мистецької освіти в загальноосвітніх навчальних закладах за матеріалами семінарів
засвідчив, що в школах недостатня кількість відповідно оснащених кабінетів образотворчого
мистецтва, брак необхідного обсягу наочно-методичних матеріалів із народного мистецтва, що
забезпечують сучасні технології навчання, а також недостатня забезпеченість шкіл фахівцями з
вищою художньо-педагогічною освітою [1].
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Нами була розроблена також анкета для вчителів образотворчого мистецтва м. Житомира та
Житомирської області. Так, на запитання анкети "Чи маєте Ви спеціальну художньо-педагогічну
освіту?" – 32 % опитуваних зазначили, що не мають базової професійно-мистецької підготовки, 48 %
учителів отримали диплом за кваліфікацією "Вчитель початкових класів з додатковою спеціальністю
"Образотворче мистецтво" і 20 % учителів мають базову художньо-педагогічну освіту, з них 12 %
закінчили художні училища, 8 % учителів мають вищу педагогічну освіту. Анкетування показало, що
майже 60 % учителів, які "викладають" образотворче мистецтво в школі, проводять уроки за
сумісництвом.
Анкетування проводилось між студентами четвертого та п’ятого курсів після проходження
педагогічної практики в школі, яке підтвердило їхню готовність до здійснення змін у сучасній
професійній освіті та педагогічній практиці вчителя образотворчого мистецтва. Так, на запитання
"Оцініть свої знання й вміння відповідно вимог основного змісту художньо-педагогічної діяльності
вчителя образотворчого мистецтва в народно-художній творчості" були одержані такі відповіді: 4,2 %
студентів не змогли оцінити свої знання, а 2,8 % – уміння з практики; 28,4 % – відчувають труднощі в
оцінці особистих знань і відповідно 41,6 % – умінь; мають окремі уявлення щодо цих знань 23,8 %
студентів та вмінь 16,2 %; 12 % респондентів відповіли, що знають предмет і володіють методикою
художнього навчання за змістовими лініями, але сумніваються в правильності оцінки; знають і
вміють – 4,8 %, добре знають і вміють – 3,2 % студентів, а дуже добре знають основний зміст
художньо-педагогічної діяльності (3,6 %) і володіють методикою художнього навчання та вміють
застосовувати на практиці (4,4 %). Враховуючи результати проведеного анкетування, можна зробити
припущення, що методична підготовка вчителя образотворчого мистецтва з використанням народної
творчості має бути важливою складовою професійного становлення, формування здатності до
здійснення педагогічних функцій та вирішення завдань художнього навчання школярів, а методика
повинна базуватися не лише на художньо-практичній діяльності, але й на наукових дослідженнях,
знаннях народного мистецтва з метою поглиблення розуміння особистості дитини, її внутрішнього
світу.
Якість художньої освіти в загальноосвітніх школах та підготовка майбутніх учителів до вирішення
завдань художнього навчання значною мірою залежить від навчальних програм з образотворчого
мистецтва. Вивчення та аналіз цього питання показує, що протягом останніх десяти років в Україні
створено різноманітні програми художньо-естетичного циклу: програму "Образотворче мистецтво.
1-4, 5-7 класи", рекомендовану Міністерством освіти і науки України (автори Л. Любарська,
М. Резніченко, О. Протопопова), програму "Образотворче мистецтво. 5-7 класи" (автор Л. Фісенко,
Житомирська обл.), експериментальну програму "Образотворче мистецтво. 5–7 класи" (укладачі
О. Соронович, О. Печеняк, м. Львів ), альтернативні програми (автори: Є. Антонович, С. Свід,
м. Івано-Франківськ), в тому числі, й інтегровані – "Мистецтво" (автори: О. Щолокова, Л. Ващенко,
Л. Масол, Е. Бєлкіна, Н. Очеретян, м. Київ). Серед інтегрованих програм є "Експериментальна
програма з образотворчого мистецтва для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів", укладена
С.В. Коновець (м. Київ) [4].
Крім того, вченими педагогами було опубліковано навчально-методичні посібники для вчителів і
студентів (М. Ростовцев, В. Кузін, Г. Полякова, С. Трач, О. Корж, Б. Неменський та ін.). Ряд основних
дидактичних положень методики викладання образотворчого мистецтва викладені М. Ростовцевим і
В. Кузіним. Методику навчання малюнка, живопису, народного й декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну в школі описано Н. Сокольніковою. Автор посібника висвітлює теоретичні й
практичні основи навчання образотворчого мистецтва зокрема народного мистецтва в початковій
школі, ґрунтовно описує різноманітні методи та прийоми.
Але разом із тим аналіз вузівських програм із дисциплін художнього циклу показує, що зміст їх не
передбачає завдання дидактичної підготовки студентів, вони здебільшого не розглядають питання
народно-художньої творчості в підготовці вчителів образотворчого мистецтва.
І тому проведений аналіз свідчить, що навчальні плани частково забезпечують модель процесу
фахової підготовки випускників до художнього навчання школярів, інструментарієм якої є народне
мистецтво. Розрізненість структурних компонентів цілісної методичної системи в розглянутому
аспекті сьогодні не відповідає сучасним вимогам художньо-педагогічної підготовки вчителів
образотворчого мистецтва.
Отже, сама реальна дійсність у системі національної освіти обумовила усвідомлення всіма
учасниками навчально-виховного процесу ВЗО необхідність коректування навчальних планів,
програм професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва та використання
народно-художньої творчості, що має вплив на розвиток емоцій та почуттів, художньо-образне,
образно-художнє, раціонально-образне мислення людини з різним типом індивідуальної
обдарованості [5: 107].
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Світовий досвід розвитку педагогічної теорії та практики переконливо свідчить про те, що в
кожного народу історично складається своя власна національна система виховання і освіти.
Національна система виховання, як про це наголошується в Національній доктрині розвитку
освіти, спрямовується на залучення громадян до глибинних пластів національної культури й
духовності, формування в дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і
переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури.
Система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох
і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу інтелектуальності, освіченості та
інтелігентності як складників духовності людини. Тому на сучасному етапі ми ставимо завдання
розробити спецкурси, факультативи, ряд завдань, систему виховних заходів, які піднімуть
ефективність навчально-виховного процесу в школі та фахову підготовку майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва.
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Поддубная О.М. Народное художественное творчество в профессиональной подготовке будущего
учителя изобразительного искусства.
В статье рассматривается состояние художественного образования в школах и эффективность
использования народно-художественного творчества в профессиональной подготовке будущего
учителя изобразительного искусства, анализируются требования к подготовке будущего учителя
изобразительного искусства,а также програми МОН Украины для предметов художественноэстетического цикла общеобразовательных школ.
Piddubna O.M. Folk-Art Creativity in the Professional Competence Formation of
Prospective Art Teacher.
The article highlights the state of art education in secondary schools and efficiency of the folk-art creativity
usage in the prospective art teachers’ professional competence formation. The demands to the prosrective
teachers of art training and the Programs of Ukrainian Ministry of Education and Science for the subjects of
artistic aesthetic curriculum in secondary schools are analyzed.
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УДК 378.1
І.О. Полєвіков,

викладач
(дитяча музична школа № 3 м. Херсона)
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ В МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ
У статті в історичному аспекті розглянуті проблеми фортепіанної педагогіки післяреволюційних
років, які були тісно пов’язані з проблемами виконавського мистецтва. Висвітлено активні пошуки
київських педагогів-музикантів 20-их років в області дитячої музичної освіти, більшість з яких
знайшли згодом широке застосування на практиці й стали передумовою для реалізації особистісно
орієнтованого виховання в музичній школі.
Проблеми фортепіанної педагогіки післяреволюційних років були тісно пов’язані з проблемами
виконавського мистецтва. Важко переоцінити значення виконавської діяльності в Києві таких
видатних педагогів, як Г. Нейгауз і Г. Беклемішев. Яскраво виражений просвітницький характер їх
концертної діяльності, високий рівень професійної майстерності зіграли вирішальну роль у
формуванні смаків, вихованні естетичних поглядів учнівської молоді.
Найважливішим завданням навчальних закладів вважалася на той час підготовка пропагандистів
музики й педагогів. Київські музичні навчальні заклади сталі справжньою кузнею кадрів. Це
послужило поштовхом до активного оновлення форм і змісту їх роботи. Питання художньої освіти
серйозно обговорювалися тоді на численних конференціях, з’їздах, на сторінках періодичних видань.
Початком корінної перебудови музичної освіти була націоналізація Московської та Петербурзької
консерваторій, і звільнення консерваторій від опіки Російського музичного товариства. Відтепер
музична освіта стала справою державною. Декрет Російської республіки від 02.09.1918 року
ліквідовував оплату за навчання у вузах. Для консерваторій, де платня була особливо висока, цей
захід мав величезне значення. Вона не лише відкривала доступ до вищої музичної освіти всім, хто
володіє відповідними даними й достатньою підготовкою, але й звільняла консерваторії від
необхідності приймати малообдарованих учнів для підтримки фінансового становища.
У 1918 році за рішенням Ради викладачів музично-драматична школа імені М. Лисенка була
перейменована в інститут. Це рішення було узаконене постановою Радянського уряду України від
25 січня 1919 року.
Наступним кроком був Декрет від 4 березня 1919 року про відміну платні за навчання в усіх
навчальних закладах України. Важливою віхою в галузі мистецтва республіки стало створення в
перші місяці 1919 року Всеукраїнського музичного комітету.
Як відомо, в Києві, найбільшому культурному центрі України, консерваторія існувала з 1913 року.
Серед її професорів були такі музиканти європейського масштабу, як В. Пухальський, Г. Беклемішев,
відомі педагоги М. Домбровський, В. Тарновський, І. Турчинський, К. Михайлов. Особливою
популярністю користувався талановитий теоретик і педагог Б. Яворський. Очолював роботу
консерваторії з 1914 року композитор, диригент, педагог і відомий громадський діяч Рейнгольд
Моріцевич Глієр.
Під час роботи з’їзду представників усіх консерваторій у Москві 17-30 березня 1917 року з усією
гостротою встало питання про реформу музичної освіти. Необхідно було створити умови для того,
щоб народ залучився до кращих зразків класичного й сучасного музичного мистецтва.
З перших днів діяльності в Києві яскрава самобутня особистість Б. Яворського, його величезна
ерудиція в багатьох галузях науки і мистецтва, новизна музично-теоретичних й естетичних
переконань привернули до нього не лише музичну молодь, але й професійних музикантів міста.
У нових умовах діяльність Народної консерваторії в Києві набула величезного розмаху. Завданням
її було дати широким масам як загальну музичну, так і початкову професійну освіту.
Консерваторія почала свою роботу з відкриття інструкторських курсів для своїх викладачів. Ними
стали учні Б. Яворського − С. Протопопов, М. Гольденберг, Р. Мотузок, Р. Заріцкая, М. Новікова,
Е. Скрипчинська й інші. В основу навчання було покладено оволодіння кращими зразками народної
та професійної музичної творчості. Провідне місце відводилося хоровому співу, який був основним у
системі музичного виховання як дитячих, так і дорослих груп. Потім слідували спеціальні дисципліни
− теорія музики і сольфеджіо, що викладалися на основі теорії ритму ладу Б. Яворського, слухання
музики, гра на інструменті. У 1918-1919 роках поряд із хоровими значно розширилася робота
інструментальних класів. Відкрився ряд спеціальних класів, у які було залучено до викладання нову
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групу консерваторської молоді Л. Хересько, А. Альшванг, Р. Ільїну, Т. Миловидову, В. Немирова й
інших.
Інструкторські курси Народної консерваторії грали роль своєрідного методичного центру по
впровадженню в життя нових форм роботи. Організовані в 1917 році, курси виконували відповідальне
завдання виховання педагогічних кадрів у галузі масової музичної освіти. На кожному засіданні
аналізувалися репертуар, запланований до виконання в хорових класах, твори, пропоновані для уроків
слухання музики.
Педагоги Народної консерваторії сталі ініціаторами створення численних дитячих музичних шкіл,
яких у Києві вже на початку 20-х років налічувалося до 35.
Перша школа була організована в 1919 році. Тут викладали нотну грамоту, хоровий спів,
сольфеджіо, ритміку. Заняття були груповими. Перша група − діти 7-9 років, друга − діти 10-12 років.
Для підготовки викладацьких кадрів кожний педагог мав 3-6 асистентів.
Значна частина часу відводилася слуханню музики. На цих уроках виконували безліч п’єс
Шопена, Гріга, Чайковського, Бородіна, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера, Мендельсона. Діти із
захопленням співали хорові твори Гречанінова, хори із опер Чайковського ("Снігуронька"),
Римського-Корсакова ("Висота ... " із "Садко", Пролог із "Казки про царя Салтана"). Усі ці враження
народжували інтерес до музики, виховували любов до прекрасного.
Народна консерваторія брала активну участь у пропаганді музичного мистецтва. Силами її
педагогів і слухачів організовувалися концерти камерної та симфонічної музики. Численні концерти
слухачів Народної консерваторії активно сприяли залученню до мистецтва широких мас трудящих.
Багато хто з її випускників стали згодом музикантами-професіоналами.
На початку 20-х років назріла реформа музичної освіти в спеціальних музичних школах.
Необхідно було перш за все зібрати й проаналізувати всі дані про стан справ в існуючих музичних
навчальних закладах. Проведена робота показала незадовільну постановку музичної освіти.
В процесі розробки планів його реорганізації провідною залишалася проблема виховання всебічно
освіченого митця-громадянина. Б. Яворський у своїй доповіді "Про принципи побудови навчальних
планів і програм у професійній музичній школі" говорив про необхідність упровадження творчого
підходу у викладання всіх дисциплін.
Реформа 1923 року мала прогресивне значення, оскільки вперше в історії музичної освіти
здійснилося розділення дитячого й дорослого професійного навчання. Як відомо, у дореволюційних
консерваторіях навчання дітей нічим не відрізнялося від навчання дорослих. У репертуарі для дітей
велике місце посідали нескінченні вправи, технічні етюди, салоново-віртуозні й інструктивні п’єси не
завжди високої якості.
У 20-і роки київські педагоги-музиканти вели активні пошуки в області дитячої музичної освіти.
Багато чудових починів знайшли згодом широке застосування на практиці. Так, саме в цей період
широко впроваджується метод, що спирається на музично-слуховий досвід, розвиток музичнослухових уявлень, музичного мислення, навичок свідомого виконання.
Ідею слухового методу висунув ще в позаминулому сторіччі В. Одоєвський у "Музичній азбуці".
Він писав: "Наше... завдання: довести учня до того, щоб його око розуміло те, що вухо чує... " [1: 473].
Саме слуховий метод був узятий на озброєння першою київською музичною школою при
консерваторії. Ініціатором його упровадження став Б. Яворський, який широко користувався ним на
заняттях зі слухачами Народної консерваторії.
На перших порах у роботі відкритої при консерваторії музичної школи (на 500 учнів) закріпилися
три види музичних занять: 1) слухання музики з бесідами, поясненнями; 2) хоровий спів; 3) рух під
музику. Таким чином, слухання музики ставало основою широкого знайомства із музичною
літературою, допомагало розвинути музичне мислення, виробляло добрий смак, викликало інтерес до
справжнього мистецтва.
Переважаючою формою занять із дітьми були колективні уроки.
Проте, треба відзначити, що метод колективного проведення уроків у 20-і роки зазнає певної
еволюції. Якщо спочатку він використовувався лише на уроках слухання музики, хорового співу й
ритміки, що було цілком природним, то пізніше він починає переноситися й на заняття в класах гри
на інструменті, а ще пізніше − в класах вокалу (вже в консерваторіях), що, зрозуміло, не могло дати
позитивних результатів, хоча деякі педагоги гаряче за нього ратували.
Захоплення колективними формами роботи, цілковита підміна ними індивідуальних занять у
музичних школах не могли не привести до певних втрат й у вихованні творчої індивідуальності
музиканта.
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Розумне поєднання індивідуальних і колективних занять характеризувало роботу профшколи № 1
при Київській консерваторії. Професійне навчання базувалося тут на вихованні музичного мислення
методом розкриття й розвитку всіх художніх та інтелектуальних даних, закладених природою в
кожній дитині. Провідними педагогами школи були К. Михайлов, Д. Бертьє, Є. Френкіна, Р. Кругла,
С. Холодна, Ц. Сигал, Є. Сливак і ін.
Оволодіваючи тим або іншим твором, учні по ходу навчання ознайомлювалися з основами
музичної теорії. Поряд із бесідами й слуханням музики діти залучалися до ансамблевого виконання.
Їм пропонувалося також вести записи пройденого на уроках, своїх вражень, створювати малюнки за
мотивами улюблених творів. Розширення музичних уявлень сприяло більш живому, активному
спілкуванню дітей із інструментом.
Аналізуючи досвід перших київських музичних шкіл, слід підкреслити сучасність методів і форм
їх діяльності. Вони й сьогодні викликають великий інтерес. Активне залучення початківців до
художньої творчості, до світу музики, виховання потреби в спілкуванні з музичним мистецтвом у
наші дні є актуальним завданням музичної освіти.
У 1923 році в Київській консерваторії був створений факультет музичного виховання, що був
покликаний готувати педагогів для музпрофшколи й методистів-педагогів. Цей останній, також
цілком новий профіль музичної діяльності, згодом виявився дуже потрібним і перспективним. Багато
випускників, що одержали кваліфікацію методистів, успішно працювали в ряді міст країни.
У музичних вузах 20-х років виник ряд дисциплін, раніше невідомих системі музичної освіти,
наприклад, фізіологія фортепіанної техніки, рефлексологія, психологія мистецтва, поетика,
психоритміка. Проте викладання їх велося стихійно й цілком залежало від кругозору, ерудиції
педагога, що читав курс. Більшість із цих предметів згодом були вилучені з програми як такі, що не
виправдали себе.
Поряд із тим серед цих нових предметів були й такі, які пізніше виросли в спеціальну музичну
науку, як наприклад, курс історії та теорії піанізму, який вперше став успішно читатися в Київській
консерваторії в 1922 році професором Г. Коганом.
Коли недоцільність роздільного навчання педагогів і виконавців стала цілком очевидною, назріла
необхідність організації нової системи музичної освіти на Україні. Вона була здійснена в 1928 році.
Музтехнікум у Києві було ліквідовано, а в Інституті ім. М. Лисенка було відкрито виконавський
відділ. З 1928 року цей навчальний заклад, єдиний в місті, готуючи музикантів і драматичних
артистів, став називатися Вищим музично-драматичним інститутом ім. М. Лисенка.
Середню музичну освіту забезпечували шість профшкіл. У 1928 році вони були з’єднані в два
музтехнікуми, а в 1931 році злилися в єдиний музичний технікум.
На Україні одним із важливих завдань музичної педагогіки 20-х років стало створення
навчального репертуару на основі народної музики. Його склали головним чином твори малої форми.
У них часто спостерігалося пряме цитування народної мелодії з гармонізацією або обробка її з
використанням окремих елементів українського фольклору (ладу, гармонійних сполучень,
мелодійних оборотів, танцювальних ритмів). Найяскравішим зразком творчого переосмислення
народного музичного фольклору стала "Пісня" Ревуцького (1929). Не вдаючись до прямого
цитування, композитор використав народні звороти інтонацій, характерну мелізматику, колоритні
особливості ладів народної музики.
Широко увійшли до навчально-педагогічного репертуару цих років фортепіанні твори Бетховена,
Шуберта, Шумана, Шопена. Велике місце належало в ньому ансамблевій літературі.
Головним же досягненням стало видання збірок кращих зразків класичної та радянської
української фортепіанної літератури під редакцією Г. Беклемішева, Л. Ревуцького та В. Золотарьова.
Перший радянський український педагогічний репертуар налічував 60 творів, розділених на 6
ступенів за рівнями труднощів. Виданий він був у 1930 році. Оцінюючи зараз ці твори, можна
констатувати, що, хоча деякі з них виявилися справедливо забутими, бо не представляли справжньої
художньої цінності, проте значна їх частина й нині не широко використовується в педагогічній
практиці. Це "Пісня" і "Гумореска" Л. Ревуцького, Соната-балада Б.Лятошинського, твори В.
Косенка, що увійшли пізніше до його збірки "24 дитячі п’єси" і "Етюди", прелюдії В. Барвінського,
п’єси Я. Стінного.
Заслуга укладачів першого українського педагогічного репертуару полягає перш за все в тому, що
вони протиставили потоку салонової абстрактно-віртуозної літератури, широко існуючої в практиці
20-х років, кращі зразки класичної та радянської української музики.
Укінці 20-х років діячі Асоціації пролетарських музикантів України (АПМУ) проявили велику
"активність" у галузі створення педагогічного репертуару, чим завдали чималого збитку нашій
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культурі. Як навчальний матеріал ними рекомендувалися виключно обробки масових пісень і цілком
відкидалася музика Бетховена, Шопена; із російських класиків був особливо гнаний П. Чайковський
за "песимістичність" й "інтелігентність" його музики.
Іншим проявом активного втручання АПМУ в методичну роботу музичних навчальних закладів
була спроба декретувати проведення виключно колективних занять зі всіх музичних дисциплін, аж до
колективних занять на інструменті. У методичному листі "Про реконструкцію методів навчання
мистецтву гри на інструментах" мовилося наступне: "Індивідуальний метод занять із учнями дуже
нераціональний, оскільки із кожним учнем вивчається майже однаковий репертуар. Варто було б
давати методичні пояснення з приводу окремих п’єс цілому колективу студентів, а не кожному
окремо. Необхідно ліквідовувати спеціальні класи і вести заняття в окремих групах окремих курсів"
[2: 4/224].
Методичні пояснення складали першу частину курсу "Методики вивчення художнього
(музичного) твору". Друга частина його передбачала індивідуальний контроль за кожним учнем.
Практично створювалися групи з двадцяти чоловік. У них за рік роботи студент повинен був вивчити
певну кількість творів і продемонструвати їх на міжкурсових або міжвідділових конференціях. Такі
конференції були основною формою обліку роботи студента. Керівник групи (а ним міг бути лише
професор) читав основний курс і не менше 3-х годин на рік займався з кожним із студентів. Ці
контрольні професорські години використовувався перед конференціями.
Поточною "лабораторною" роботою "бригад" керували асистенти, якими ставала більшість
педагогів середнього й молодого покоління. Така реформа не принесла б нічого, окрім зниження
відповідальності за навчання музиканта, скутості творчої ініціативи окремих педагогів. До того ж всі
двадцять чоловік повинні були проходити один і той же репертуар, пояснення до якого давав
професор.
Серйозною перешкодою до проведення цієї та подібних реформ стала самовіддана робота
видатних музикантів-педагогів.
На початку 30-х років назріла необхідність подальшого вдосконалення системи музичної освіти.
На той час кожний із двох відділів Київського інституту ім. М. Лисенка (театральний і музичний)
виріс у самостійну одиницю, і подальше перебування їх в межах одного інституту стало недоцільним.
У вересні 1934 року Постановою Наркомпросу УРСР було здійснено розділення Київського
музично-драматичного інституту їм. М.В. Лисенка на два самостійні вищі навчальні заклади:
консерваторію (із 1940 р. − імені П. Чайковського) і театральний інститут (із 1945 р. − Інститут
театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого).
Уже в 1934-1935 навчальному році консерваторія перетворилася на комбінат, що об’єднав три
ступені повної музичної освіти: це були відкрита в цей же період спеціальна музична школа для
обдарованих дітей, музичне училище (обидва на правах середнього навчального закладу) і власне
консерваторія з аспірантурою.
Особливо слід зупинитися на музичній десятирічці для обдарованих дітей. Думка про створення
такої школи виникла в педагогів Київської консерваторії давно. Досвіду організації подібної школи в
нас не було. Основна трудність полягала в об’єднанні програм загальноосвітньої і музичної шкіл.
Школа почала свою роботу восени 1935 року в спеціально побудованому приміщенні. Спочатку було
сім класів із паралельним навчанням російською й українською мовами. Пізніше, вже в 1938 році, ця
школа виросла в десятирічку із 450 учнями, інтернатом для обдарованих дітей робітників і
колгоспників на 50 чоловік. Багато талановитих музикантів вийшло з середовища вихованців цієї
школи, яка нині носить ім’я Миколи Лисенка.
Таким чином, у 1934-1935 роках остаточно сформувалася система музичної освіти, існуюча й
понині. Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що 20-і роки на Україні, зокрема в Києві, стали
періодом плідних пошуків, численних експериментів, що приводили й до незаперечних досягнень, і
до серйозних помилок. Якщо відразу після Жовтневої революції стояло завдання наблизити
мистецтво до мас, зробити його доступним широкій аудиторії, то згодом до неї додалося й завдання
розвитку музичного професіоналізму. На Україні воно розв’язувалося перш за все в плані виховання
добре навчених музикантів-педагогів.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми аналізу передумов
реалізації особистісно орієнтованого навчання в музичних школах України. Подальші його напрями
можуть бути пов’язані з обґрунтуванням форм і методів виховання, адекватних сучасному стану
цивілізаційного розвитку, освітній стратегії України ХХІ століття.
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Полевиков И.А. Музыкально-педагогическое наследие Украины как предпосылка реализации
личностно ориентированного воспитания в музыкальной школе.
В статье в историческом аспекте рассмотрены проблемы фортепианной педагогики
послереволюционных лет, которые были тесно связаны с проблемами исполнительского искусства.
Освещены активные поиски киевских педагогов-музыкантов 20-ых годов в области детского
музыкального образования, большинство из которых впоследствии широко применялись на практике
и стало предпосылкой для реализации личностно ориентированного воспитания в музыкальной
школе.
Polevicov I.O. Pedagogical and music inheritance of Ukraine as pre-condition of the personality oriented
education realization at musical school.
In the article the problems of fortepiano pedagogics of post revolutionary years which were interlinked with
the problems of art are considered in a historical aspect. The active researches of the Kiev teachersmusicians of the 20-es in the sphere of children’s musical education, majority from which found afterwards
wide application in practice and became pre-condition for realization of the personality oriented education
at musical school are highlighted.
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ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
У статті розглядаються випадки виникнення конфліктів у професійній діяльності педагога.
Рокривається суть педагогічного конфлікту та причини його виникнення. Описано можливі варіанти
дій педагога у конфліктних ситуаціях з метою їх вирішення.
В умовах розбудови системи педагогічної освіти та впровадження інноваційних технологій
навчання особливого значення набуває проблема розвитку творчої активності майбутнього вчителя у
процесі його професійно-педагогічної підготовки. Погодимось, що професійна діяльність вчителя є
складним, динамічним, неперервним процесом [1: 15].
На сучасному етапі розробляється нова парадигма освіти, яка вимагає принципово нового
теоретико-методологічного та технологічного наукового обґрунтування. Охарактеризувати процес
навчання як систему в динаміці можна тільки тоді, коли виявлено, яким чином змінюється її склад,
структура відповідно до її функцій [2: 122]. Професійна діяльність вчителя розглядається як система
неповторних, унікальних за своєю природою професійних ситуацій, на основі чого реалізується
прийняття оптимальних рішень. Це в свою чергу, викликає необхідність формування у вчителя
гнучкого, інтенсивного, винахідливого професійного мислення.
Як відомо, основною формою здійснення навчального професу є педагогічне спілкування. Його
продуктивність визначається, насамперед, цілями і цінностями спілкування, що мають бути
прийнятні всім суб'єктам педагогічного процесу [3: 135]. Між особистісне спілкування педагога й
учня має деякі особливості, основною з яких є упереджене ставлення педагога до учнів. Ця та інші
особливості можуть стати причиною неадектваної поведінки учня на дії вчителя та, як один із
можливих варіантів, виникнення конфліктної ситуації між педагогм та учнем.
Взагалі, поняття "конфлікт" розуміється у дуже широкому плані і вживається в різних значеннях.
Конфлікт як процес зіткнення двох сторін на рівні індивідуальних переживань та потягів свідчить про
психологічну природу його появи [4: 3]. Він суттєво залежить від зовнішнього контексту, в якому він
виникає і розвивається. Важливою складовою є соціально-психологічне середовище, що представлене
різними соціальними групами з їх специфічною структурою, динамікою, нормами, цінностями та ін.
Конфлікти у міжособистісних стосунках мають таку ж давню історію, як і саме людство. Деякі
вчені вважають, що міжособистісні конфлікти є непродуктивним виявом міжособистісних стосунків,
а тому небажані, інші схиляються до протилежної думки [5: 104]
Вплив учасників конфлікту та умов його перебігу ніколи не здійснюється безпосередньо.
Опосередковуючою ланкою є образи конфліктної ситуації, які утворюються в кожного учасника
конфлікту. Ці внутрішні картини ситуації включають уявлення учасників про самих себе (свої
мотиви, цілі, цінності тощо), уявлення про протилежну сторону конфлікту та уявлення про ситуацію,
в якій склалися і вирішуються конфліктні стосунки. Саме суб'єктивні образи, а не реальність є
безпосередньою детермінантою конфліктної поведінки [3: 80].
У більшості випадків конфлікт зумовлений об'єктивною ситуацією. Але певний час вона може не
усвідомлюватися. Об'єктивація конфлікту здійснюється лише після усвідомлення об'єктивної ситуації
як конфлікту. Саме усвідомлення породжує конфліктну поведінку. Та нерідко реальний конфлікт
виникає, коли об'єктивних умов конфлікту нема. Усвідомлення ситуації як конфліктної завжди має
емоційне забарвлення. Виникнення та вплив емоцій на перебіг конфлікту є дуже важливою
проблемою адекватного розв'язання конфліктних ситуацій і вимагає спеціального аналізу.
Структурними компонентами конфлікту в педагогічній діяльності є конфліктна ситуація,
конфліктна взаємодія, вирішення конфлікту. В основі конфліктних ситуацій учасниками яких є
педагог і учень, частіше всього буває неспівпадання (інколи протилежність) позицій і поглядів на
навчання та правила поведінки у школі.
Характер і особливості протікання конфліктної взаємодії педагога і учня зумовлені специфікою
внутрішньогрупової структури навчально-виховного колективу, наявність особистих повноважень,
якими володіє вчитель.
Необхідною умовою ефективної взаємодії педагога у конфліктній ситуації з учнями є вчебічний
аналіз учителем причин, мотивів, що призвели до створення такої ситуації у взаємостосунках. Однією
з найважливіших умов вирішення вчителем конфліктної ситуації у взаємовідносинах з учнями є
врахування вікових особливостей своїх вихованців.
Існування вищезгаданих джерел або причин конфлікту збільшує очевидність його виникнення.
Однак, при великій можливості застосування конфлікту сторони можуть не захотіти вступати до
конфліктної взаємодії. Однак потенційні вигоди від участі в конфлікті не варті витрат. При входженні
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до конфлікту, як правило, кожна сторони робить все, щоб була прийнята її точка зору, досягнута її
мета, і заважає іншій стороні робити те ж саме. Тут і необхідне керування конфліктом. Залежно від
того, наскільки ефективним воно буде, наслідок конфлікту може бути функціональним і
дизфункціональним, що впливатиме на вірогідність виникнення інших конфліктів.
При ефективному керуванні конфліктом, його наслідки можуть грати позитивну роль, бути
функціональними, сприяти подальшому досягненню мети організації.
За класифікацією М.М. Рибакової можна виділити наступні узагальнені види педагогічних
конфліктів. Конфлікти діяльності, які виникають із приводу якихось помилкових, неправильних дій
учнів у процесі навчальної або позакласної виховної роботи. Вони зумовлюються роздратованими та
образливими зауваженнями, оскільки ніхто не терпить багатократних негативних санкцій проти себе,
якими б справедливими вони не були.
Конфлікти вчинків є результатом покаральних реакцій педагогів на порушення учнями шкільної
дисципліни: розмови на уроках, запізнення, прогули – а також агресивну поведінку щодо товаришів,
брутальність, псування шкільного майна тощо [6: 267].
Найтяжчими для педагогів є конфлікти стосунків. Вони постають наслідком і продовженням
перших двох конфліктів, викликаючи в учня "смисловий бар'єр", тобто негативну реакцію на
особистість учителя. Педагогу в такій ситуації нелегко змінити негативне ставлення учня до себе, для
цього тепер недостатньо просто не зробити зауважень. Ситуація ще погіршується й тим, що ставлення
педагогів до таких учнів часто стає упередженима та агресивним.
Вірогідність названих педагогічних помилок і, як наслідок, педагогічних конфліктів значною
мірою залежить від загальної індивідуальної манери, стилю спілкування педагога з учнями [6: 268].
Таким чином, готовність до діяльності у конфліктних ситуаціях – одна з умов організації педагогічно
доцільної взаємодії у системі "вчитель – учень". За змістом педагогічного рішення можна з’ясувати
глибину проникнення вчителем у сутність педагогічних проблем, про якість аналізу педагогічної
ситуації, її осмислення і розуміння. Оцінка якості прийнятих рішень допомагає визначити рівень
професійної майстерності вчителя.
Водночас провідною, інтегральною якістю вчителя є його здатність професійно, педагогічно
мислити. Саме це формує педагогічну спостережливість, уміння планувати й аналізувати
педагогічний процес.
Особливе місце в процесі розв'язання конфліктних педагогічних ситуацій належить викладачу,
який виступає основним генератором педагогічних, проблемних ситуацій, розв'язує проблемні
запитання, які виникають у процесі пошуку шляхів розв'язання ситуації, оцінює діяльність кожного
учасника навчально-виховного процесу.
Відомі спеціалісти в галузі управлінської психології К. Томас та Р. Кілмен виділяють п'ять
основних стилів поведінки в конфліктних ситуаціях (конкуренція, ухиляння, пристосування,
співпраця та компроміс), що спираються на власний стиль, стиль інших учасників конфлікту, а також
на тип самого конфлікту.
Важливо зрозуміти, що кожний з названих стилів ефективний тільки за певних умов. Треба вміти
адекватно використовувати кожен із них і робити свідомий вибір, ураховуючи конкретні обставини.
Найкращий підхід визначається конкретною ситуацією. Оригінальну методику розв'язання більшості
міжособистісних конфліктів запропонували Шерон і Гордон Боуери, яка складається з чотирьох
компонентів: опис, вираз, визначення і наслідки.
Критеріями конструктивного розв’язання конфлікту є рівень розв'язання протиріччя, що лежить в
основі конфлікту. Безпосереднє розв'язання конфлікту є процесом, що включає аналіз і оцінку
ситуації, вибір способу розв'язання конфлікту, формування операціонального складу дій, реалізацію
плану і його корекцію, оцінку ефективності дій.
Таким чином, для успішного розв'язання конфліктів, що виникають у професійній діяльності
педагога, він повинен насамперед глибоко проаналізувати причину конфлікту та можливості
оптимального виходу з нього. Крім того, слід ретельно підготуватися до розмови з учнем,
використовуючи при цьому невербальні засоби спілкування. Вчителю варто не поспішаючи, спокійно
й уважно вислухати учня, не переривати його мовлення.
Виконання вказаних умов є дуже важливим для успішного розв'язання конфліктних педагогічних
ситуацій. Тому, вчителю обов'язково потрібно знати паричини виникнення конфліктів, особливості їх
протікання та знайти правильний спосіб їх розв'язання. Саме процес моделювання конфліктних
педагогічних ситуацій допоможе майбутнім учителям проникнути в саму сутність, "природу" даного
явища, допоможе їм бути готовими до розв'язаненя конфліктних ситуацій, які будуть виникати у їх
професійній діяльності.
Остаточне вирішення конфліктів між учителем та учнями можливе лише за умови їх
рівноправності, партнерських взаємовідносин. Педагогіка гуманістичного спрямування є чи не
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єдиною парадигмою, де ключовим є створення розвивального простору, який виступає умовою
саморозвитку особистості.
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Постова С.А. Проблема конфликта в профессиональной деятельности педагога.
В статье рассматрены случаи возникновения конфликтов в профессиональной деятельности
педагога. Расскрывается суть педагогического конфликта и причины его возникновения. Описаны
возможные варианты действий педагога в конфликтных ситуациях с целью их решения.
Postova S.A. Problem of conflict in teacher’s professional activity.
The cases of conflicts arising in teacher’s professional activity are examined in the article. The essence of
pedagogical conflict and reasons of its arising are exposed. The possible variants of teacher’s actions in
conflict situations with the purpose of their solving are described.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ДОРОСЛИХ
У статті розкрито зміст понять "освіта через все життя", "продовжена професійна освіта",
"додаткова професійна освіта". Розглянуто сутність питання освіти впродовж всього життя, а
також концептуальні основи професійної перепідготовки дорослих. Значну увагу звернено на
досягнення основних цілей та розв’язання принципових питань професійної перепідготовки.
Структура системи післядипломної освіти (ПО) в Україні складається з автономних, здебільшого
некорельованих гілок, у тому числі в питаннях фінансування: ПО педагогічних кадрів, ПО медичної
галузі, ПО державної служби, ПО галузей промисловості, енергетики та транспорту. До того ж рівень
ПО різних галузей суттєво відрізняється; відзначимо, що останнім часом відбуваються позитивні
зміни систем ПО металургійної, нафтогазової, харчової та переробної галузей, залізничного та
авіаційного транспорту. Позитивні тенденції обумовлюються, по-перше, фінансовим станом самих
галузей, по-друге, наявністю потужних закладів ПО, що залишилися з часів СРСР; по-третє,
виникненням та розвитком корпоративних навчальних закладів.
На засіданні секції післядипломної освіти підсумкової колегії Міністерства освіти й науки 22
лютого 2006 року, в якому взяли участь керівники відомих закладів післядипломної освіти, був
запропонований для обговорення проект Закону України "Про післядипломну освіту". Зокрема, були
висловлені деякі зауваження щодо змісту майбутнього закону "Про післядипломну освіту". Перше
зауваження стосується визначення цільової направленості Закону. Головною метою його розробки є
не узагальнення та констатація норм, які вже містяться в існуючих нормативно-правових актах, а
модернізація системи нормативно-правового, фінансового, методичного забезпечення післядипломної
освіти. Ця модернізація повинна мати органічний характер: з одного боку спиратися на позитивні
вітчизняні традиції, а з іншого – на світовий прогресивний досвід [1].
Зрозуміло, що нормативний документ, метою якого є стратегія та перспективи розвитку
післядипломної освіти, має дати відповіді на низку питань, зокрема:
1) чітке визначення механізмів фінансування, особливостей бюджетного та позабюджетного
фінансування, податкового режиму як для самих закладів освіти, так і замовників їх послуг;
2) визначення рівня оплати праці та інших характеристик статуту працівників післядипломної
освіти;
3) визнання гарантії права на освіту та соціальних гарантій для тих, хто навчається в закладах
післядипломної освіти;
4) унормування змісту післядипломної освіти;
5) організацію взаємодії трьох основних складових системи "держава – освіта – бізнес";
6) закріплення нефінансових механізмів управління системою післядипломної освіти з боку
держави [1].
Але, звичайно, для створення такого механізму ми не пропонуємо впровадження будь-яких
адміністративних заходів, у тому числі процедур ліцензування, акредитації та інших. На ринку
післядипломної освіти повинні працювати всі, хто хоче й може навчати. Необхідно ліцензувати
навчальні програми та курси, а не навчальні заклади, особливу увагу приділяти тим, що пов’язані з
безпекою людини та держави (медицина, техніка безпеки, охорона праці). Для того, щоб розв’язати
визначений комплекс проблем необхідно не просто доповнити зміст проекту закону "Про
післядипломну освіту", модернізувати його структуру, а, перш за все, змінити його концепцію з
урахуванням стратегії модернізації системи післядипломної освіти. На наш погляд, одним із перших
кроків у вирішенні цього завдання повинно стати визначення термінології, яка використовується в
цьому Законі та в галузі післядипломної освіти взагалі. Під термінологією розуміють не просто вільну
сукупність термінів, що використовується, а систему термінів, яка стало впроваджується у визначеній
галузі знань та формує основу для її розвитку й удосконалення [1].
Якщо звернутися до проекту закону "Про післядипломну освіту" (розділ 1 "Загальні положення"),
то там надається тлумачення термінів: "післядипломна освіта", "перепідготовка", "стажування" та
інших, що визначені в основному законом України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 року. Вперше в
цьому проекті визначено терміни: "неперервна освіта", "неформальна освіта", "формальна освіта".
Але на практиці в галузі післядипломної освіти широко вживаються й інші терміни: "освіта
дорослих", "освіта впродовж життя", "безперервна освіта", "безперервна професійна освіта",
"продовжена професійна підготовка", "продовжена професійна освіта", "додаткова освіта", "додаткова
професійна освіта", "додаткова професійна підготовка" тощо, зміст яких визначається їх
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користувачами на власний розсуд у досить широкому діапазоні. Причому використання деяких
термінів замість традиційних об’єктивно відображає бажання погодити їх значення з властивостями
об’єкту, що описується [1].
Так, зрозуміло, що термін "післядипломна освіта", який офіційно використовується для
характеристики діяльності з освіти дорослих в Україні, не відповідає змісту самої діяльності. Спектр
такої діяльності не обмежується критерієм наявності диплому, а стосується всіх дорослих (що вже
мають освіту та (або) вже почали виробничу діяльність) та забезпечує найбільш широкому колу осіб
можливість адаптуватися до змін технологій і умов роботи, підтримати їх соціальний розвиток через
доступ до нових знань та кваліфікацій.
Якщо звернутися до термінології з освіти дорослих інших країн, то варто виділити такі терміни:
"освіта через все життя", "продовжена професійна освіта", "додаткова професійна освіта".
Термін "освіта через все життя" трактується як найбільш універсальний та включає всі форми
освіти дорослих: сімейну, шкільну, вищу, продовжену професійну, суспільну. Це не технічний або
юридичний термін із точно визначеним змістом, а здебільшого загальнокультурний термін для
визначення нової парадигми переходу від поетапної ступеневої системи освіти до індивідуальної
освіти [1].
Термін "продовжена професійна освіта", який прийшов на зміну терміну "продовжена освіта",
почав широко використовуватися в європейської освіті у 70-80 роках минулого сторіччя та встановив
акцент на професіоналізмі як умові задоволення вимог прогресуючої економіки. Цей термін наразі
має також універсальне значення та підкреслює професіоналізм системи освіти дорослих як не
роз’єднувальний, а навпаки інтегруючий фактор [1].
Термін "додаткова професійна освіта" використовується в Росії як додаткова підготовка для тих,
хто щонайменше має середню освіту для покращення компетенції. На сьогодні ця гілка освіти
дорослих координується більш ніж 500 навчальними закладами та частково фінансується відділом
додаткової професійної освіти Міністерства загальної та професійної освіти Росії [1].
Оскільки освітня система України прагне стати повноцінною складовою європейської освітньої
системи, у тому числі в галузі освіти дорослих, вважаємо за доцільне вживати замість терміну
"післядипломна освіта" термін "продовжена професійна освіта" або "додаткова професійна освіта", а
також систематизувати комплекс термінів "освіта через все життя", "безперервна освіта",
"продовжена освіта".
Наприкінці ХХ століття стало очевидним, що традиційна система освіти не справляється з
вирішенням тих освітніх проблем, які виникають у ході розвитку суспільства. Ця ситуація
характеризується сьогодні як криза освіти. Сутність кризи освіти полягає в розриві між стрімким
розвитком суспільства і сферою освіти, яка не в змозі пристосуватися до швидкого темпу змін умов
життя.
У наш час особливу актуальність і значення набуває ефективний кадровий супровід проведених
реформ і перетворень. Одним із найважливіших завдань стає завдання організації цілеспрямованої
додаткової професійної освіти, що забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку дорослого
населення. Навчання впродовж всього життя є стратегічним напрямом розвитку світової системи
освіти. Тридцять років тому ряд авторитетних міжнародних організацій: Організація економічної
співпраці та розвитку (ОЕСР), ЮНЕСКО, Рада Європи оприлюднили концепцію навчання впродовж
життя, а в 1996 році міністрами держав ОЕСР встановлено в якості цілі освітньої політики –
"навчання протягом життя для всіх верст населення". У 2003 році на Берлінській конференції
міністрів освіти держав-учасниць Болонського процесу сприяння розвитку безперервної освіти
включено до числа основних цілей створення загальноєвропейського освітнього простору. В
середньому 40 % населення країн Європи активного віку (24-65 років) приймає участь в освітніх
програмах, що стимулюється наданням субсидій, грантів, частковою (до 50 %) компенсацією платні
за навчання [2]. Цілком закономірним є відображення аспектів освіти дорослих у багатьох
міжнародних акціях, деклараціях, конвенціях, рішеннях та інших документах міжнародних
організацій, де робиться акцент на можливості продовження освіти в зрілому віці як одному з прав
людини, і яке розглядається зараз як шлях подолання кризи освітньої системи, формування
адекватної сучасному суспільству системи освіти. На сучасному етапі розвитку суспільства освіта
стає однією з найважливіших і центральних сфер людської діяльності, яка пов’язана з усіма іншими
сторонами громадського життя. Від, того наскільки освіта буде задовольняти потреби особистості й
суспільства у високоякісних освітніх послугах, принципово залежать перспективи економічного й
духовного розвитку країни.
Сучасна економічна ситуація змушує бути готовим упроваджувати й освоювати нову техніку,
технологію, вести активну комерційну діяльність. Сьогодні дорослій людині потрібно бути готовою
до перепідготовки в швидко мінливих орієнтирах професійної діяльності на ринку праці. Виняткова
роль перепідготовки дорослого населення в сучасній системі професійної освіти визначається її
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відповідальністю за відновлення й збагачення інтелектуального потенціалу суспільства, ліквідацію
функціональної неграмотності керівників і фахівців. Базові принципи перепідготовки дорослих
ґрунтуються на випереджальному характері змісту навчання, орієнтації на розвиток фахівця як
особистості, індивідуалізації навчального процесу, гуманізмі й демократичності освіти [3].
Основним завданням професійної перепідготовки дорослих є подальший розвиток й активне
використання освітнього, наукового й інноваційного потенціалів, спрямованих на структурну
перебудову, переорієнтацію науково-педагогічних колективів на ті напрямки і форми діяльності, у
яких можливе досягнення значних результатів, що забезпечує більш вагомий внесок системи
підвищення кваліфікації й перепідготовки в соціально-економічний розвиток країни.
Перепідготовка дорослого населення вимагає розв’язання актуальних завдань послідовного
переходу від дискретної до самонастроювальної державно-суспільної системи безперервної освіти.
Основою для побудови такої системи є вища школа, яка має в своїй структурі весь спектр і набір
освітніх установ і підрозділів системи підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів: академії,
інститути, факультети, курси, центри та ін. [4].
Реформування системи професійної перепідготовки припускає створення гнучкої й мобільної
системи підвищення кваліфікації й перепідготовки фахівців, що задовольняє постійно зростаючі
потреби суспільства в удосконаленні та відновленні знань.
У зв’язку з цим професійна перепідготовка дорослих має бути направлена на досягнення основних
цілей:
- постійне формування, стимулювання та задоволення потреб у підвищенні кваліфікації та
професійній перепідготовці кадрів;
- насичення ринку праці фахівцями з високим рівнем загальної культури й професійної
компетентності;
- забезпечення соціальної захищеності, соціальної реабілітації та зайнятості фахівців, усунення
всіх форм функціональної неграмотності;
- приведення кадрового потенціалу фахівців до світового рівня;
- збільшення разом з іншими ланками професійної освіти сукупного інтелектуального та
духовного потенціалу суспільства, розвиток творчих здібностей людини.
Для цього потрібно забезпечити єдність прикладних, фундаментальних і методологічних знань, які
складають основу професійної й загальної культури, широку орієнтацію в підходах до постановки й
розв’язання нових проблем і завдань. Необхідне відновлення змісту навчання в тісному зв’язку з
досягненнями в розвитку сучасної техніки й технології, наук про природу, суспільство й людину,
забезпечення різноманіття, варіативності й гнучкості навчальних планів і програм, оперативного
відгуку на потреби ринку в освітніх послугах. Специфіка розв’язання завдань освітньої діяльності в
рамках професійної перепідготовки вимагає визначення найбільш значимих теоретичних і
прикладних проблем її розвитку. До числа теоретичних можна віднести: вивчення загальних
закономірностей організації професійної перепідготовки; обґрунтування ролі й місця професійної
перепідготовки в системі додаткової освіти; визначення методологічних підходів до освітньої кар’єри
педагогів; співвідношення вимог освітніх співтовариств як у міжнародному, так і в
загальноукраїнському масштабі до якості професійної перепідготовки; виявлення критеріїв оцінки
ефективності діяльності системи професійної перепідготовки працівників освіти. До числа
прикладних можна віднести: варіативні можливості сучасної системи професійної перепідготовки
дорослих; визначення шляхів інтеграції додаткових освітніх програм у масштабах країни в цілому й у
рамках світового співтовариства; практичне обґрунтування перспектив організації освітньої
діяльності у відкритих і закритих системах; визначення ролі громадськості в розвитку додаткових
освітніх програм; місце особистості в системі професійної перепідготовки. Нами перераховані тільки
деякі з теоретичних і прикладних проблем удосконалення професійної перепідготовки. Їх розв’язання
неможливе без залучення наукового потенціалу в сферу додаткової освіти. Необхідно створити
сприятливі законодавчі передумови для системи професійної перепідготовки, які дозволили б не
тільки зберегти існуючі установи додаткової освіти, але й визначити їхнє місце в системі освіти в
цілому [5].
Світові темпи розвитку системи професійної перепідготовки перевершують темпи розвитку
традиційної системи навчальних закладів. Адже умови життя, які постійно оновлюються, змушують
людину постійно вдосконалюватися. Не випадково ООН висунула тезу: освіта не на все життя, а
через все життя. Розширення ж поля освітньої активності багато в чому стало можливим завдяки
використанню нових телекомунікаційних технологій [2].
Одним із важливих аспектів модернізації системи освіти стають взаємозв’язок і взаємодія
професійної перепідготовки з реальним сектором економіки та формування нових підходів до
організації підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки кадрів шляхом наближення
замовлення до споживача, реалізації спільних консультаційно-освітніх проектів [2]. На сучасному
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етапі розвитку підготовки професійних кадрів можна дотримуватися будь-яких схем навчання, але
найбільш важливими, на наш погляд, залишаються розвиток комунікативної компетентності та
підвищення культури відносин [4].
Найбільший зміст і ефективність системи професійної перепідготовки полягає саме в тому, що
будучи варіативною за структурою запитів і звернень широких груп педагогічної громадськості, вона
являє собою жорстко контрольовану з боку держави систему формування в людини професійних
навичок й особистісної спрямованості [6].
Таким чином, розвиток професійної перепідготовки дорослих в органічному зв’язку з потребами
суспільства вимагає розв’язання принципових питань, до яких відносяться:
- створення ефективної державної підтримки системи підготовки й перепідготовки кадрів;
- організація діяльності освітніх установ відповідно до потреб ринку праці;
- підвищення ефективності професійної перепідготовки шляхом застосування засобів і методів
навчання, які пов’язують зміст навчання із практичними потребами фахівця, наближення навчання
до конкретного робочого місця за допомогою використання нових інформаційних технологій.
Зміни, які відбуваються в суспільстві, вимагають постійного розвитку науково-методичного й
інформаційного забезпечення з метою створення адаптованої системи підвищення кваліфікації й
професійної перепідготовки кадрів, що дозволяє швидко задовольняти потреби людей у додатковій
освіті [6].
Пріоритетними напрямками цих робіт є:
- прогнозування розвитку ринку праці з метою випереджувальної підготовки фахівців;
- дослідження ринку освітніх послуг;
- розвиток інформаційного забезпечення системи підвищення кваліфікації й професійної
перепідготовки дорослих;
- формування сучасного учбово-методичного забезпечення;
- розробка сучасних засобів проектування й керування освітніми процесами;
- оптимізація міжнародного співробітництва;
- поєднання процесу навчання і консультування, засноване на широкому використанні
інформаційних технологій;
- організація дистанційного навчання у формі активної взаємодії персоналу з викладачамиконсультантами через комп’ютерні мережі;
- створення організаційно-методичного середовища, яке б функціонувало в єдиному
телекомунікаційному просторі країни з широким використанням уже наявних у системі вищої
школи мереж й інших засобів телекомунікацій.
Система професійної перепідготовки покликана забезпечити безперервність освіти й розвиток
людських ресурсів відповідно до потреб суспільства й економічного розвитку країни, повинна
здійснюватися силами провідних спеціалістів-розроблювачів новітніх технічних і технологічних
рішень, а професорсько-викладацький склад, поряд з основними завданнями, повинен регулярно
вдосконалювати свою педагогічну підготовку з урахуванням досягнень андрогогіки [4].
До "освіти дорослих" можна справді зарахувати всі рівні головним чином вищої освіти (неповна
вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта), післядипломну освіту (перепідготовка,
спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування), різні форми навчання поза вищими навчальними
закладами (вечірні, народні університети, лекторії, спеціальні курси) та ін. В Україні є всі складники
освіти впродовж усього життя. Таку систему освіти ще часто називають системою післядипломної
освіти [7].
У контексті сказаного стає зрозуміло, що освіта в сучасному світі: має бути максимально
індивідуалізованою (з урахуванням природних здібностей, психологічних особливостей індивіда);
будуватися на найкращих освітніх технологіях (щоб – найголовніше – навчити людину вчитися, тобто
самовдосконалюватися, знаходити нові знання на базі здобутих); бути справді в безперервному
розвитку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.

http://ipn.nau.edu.ua/content/view/199/94/lang,ua/
http://www.smolin.ru/read/education/
Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования // Педагогика. – 1997.– № 3. –
С. 15 -19.
Синенко В.Я., Агавелян Р.О., Жарова Г.Н., Сайдакова Л.А. Обновление системы профессиональной
переподготовки работников образования // Образование без границ. – 2004. – № 1. – С. 11-15.
Байденко В.И. Стандарты в непрерывном образовании: концептуальные, теоретические и
методологические проблемы. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
1999. – 296 с.

161

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 31. Педагогічні науки

6.
7.
8.
9.
10.
11.

http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2001n12/P3-6.htm
http://www.personal-plus.net/188/1154.html
http://www.mon.gov.ua/education/higher/topic/pdosv/knc
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_2984.doc
Валицкая А.П. Модели образовательных систем и подходы к стандартизации // Образовательные
стандарты: Материалы международного семинара. – СПб.: Образование, 1995. – С. 50-55.
12. Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Педагогическое образование и
наука. – 2002. – № 4. – С. 4-9.

Матеріал надійшов до редакції 23.03. 2007 р.
Прилуцкая Н.С. Приоритетные направления и основные цели развития профессиональной
переподготовки взрослых.
В статье раскрыт смысл понятий "образование через всю жизнь", "продолженное
профессиональное образование", "дополнительное профессиональное образование". Рассмотрена
сущность вопроса образования в течение всей жизни, а также концептуальные основы
профессиональной переподготовки взрослых. Значительное внимание уделено достижению основных
целей и решению принципиальных вопросов профессиональной переподготовке.
Prylutska N.S. Preferential directives and fundamental aims of adult's professional training development.
The article provides a clear-cut explanation of such notions as "education throughout the life", "elongated
professional training" and "complementary training". It reviews the dominant grounds of such issues as
education and professional training throughout the life as well as conceptual fundamentals of adults’
professional training. Much attention is paid to the attainment of primary aims and solution of principle
problems related to the professional retraining.
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РЕМІСНИЧА ОСВІТА В КЛАСИЧНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ XVIII – XIX СТ.
У статті розглянуто місце та роль ремісничої освіти як професійно-технічного напрямку освітньої
системи XVIII – XIX століть у європейських педагогічних теоріях. Особлива увага у статі надана
вивченню ремісничої освіти дітей та молоді в педагогічній теорії Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо,
Й.Г. Песталоцці
Реміснича освіта як об’єкт наукового пізнання відносно пізно виявила своє місце в педагогічній
теорії й практиці як в європейських, так і вітчизняних наукових теоріях. На те можна визначити
кілька причин, а саме: окреслення ролі ремісничої освіти як освіти для дітей нижчих прошарків
населення, а тому визначення її незначущості як об’єкта теоретичного аналізу; суттєві відмінності в
методиці та практиці навчання ремеслу й так званій "книжній" освіті; соціокультурна
незатребуваність теоретичного вивчення ремісничої освіти з причини відсутності соціального
замовлення на кваліфіковану робочу силу до початку промислових революцій у більшості країн
Західної Європи.
Мета статты − визначити місце та роль ремісничої освіти в класичних європейських педагогічних
теоріях XVIII – XIX століть.
Як наукова проблема, реміснича освіта та її історичний розвиток зайшли своє відображення в
багатьох наукових дослідженнях, зокрема, Е. Днєпрова, В. Кларіна, О. Джуринського, Р. Доватора та
ін.[1; 2]. Певною мірою історія розвитку ремісничої освіти висвітлена в історико-педагогічних
дослідженнях Л. Вовк, М. Левківського, Л. Медвідь, С. Сірополка та ін. [3; 4; 5; 6]. Хоча справедливо
буде зауважити, що як радянська, так і вітчизняна історія педагогіки більше уваги звертають на
традиційну ступеневу систему освіти (початкова школа, середні навчальні заклади та вища освіта),
залишаючи поза увагою ремісничі й реальні училища та ремісничі класи, що стали прообразом
сучасної системи професійно-технічної освіти.
Класичні європейські педагогічні теорії, починаючи від Я.А. Коменського, визначали місце й роль
ремісничої освіти в системі навчання й виховання молоді тою мірою, якою загалом проблема
ремісництва була актуальною в час їхньої творчості. Тому в педагогічній теорії Я. Коменського,
присвяченій обґрунтуванню системної "книжної" освіти юнацтва, ми загалом не знаходимо чітко
окресленої думки щодо значущості й сутності ремісничої освіти. Вона на той час ще залишалася поза
межами офіційної педагогічної науки.
Натомість Дж. Локк, віддаючи належне світським традиціям у вихованні юнацтва, наполягав на
практичному спрямуванні навчання, необхідного для життя в реальному світі. У контексті теми
нашого дослідження його теорія може бути окреслена нами як соціально-станова, оскільки саме
Дж. Локку належить записка про "робітничі школи", піддана свого часу нищівній критиці в
радянській історії педагогіки [7: 46]. Однак ми можемо констатувати, що, розглядаючи навчання й
виховання переважно соціальної еліти (джентльмена), Дж. Локк вперше запропонував проект
інституційного рівня ремісничої освіти, який, щоправда, не був реалізований внаслідок знову-таки
відсутності на той час чіткого соціального замовлення на велику кількість професійно підготовлених
робітників та бажання перших представників буржуазії займатися, крім суто трудової, ще й
загальноосвітньою підготовкою юнацтва з незаможних прошарків населення.
Дж. Локк вважав, що найперше ремесло для дитини – це виготовлення іграшок, які мають бути у її
власному використанні: "нехай вони самі їх роблять або принаймні стараються їх робити, і нехай цим
займаються; а до того часу нехай обходяться без іграшок" [2: 169]. У власноручному виготовленні
іграшок Дж. Локк вбачав велику виховну місію: "вони самі будуть їх робити, якщо тільки інші не
будуть марно витрачатися на те, щоб постачати іграшки. Звичайно, коли вони почнуть щось
винаходити самі, треба їх вчити і допомагати їм; але допоки вони сидять без діла, в очікуванні, що
отримають все з чужих рук, без усякого старання зі свого боку, не слід нічого їм давати" [2: 170].
Дж. Локк пропонував при цьому розглядати навички ремісництва трояко: як спосіб організувати й
заповнити дозвілля – для вищих прошарків суспільства; як спосіб виживання і зайняття певної
соціальної ніші – для нижчих і навіть маргінальних прошарків; як дієвий засіб виховання – для всіх
дітей, незалежно від стану. Тому його підхід ми й окреслюємо як соціально-становий. Діти з
найнижчих станів, за його теорією, за допомогою ремісничої освіти могли здобувати й книжну освіту,
оплачуючи своє навчання шляхом збуту власноруч виготовлених виробів чи наданих послуг. Ці
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теоретичні положення згодом знайшли своє продовження в теорії й педагогічній практиці
Й.Г. Песталоцці.
У своїй праці "Думки про виховання" Дж. Локк чи не вперше в європейській педагогіці епохи
Просвітництва вводить спеціальний розділ "Ремесло". Розуміючи непопулярність своїх ідей щодо
елементів ремісничої освіти для майбутньої соціальної еліти, педагог пише: "Я маю намір
зосередитися на ще одному предметі, при першій згадці про який ризикую накликати підозри в тому,
що я забув свою тему, й у тому, що я писав вище про виховання, у всьому узгоджене з покликанням
джентльмена, з яким ремесло начебто ніяк не сумісне. Водночас я не можу не сказати, що я б бажав,
аби він вчився ремеслу, ручній праці; більше того – не одному ремеслу, а двом чи трьом, причому
одному – більш ґрунтовно" [2: 175].
Зауважимо, що в цьому положенні Дж. Локка висловлено важливу для нашого дослідження
категорійно-понятійну позицію: педагог ототожнює процес "навчання ремеслу" й "навчання ручній
праці".
Дж. Локк вбачав двояку користь від навчання дітей з найзаможніших сімей ремісництву: "1.
Мистецтво, засвоєне шляхом вправ, саме по собі заслуговує того, щоб його засвоїти. Такими є не
лише знання мов і наук, але також живопис, токарна справа, садівництво, загартування й обробка
заліза й усі інші корисні мистецтва, що заслуговують на засвоєння. 2. Вправа, як така, незалежно від
будь-яких інших міркувань, необхідна й корисна для здоров’я" [2: 175].
У цій цитаті педагог виводить ремісництво на один щабель з мистецтвом, вважаючи, що для
майбутнього джентльмена суттєвим є доведення будь-якого заняття до досконалості. Висновки щодо
окреслення ремесла в педагогічній теорії Дж. Локка викладено на рис.1.
Ремесло як:

Ручна праця

Мистецтво

Розвага

Токарна справа, садівництво,
обробка заліза, міді, срібла,
виготовлення парфумів

Головна виховна користь − вправляння
Результат – хороший стан здоров’я для успішного
засвоєння наук
Рис.1. Ремісництво як галузь знань у педагогічній теорії Дж. Локка.
Спрямованість вивчення ремесел на поліпшення стану здоров’я Дж. Локк закріпив таким
положенням: "З ручних ремесел, для засвоєння яких, як і для вправляння в них, потрібна фізична
праця, багато що завдяки цьому вправлянню не лише збільшує нашу спритність і мистецтво, але й
зміцнює наше здоров’я" [2: 176].
На особливу увагу серед пропонованих Дж. Локком ремесел заслуговують садівництво й робота з
деревом. Однак для виховання джентльмена педагог відвів їм функцію "корисної й здорової розваги".
При цьому він звертається до історичного досвіду античності, коли відомі полководці й державні
діячі добре зналися на ремеслах та землеробстві: "Кір був настільки далекий від того, щоб бачити в
заняттях садівництвом приниження своєї гідності, що показував Ксенофонту велике поле фруктових
дерев, які були всі висаджені його руками" [2: 177] (Кір – засновник давньоперської держави в VI ст.
до н.е.; Ксенофонт – давньогрецький історик ІV-ІІI ст. до н.е.).
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Маючи на увазі виховання джентльмена, Дж. Локк наполягав на дозвіллєвому значенні ремісничої
освіти, а тому навчання ремеслам пропонував використовувати для майбутнього як засіб
"розвантаження мозку" від книжної науки: "Копання землі, висаджування дерев, щеплення саджанців
чи інші корисні заняття могли б не менш служити розвагою, аніж будь-який модний спорт" [2: 177].
Педагог вважав корисними ремеслами, яким варто навчати джентльмена, виготовлення парфумів,
лакування, граверні роботи та обробку міді й срібла; для міських дітей із заможних родин – шліфовку
й оправлення дорогоцінного каміння, виготовлення лінз та оптичного скла – на вибір учня й
стверджував, що для вихованця "за умови великого розмаїття ремісничих робіт неможливо, щоб
жодна не припала йому до душі й до смаку, якщо тільки він не лінива й не зіпсована людина" [2: 177].
Своє бачення ремісничої освіти в контексті загальної побудови навчально-виховного процесу
виклав Ж.А. Кондорсе. У 1793 р. він запропонував проект організації народної освіти Франції, де
визначив п’ять ступенів освіти – початкові школи, школи ІІ ступеня, інститути, ліцеї, Національне
товариство наук і мистецтва. Реміснича освіта знайшла своє місце, насамперед, на першому ступені,
оскільки до програми початкової школи Ж. Кондорсе пропонував увести, крім елементарної книжної
освіти, "прийоми сільського господарства і ремесел" [8: 271]. Крім того, програма школи ІІ ступеня
також була певним чином орієнтована на здобуття ремісничих навичок, бо передбачала, що діти
мають засвоїти "знання в галузі математики, природознавства, хімії, необхідні в ремеслах" [8: 271].
Певне місце зайняла реміснича освіта й у педагогічній теорії Ж.-Ж. Руссо. У найвідомішій своїй
педагогічній праці "Еміль, або про виховання" педагог, однак, зазначав, що він не готує свого
вихованця до ремісничої праці [2]. Ж.-Ж. Руссо наголошував на свободі особистості, свободі
виховання. У цьому була закладена певна логіка: реміснича освіта в наймолодшому віці передбачала
навчання як наслідування (дій, навичок). Оскільки ж Еміль виховувався самотньо, а його вихователь
не був наділений жодними ремісничими практичними навичками, то й про ремісничу освіту в перші
12 років виховання Еміля не йшлося. Натомість згодом Ж.-Ж. Руссо виокремлює категорію
корисності й, виходячи з принципів життя Робінзона Крузо, пропонує все-таки дати вихованцеві
певну ремісничу освіту. Так, після прищеплення навичок землеробства Ж.-Ж. Руссо пропонує
навчати ремеслам: "на другому місці я б поставив ковальське мистецтво, на третьому – столярне" [2:
263]. Саме ремісництво педагог вважав природнім виконанням суспільного обов’язку й виявом
свободи: "з усіх звань найбільш незалежне від долі й людей – це звання ремісника. Ремісник залежить
лише від своєї праці; він вільний – настільки вільний, наскільки землероб є рабом" [2: 265]. Ремісничі
навички, вважав Ж.-Ж. Руссо, треба надати вихованцеві, хай навіть він є нащадком заможних батьків:
"ви хочете довести його до того, щоб він міг бути саме лордом, маркізом, князем, а з часом, можливо,
менш як нулем; що ж до мене, то я хочу наділити його рангом, який він не зможе втратити" [2: 266].
При цьому Ж.-Ж. Руссо пропонував своєму вихованцеві принципово інший набір ремесел, аніж Дж.
Локк: "Я не хочу, аби він був шевцем чи майстром по золоту, позолотником чи лакувальником, як
дворянин у Локка; … я віддаю перевагу тому, щоб він став чоботарем, а не поетом, щоб він
вимощував великі вулиці, а не робив квіти з порцеляни" [2: 268].
У науковому доробку Ж.-Ж. Руссо вперше з’являються міркування про морально-ціннісні аспекти
ремісничої освіти, її соціальну відповідність: "не досить обрати корисне ремесло – потрібно ще, щоб
воно не вимагало від людей, що ним займаються, підлих і несумісних з людяністю властивостей
душі" [2: 267]. Зважаючи на останнє й визначаючи сутність педагогічного підходу Ж.-Ж. Руссо до
ремісничої освіти, ми визначаємо його як соціально-аксіологічний.
Педагог вимагав також цілковитої гендерної відповідності вибору ремесла для навчання: "Ніколи
хлопчик сам не побажає бути кравцем; потрібне мистецтво, щоб всадити його за це жіноче ремесло…
Якби я був королем, я б дозволив кравецьке ремесло лише жінкам і кульгавим, які вимушені
займатися тим само, що й жінки" [2: 268] .
У теорії Ж.-Ж. Руссо, таким чином, навчання ремеслу визначається як:
- вияв внутрішньої свободи;
- страхування від життєвих невдач і раптової бідності;
- підкріплення гендерних позицій у суспільстві (розгляд жіночих і чоловічих ремесел як
абсолютно різних).
Ж.-Ж. Руссо пропонує певну ієрархію ремесел, вибудовуючи її на засадах рівня творчості. Так,
вищими ремеслами для нього є столярне, ковальське, шорне, чоботарне ремесло; натомість ремеслам,
які потребують лише автоматизму (ткацькому, панчішному, каменярському) він не рекомендував
навчати хлопчиків, бо ці ремесла не розвиватимуть їх розум.
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Уперше в європейській педагогіці ХVIІІ ст. Ж.-Ж. Руссо розглянув і деякі елементи методики
навчання ремеслу, а саме:
- навчатися ремеслу спільно: вихователь і вихованець;
- навчатися безпосередньо в майстерні ремісника, вивчаючи заодно його спосіб життя;
- оцінювати вироби вихованця, порівнюючи їх з кращими виробами майстрів своєї справи.
Належний розвиток теорія ремісничої освіти знайшла в педагогічній теорії Й.Г. Песталоцці. В
епоху руйнації феодальних стосунків його педагогічна теорія внесла суттєві інновації в ставлення до
ремісничої освіти. Саме в кінці ХVIІІ ст. стали з’являтися перші "промислові школи", які мали на меті
забезпечити дітям елементарну освіту й навчити їх ремеслу, насамперед, ткацькому. Тому, власне,
теорія Й. Песталоцці є, на нашу думку, першим теоретичним обґрунтуванням інституційності як
умови розвиту ремісничої освіти в європейській педагогіці. Ця інституційність виявляється у вигляді
створення спеціальних навчальних закладів, де діти отримували б догляд, опіку, елементарні знання й
професійні навички з певного виду трудової діяльності. Крім того, теорія Й. Песталоцці дозволила
перевести ремісничу освіту з площини змістової, структурно-часткової (як компонент загального
навчально-виховного процесу) в площину цілемотиваційну – як результат і мета процесу навчання.
Й.Г. Песталоцці розглядав ремісничу освіту в контексті діяльності притулків для бідних дітей,
використавши для їх навчання й виховання можливості промислового розвитку великих міст. При
цьому сама реміснича освіта в його теорії, на нашу думку, виконувала низку різнорідних функцій:
соціально-економічну (заповнення ринку праці підготовленою й дешевою робочою силою);
соціально-захисну (ремесло як спосіб виживання); соціально-виховну ("промислові школи" й
притулки як засіб виховання дітей бідняків) [2: 318-320].
У педагогічній практиці Й. Песталоцці реміснича освіта вперше була поєднана з продуктивною
працею дітей у виховному притулку; прибутки від ткацького ремесла, якому навчали дітей,
дозволили йому деякий час утримувати притулок на засадах самоокупності. Педагог вперше став
розглядати ремісничу освіту як професійну і вбачав її соціальний ефект у тому, що "допомога проти
економічної бідності народу готується шляхом розвитку здібностей самих бідняків" [2: 320].
Головною формою ремісничої освіти Й. Песталоцці вважав народну школу. Методика ремісничої
освіти, за його теорією, полягала в елементарній гімнастиці, тобто в спеціальній системі вправ, яка б
дозволяла засвоїти рухові навички ремесла. Вустами лейтенанта Глюфі ("Лінгард і Гертруда") педагог
висловив своє бачення ремісничої освіти учнів: "у справі виховання людини серйозна і сувора
професійна освіта має передувати словесному навчанню" [8: 278]. Окреслюючи морально-ціннісний
бік навчання ремеслу, Й.Г. Песталоцці вимагав поєднання ремісничої освіти з засвоєнням
елементарних загальноосвітніх знань із метою запобігання однобічності освіти. У майбутньому такі
ремісники, які отримали лише професійні навички, "розглядають весь розумовий і моральний
розвиток лише як зовнішню оболонку, шкарлупу для своєї єдиної функціональної професійної
навички". Таких людей педагог називав "ослами на службі у свого ремесла чи професії" [8: 292].
Безперечно, ідея самофінансування шкіл для бідних на основі ремісництва дітей була утопічною.
Але науковий підхід Й. Песталоцці, за якого навчання ремеслу ґрунтувалося на засадах системності,
комплексності, природовідповідності, заслуговує на увагу. Ми визначаємо його науковий підхід до
сутності та місця ремісничої освіти в загальній системі освіти того часу як соціально-захисний.
Викладений аналіз кількох найбільш відомих класичних європейських педагогічних теорій щодо
проблеми ремісничої освіти не вичерпує всієї проблематики навчання ремеслу в теорії й практиці
європейської науки. Перспектива подальших досліджень пов’язана з вивченням теоретичного
обґрунтування ремісничої освіти в педагогічних теоріях ХІХ – початку ХХ століть.
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Ситняковская С.М. Ремесленное образование в классических педагогических
теориях XVIII – XIX в.
В статье рассмотрены место и роль ремесленного образования как профессионально-технического
направления в образовательной системе XVIII – XIX веков в европейских педагогических теориях.
Особенное внимание в статье уделяется изучению ремесленного образования детей и молодежи в
педагогической теории Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци.
Sitnyakovskaya S.M. Handicraft Education In The Classical Pedagogical Theories of
XVIII – XIX centuries.
In the article the place and the role of handicraft education as professional – technical way of educational
system of XVIII – XIX centuries in European pedagogical theories are observed. The greater part of the
article is devoted to studying the handicraft education of children and youth in pedagogical theory of J. Lokk,
G.G. Russo, Y. Pestaloccy.
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А.П. Хомярчук,

викладач
(Луцький педагогічний коледж)
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито актуальність художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами
дизайну; відзначено застосування математичних знань у процесі формування дизайнерського
мислення; встановлено ряд проблем дизайнерської діяльності.
Проблема виховання духовності глобально й гостро постала перед багатьма країнами світу, а
отже, і перед нашим суспільством. Україна відрізняється унікальністю культурних та духовних
надбань, а для їх збереження необхідний подальший розвиток духовності шляхом навчання й
виховання підростаючого покоління. Нині особливого значення набуває проблема формування
творчої, інтелектуально розвиненої особистості. І особливе значення належить естетичному
вихованню.
У "Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах" відмічено, що
"художньо-естетичне виховання потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і
вмінь, а, насамперед, як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення
індивідуальних здібностей, різнобічних естетичних потреб та інтересів" [1].
Загальна культура школярів, моральна зрілість, рівень розвитку їх інтелектуальних здібностей
визначають рівень естетично-розвиненої особистості.
"Єдність естетичного і морального виховання, а також виховання громадянського і політичного,
гармонія істини, добра і краси є не лише очікуваним результатом, але й передумовою естетичного
виховання" [2].
Визріла необхідність конкретного вирішення проблеми естетичної освіти в школі в цілому й
дизайн-освіти зокрема.
У молодших школярів розвивається мислення, активно здійснюється процес пізнання, формується
індивідуальність, здібності, потенційні можливості. Дитячий вік – це час, коли увага дитини звернена
до навколишнього середовища, і вона засвоює все, що має для неї життєво важливе значення. Варто
не пропустити цей момент у формуванні мислення школяра.
Саме тому важливим аспектом цього процесу постає розвиток дизайнерського мислення на уроках
художньої праці й трудового навчання.
Мета статті – розкрити можливості розвитку дизайнерського мислення молодших школярів
завдяки застосуванню математичних знань.
Завдання статті:
- порівняти зміст програм по формуванню дизайнерського мислення в початковій школі;
- визначити умови, шляхи взаємозв’язку математичних і мистецьких понять і роль у розвитку
особистості молодших школярів;
- розкрити завдання дизайн-освіти для розвитку молодших школярів.
Поєднання змісту технічної й художньої праці започаткувало новий конструктивно-технологічний
підхід до трудового навчання, що сприяє розвитку дизайн-освіти.
Дизайн у перекладі з англійської – креслення, малюнок, проект. Термін "дизайн" має два
визначення:
1.
творча діяльність, мета якої є формування гармонійного предметного середовища, яке
найповніше задовольняє матеріальні й духовні потреби людини [3];
2.
особлива сфера діяльності, що передбачає проективну та науково-організаційну розробку
всебічно досконалих умов життя людини [3].
Проникнення дизайну в наше життя зближує матеріальне виробництво з мистецтвом і цим самим
збагачує духовний світ людини. Вивчення й пропаганда технічної естетики й художнього
проектування дизайну є важливим суспільно-економічним завданням у формуванні інтелектуальної
особистості.
Методика художньо-технічної творчості з елементами інформатики в молодших школярів – це
методика початкової дизайн-освіти, методика художньо-ігрового проектування (ігродизайну) [4]. Це
нова методика на сучасному етапі розвитку освіти, яка ґрунтується на напрямках сучасного дизайну:
- промисловий дизайн – це художньо-проектна діяльність, спрямована на розробку
промислових виробів;
- графічний дизайн – основним засобом є графіка;
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- дизайн середовища – це проектування комплексних об’єктів з позиції охоплення проблем
взаємовідносин людини з природою.
Дизайн-освіта – це навчально-ігрова проектувальна діяльність учнів, яка забезпечує синтез
сенсорного (чуттєвого, візуального), вербального (словесного), структурного (речовинного, запахосмаково-дотикового), інформаційних аналогів (елементів дизайну, інформатики, технології) з метою
формування пропедевтичної інформаційної культури особистості.
Така діяльність здійснюється завдяки вольовим зусиллям, зумовленим узгодженою взаємодією
мислення та уяви. Тому важливо в початкових класах розвивати дизайнерське мислення, як вид
творчого мислення, яке в свою чергу поєднує абстрактне мислення (відбувається з опорою на
поняття, судження з допомогою логіки) з наочно-образним розумінням того, що певні речі та дії
можуть використовуватись для визначення інших [5].
Прийоми дизайнерського мислення: узагальнення, аналіз, порівняння, абстракція, синтез.
Продуктами такого мислення є умовиводи, поняття, судження та система образів [4].
Завдання дизайн-освіти полягає в розвитку дизайнерського мислення школярів, що сприяє
розумінню сучасних мистецьких проблем, естетичному вихованню учнів.
Формування дизайнерського мислення здійснюється на основі інтеграції змісту трудового
навчання: технічної та художньої праці з інформативними навчальними дисциплінами. Найкраще це
прослідковується на взаємозв’язку уроків трудового навчання й математики. Поняття дизайну
"порядок", "проекція", "пропорція" зустрічаються в математичних дисциплінах. Це свідчить про
тісний взаємозв’язок математики й дизайну.
Основа математики – лінії, пропорції, графічні зображення лежать в основі дизайну.
У композиції (результат творчої діяльності, який має відповідні художні й функціональні якості)
співвідношення розмірних величин – лінійних, площинних, об’ємних – називають пропорціями [3].
Це поняття важливе в процесі виготовлення учнями об’ємних виробів, під час визначення
співвідношення між деталями, композиціями.
Отже, таке математичне поняття як "пропорційність" є основою створення композиції в дизайні.
У дизайні, як і в математиці, важливе значення мають питання пов’язані з принципами побудови
великих і малих предметів, відповідність зовнішньої форми предмета абсолютним розмірам,
правильність виконання геометричних тіл, що відповідають технічним рисункам виробів.
Закономірності побудови форм великого й малого організму, а також мислення, уява людини про
той чи інший предмет дуже тісно пов’язані. Функціональне призначення, положення предмета
визначає масштаб (як математичне поняття).
Саме масштабність характеризує позитивну якість композиції в дизайні.
Усі композиційні закономірності не мають точного математичного виразу. Вони тільки
встановлюють наявність об’єктів, існуючих залежностей між властивостями форми, її художніми
якостями й різноманітними факторами.
У початковій школі такі математичні поняття як лінія, геометричні фігури, відповідність є
основою створення композицій, що сприяє формуванню дизайнерського мислення.
Лінія в дизайні не просто відображає знак, емоційно впливає на людину: горизонтальна – викликає
почуття спокою; вертикальна – передає прагнення вгору; похила – викликає нестійке положення,
ламана – асоціюється з неврівноваженістю настрою. Виразна якість ліній широко використовується в
дизайні під час вирішення композиційних завдань. Варто закласти в початковій школі основи
свідомого використання лінії. У такому випадку розміром, нахилом лінії можна передати глибину
малюнка, конструкцію предметів, розташування світлотіні, а також психологічно впливати на
школярів.
Досить популярним у художній творчості стало виготовлення виробів засобами пластичних
технік. Мистецтво "орігамі" (виготовлення виробів способом згинання паперу) формує в дітей такі
якості як спостережливість, просторову уяву, відчуття пропорції, логічну пам’ять, зосередженість,
кмітливість.
Головний секрет у техніці орігамі – це навчитися бачити те, що може вийти в кінцевому
результаті, тобто проектування.
Робота в техніці орігамі сприяє засвоєнню знань із геометрії про фігури, точку, різні види ліній. У
свою чергу складання паперу спирається на математичні поняття. Власне, знання про геометричні
фігури й мистецтво орігамі можна вдало інтегрувати в початковій школі, що сприятиме розвитку
дизайнерського мислення дітей.
Вивчення теми "Художнє конструювання предметів" у трудовому навчанні неможливе без
математичних знань: вимірювання довжини, ширини, висоти, знання геометричних фігур.
Орнамент як один з елементів дизайну являє собою поєднання різних елементів із геометричних
фігур. В процесі побудови орнаменту використовують принцип симетрії.
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Можлива практика інтегрованих уроків: художня праця + креслення. На уроках художньої праці
учні ознайомлюються з імітацією матеріалів, на кресленні – виготовляють проект виробу. Тема
розгорток геометричних тіл може стати темою виготовлення рекламної упаковки. Під час
демонстрації прийомів виготовлення різних виробів завдяки простим згинам і підрізам учні
закріплюють знання про геометричні фігури, поділ кола, кутів і под. Інтеграція трудового навчання з
кресленням дає практичні навички й розвиває дизайнерське мислення дітей під час виконання таких
завдань як паперова пластика, вітальні листівки, колажі.
Таким чином, цінності та методологія дизайнерської культури поступово проникають у всі сфери
життєдіяльності нашого суспільства. Професійна сфера творчості дизайнера – формування
функціонального й естетичного комфорту в навколишньому середовищі. Давно назріла потреба
включення дизайнерської освіти в систему навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах, загальноосвітніх школах, дитячих позашкільних установах.
Педагогічна освіта може взаємодіяти з дизайном на таких рівнях:
- зміст дизайнерської діяльності може влитись у навчальну форму й стати частиною
програмного матеріалу;
- поняття дизайн-освіта може слугувати як основа підготовки вчителів;
- педагоги-теоретики повинні застосовувати проектні підходи в освіті.
Розвиток дизайнерського мислення характеризується особливою увагою до проблем
проектування – соціальне моделювання, деконструктивний системний аналіз, некласичні методи
творчості.
У дизайнерській діяльності подальшого розв’язання потребують такі аспекти:
- інтеграція курсу "Основи дизайну" або окремих розділів у шкільні програми з трудового
навчання;
- використання методів і прийомів активізації навчально-пізнавального процесу, в тому числі
методу проектів, ігрових методів, методу продукування нових ідей – "мозкова атака";
- залучення учнів на заняттях з основ дизайну до практичної діяльності, яка максимально
уможливлює самостійну трудову активність і творче ставлення до праці;
- упровадження методів, розроблених та опрацьованих у процесі підготовки дизайнерів, у
шкільну освіту як загальноосвітньої складової;
- розвиток сенсорної культури й оволодіння навичками суспільно-корисної самореалізації
особистості;
- створення бази даних із можливістю широкого доступу до неї та її постійного оновлення й
доповнення;
- розробити навчальні програми з базових дисциплін для системи дизайн-освіти;
- залучити провідних фахівців до створення методичних посібників із дизайну для початкових
класів.
Всі ці напрямки роботи повинні піднести навчальний процес із дизайн-освіти на рівень, що
відповідав би вимогам XXI ст., який сприяє духовному формуванню особистості молодого покоління,
підвищенню загального культурного рівня, вихованні гідного громадянина нашої держави.
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Хомярчук А.П. Применение математических знаний в процессе формирования дизайнерского
мышления младших школьников.
В статье раскрыта актуальность художественно-эстетического воспитания младших школьников
средствами дизайна; отмечено применение математических знаний при формировании
дизайнерского мышления; представлен ряд проблем дизайнерской деятельности.
Khomyarchuk A.P. The usage of the mathematical knowledge while forming junior pupils design
thinking.
The article exposes the topicality of junior pupils artistic-aesthetical education by the facilities of design. It
marks the application of mathematical knowledge while forming the designing thinking and sets the row of
problems of design activity.
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ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ
ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті досліджено стан готовності майбутніх учителів до формування естетичного
світосприймання в молодших школярів засобами творів образотворчого мистецтва. Визначено
рівні, критерії та показники готовності студентів до формування естетичного світосприймання в
учнів початкових класів.
Дослідження праць сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених із проблеми формування
естетичного світосприймання в молодших школярів дозволяє нам охарактеризувати готовність
майбутнього вчителя до формування естетичного світосприймання як інтегральну якість педагога, що
включає розуміння цілісної картини світу, естетичної сутності її об’єктів, наявність педагогічних,
психологічних, методичних, загальнокультурних та художньо-професійних знань, умінь і навичок;
цільові установки та мотиви формування естетичного світосприймання; наявність потреби в
естетичному сприйманні світу, тобто таких індивідуальних якостей та здібностей вчителя, що
сприяють успішному формуванню естетичного світосприймання в молодших школярів.
Проаналізувавши сучасні українські та зарубіжні наукові дослідження в галузі педагогічної освіти
[1; 2] ми розробили критерії та показники, за якими визначаються рівні готовності майбутніх вчителів
початкових класів до формування естетичного світосприймання в учнів. У дослідженні ми виділяємо
чотири критерії готовності: змістовний, емоційно-чуттєвий, діяльнісно-вольовий та світоглядний.
І. Під змістовим критерієм ми розуміємо наявність професійних знань, умінь і навичок у галузі
мистецтва, що дозволяють учителю сформувати основи естетичного сприймання світу в молодших
школярів.
Показниками змістового критерію є: 1) наявність психолого-педагогічних, загальнокультурних,
естетичних знань; 2) естетичний смак; 3) естетичний досвід; 4) уміння аналізувати художній твір;
5) наявність власного ставлення до художнього твору; 6) усвідомлення цінності художнього твору;
ІІ. Емоційно-чуттєвий критерій – це розвиненість емоційно-почуттєвої сфери, тобто такі
індивідуальні якості та здібності вчителя, що сприяють успішному формуванню естетичного
світосприймання в учнів.
В емоційно-чуттєвому критерію виділяємо наступні показники: 1) здатність до естетичного
переживання; 2) вміння визначати емоційний зміст художнього твору; 3) здатність ідентифікувати
себе з художнім образом твору; 4) емоційне відношення до цінностей суспільства, явищам дійсності;
5) прагнення до самопізнання.
ІІІ. Під діяльністно-вольовим критерієм ми розуміємо естетичну направленість педагогічної
діяльності, наявність естетичної потреби, індивідуальну естетичну діяльність вчителя, здатність до
постійного самовдосконалення.
Показниками діяльнісно-вольового критерію є: 1) стійкість інтересів і потреб в області класичного
мистецтва; 2) активність в естетичному перетворенні дійсності; 3) здійснення ціннісної естетичної
діяльності; 4) самореалізація в творчій діяльності.
IV. Світоглядний критерій визначає: розуміння цілісної картини світу, естетичної сутності
об’єктів, інтерес до проблем світосприймання, з метою його формування в учнів початкових класів.
Показниками світоглядного критерію є: 1) розуміння цілісної картини світу; 2) наявність
пізнавального інтересу до проблем сприймання світу та духовного формування особистості;
3) естетичне оцінювання різноманітних об’єктів та явищ навколишнього світу; 4) усвідомлення
діалогічної природи мистецтва.
Для визначення вихідного стану готовності студентів ми визначаємо три рівні: високий (цілісний),
середній (фрагментарний) та низький (нерозвинений).
Охарактеризуємо кожний із представлених рівнів.
Низький (нерозвинений) рівень характеризується відсутністю цілісної картини світу; засвоєнням
лише окремих елементів професійних знань; низьким інтересом до художньо-педагогічної діяльності;
недостатнім володінням професійними вміннями та навичками, невмінням застосувати їх на практиці;
пасивністю сприймання; утрудненням у розумінні художніх явищ; низьким рівнем образотворчих
здібностей і відсутністю потреби в самовдосконаленні.
Середній (фрагментарний) рівень характеризується фрагментарною картиною світу, що свідчить
про:
- недостатній рівень загальнокультурних та художньо-педагогічних знань, в яких
зустрічаються певні пропуски;
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- поверховий характер знань з історії образотворчого мистецтва та загальних художньотеоретичних знань;
- певний інтерес до художньо-педагогічної діяльності та сприймання творів мистецтва;
- періодичний характер потреби сприймати художні твори;
- зведення творчого процесу до традиційного вирішення поставлених задач, із використанням
середніх за показниками розвитку здібностей;
- появу потреби у самовдосконаленні тільки під час виникнення певних проблем у виконанні
практичних робіт.
Студентів із фрагментарним рівнем характеризує усвідомлення необхідності базових професійних
знань та їх практичного застосування.
Високий (цілісний) рівень характеризується наявністю цілісної картини світу, яка стає можливою за
наступних умов:
- засвоєння великого обсягу теоретичних і практичних педагогічних, психологічних,
філософських та загальнокультурних знань, що призводить до високого рівня інтелектуального
розвитку;
- високий ступінь оволодіння основними естетичними ідеями й поняттями;
- досить високий рівень естетичної ерудиції, що, в першу чергу, передбачає знання з історії
образотворчого мистецтва та загальні художньо-теоретичні знання;
- уміння виявити в творах образотворчого мистецтва моральні проблеми з метою формування
на їх основі морально-ціннісних установок учнів;
- активним й образним художнім сприйманням та розвиненою емпатійностю, метафоричним
мисленням;
- оволодіння навичками сприймання естетичного змісту твору мистецтва з метою засвоєння
закладеного в ньому емоційно-ціннісного досвіду та передачі учням; сформованістю потреби у
художніх цінностях та необхідності в осягненні або творенні мистецьких явищ – процес художнього
естезису, вираженого у нестандартному, оригінальному творчому процесі;
- розуміння естетичної сутності об’єктів, внаслідок розвиненого рівня рефлексії, пов’язаного з
якісним перетворенням свідомості.
Таблиця 1.1
Якісні показники сформованості готовності студентів до формування естетичного світосприймання в
молодших школярів на заключному етапі формувального експерименту (в %)

Змістовий

Високий
(цілісний)
(1)
КГ
ЕГ
12,4
21,5

РІВНІ
Середній
(фрагментарний)
(2)
КГ
ЕГ
62,3
61,2

Низький
(нерозвинений)
(3)
КГ
ЕГ
23,5
4,1

Емоційно-чуттєвий

14,8

35,3

74,6

72,5

11,3

2,8

Діяльнісно-вольовий

15,2

39,7

76,5

75,4

12,5

3,5

Філософський

11,2

20,3

59,3

53,9

26,5

4,8

13,4

30,7

68,2

65,5

18,4

3,8

Критерії
сформованості

Загальний результат

Результати експерименту наступне: значно зменшилась кількість студентів, що мають низький
рівень показників змістовного критерію (в КГ – 23,5 %, а у ЕГ – 4,1 %); емоційно-чуттєвого критерію
(КГ – 11,3 %, ЕГ – 2,8 %); діяльнісно-вольового критерію (КГ – 12,5 %, ЕГ – 3,5 %); світоглядного
критерію (КГ – 26,5 %, ЕГ – 4,8 %). Суттєві зміни відбулися також і в показниках готовності, що
характеризують цілісний (високий) рівень готовності: змістовний критерій: КГ – 12,4 %, ЕГ – 21,5 %;
емоційно-чуттєвий критерій: КГ – 148 %, ЕГ – 35,3 %; діяльнісно-вольовий: КГ – 15,2 %, ЕГ – 39,7 %;
філософський критерій: КГ –11,2 %, ЕГ –20,3 %.
Таким чином, наявність позитивних змін у показниках готовності студентів до формування
естетичного світосприймання дозволяє констатувати ефективність впливу запропонованої нами
методики на процес підготовки майбутніх учителів початкових класів.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості естетичного світосприймання особистості студента,
проведений нами за визначеними критеріями і показниками, виявив різкий зріст високого рівня (на
17,3 %) в експериментальних групах. Також відбулися значні позитивні зміни в показниках низького
рівня готовності: на 14,6 % зменшилася кількість студентів з нерозвиненим рівнем готовності: до 3,8
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% у експериментальних групах, на відміну від 18,4 % у контрольних. Графічно цей результат
представлено на діаграмі 1.1.
Діаграма 1.1
Динаміка змін рівнів готовності студентів до формування естетичного
світосприймання в молодших школярів
А

13,40%

Б

18,40%
30,70%

3,80%

68,20%

65,50%

низький рівень
середній рівень
високий рівень

низький рівень
середній рівень
високий рівень

А) Контрольні групи
В) Експериментальні групи
Отже, статистична обробка результатів формувального експерименту дозволяє зробити висновок,
що розроблена нами, в рамках нашого дослідження, методика підготовки майбутніх вчителів до
формування естетичного світосприймання у молодших школярів є ефективною.
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Шмелёва Т.В. Диагностика уровней готовности будущих учителей к формированию
эстетического мировосприятия у младших школьников.
В статье исследуется состояние готовности будущих учителей к формированию эстетического
мировосприятия у младших школьников средствами произведений изобразительного искусства,
определяются уровни, критерии и показатели готовности студентов к формированию
эстетического мировосприятия у школьников начальных классов.
Shmelyova T.V. Diagnostics of the prospective teachers preparation level of primary pupils’ aesthetic
world outlook formation.
The prospective teachers’ preparation level of primary pupils’ aesthetic world outlook formation by means
of art are researched in the article. The levels, criteria and indicators of the prospective teacher’s
preparation level primary pupils’ aesthetic world outlook formation are determined in the article.
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СЕМАНТИКА І "ВНУТРІШНІЙ" СИНТАКСИС АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТІВ
Стаття присвячена процесу утворення складних слів сучасної англійської мови шляхом своєрідної
семантичної конденсації гібридних дієслівно-іменних та атрибутивно-іменних конструкцій.
Словосполучення втрачає свої синтаксичні якості, згортаючись у складну лексему. Виходячи з цього,
утворення складних слів розглядається на фоні загальної тенденції до "конденсації", до економії
синтагматичних засобів.
Питання функціонування мовних засобів набувають великої актуальності в області тексту й
композитної семантики [1; 2].
Займаючи особливе місце в системі лексики, словотворення виступає як сфера складної взаємодії
всіх одиниць словникового складу – морфеми, слова і словосполучення. Теза про те, що
словотворення займає проміжне положення між граматичним устроєм мови та його словниковим
складом, цитується часто декларативно, і при цьому сутнісні, глибинні зв’язки між граматикою й
словотворенням залишаються поза увагою. До цих пір занадто багато уваги приділялося лексичному
аспекту словотворення, в той час як вивчення граматичних властивостей словотворення мало
випадковий, безсистемний характер.
Досліджуючи систему композитології в багатоярусній структурній організації мови, сучасна
лінгвістика приділяє увагу складним взаємовідносинам, які існують між функціонуванням композитів
та їх структурою й семантикою.
Актуальність теми підтверджується загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень
на вивчення системної організації мови й зумовлена потребою визначення структурних і семантичних
особливостей композитів. Ця стаття присвячена аналізу структурних і семантичних особливостей
"дієслівно-іменних" і "атрибутивно-іменних" композитів і виявленню їх синтаксичних корелятів.
У процесі утворення складних слів сучасної англійської мови активно беруть участь форми
дієслівних словоскладань, у яких головне слово виражене дієприкметником. Ці гібридні дієслівноіменні утворення представляють собою своєрідні конденсати розгорнутих синтагм, а попередні
синтаксичні зв’язки слів, які стали компонентами композита, зберігаються в ньому у знятому вигляді,
що є передумовою творення складних лексичних одиниць певної композитної семантики.
А.Т. Кукушкіна [3: 230-237] вказує, що порівняльний аналіз складних слів й еквівалентних їм
словосполучень дає можливість не тільки підтвердити структурну стислість і більшу інформативність
складних слів у порівнянні з синтаксичними словосполученнями, отриманими в результаті
розгорнутих номіналізацій відповідних складних слів, але й точно локалізувати, а також кількісно
визначити ті засоби, що підлягають нейтралізації або редукції в сфері "внутрішнього" синтаксису
з’єднань. Створення архітектоніки самого складного слова є безперечним кроком у сторону
спрощення структури синтагми при збереженні в ній смислової ємкості [4; 5; 6; 3; 7; 8]. Інакше
кажучи, складне слово – найкоротший засіб (тобто, спосіб, який має найменшу кількість структурнограматичних "зобов’язань") досягнення стислості в процесі передачі великого понятійного змісту
шляхом синтаксичного згорнення, що ґрунтується на понятті функціональної синонімії.
Складне слово в порівнянні зі словосполученням становить максимальну ступінь синтаксичного
згортання й має найбільш простий "внутрішній" синтаксис, оскільки в ньому нейтралізовані ті
протиставлені в інших групах морфолого-синтаксичні категорії, які для всіх груп є складовими.
Розшифровка синтаксичних моделей і переведення синтаксичних з’єднань у складне слово – це
своєрідна трансформація на морфолого-синтаксичному рівні. П.А. Соболєва використовує апарат
трансформаційних полів (Т-полів) для формалізованого розмежування слів, які мають більше ніж
одну кореневу й афіксальну морфеми, на три категорії: а) чисті складання; б) складно-похідні слова
(суфіксально-складні); в) похідні від складних слів [9: 83].
© Омельченко Л.Ф., Соловйова Л.Ф., 2007
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В основі процедур стандартних трансформацій і номіналізацій багатьох типів могло лежати або
уявлення про те, що перифраза, яка приписується похідному слову, є одночасно й реальним джерелом
його творення, або уявлення про те, що такий опис, не будучи відображенням шляху синхронного
формування похідного, допомагає, тим не менш, прояснити особливості його семантики. Приблизно в
той же час, коли з’явилась монографія Р. Ліза [10], що поклала початок послідовним зіставленням
складних і похідних слів із синтаксичними конструкціями, один із самих видатних спеціалістів у
галузі англійського словотворення й теорії синхронного словотворення Г. Марчанд висунув тезу про
те, що "морфологічно складові одиниці (складні слова, похідні суфіксального і префіксального типів)
– це редуковані речення в субстантивній, ад’єктивній або дієслівній формі і як такі вони пояснюються
на базі повних речень" [11: 117].
У своєму дослідженні, яке присвячене аналізу композитів із дієприкметником II в якості другого
компонента, А.К. Гільдіна
виділяє наступні мікрополя: агентивності, інструментальності,
темпоральності, компаративності, локативності, оціночності, кольоронайменувань [12]. Застосовуючи
ТА (трансформаційний аналіз) для виявлення відмінності "дериваційної історії" зовнішньо
однотипних структур можна виділити наступні структурно-семантичні типи композитних одиниць
згідно лексико-десигнативному (категоріальному) значенню першого компонента цих одиниць,
утворених шляхом "морфологізації" дієслівних синтагм:
1. Агентивний суб’єктно-спрямований структурно-семантичний тип, де в ролі агента дії виступає
іменник (company-supplied, monopoly-run, man-made, computer-controlled, government-dominated,
government-employed; Nixon-haunted, Syrian-controlled); Canada's Justice Department obediently followed
company directives to lay charges against railway workers named in company-supplied lists [13].
2. Локативний структурно-семантичний тип, де перший компонент представлений іменником із
категоріальним значенням місця (moon-landing, mіll-worker, mіll-working, space-walker, London-bound,
ice-skating, hedge-hopping, water-skiing, home-made, moon-landing, house-trained); Another three
astronauts were named late on Thursday for a moon-landing trip [14].
3. Темпоральний структурно-семантичний тип, представлений дуже рідкими прикладами, де
перший компонент – іменник із категоріальним значенням часу (day-dreaming, winter-feeding, springcleaning); There was a great spring-cleaning at Hornsney College of Art yesterday when the students washed
the walls and windows, cleaned the floors [15].
4. Інструментальний тип, що включає слова з першим компонентом, який виражає засіб або спосіб
виконання дії (bottle-fed, breast-fed, breast-feeding, hand-feeding, vacuum-cleaning, vacuum-dried, pistolwhipping); The food was vacuum-dried [16].
5. Об’єктний структурно-семантичний тип, що включає слова з першим компонентом, який
виражає об’єкт дії (pain-killing, eye-opening, peace-loving, decision-making, fox-hunting, profit-taking,
book-burning, trouble-making, policy-making, money-making, bomb-carrying, dish-washing); MP attacks
nuclear "money-making" shelter [17].
Як відомо, стимулом для утворення слова може бути одночасна потреба і в новому значенні, й у
новій синтаксичній функції для номінації, що вибирається. Це означає, що утворення нового слова не
обмежується тільки потребами в позначенні нових явищ, або явищ не нових, але тих, що отримують
через різні мотиви інше значення (наприклад, позначення в сленгу предметів, які вже мають свою
назву в загальновживаному словнику і т.ін.); у багатьох випадках слово утворюється для більш
точного вираження думки, більш раціональної організації висловленого смислу, як результат
синтаксичних потреб у подібній організації. Дослідники вже давно звертали увагу на утворення
одних слів від інших із метою реалізації синтаксичних функцій, відмінних від синтаксичних функцій
похідних слів. Подібний вид словотворення можна назвати синтаксичним [18; 19; 20]. З метою
функціональної економії той, хто говорить може змінювати традиційну модель, нехтуючи деякими
елементами, надмірними, з його точки зору, в мовленні. Словосполучення втрачає свої синтаксичні
якості, згортаючись у складну лексему. Виходячи з цього, утворення складних слів розглядається
нами на фоні загальної тенденції до "згортання", до економії синтагматичних засобів [21; 22: 534].
Наприклад:
…the day before Afghan authorities discovered and detonated a bomb known as a Vbied, vehicle-borne
improvised explosive device, in a car out front. But he made light of the danger, saying authorities should
also be concerned about Dbieds, or donkey-borne explosives [23: 16].
Margaret Fu said the case represented the first jail sentence imposed on anyone who had made movies
available to others using BitTorrent, a popular Internet file-sharing system [23: 13].
Singh is the highest-ranking casualty of the UN inquiry into abuse of the humanitarian program [23: 7].
Some are heading to fast-growing cities like Las Vegas, as they have been for decades [23: 6].
Jail ordered for file-sharer [23: 13].
Sierra Leone is a stunningly beautiful place. But is also a heartbreaking one. In Freetown, the capital, the
signs of the 11-year civil war that ravaged this nation are everywhere [23: 22].
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Marlowe's Koran-burning hero is censored to avoid Muslim anger [24: 3].
In public both breast-feeding and bottle-feeding mothers struggle to find places where they feel
comfortable to feed their infants [24: 18].
… if the company becomes more streamlined or profit-oriented [25: 8].
France is no longer allowed to subsidize a money-losing transport business [25: 8].
Putin crackdown will mean the end for foreign-funded NGOs (non-governmental organizations). [24:40].
The amendment’s supporters say that it will protect Russia from a revolution such as those in Georgia and
Ukraine, where Western-funded, pro-democracy NGOs helped to mobilize support for the West-leaning
politicians who took power [24: 40].
The French government met in emergency session Sunday evening to confront youth rioting that
worsened on its 10th night, sweeping close to the heart of Paris from Arab- and African-populated suburbs
[26: 1].
…to clean up the bad debt on the books of China's major state-owned banks [26: 14].
Two hospitals in Evansville and one in Henderson reported treating about 150 people for tornado-related
injuries [26: 7].
That may be one of the reasons why Zhu Rongji, then prime minister, and known as a tough-minded
reformer, took China into the WTO [26: 14].
Qualcomm has denied any wrongdoing [26: 11].
Слід відзначити, що регулярна взаємодія структурно-складних утворень зі словосполученнями
зумовлює ступінь продуктивності тої чи іншої моделі. Так, дієслівно-іменне словосполучення
регулярно взаємодіє з іменниками, що позначають діяча, і дієсловами-назвами процесу дії,
наприклад: hire a car (car-hirer, car-hiring), hate the enemy, women, God (enemy-hater, women-hater, Godhater, enemy-hating, women-hating, God-hating, etc.). Згідно з справедливим ствердженням
С.С. Хідекель, сила і регулярність таких зв’язків проявляється в тому, що існування хоча б одного
члену такої мікрогрупи веде до появи компонентів, яких бракує, або до їх потенційної можливості, до
своєрідного заповнення пустих кліток в чітко осмислюваній і мотивованій системі відносин [27: 111112]. Так, наприклад, наявність іменників fact-finder, baby-sitter, stage-manager обумовило появу імен
fact-finding, baby-sitting, stage-managing. В силу цієї закономірності імена goose-flesh, streamline, sleepinner і под. як би "припускають" відповідні дієслова to gooseflesh, to streamline, to sleep-in, etc.
У якості твірної бази виступають словосполучення різного ступеня стійкості, які також піддаються
у складі твірного морфологічній ізоляції. Пор., наприклад, common-marketer, free-lifer, two-edged <
common market, free-life, two edges. У сфері соціально-орієнтованого спілкування постійно
з’являються структурно-складні одиниці типу peace-lover, peace-loving, policy-maker, policy-making,
job-making, profit-seeker, profit-seeking, money-getter, money-getting, Union-buster, atom-buster, gasproducer. Багато зі вказаних складних утворень категорій номіна акционіс (або номіна агентіс) є
лексемами з твірною основою, що виникає у сфері дієслівних (об’єктних) синтагм (block-making → to
make blocks; money-getter, money-getting → to get money; profit-seeking → to seek profit; peace-seeker,
peace-seeking → to seek peace; peace-breaker, peace-breaking → to break peace; peace-lover → to love
peace; sensation-seeking → to seek sensation; icebreaker → to break ice). Однак, лише незначна частина
вказаних номінативів має складні дієслівні кореляти. Так, наприклад, складні лексеми з другою
полівалентною дієслівною морфемою (-maker, -making) ґрунтуються на похідній основі синтаксичних
конструкцій, в той час як структурно-синонімічні їм утворення походять від складних дієслів.
Пор.: a) arrow-maker, arrow-making → to make arrows; basket-maker, basket-making → to make
baskets; bread-maker, bread-making → to make bread; decision-maker, decision-making → to make
decisions; policy-maker, policy-making → to make policy; mischief-maker, mischief-making → to make
mischiefs; peace-maker, peace-making → to make peace; b) bed-making → to bed-make; hay-making, haymaker → to hay-make; love-making → to love-make; merry-making → to merry-make; tailor-maker → to
tailor-make.
Застосовуючи ТА і метод БС (безпосередньо-складових) для виявлення відмінностей
"дериваційної історії" зовнішньо однотипних структур, можна виділити структурно-семантичні типи
складних девербативів, що ґрунтуються на дієсловах-композитах, побудованих за моделями n+v,
форм дієприслівника, категорій номіна агентіс і номіна акционіс, утворених шляхом "морфологізації"
дієслівних синтагм. У сучасній англійській мові функціонують два джерела виникнення лексичних
новоутворень категорій номіна агентіс і номіна акціоніс: 1) складні дієслова, побудовані за моделями
дієслівного складання n+v, adv+v (to price-fix → price-fixing, price-fixer; to baby-sit → baby-sitting,
baby-sitter; to ghost-write → ghost-writer; to best-sell → best-seller; to quick-freeze → quick-freezing) та за
транспонованими моделями n+n (to moonshine → moonshiner, moonshining; to jitterbug → jitterbugger,
jitterbugging; to fox-trot → fox-trotter, fox-trotting; to bootleg → bootlegger, bootlegging; to blacklist →
blacklister, blacklisting; to blue-pencil → blue-penciling; to black-mail → black-mailing; to blue-print →
blue-printer; to free-wheel → to free-wheeler); 2) дієслівні або іменникові синтагми (to love-peace →
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peace-lover; to walk in the space → space-walker; to land on the moon → moon-landing; to make films →
film-maker, film-making; to make the law . law-making; to seek sensation → sensation-seeking; ale-monger
→ ale-mongering; apple-monger → apple-mongering; fish-monger → fish-mongering).
Лексичні новоутворення, що містять у своєму складі дієприкметник (1, 2а) і "квазі-дієприкметник"
(2б), ґрунтуються на: 1) складних дієсловах, утворених за моделлю n+v, adv+v, n+n, adj+n (tailor-made,
bottle-fed, jet-propelled, tape-recorded, custom-made, mass-produced, double-crossed, quick-frozen,
panhandled, pin-pointed, pipe-drained, cat-footed, headlined, herring-boned, lime-lighted, red-crossed, sexappealed, blacklisted, front-paged, short-listed, free-wheeled, whitecapped); 2a) дієслівних синтагмах:
computer-controlled, vacuum-dried, man-made, government-employed, ill-founded, often-criticised, wellcosted; 2б) іменних синтагмах: top-hatted, frock-coated, high-priced, stripe-trousered, blue-eyed.
Застосування методу аналізу за БС із опорою на мотивованість компонентів дозволяє встановити, що
прикметники, які містять дієприкметник II і “квазі-дієприкметник”, розпадаються на два розряди
лексем: 1) складні лексеми, побудовані за дистрибутивною моделлю: субстантивний (або
адвербіальний) компонент + дієприкметник II (tailor-made, man-made, vacuum-dried, quick-frozen,
often-criticised); 2) складно-суфіксальні (парасинтетичні) одиниці, утворені за словотвірною
формулою: композитна основа + граматичний показник дієприкметника II (free-wheeled, top-hatted,
frock-coated, blue-eyed, high-priced, able-bodied).
Відносини між компонентами лексем типу man-made, government-dominated, як показує їх
ідентифікація за допомогою трансформацій, має суб’єктно- (атрибутивно)-кваліфікативний характер,
і атрибуція направлена на формальний предикат композита. Іншими словами, відносини між НС
складних прикметників такого типу характеризуються "суб’єктною" направленістю, тобто перший
компонент умовно виступає в функції суб’єкта (агента) дії. Дієслівна розгорнута номіналізація
перетворюється в ад’єктивну складну одиницю (тобто згорнуту номіналізацію). Розрізняють два
розчеплення цієї трансформації:
government-directed
government directs

directed by government

Відносини між БС складних лексем типу home-produced, home-producer (home-producing) носять
об’єктно- (атрибутивно)-кваліфікативний характер, з атрибуцією, направленою на семантичне ядро
складного утворення, перший компонент якого умовно виступає в функції об'єктно-обставинного
модифікатора дії:
home-produced
to produce at home

to be produced at home

home-producer
(home-producing)
to produce at home

producer at home
(producing at home)

Використання методу ТА допомагає виявити структурно-семантичні відмінності між зовнішньо
однотипними утвореннями (пор. man-made – man makes; home-produced – to produce at home) і
підтверджує думку про те, що форма не може бути емансипована від необхідності мати зміст, а носій
ознаки – від пут формальних ознак. Ці слова, що з’являються спонтанно в мові й проникають у різні
сфери її живої лексичної тканини, далеко не завжди реєструються в словниках через повторюваність,
стандартність і прозорість моделі. Подібні конструкції є яскравою ілюстрацією протікаючого в живій
мові активного процесу семантичної конденсації, суть якого відображена в діалектичній суперечності
між двучленністю найменування і єдністю його значення. З цього приводу Е. Сепір говорить: "Коль
скоро два или более понятия в непосредственной последовательности одно за другим предлагаются
человеческому уму, этот последний силится как-то взаимно увязать сопряжённые с ними значимости"
[28: 49].
Для вивчення дериваційної історії словоскладання суттєву роль грає майже не досліджуване
явище композитної омонімії, яка виявляється шляхом репрезентації смислової структури композита
на трансформаційному рівні. О.Д. Мєшков [29; 30] робить змогу привернути увагу до самого факту
композитної омонімії, складності й різнорідності цього явища, труднощів його аналізу, які можуть
бути нагороджені цікавими результатами.
У процесі аналізу композитної омонімії можуть бути, за думкою О.Д. Мєшкова, вирішені наступні
проблеми: 1) у яких мовах поширена композитна омонімія і які фактори стимулюють (або гальмують)
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це явище; 2) які моделі словоскладання допускають композитну омонімію (в англійській мові,
наприклад, крім моделі n+n, модель n+pII дає деяке число композитних омонімів: water-protected1 –
protected against water, e.g. water-protected watch; water-protected2 – protected by water, e.g. water
protected Great Britain); 3) які види омонімії (лексична, структурна, дериваційна) поширені в тій чи
іншій мові й у тих чи інших моделях словоскладання; 4) які критерії та прийоми розмежування
багатозначних складних слів і композитних омонімів. Корпус наведених нижче прикладів композит із
суфіксом -ed свідчить, за думкою У.І. Мейс, про відсутність явища омонімії словотвірного форманта ed1, -ed2 для носіїв англійської мови, які не займаються спеціальними лінгвістичними дослідженнями і
сприймаються як дієприкметники від корелятивних дієслів-композит: "The site ear-marked for the new
hotel. A more direct route is to be sign-posted for use at night. France found herself in utter isolation, coldshouldered by all her market partners. They can be dry-cleaned and pressed. Hot drinks and tea rope-hauled
to us gave us the necessary strength" [31: 95-96]. Прикладом структурно-лексичної омонімії в
англійській мові є пара space-saver1 і space-saver2. У першому члені пари компонент space- виступає в
значенні "місце, простір", а слово в цілому означає любий портативний предмет, який дозволяє
економити місце (saver of space), пор. у цьому зв’язку labour-saver, time-saver, money-saver. У другому
члені пари компонент виступає в значенні "космос", а слово в цілому означає космічний літальний
апарат, призначений для спасіння екіпажу космічного корабля, що терпить аварію (saver in space).
Услід за О.Д. Мєшковим [30: 23-24] можна стверджувати, що композитна омонімія особливо широко
поширена в англійській мові, що пояснюється принаймні трьома причинами: 1) схильність мови до
словоскладання в загалі; 2) великою кількістю омонімічних кореневих (непродуктивних) слів;
3) великим ступенем свободи відносин між компонентами складних слів у цій мові. Ця обставина
робить дуже цікавим і плідним вивчення проблеми композитної омонімії в англійській мові.
Таким чином, аналіз матеріалу дослідження показав, що дериваційна історія функціональноструктурних одиниць типу a) government-directed, б) tape-recorded свідчить: 1) про наявність між
їхніми компонентами формально-семантичних відносин а) суб’єктно-предикативного характеру
(government-directs); б) об’єктно-предикативного характеру (to record on the tape); 2) а також про їхню
лінгвістичну релевантність і високу продуктивність в системі композитології сучасної англійської
мови.
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Омельченко Л.Ф., Соловьёва Л.Ф. Семантика и "внутренний" синтаксис английских композит.
Статья посвящена процессу образования сложных слов современного английского языка путем
своеобразной семантической конденсации гибридных глагольно-именных и атрибутивно-именных
конструкций. Словосочетание теряет свои синтаксические качества, сворачиваясь в сложную
лексему. Исходя из этого, образование сложных слов рассматривается на фоне общей тенденции к
"конденсации", к экономии синтагматических средств.
Omelchenko L.F., Solovyova L.F. Semantics and "Inner" Syntax of English Compounds.
The article highlights the process of coining compound words in Modern English due to specific semantic
condensation of hybrid verbal-substantive or attributive-substantive word groups. A word group loses its
syntactic peculiarities by blending into a compound word. Thus, making up compounds mirrors common
trends to "condensation", to the economy of syntagmatic means.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНОК СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТІВ
У статті досліджуються морфологічні особливості англомовних електронних текстів персональних
Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. Морфологічному аналізові підлягають іменник, займенник та
дієслово. Увагу зосереджено на іменниковій категорії відмінку, особливостях вживання особових,
присвійних та вказівних займенників, а також на таких дієслівних категоріях, як особа, час, спосіб.
Бурхливий розвиток засобів та видів комунікації на рубежі XX та XXI ст., поява комп’ютерного
середовища – Всесвітньої мережі Інтернет викликали появу нових засобів спілкування та інформації.
Одним із найпопулярніших та найзручніших у користуванні інформаційних засобів є веб-сайт (web
site) Всесвітньої павутини (World Wide Web – WWW), створений на принципах гіпертексту [1: 93].
Кожний із таких веб-сайтів має так звану персональну сторінку (home page). На цих персональних
Інтернет-сторінках з’явився й набув величезного поширення новий різновид писемного тексту –
електронний текст. Таким чином, поширення Інтернету спричинило появу нових текстових об’єктів,
які підлягають глибокому лінгвістичному дослідженню. До таких текстових об’єктів, власне, й
належать електронні тексти. Дедалі частіше з’являються наукові праці, присвячені текстам, за
допомогою яких здійснюється збирання, аналіз, зберігання та передача інформації в сучасних засобах
масової комунікації, зокрема, у Всесвітній мережі Інтернет [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Об’єктом нашого розгляду є електронні тексти, а саме англомовні електронні тексти
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів як засіб Інтернет-комунікації. Мета статті – опис
виявлених морфологічних особливостей англомовних електронних текстів персональних Інтернетсторінок сучасних лінгвістів. Перейдемо безпосередньо до аналізу морфологічних особливостей
англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів.
Насамперед зауважимо, що морфологічному аналізові підлягатимуть іменник, займенник та
дієслово. Зокрема, увагу буде зосереджено на іменниковій категорії відмінку, особливостях вживання
в досліджуваних текстах особових, присвійних та вказівних займенників, а також на таких дієслівних
категоріях, як особа, час, спосіб.
Англомовні електронні тексти персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів відзначаються
кількісним превалюванням іменників. Таке переважання викликає необхідність аналізу використання
їх граматичних форм.
Розпочнемо наш аналіз із іменникової граматичної категорії відмінку. Як відомо, англійський
іменник має два відмінки: 1) загальний відмінок (the Common Case); 2) присвійний відмінок (the
Possessive Case). Зупинимось на аналізові особливостей функціонування цих двох іменникових
відмінків в англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів.
Центральну позицію в відмінковій системі текстів такого типу займає загальний відмінок. Така
позиція загального відмінку зумовлюється його роллю: ним позначається суб’єкт дії, адресант
повідомлення (таким чином формується модель комунікативної ситуації).
Наведемо уривок з електронного тексту наукового блоку персональної Інтернет-сторінки доцента
Мічиганського університету Алана Манна:
"My work concerns syntax – the principles that govern the combination of words into phrases and
sentences. Syntactic representations in spoken language are linked to both phonological representations and
semantic representations. My work mainly concerns this latter interface. Syntax is important to
understanding a wide variety of areas within human cognition, and acquired, how the human sentence
processor works and how language breaks down when brain damage occurs. My research focuses on the
connection between syntax and semantics, with particular reference to coordinate structures. The syntax of
coordination is a large topic, and 1 have a variety different areas within it that I am working on" [10].
Зауважимо, що в реченнях у наведеному уривкові підмет (work; representations; syntax; research)
семантично корелює з загальним відмінком іменника та відповідним дієсловом. Іменник вказує на
суб’єкт дії, адресанта повідомлення, який виступає в позиції граматичного підмета. Прикладів, коли
англійський іменник у загальному відмінку знаходиться в позиції граматичного підмета, можна
навести безліч.
Можлива також ситуація, коли ми маємо справу зі складним підметом: "Direct machine translation
systems are usually implemented as uni-directional mappings between a source target sentence [11]. У
випадках, подібних до наведеного прикладу, усі складові частини складного підмета семантично
співвідносяться з іменником у загальному відмінку.
Відсутність у загального відмінку англійського іменника чітко вираженого значення спричинила
також і відсутність в іменника в загальному відмінку спеціальних закінчень. Тому відношення такого
© Данилюк С.С., 2007
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іменника в загальному відмінку до інших слів у реченні визначається його (іменника. – С.Д.) місцем
та сенсом [12: 48].
Як бачимо з наведеного уривку з електронного тексту наукового блоку персональної Інтернетсторінки Алана Манна (так само як і з будь-якого іншого електронного тексту), прийменникові чи
безприйменникові форми загального відмінку англійського іменника корелюють зі значеннями
більшості українських відмінкових форм. Так, вживання англійських прийменників "of", "within",
"for", "to" з іменником у загальному відмінку: (to) understanding, (of) areas; (within) cognition, (for)
understanding тощо ("Syntax is important to understanding a wide variety of areas within human cognition,
and is important for understanding how language is acquired..." [10]) відповідає українській формі
родового відмінку. Вживання англійських прийменників "on", "to" з іменником у загальному
відмінку: (on) agreement, (to) the analysis тощо ("I have extended this work on agreement to the analysis
of agreeing possessive constructions in English" [10]) також може відповідати українській формі давального
відмінку, прийменників "into", "through" з іменником у загальному відмінку: (into) phrases and
sentences; (through) the ambiguities тощо ("My work concerns syntax – the principles that govern the
combination of words into phrases and sentences" [10]) – формі знахідного відмінку, прийменників
"between", "by", "under", "with" з іменником у загальному відмінку: (between) syntax and
semantics; (by) so-called "first conjunct agreement"; (under) government; (with) reference тощо
("One area concerns mismatches between syntactic and semantic categories as evidenced by so-called "first
conjunct agreement", a phenomenon in which verbs agree with just one conjunct of a conjoined subject’when
the agreement takes place under government" [10]) – формі орудного відмінку, прийменників "in", "on" з
іменником у загальному відмінку: (in) a language; (on) the connection тощо ("My research focuses on
the connection between syntax and semantics." [10]) – формі місцевого відмінку.
Із безприйменниковим вживанням іменників у загальному відмінку ми маємо справу в таких
випадках: to concern syntax; to govern the combination; understanding a wide variety of areas; to have
a variety different areas; to take place; to raise serious questions; to extend work тощо ("This
phenomenon...raises serious questions as to..." [10]).
Щодо особливостей функціонування присвійного відмінка, то варто зауважити, що присвійний
відмінок іменників англійської мови з відмінковою флексією "’s" має єдине значення присвійності та
виступає своєрідним еквівалентом прийменника "of".
Аналіз англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів дозволив
нам зробити висновок про активне використання цієї граматичної форми в текстах цього типу:
referent’s familiarity; for clarity’s sake; a language’s morphology; your browser’s help system; the
verb’s arguments; the university’s African Studies Center; a speaker’s language representation тощо
("She is especially interested in the "examination of how stress is manipulated in a language’s morphology,
syntax and poetic meter" [13]).
Для англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів
притаманним є вживання віддієслівних іменників. Як показав аналіз досліджуваних текстів,
віддієслівні іменники вживаються в таких конструкціях: "дієслово + віддієслівний іменник": take
marking; entails centre-embedding; got training тощо ("Such constructions are difficult to explain, for
they entail center-embedding which is theoretically problematic" [14]), "інфінітив + прийменник +
віддієслівний іменник": to arrive at the understanding тощо ("This is almost certainly false, invoking
standard Gricean mechanisms to arrive at the hyperbolic understanding" [15]), "інфінітив + віддієслівний
іменник": to reveal misunderstanding; to share the meaning тощо ("This reveals a deep
misunderstanding about..." [16]), "віддієслівний іменник + прийменник + іменник": encoding of
features; processing of structures; marking of objects; backgrounding of phases тощо ("In a number of
experiments we show that syntactic parallelism facilitates processing of coordinate structures..." [10]).
Незважаючи на те, що за рахунок уведення до складу речення віддієслівних іменників відбувається
збільшення обсягу речення, вживання таких віддієслівних іменників є необхідним і виправданим. Вони
називають не саму конкретну дію, а загальне уявлення, поняття про неї [17: 115] (to mark – to take
marking; to centre-embed – to entail centre-embedding; to train – to give training; to understand – to arrive
at the understanding; to mean – to share meaning; to misunderstand – to convey misunderstanding).
Окрім вживання віддієслівних іменників, англомовним електронним текстам персональних
Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів властиве також і вживання герундія.
На базі проведеного аналізу англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок
сучасних лінгвістів ми доходимо висновку про те, що конструкції, в яких вживається герундій,
представлені такими типами: "іменник + прийменник + герундій + іменник": problem of proposing
an analysis; difficulty of establishing a function; consequences of focusing an article тощо ("The first new
argument is based on the consequences of focusing the definite article" [15]), "герундій + дієслово +
прийменник + іменник": transitivity marking conforms to theory; marking occurs in ... cases тощо
("This paper demonstrates that such hierarchical marking occurs in non-grammatical cases as well" [18]),
"дієслово + герундій + прийменник + іменник": integrates object-marking with ... theory тощо ("This
redefinition...not only integrates object-marking with classical marking theory, but also obviates the need to
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propose... " [19]), "іменник + прийменник + герундій": respect to object-marking; kinds of casemarking; the combination of marking; examination of case-marking; splits in case-marking; a degree
of center-embedding тощо ("And the combination of marking and reinterpretation will produce new cases in
the language" [18]), "герундій + дієслово + іменник": object-marking has its origin тощо ("This
redefinition predicts that object-marking has its origin in the marking of atypical objects... " [19]),
"прийменник + герундій + іменник": without undergoing the syntactic restriction; by explaining one
kind of generalization; toward resolving this problem тощо ("The implicated non-indicative function
makes the zero form look like the subjunctive without undergoing the syntactic restriction of the latter" [20]),
"герундій + прийменник + іменник": settling on the theory тощо ("The logical first step is settling on
the right theory" [15]), "герундій + іменник + дієслово + іменник": contrasting the ... article brings
out the ... element; focusing the...article by itself strongly conveys nonuniqueness тощо ("Contrasting
the indefinite article with the definite article brings out clearly the uniqueness element that distinguishes
them" [15]), "інфінітив + прийменник + прийменник + герундій": to be grateful to... for
reminding... тощо ("I am grateful to Doug Davidson for reminding me of this research, and supplying
references" [15]).
Той факт, що віддієслівний іменник називає "предмет", а герундій – "дію" [12: 181], власне, і
зумовлює вживання віддієслівних іменників та герундія в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів.
Зауважимо також, що в англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів, поряд із частим вживанням іменників, поширені також і займенники.
Зупинимося на особливостях представленості займенників (особових, присвійних та вказівних),
що кількісно превалюють у текстах досліджуваного типу.
Щодо особових займенників, то найпоширенішими в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів є займенники "І" (1-ої особи однини) та "we"
(1-ої особи множини).
Особовий займенник "І" (1-ої особи однини) репрезентує особистість автора, підкреслює його
високий суб’єктний статус. Цей займенник вживається, наприклад, у такому реченні: "The syntax of
coordination is a large topic, and 1 have a variety different areas within it that I am working on " [10] тощо.
Натомість вживання особового займенника "we" в електронних текстах персональних Інтернетсторінок сучасних лінгвістів має етикетний характер. Цей займенник вказує на те, що, "входячи до
певного кола осіб, адресант є представником цієї групи, виконуючи функцію посередника у
комунікативній взаємодії" [17: 118]. Трапляється, наприклад, така конструкція з особовим
займенником "we": "We face the more troublesome and disturbing conception of translation equivalence,
which we suggested should be written within scare quotes" [21] тощо.
Трапляються також і випадки паралельного вживання в суцільному електронному тексті
наукового комунікативного блоку особових займенників "І" та "we". Така ситуація зустрічається,
наприклад, в електронному тексті наукового блоку персональної Інтернет-сторінки професора
Мічиганського університету Барбари Ебботт у таких конструкціях: "Here I just want to suggest a
possible explanation for some instances, which relate them to the classical theory; We will be shifting gears
in this section to focus on the existential proposition associated with definite descriptions, rather than the
uniqueness proposition" [15] тощо.
Окрім особових займенників 1-ої особи однини та множини, в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів вживається також і особовий займенник "you"
(2 ої особи множини): "I’m interested in corpus linguistics, mainly what you can find out about the lexicon
through the study of corpora" [22].
Варто зауважити, що особовий займенник 2-ої особи множини вказує на особу або групу осіб, до
якої входить адресат [17: 119].
Щодо особових займенників 3-ої особи однини, то, на думку О.М. Пазинич, "вони традиційно
вважаються немаркованими, а, отже, такими, чия частотність у текстах є домінуючою" [17: 121].
Наведемо приклади, які ілюструють вживання особових займенників 3-ої особи однини в
англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів.
Розпочнемо з особового займенника "he" (3-ої особи однини): "Montague was not unfamiliar with
Chomsky’s work, but he held it in some disdain because of its failure to pay sufficient attention to semantics"
[23].
Вживання особового займенника "she" (3-ої особи однини) в досліджуваних текстах можна
проілюструвати таким прикладом: "She is especially interested in the examination of how stress is
manipulated in a language’s morphology, syntax and poetic meter " [13].
В електронних текстах досліджуваного типу вживається також і особовий займенник "it" (3-ої
особи однини): "Thus case-displacement is a relatively rare phenomenon, not because it entails complex
center-embedding, but because of the diachronic processes by which it arises" [14].
Як бачимо з наведених прикладів, особові займенники 3-ої особи однини вживаються для
заміщення суб’єкту чи предмету мовлення, про які йдеться. Така ситуація пояснюється тим фактом,
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що "займенники заміщують іменники взагалі і, таким чином, являють собою один із найважливіших
текстоутворюючих компонентів" [17: 121].
Аналізуючи англомовні електронні тексти персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів, ми
доходимо висновку про те, що особові займенники 1-ої особи однини та множини, 2-ої особи
множини та 3-ої особи однини корелюють з відповідними присвійними займенниками.
Так, особовий займенник "І" (1-ої особи однини) співвідноситься з присвійним займенником "my"
("My work concerns syntax – the principles that govern the combination of words into phrases and
sentences" [10]).
У свою чергу, особовий займенник "we" (1-ої особи множини) корелює з присвійним займенником
"our" ("We will explain our methodology for learning and reproducing pronunciation variation on an
individual basis..." [24]).
Відповідно, особовий займенник "you" (2-ої особи множини) співвідноситься з присвійним
займенником "your" ("What I mean by non-verbal self-expression is that it doesn’t happen by face-to-face
communication – your audience is larger (or smaller) than that" [25]).
Особовий займенник "he" (3-ої особи однини) також корелює з присвійним займенником "his"
("Bloomfield’s "stimulus-response" model of meaning was as impractical as it was suited to his theoretical
orientation" [23]).
Натомість особовий займенник "she" (3-ої особи однини) співвідноситься з присвійним
займенником "her" ("In her talk, Baldwin introduced the notion that syntactic structure is derivable from
pragmatic principles" [15]).
Спостерігається також і кореляція особового займенника "it" (3-ої особи однини) з присвійним
займенником "its" (The paper argues that a reason case-displacement is rare, despite its commonplace
origin" [14].
Як зауважує О.М. Пазинич, в англомовних текстах (в тому числі й електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. – С.Д.) широке використання присвійних
займенників є рисою мовної системи взагалі, не асоціюючись у свідомості мовця зі специфічною
сферою застосування [17: 121].
Поширені в англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів також і вказівні займенники.
До займенників такого типу, перш за все, належить вказівний займенник "this" ("Most of this work
deals with new data and analyses... " [10]).
Вживання вказівного займенника "that" можна проілюструвати таким прикладом: "In that work, 1
argued that... " [10].
Поширення вказівного займенника "these" в англомовних електронних текстах персональних
Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів простежується, наприклад, у такій конструкції: These cases
typically take nominals of a specific hierarchical value as arguments [18].
Натомість ілюстрацією вживання вказівного займенника "those" слугує такий приклад:
"Meanwhile, for those of you with whom I am currently collaborating, the database interfaces are here!"
[26].
Як бачимо, вказівні займенники виступають у текстах досліджуваного типу як засіб звернення
уваги адресата.
Таким чином, дослідивши особливості вживання займенників в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів, ми приходимо висновку про те, що займенники,
поряд із іменниками, беруть активну участь у конституюванні текстів такого типу.
Перейдемо до особливостей вживання в англомовних електронних текстах персональних Інтернетсторінок сучасних лінгвістів дієслова як частини мови, що передає динаміку зовнішніх процесів та
динаміку думки. Наводячи одне з можливих визначень слова "динаміка", С.І. Ожегов трактує його як
"рух, дію, розвиток" [27: 142]. Таким чином, дієслова, слугуючи для передавання динаміки,
відповідно, передають і дію.
На думку А.А. Уфімцевої, найменування дії, яку позначає дієслово, задається відносно двох
основних предметних сфер – сфери суб’єкта та сфери об’єкта [28: 73]. Тому ми, слідом за
О.М. Пазинич, відмічаємо, що в семантиці дієслова відображається два типи відносин – його
суб’єктні та об’єктні зв’язки [17: 123].
Дієслова англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів
вживаються для передавання дій, які проходять у часі, просторі та мають свого носія. До таких
дієслів, зокрема, належать: to govern, to understand, to focus, to argue, to exhibit, to do, to show, to
facilitate, to extend, to represent, to use, to proceed, to conform, to imply, to link, to integrate, to
obviate, to propose, to predict, to offer, to suggest, to reflect, to distribute, to value, to demonstrate, to
take, to reveal, to produce, to play, to act, to establish, to discuss, to explore, to define, to explain, to
derive, to approach, to work, to develop, to describe, to build, to require, to follow, to complete, to
choose, to solve, to realize, to require, to implicate, to make, to undergo, to apply, to select, to encode,
to limit, to relate, to include тощо. Зрозуміло, що перелік дієслів дії, представлених в англомовних
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електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів, не обмежується наведеними
лексичними одиницями. Зазначені дієслова дії є найтиповішими для текстів досліджуваного типу.
Варто детальніше зупинитись на характеристиці дієслів дії. Головною в смисловій структурі цієї групи
дієслів є сема активності. Активність виходить від діючого (агентивного) суб’єкту, який певним
чином впливає на об’єкт. Дієслова дії, або активні дієслова, відбивають дії суб’єкту, спрямовані на
об’єкт, та викликають у ньому (об’єкті. – С.Д.) певні зміни; за семантичною характеристикою це
дієслова плану дії [29: 43].
Дія активних дієслів спрямована на об’єкт, об’єкт є метою та кінцевим результатом дії. Таким
чином, у сфері смислових відносин активних дієслів переважає об’єктне значення. Для позначення
об’єкту, як правило, використовується іменник, що позначає неістоту [17: 124] ("...what differentiates
the definite article from the indefinite article is whether the NP denotes an existing discourse referent or a novel
one" [15]).
Як бачимо, іменник, що позначає об’єкти, знаходиться в постпозиції щодо активного дієслова. У
результаті утворюються активні конструкції.
Однак, варто зауважити, що іменник, який позначає об’єкти, на які спрямована дія активних
дієслів, може стояти і перед активним дієсловом. Як наслідок, утворюються пасивні конструкції (як
одночленні, так і двочленні) ("Indeed, if familiarity includes the idea that the addressee knows which
particular entity is being referred to (as it usually does), then it must be uniquely identifiable on the basis of…
" [15]).
На базі наведених вище фактів можна зробити висновок про те, що активна конструкція
орієнтується на сферу діяльності людини. Натомість широко поширені в англомовних електронних
текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів пасивні конструкції пов’язують сферу
діяльності людини зі сферою стану предметного світу [17: 125].
Кількісна перевага пасивних конструкцій у досліджуваних англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів, на нашу думку, пояснюється загальною
тенденцією ширше використовувати в англійській мові саме пасивні конструкції.
Проведений аналіз англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів дозволяє нам стверджувати, що серед семантичних груп англійських дієслів
найпоширенішими є дієслова, які об’єднуються в групи: 1) можливості й наміру: to intend, to strive;
2) волевиявлення: to obviate; 3) мислення: to understand, to imply, to predict, to implicate, to realize;
4) інформування: to inform; 5) обговорення та сперечання: to argue, to discuss; 6) демонстрування: to
exhibit, to show, to reflect, to demonstrate, to reveal, to represent; 7) сприяння: to facilitate;
8) використання та застосування: to use, to apply; 9) виокремлення фаз дії: to proceed, to complete;
10) об’єднання: to link, to integrate; 11) пропонування: to propose, to offer, to suggest; 12) поширення: to
distribute, to extend; 13) акцентування: to focus; 14) вироблення: to produce, to establish, to derive, to
develop; 15) дії: to do, to act, to work, to make; 16) включення/виключення та обмеження: to include, to
exclude, to limit; 17) виявлення: to explore, to define.
Варто зауважити, що, аналізуючи дієслова, ми звернемо увагу на такі дієслівні категорії, як особа,
час, спосіб.
Беручи до уваги в процесі аналізу англомовних електронних текстів персональних Інтернетсторінок сучасних лінгвістів категорію особи, ми відмічаємо той факт, що в досліджуваних текстах
особові дієслівні утворення являють собою основну масу.
Зауважимо, що як в електронних текстах інформаційно-довідкового блоку, так і в електронних
текстах наукового блоку персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів може йти мова про
минулі, теперішні та майбутні події. У результаті в процесі дослідження особливостей дієслова
актуалізується дієслівна категорія часу.
Як зауважує О.М. Пазинич, кожна з часових дієслівних форм використовується в своєму прямому
призначенні, щоб вказувати на перебіг дії в часі до моменту написання або відправлення тексту
(минулий час), у момент написання (теперішній час), після моменту написання (майбутній час) [17:
127].
У процесі аналізу англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів робимо висновок про те, що дієслівні форми минулого (Past Tenses), теперішнього (Present
Tenses) та майбутнього часів (Future Tenses) однаковою мірою представлені в досліджуваних текстах.
Серед дієслівних форм часів групи Indefinite трапляються такі часи: the Present Indefinite Tense
("The relation between language and mind remains at present a very murky one" [23]), the Past Indefinite
Tense ("He shifted attention from the subject to the predicate and saw that the apparent distinction in NP
interpretation correlated well with a difference in whether the verb phrase expressed a permanent property,
or instead a more temporary property, of the subject" [23]) та the Future Indefinite Tense ("The semantics for
a given language will specify what a model for the language must consist of…" [23]).
Щодо дієслівних форм часів групи Continuous, то в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів трапляються такі часи: the Present Continuous
Tense ("...The object language – the language we are talking about the semantics of, is the same as the
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metalanguage – the language we are using to do the semantics with" [23]), the Past Continuous Tense ("At
roughly the same time Richard Montague, in a series of papers with titles like ‘English as a formal language’
and ‘Universal grammar’, was making good on the statement that…" [23]) та the Future Continuous Tense
("We will be shifting gears in this section to focus on... " [15]).
Натомість серед дієслівних форм часів групи Perfect трапляються такі часи: the Present Perfect
Tense ("Richard Epstein has pointed out to me that... " [15]), the Past Perfect Tense ("...Bloomfield ‘deplored
the mentalistic mud into which the study of meanings had fallen... " [23]) та the Future Perfect Tense ("... We
will have done a great deal to justify the support that…" [30]).
В англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів
вживається також і дієслівна форма часів групи Perfect Continuous. Зокрема, трапляється час the
Present Perfect Continuous Tense ("Since 1983 he has been working on a project establishing..." [31]). Варто
зауважити, що в досліджуваних текстах часи the Past Perfect Continuous Tense та the Future Perfect
Continuous Tense не зустрілися нам жодного разу.
У тісному зв’язку з дієслівними категоріями особи та часу знаходиться також і категорія способу.
Як відомо, форми минулого, теперішнього та майбутнього часів можуть утворювати дієслова в
дійсному способі, який передає реальність дії, що відбувається в часі. Однак, поряд із реальною дією,
дієслова можуть передавати й нереальну дію. Як наслідок, в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів трапляються й дієслова у формі умовного
способу. Найпоширенішою дієслівною формою умовного способу є конструкція "допоміжне дієслово
"would" + дієслово "like" + інфінітив" ("Since the two theories are on different levels (pragmatic and
semantic), one would like to unify them..." [15]).
Англомовним електронним текстам персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів
притаманне також і використання конструкцій з інфінітивом. Такі конструкції мають вигляд
"дієслово + інфінітив" ("In this paper I want to take steps toward resolving this problem" [15] тощо),
"віддієслівний іменник + інфінітив" ("The penultimate section contains an attempt to explain the appeal of
the familiarity theory... " [15] тощо).
Зауважимо, що інфінітивні конструкції в англомовних електронних текстах персональних Інтернетсторінок сучасних лінгвістів набувають великого поширення.
Як підсумок, варто відмітити той факт, що серед морфологічних особливостей англомовних
електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів виділяється, насамперед,
кількісне превалювання граматичних форм іменників. Іменникові відмінки, що функціонують у
досліджуваних електронних текстах, представлені як загальним відмінком (the Common Case), так і
присвійним відмінком (the Possessive Case). Поряд із іменниками в англомовних електронних текстах
персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів трапляються також і займенники (особові,
присвійні та вказівні). Натоміть, дослідивши морфологічні особливості дієслів в аналізованих
електронних текстах, приходимо до висновку про те, що дієслова в таких текстах можуть вживатися
як в активних, так і в пасивних конструкціях. Вважаємо за доцільне підкреслити переважне вживання в
досліджуваних текстах особових дієслівних утворень, а також актуалізацію в процесі дослідження
морфологічних особливостей дієслова дієслівної категорії часу. Так, відмітимо, що дієслівні форми
минулого (Past Tenses), теперішнього (Present Tenses) та майбутнього часів (Future Tenses) в однаковій
мірі представлені в англомовних електронних текстах персональних Інтернет-сторінок сучасних
лінгвістів. Дослідивши особливості дієслівної категорії способу, робимо висновок про вживання
дієслів як у формі дійсного способу (для позначення реальності дії, що відбувається у часі), так й у
формі умовного способу (для позначення нереальної дії).
Наприкінці варто відмітити, що у своїх подальших дослідженнях ми зосередимо увагу також і на
лексико-семантичному аспекті англомовних електронних текстів персональних Інтернет-сторінок
сучасних лінгвістів. Лише комплексне врахування граматичного (морфологічного і синтаксичного) та
лексико-семантичного аспектів у процесі дослідження структурних особливостей англомовних
електронних текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів дозволить, на нашу думку,
глибше зрозуміти принципи структурної організації електронних текстів досліджуваного типу як
нового виду писемної комунікації.
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Данилюк С.С. Морфологические особенности англоязычных электронных текстов персональных
Интернет-страниц современных лингвистов.
В статье исследуются морфологические особенности англоязычных электронных текстов
персональных Интернет-страниц современных лингвистов. Морфологическому анализу подлежат
существительное, местоимение и глагол. Внимание сосредоточено на категории падежа
существительного, особенностях употребления личных, притяжательных и указательных местоимений, а
также на таких глагольных категориях, как лицо, время, наклонение.
Danilyuk S.S. Morphological Peculiarities of Modern Linguists’ English Electronic Texts.
Morphological peculiarities of modern linguists’ English electronic texts of their home pages are
investigated in the article. Nouns, pronouns and verbs are subject to morphological analysis. Much attention
is paid to the nominal category of case, peculiarities of personal, possessive and demonstrative pronouns
usage as well as to such verbal categories as person, tense and mood.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРФОЛОГІЧНИХ ТА СИНТАКСИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
Стаття присвячена проблемі взаємодії різнорівневих характеристик англійського дієслова.
Доведено, що між морфологічними та синтаксичними характеристиками англійського дієслова існує
зв’язок, який проявляється в тому, що окремі групи дієслівних словозмінних форм переважно
вживаються в певних моделях граматичної сполучуваності. Підтверджено, що реалізація
граматичних характеристик дієслова на синтаксичному рівні проходить одночасно з лексичними.
Проблема взаємозв’язку та взаємовпливу семантичних і формальних рис мовних одиниць є
актуальною й давно привертає увагу мовознавців [1: 67-70; 2: 85-90; 3; 4; 5]. Останнім часом
з’явилися комплексні дослідження, які не лише доводять наявність таких зв’язків, а й ставлять
питання про досить кардинальну зміну наших поглядів на граматичну будову мови та обґрунтовують
необхідність створення лексичної граматики.
У попередніх наших дослідженнях [6; 7] було доведено існування зв’язку між семантикою
дієслова і певними групами його словозмінних форм та між семантикою дієслова і типом і частотою
моделей його граматичної сполучуваності. Тобто, було підтверджено, що значення лексичних
категорій, з одного боку, та граматичних (морфологічних і синтаксичних) категорій, з іншого,
небайдужі один до одного і взаємодіють у мовленні; взаємозалежність частот є одним із проявів цієї
взаємодії. Проблема взаємозв’язку між морфологічними та синтаксичними характеристиками мовної
одиниці практично ще не досліджена. Вихідним положенням такого типу взаємозв’язку є твердження,
що морфологічні категорії актуалізуються на рівні синтаксису разом із лексичними [8: 168].
У цій статті ми ставимо перед собою м е т у розкрити особливості функціонування англійського
дієслова в художніх творах Т. Кленсі "Debt of Honor [9] та Ф. Форсайта "Icon" [10] шляхом
установлення
взаємозалежностей
між
його
лексико-семантичними
та
граматичними
характеристиками на основі їх кількісних показників. Аналізу піддано групи особових словозмінних
форм дієслів 8 лексико-семантичних груп (ЛСГ): "Комунікація", "Розумова діяльність", "Поповнення
недостатності "зсередини" та володіння суб’єктом", "Нейтральний вплив на неживий об’єкт",
"Перетворюючий та ушкоджуючий вплив на неживий об’єкт", "Поповнення недостатності "ззовні" та
"Перешкода". Для отримання об’єктивних даних використовуються статистичні методи
лінгвістичного дослідження.
Фактично, дієслова в будь-якій словозмінній формі можуть вживатися в різноманітних моделях
граматичної сполучуваності. Проте, під час аналізу дієслів восьми досліджуваних лексикосемантичних груп нами було відмічено, що деякі моделі сполучуваності більш характерні для дієслів
у певних словозмінних формах.
Провідна роль груп словозмінних форм дієслова в системі текстоутворюючих засобів
зумовлюється тим фактом, що часова віднесеність висловлювання є невід’ємною характеристикою
будь-якого тексту. Серед основних категорій тексту, пов’язаних з його часовою віднесеністю
виділяють категорії континуума, ретроспекції та проспекції [11: 87]. Континуум є категорією, що
забезпечує конкретність, реалістичність розповіді. Основною групою словозмінних дієслівних форм,
яка забезпечує розвиток сюжету та поступальний рух подій твору є Past Indefinite. Винятком є
розповідь від першої особи, в якій розповідь ведеться у формі теперішнього часу [12: 61].
Група словозмінних форм Past Indefinite Active виявила 3 позитивні статистично значущі зв’язки
із моделями граматичної сполучуваності дієслова VS, VNS та VVing. Відмітимо, що найсильніший
зв’язок встановлено між цією групою словозмінних форм та моделлю VS. За дослідженням
Л.Р. Вайнера, модель VS займає друге місце за частотою вживання у літературно-художньому та
газетно-публіцистичному стилях після моделі VN [13: 78]. Основною причиною, що відрізняє
вживання цієї моделі у двох стилях є лексичне наповнення дієслівного компонента. У газетнопубліцистичному стилі переважають сполучення дієслів declare, believe, claim, expect, say, argue,
admit з об’єктним підрядним реченням із сполучником that або безсполучниковим реченням. А в
художній літературі більшість підрядних речень є прямою мовою після дієслів say, exclaim, explain,
cry, mutter, utter, murmur і под.
Як уже відмічалося нами раніше, реалізація морфологічних категорій на синтаксичному рівні
проходить одночасно з лексичними. На нашому матеріалі зв’язок групи словозмінних форм Past
Indefinite Active з моделлю із залежним компонентом S можна пояснити значною кількістю дієслів
комунікації та розумової діяльності в цій групі словозмінних форм у досліджуваній вибірці. Це
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пояснюється прагматичними особливостями комунікативних актів, що вводять інші акти комунікації,
які відбувалися в минулому. Крім того, дієслова комунікації необхідні в авторській мові, що вводить
мову персонажів. Оскільки авторська мова – художня розповідь, то для неї, як для будь-якої
ретроспективної розповіді, базовою є група словозмінних форм Past Indefinite [4: 119]. Дієслова
розумової діяльності в художньому творі вводять розгорнуті повідомлення про результати
мисленнєвої діяльності особистості. Проілюструємо вживання групи словозмінних форм Past
Indefinite Active у моделях VS та VNS:
"America just wasn't like Japan at all. Its legislators didn't feel the obligation to pay back, and the
lobbyists, also bought and paid for, told them that it had to be this way " [9: 223].
"We thought he might be a double, but the Spanish agents he has blown away are Grade A"
[10:
70].
Зв’язок Past Indefinite Active із моделлю VVing пов’язаний із переважним використанням у цій
моделі високочастотних дієслів комунікації ask, observe, reply, say, які вживаються в групі
словозмінних форм Past Indefinite Active. Така конструкція є характерною лише для твору Т. Кленсі,
наприклад:
"Charlie Tango," Richter replied, checking the radio codes on his knee pad" [9: 933].
Група словозмінних форм Non-Past Indefinite Active виявила два позитивні статистично значущі
зв’язки із моделями VN та VS. Характер вживання дієслів у формі Non-Past Indefinite Active у
сполученні з іменним компонентом пояснюється типовістю цієї моделі для всіх дієслів досліджуваної
вибірки, тобто дієслова всіх досліджуваних лексико-семантичних груп у формі Non-Past Indefinite
Active вживаються в моделі VN, наприклад:
"Do you remember those descriptions of the last days of the Weimar Republic?" [10: 187].
Зв’язок групи словозмінних форм Non-Past Indefinite Active з моделлю VS обумовлюється
вживанням у цій конструкції дієслів комунікації та розумової діяльності. Відомо, що Past Indefinite є
домінуючою часовою формою розповіді у творах художньої прози та використовується в мовленні
оповідача, тоді як вживання Non-Past Indefinite зустрічається переважно в плані персонажів. У
результаті певного співвіднесення висловлювань у минулому часі (план авторського мовлення –
вказівка на ситуацію спілкування персонажів) та теперішньому часі (план персонажів – саме
спілкування) створюється синхронія дій, які передаються протиставленими в системі мови формами
(минулий – теперішній) [14: 60]. Наприклад:
"You think Komarov can actually be defeated at the polls?" asked Gunayev" [10: 469].
Група словозмінних форм Past Perfect широко використовується у сучасній літературі в
ретроспективній функції. Ретроспекція є порушенням лінійності розповіді в творі за рахунок введення
в неї уривків, у яких йдеться про попередні події. Ретроспективність є категорією тексту. Під
ретроспективною функцією дієслівної форми розуміється її участь у певному композиційному
прийомі, суть якого полягає в переплетенні різних часових пластів тексту, у встановленні зв’язків між
різними подіями. У побудові ретроспекції приймають участь не лише граматичні засоби, але й
лексичні, такі як, наприклад, прислівники already, earlier, recentlу та інші.
Група словозмінних форм Past Perfect Active має позитивний статистично значущий зв’язок у
моделі з залежними іменним та прислівниковим компонентами VND. Прислівниковий компонент
слугує часовим сигналом віднесення дії, вираженої дієсловом. Наприклад:
"The man had already spent two hours turning the Presidential shoes from black leather into chrome, and it
would have been ungracious to push the guy off" [9: 344].
Якщо група словозмінних форм Past Perfect використовується в художньому творі в основному
для створення різного роду асоціативних зв’язків, переплетення різних часових планів у плані
оповідача, то цю ж функцію в плані персонажа виконує група словозмінних форм Non-Past Perfect
[14: 98].
Група словозмінних форм Non-Past Perfect Active має один позитивний статистично значущий
зв’язок із моделлю VN. У цій моделі зустрілися дієслова всіх восьми досліджуваних ЛСГ, проте
найбільшу кількість вживань зареєстровано із дієсловами ЛСГ "Поповнення недостатності
"зсередини", силами суб’єкта та володіння суб’єктом": із 46 вживань дієслів досліджуваних ЛСГ у
словозмінній формі Non-Past Perfect Active в моделі VN дієслова зазначеної ЛСГ було зареєстровано
в 24 вживаннях, що становить 52,2 % від загальної кількості вживань. Наприклад:
"I've told the President that, but he's got political reasons for pushing, and he isn't going to stop" [9: 283].
Група словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive) має один позитивний статистично
значущий зв’язок із моделлю VNprpN. Аналіз моделі VNprpN показав, що в переважній більшості
випадків ця модель є відображенням пасивної конструкції. У цій моделі було зареєстровано дієслова
всіх досліджуваних ЛСГ. Проте, найбільшу кількість вживань зареєстровано із дієсловами трьох
лексико-семантичних груп "Перетворюючий та ушкоджуючий вплив на неживий об’єкт",
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"Нейтральний вплив на неживий об’єкт" та "Нейтральний вплив на живий об’єкт", які виявили
зв’язок із пасивними формами.
Як зазначає В.Я. Плоткін, у сучасній граматичній літературі, присвяченій пасиву в різних мовах,
мало уваги приділялося словопорядковій ролі пасиву, оскільки англійський пасив – це перш за все
словопорядковий прийом [15: 59]. Вихідним положенням під час опису пасивної конструкції слід
вважати таку побудову висловлювання, при якій агент не є його темою. Є дві причини цьому: або
агенс виступає як рема, тобто комунікативно важливіша частина висловлювання, або він
комунікативно не суттєвий і взагалі не включається у висловлювання. На синтаксичному рівні обидва
ці випадки відображаються в тому, що агенс не входить до складу центральної зони речення й не
займає в ній позицію підмета. Кінцева частина висловлювання, в яку він переміщується як рема, є
периферійною для речення зоною, і для входження у неї агенсове ім’я повинно супроводжуватися
прийменником. Цю роль виконує прийменник by, аналогічно ролі прийменників to або for як
супроводжувачів непрямого додатка в периферійній зоні [15: 60]. Наприклад:
"Outside, other troops were already on the move, but were not commanded by Koslovsky" [10: 537].
Потрібно відмітити, що ця модель крім пасивних відносин може містити й вказівку на час та місце
дії чи на мету дії. Наприклад:
"In olden days pontoon ridges were used, erected in spring and dismantled in winter when the ice
became hard enough to ride over" [10: 41].
Отже, між морфологічними та синтаксичними характеристиками англійського дієслова існує
взаємозв’язок, який проявляється в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності більш
характерні для дієслів у певних словозмінних формах. Морфологічні категорії дієслова реалізуються
на синтаксичному рівні разом із лексичними, тобто семантика дієслова має значний вплив на
функціонування груп його словозмінних форм у певних моделях його граматичної сполучуваності.
Результати дослідження характеру зв’язків груп словозмінних форм дієслів досліджуваних лексикосемантичних груп із їх моделями граматичної сполучуваності дозволили зробити висновок, що на цей
зв’язок мають вплив такі фактори:
1) переважне вживання дієслів певної семантики в групі словозмінних форм у конкретній моделі
граматичної сполучуваності;
2) типовість моделі для дієслів усіх досліджуваних ЛСГ у певній словозмінній формі;
3) індивідуальна сполучуваність певних дієслів у конкретній словозмінній формі;
4) тип викладу твору (мовлення автора чи персонажів).
П е р с п е к т и в н и м, на нашу думку, є проведення подальших досліджень на рівні типологічних
узагальнень для порівняння різних стилів мовлення та визначення особливості функціонування
дієслова в них.
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Жуковская В.В. Взаимосвязь морфологических и синтаксических характеристик английского
глагола в художественном произведении.
В статье рассматривается проблема взаимодействия разноуровневых характеристик английского
глагола. Подтверждено, что между морфологическими и синтаксическими характеристиками
глагола существует связь, которая проявляется в том, что некоторые группы глагольных
словоизменительных форм преимущественно употребляются в определённых моделях
грамматической сочетаемости. Доказано, что реализация грамматических характеристик глагола
на синтаксическом уровне происходит одновременно с лексическими.
Zhukovs’ka V.V. Interrelation between morphological and grammatical characteristics of the English
verb in a literary text.
The article studies the interaction of the English verb characteristics which belong to different language
levels. It is confirmed that there exists interrelation between syntactical and morphological verb
characteristics. This interrelation manifests itself in the fact that some groups of conjugated verb forms are
predominantly used in certain models of grammatical combinability. It is proved that realization of
grammatical characteristics of the verb on the syntactical level takes place simultaneously with lexical ones.
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ПОЛІФОНІЗМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР У ПОЕТИЦІ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТУВАННЯ В. БЛИЗНЕЦЯ 70-Х РР.)
У статті на матеріалі приватних кореспонденцій В. Близнеця (70-х рр. ХХ ст.) репрезентовано
поліфонізм як іманентну властивість епістолярного літературного жанру. Також здійснена спроба
якісно нового осмислення поліфонізму та способів моделювання чужого мовлення в кореспонденціях
знайомих та колег.
В останні десятиріччя, що відзначаються корінними змінами в Україні, важко назвати історика
літератури, який би, звертаючись до життя і творчості письменника, не посилався на його епістолярій.
І це не випадково, адже, з одного боку, щоб краще зрозуміти митця, потрібно його очима подивитися
на оточуючий світ, а з іншого – вивчення приватних кореспонденцій письменників, наукове їх
коментування "поглиблює наші знання про епоху, про поступ художньої думки, про взаємини між
літературними й громадськими діячами" [1: 5].
Ряд спеціальних досліджень, що з’явилися останнім часом в українському літературознавстві,
відзначаються тенденцією до широких теоретичних узагальнень в епістолярному жанрі. Серед
останніх варто виокремити праці Л. Вашків [2], В. Дудка [3], М. Коцюбинської [4], М. Назарука [5],
В. Ткачівського [6] та ін. Серйозним науковим орієнтиром стали дослідження В. Кузьменка [1] та
Ж. Ляхової [7]. Однак поза межами зацікавлень учених залишився розгляд поліфонізму
письменницьких кореспонденцій.
Отже, актуальність нашої праці зумовлена посиленим інтересом до листування вітчизняних
митців слова, з необхідним урахуванням його формально-структурних ознак, що з очевидністю
сприятиме подальшому науковому вивченню епістолярного жанру, оскільки робиться спроба якісно
нового осмислення поліфонізму та способів моделювання чужого мовлення в кореспонденціях.
Мета дослідження – вивчення поліфонізму в епістолярному жанрі вітчизняних митців слова другої
половини ХХ століття (на матеріалі листування В. Близнеця 70-х рр.). Для реалізації мети необхідно
розв’язати такі завдання: з’ясувати деякі загальнотеоретичні питання епістолярного жанру;
виокремити поліфонізм як важливий фактор у поетиці епістолярного жанру; показати роль, функції та
значення останнього в листуванні вітчизняних митців слова
Для українських письменників епістола – це завжди можливість спілкуватися з друзями,
близькими, однодумцями й опонентами. Адресат має для них неабияке значення і відіграє важливу
роль у листуванні. Адже, "яким би монологічним не було висловлювання, як би воно не було
зосереджене на своєму предметі, воно не може не бути і відповіддю на те, що було вже сказано про
цей предмет, навіть якщо б та відповідь не отримала виразного зовнішнього вираження: вона
виявиться в обертонах смислу, в обертонах експресії, в обертонах стилю, в найтонших відтінках
композиції. Висловлювання наповнене діалогічними обертонами, без урахування яких не можна до
кінця зрозуміти стиль висловлювання" [8: 412]. Діалогізм в епістоляріях реалізується, перш за все,
активним залученням адресата до оповіді.
Оскільки адресат у листах українських письменників займає особливу позицію, то залучення його
до розповіді й максимальне висвітлення його точки зору в структурі листа є визначальним у
приватних кореспонденціях. Тут ми вже наближаємося до проблеми "точки зору". Як зауважує
В. Халізєв, "співвіднесеність і зміна носіїв мовлення, а також ракурсів бачення ними оточуючих і
самих себе… незмінно актуалізується в тих випадках, коли у творах наявні різномовність і
багатоголосся, коли автором фіксується різноманітна манера мовлення і відбиті в них типи
свідомості" [9: 237]. Це стосується і листа, який являє собою "не тільки окрему репліку, але
одночасно й модель всього діалогу в цілому" [10: 214]. Б. Успенський, котрий проблему точок зору
розглядає як центральну в композиції епістоли, відзначає, що "в аспекті процесу комунікації ми
можемо трактувати твір як повідомлення, автора як відправника повідомлення і читача як адресата
повідомлення" [11: 165].
Зрозуміло, що лист є тим жанром, де означені категорії також наявні. В епістоляріях можна
розрізнити точку зору автора (відправника), читача (адресата) і, врешті, точку зору третьої особи, про
яку йдеться у листі. Їх співвідношення може бути різним, але вони завжди залежать від волі автора
листа і часто від того, кому він адресований. Водночас, у письменницьких кореспонденціях, як і в
будь-якому іншому мистецькому творі, може проявлятися як зовнішня, так і внутрішня точки зору, а
також можливим є їх поєднання. При цьому принципово важливим є вже відзначене нами залучення
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точки зору адресата до структури епістоли. У листах автор під час розповіді може займати внутрішню
й зовнішню позицію стосовно до описуваних подій і тих, про кого йдеться в епістолі.
Аналіз кореспонденцій митців слова другої половини ХХ століття, зокрема В. Близнеця,
письменника, який здобув "авторитет суворого й вимогливого до себе художника" [12: 111],
засвідчує, що всі прийоми діалогізації спрямовані, перш за все, на активне залучення адресата до
обговорювання подій та проблем, які перебувають у центрі уваги. Наприклад, листуючись з поетом
В. Базилевським, В. Близнець постійно акцентує увагу на думці свого кореспондента, на проблемах
літератури, етики, моралі. "Я зараз в Ірпіні, – читаємо в листі. – Обскубую свого "Чортика" після
зауважень. Щось не подобається повість – мабуть, слабіша за попередні речі. А втім, тільки тоді
виясниться істина, коли ти прочитаєш. Тобі вірю і за тобою останнє слово" [13: 123]. З іншого листа:
"Знаю я і недоліки "Древлян". Проте певен, що ніхто з критиків ще не прочитав цю повість як слід, не
прочитав, скажімо, Чмирів, новелу "Білі паляниці". Чи багато хто і чи охоче беруться у нас
досліджувати такі соціально-етичні проблеми? На жаль, критики наші вдаряються або в голу
соціологію, або в голе єстетство" [13: 125].
Варто відзначити, що В. Близненць уже з самого початку своєї письменницької діяльності посів
місце серед кращих творців української прози. Письменник "не піддався спокусі розміняти свій
талант на модний у 60-70-х роках ХХ століття літературний скоропис" [12: 111], а постає як майстер,
що вміє високохудожньо перетворювати дійсність, синтезувати її, створювати такі характери, які б
повнокровно могли виразити саму суть людини. "Не егоцентризм, не власна присутність у літературі,
а література як засіб шукання правди – ось що повсякчасно терзало й притягувало письменника", –
слушно відзначає В. Базилевський [13: 118]. Через те в листах В. Близнеця багато йдеться про
творчість і все, що з нею так чи інакше пов’язане.
Розгляд питання про включення точки зору адресата в структуру листа, функціонування
внутрішньої і зовнішньої точок зору в епістоляріях вітчизняних митців слова нерозривно пов’язане з
проблемою поліфонізму. На нашу думку, якщо різні точки зору не підпорядковані одна другій, а
подаються в листі як рівноправні, то перед нами поліфонічний твір. Поліфонія як поняття розроблена
М. Бахтіним. Дослідник показав, що поліфонічний тип художнього мислення найяскравіше втілений
у романах Ф. Достоєвського. Про поліфонію в епістолярній формі в його праці "Проблеми поетики
Достоєвського" йдеться у зв’язку з романом "Бідні люди" [14: 350-351]. Тут об’єктом розгляду став
епістолярний роман. У приватних кореспонденціях поліфонізм має свої особливості. Це відзначає
І. Паперно: "Самостійність чужого слова в листі, не зведення декількох точок зору до єдиної – тобто
поліфонізм листа", дослідниця називає серед основних принципів побудови листа як виду тексту [15:
111]. В. Кузьменко відзначає, що "спеціалісти різних галузей вже давно помітили поліфонізм
епістоли" [1: 55].Однак це явище поки що не стало об’єктом детального розгляду на матеріалі
приватних кореспонденцій вітчизняних митців слова. У той же час поліфонія – одна із сторін
діалогічної структури листа, нерозривно з нею пов’язана. У діалозі, що функціонує в кореспонденції,
висловлювання даються з двох різних точок зору. Жанроутворюючим чинником епістолярного жанру
є самостійне співіснування цих точок зору. У листах письменників таке співвідношення може бути
різним. Однак уже наявність двох точок зору, безперечно, має особливий смисл, адже на авансцену
виступає індивідуально-творча художня свідомість. Тепер творча енергія реалізується через контакт,
зіткнення з іншими “я". Усе це позначається і на особливостях оповідної структури, і на
співвідношенні категорій “автор" – “читач". Тепер вони часто виступають як рівноправні. При цьому
рівноправність полягає не в біографічних та історичних реаліях, а в здатності обох співпереживати,
відчувати їх. Самоцінними виявляються свідомість автора й адресата. На думку М. Бахтіна, “чужі
свідомості неможливо споглядати, аналізувати, визначати як об’єкт, річ, – з ними можна тільки
діалогічно спілкуватися" [14: 116].
У письменницьких епістоляріях “спостерігаємо випадки, коли всі події “розташовуються" навколо
особи адресата, хоч це не просто суб’єктивно сприйнятий зовнішній світ: це радше зовнішній світ,
який органічно “вростає" у світ внутрішній. У таких листах точка зору автора на першому плані. І, не
зважаючи на те, що точка зору адресата також має право на самостійне існування, автор листа вміло,
віртуозно, використовуючи жарт, іронію, сатиру, підпорядковує останню своїй.
Із листа В. Близнеця до товариша дитинства Б. Рижова: "Мені, друже, весь час треба поповнювати
запас вражень і житейських знань, і твій досвід учителя може мені дуже й дуже пригодитися. Отже, я
хотів би від тебе почути думки й роздуми про школу, про сучасних дітей, про складні проблеми
виховання. І якщо ці думки оформились у тебе в усну повість, то виклади її, – тільки не скупись на
папір, з усіма деталями і подробицями. Бо в моїй роботі часто (а, може, і завжди) найбільше важать не
загальні, не абстрактні міркування, а живі факти життя, саме деталі, помічені й вихоплені з буднів,
такі деталі, яких не вигадаєш в кабінеті чи холодним умом домислювача" [12: 115-116]. Точка зору
адресанта, як бачимо, звучить крещендо, все більше і більше підпорядковуючи собі інші точки зору,
які наявні в листі (адресата й інших осіб, про які йдеться в кореспонденції). З листа до
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В. Базилевського: "Володю! Не кидай повість. Відчай, тупа безвихідь – це завжди охоплює і мене,
коли тонеш у сторінках, у ваті пустопорожніх слів. Тут на одному диханні не напишеш, тут терпіння
й терпіння, тут воляча робота і, головне, постійна думка: а чи не в корзину? Читаєш написане – мразь,
графоманство, але пересилюєш себе, шкребеш далі, а коли, нарешті, догребешся до фіналу,
передрукуєш, даси людям, дивись, хтось і скаже: не Ріо-де-Жанейро, але щось є! Для цього "щось є" і
варто перелопачувати гори сміття" [13: 125].
Аналіз кореспонденцій В. Близнеця, які позбавлені егоцентризму, засвідчує, що в них можуть
співіснувати дві рівноправні точки зору автора й адресата, які пережили одне й те ж відчуття. Якщо
автор епістоли вважає, що його дописувач у чомусь помиляється або він не згоден з ним, то
В. Близнець не прагне його переконати. Так виникає декілька точок зору в листі на одну проблему. В
одній із кореспонденцій йдеться про рецензію В. Базилевського на повість В. Близнеця "Мовчун".
Автор листа відзначає, що "сказати можу одне: ти мудрий чоловік, ти глибоко й по-справжньому
розумієш літературу. Читали ми листа з Раєю, і я сказав: все правильно – і про те, що перший розділ
"провисає", і що кінцівка публіцистична, і що невмотивований перехід від розповіді "я" до розповіді
"він". Все правильно. Але ... якщо це розглядати тільки з естетичної точки зору. Я сам бачив ті
"огріхи". Більше того – я свідомо їх робив. <... > Тобто на кожне твоє правильно у мене своє
правильно. І це не відмахування від критики" [13: 124].
Варто відзначити, що проза письменника поєднує в собі філософічність, тонкий психологізм і
необмежені пізнавальні можливості. Відчувається поглиблений інтерес митця до внутрішнього життя
людини. У його творах воєдино злиті авантюрність, романтична цнотливість, що в свою чергу
розмиває межі адресата, адже твір міг би бути цікавим і доступним як для дитячої, так і дорослої
читацької аудиторії. Не менш важливу роль у його творах відіграють й елементи поліфонії.
Листи письменника засвідчують, що автор дуже гостро сприймав чужу думку, однак, навіть
полемізуючи з окремими дописувачами, він прагнув бути завжди об’єктивним, припускаючи
існування інших поглядів на якусь певну проблему. Через те в його епістолярній спадщині
переважають листи, в яких наявний поліфонізм такого типу, коли кожний голос веде свою партію,
володіє особливою значимістю, часто є рівноправним з авторським. Яскравий приклад цьому
листування з В. Базилевським. В одному з листів читаємо: "Володю, ти питаєш: чи не податися тобі
на завод? Гадаю, що це не відноситься до швидкого перебігу настрою, що це давнє вистояне бажання
(звіряю по собі). Не можу говорити, куди йти конкретно, на завод, чи якусь дослідну станцію, але йти
кудись треба, до людей, до живої справи, до тих проблем і турбот, якими живуть люди сьогодні. Я
сам настроюю себе: влітку наступного року обов’язково – йти. Інакше засохнем. Домашній дріб’язок,
як шашіль, непомітно, але неухильно робить свою справу – точить мозок і серце" [13: 126].
Наявні кореспонденції, в яких маємо змогу спостерігати, як точка зору автора листа
підпорядковується точці зору адресата. Такими є листи до класного керівника і вчителя математики
Галини Єфремівни Чернявської: "Дорога Галино Єфремівно! Ви вже, очевидно, забули мене. Сотні
облич пройшли перед вами, і хіба серед них можна було запам’ятати пісненьку дитячу фізіономію,
яка належала вашому вихованцю Вітці Близнецю?" [12: 113]. Письменник постійно ніби
"оглядається" на свого дописувача, що в листі відображається підкреслено поважним ставленням,
шанобливими звертаннями: "вас, як вчителя свого, я не можу забути. Часто і дома, і серед товаришів я
казав: "От у нас була вчителька!..." І згадував вас. Не знаю, ви для мене так і залишилися
нерозгаданим педагогічним феноменом. Це не пусті слова, це правда. В університеті я бачив і знав
немало викладачів і вихователів, але такого, як ви, не було" [12: 113].
Окремі кореспонденції в епістолярному доробку письменника відзначаються скритою
діалогічністю. Це, зокрема, листи, в яких мова йде про літературу, мистецтво. Кожна репліка тут ніби
заздалегідь передбачає відповідь адресата. На перший погляд такі кореспонденції подібні до
авторського монологу. Однак прямі звертання, запитання, оформляючи діалогічну структуру листа,
позначають і таку точку зору адресата, яка рівноправна з авторською. Наприклад, "Розумієш, –
зазначає письменник в одній із кореспонденцій, – останнім часом у мені зростало гнітюче відчуття:
або я щось не так роблю, або мене не так розуміють. Це так, як у поїзді, що відходить від перону: я
щось говорю, і за вікном щось говорять, і всі спішать, і говорять не те, і на душі якось тоскно... було
чимало рецензій, мене за щось хвалили і лаяли, а я читав і за душу смоктало: не те, не те, не те... Все
це пусте, дрібне, побіжне – і те, за що хвалять, і те, за що лають.
Не вже не розуміють? Чи я бачу у своїй книзі більше, ніж у ній насправді є, або воно було у
задумі, в почуттях, у свідомості, у пальцях, а на папір так і не вилилось, або випарилось разом з
чорнилом?" [13: 121].
Мова йде про речі, які однаково важливі для обох дописувачів. При цьому лист побудований так,
щоб адресат отримав якнайточніше відтворення всього того, що відчуває автор кореспонденції.
Поліфонізм тут визначається самостійністю чужого слова, яке є наслідком урахування інтересів
дописувача і включення його точки зору в структуру листа. "Я думав всіляко, я вже побоювався і за
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"Звук павутинки", бо знов побачив те ж саме нерозуміння. І раптом – у тебе фраза: "Десь там, за
рядками, бринить затаєний авторський щем, який гіпнотично діє на читача"… "Віриш, я прочитав цю
фразу, і мене струмом пронизало: це суть! Ти глянув у душу написаного! Бо й тоді, коли писалася
"Павутинка…", та й зараз труїть моє серце такий настрій: в цьому технократичному світі вмирає
поезія" [13: 121].
Такі думки з’являються в листах В. Близнеця не випадково. У кінці шістдесятих активно
заговорили про науково-технічну революцію, яка охопила весь цивілізований світ, у тому числі й
СРСР. Абревіатура НТР стала чи не найбільш уживаною в радянській пресі та в суспільно-політичній
літературі. Проте з позицій сьогодення видно, що в нашій країні науково-технічна революція мала не
тільки відносний але й вульгаризований характер.
Керівні вказівки "керманичів" мистецтва вимагали від літератури глибокого відображення
процесів НТР і особливо старанно працювали над створенням образу "ділової людини". Для багатьох
письменників виявилась принадною ідея утвердити нового героя – героя НТР, хоча часто це поняття
служило евфемізмом на той час уже скомпрометованого терміна "ідеальний герой".
Письменницька позиція В. Близнеця була звернена до занедбаних сфер національного життя. Він
пройнявся духом часу, думав і почував у руслі тогочасних художніх шукань, хоча розвивався за
власними законами, наполегливо виборюючи свою "нішу" в літературному процесі.
Обов’язок митця полягає в тому, щоб, піднімаючи у своїй творчості нові пласти національного
життя, яке постійно розвивається, вміти сказати читачам "нове слово" – і притому таке, яке стало б
для них важливим актом суспільної і моральної самосвідомості. Все це змушує В. Близнеця постійно
пред’являти до себе самого найвищі мистецькі вимоги, що постійно звучить у його листах. "... мені,
грішному, деколи стріляє в голову мисль: те, що я роблю, то література чи заробіток? І якщо
заробіток, то чи не краще піти в помічники до зятя і чесно заробляти хліб, підвозячи худобі силос?
Хо-хо, якби то ми мали сили на щось зважуватись, щось змінювати в своєму житті" [13: 127]. Або з
іншого листа: "Я мучусь давно, як ти знаєш, над документальною повістю, убив на неї стільки
здоров’я і часу, що декому б "хватило" на три "Дива", а в мене дива нема – є сто з гаком якихось
сторінок звичайної документальної прози. Каторжна робота, та коли вже ти взявся – тягни. Тільки
пам’ятай одне: не намагайся охопити всіх і все, бери якусь одну лінію, один хід, бо інакше потонеш,
само затягне, як під кручу. Знаю, страшно жаль викидати зібране, та треба безжально себе
самообмежувати" [13: 128]. Усе це обумовило й особливості способів моделювання чужого мовлення
в його кореспонденціях. До них ми відносимо цитацію, автоцитацію, зіткнення контрастних
тематичних і стилістичних пластів.
Цитація загалом є одним із найбільш вживаних способів передачі чужого мовлення у листах
письменників. Ми виокремлюємо такі види цитат, як: цитати із кореспонденцій адресатів, із творів
філософів, публіцистів, художньої літератури, біблії, автоцитація. Цитати із листів дописувачів
функціонують як репліки епістолярного діалогу. Митці слова використовують у кореспонденції
запитання або будь-які висловлювання з проблем, які цікавлять обох дописувачів, з метою дати на
них відповідь або зробити відправною точкою розлогих міркувань. Водночас цитати з листів
адресатів могли ставати композиційним елементом, який організовує все послання, тобто епістола
побудована як відповідь на те чи інше висловлювання. Особливий пласт у листах письменників
складають цитати із художніх творів, філософських і т. ін. Вони демонструють феноменальний
духовний діапазон автора кореспонденції. Значно менший об’єм у кореспонденціях займає місце
автоцитація. Остання, як правило, використовується в епістолах у виняткових випадках.
Листи вітчизняних митців слова поєднують у собі необмежені пізнавальні можливості та
вміщують поглиблений інтерес до внутрішнього життя людини. Через те поліфонізм у їхніх
кореспонденціях є однією з істотних ознак. В епістолах можуть співіснувати декілька точок зору, що
рівноправні стосовно до авторської, а іноді навіть можуть вступати в полеміку з останньою.
Спостереження над письменницькими листами дає підстави зробити ряд висновків: для
кореспонденцій вітчизняних митців слова характерна діалогічність як визначальна риса жанру листа.
При чому характерною рисою є активне залучення адресата до розповіді, оскільки останній займає
особливе місце в епістоляріях письменників; листам властивий поліфонізм, який характеризується
існуванням голосів автора і дописувача та третьої особи, про яку може йти мова в кореспонденції,
співвідношення яких може бути різним; діалогізм і поліфонізм мають різні способи втілення. У листірозмові великого значення набуває імітація безпосередньої розмови. З цією метою автори
використовують прийом передбачених запитань і відповідей, графічно оформляють свої листи у
формі діалогу.
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Матеріал надійшов до редакції 22.01. 2007 р.
Мазоха Г. С. Полифонизм как важный фактор в поэтике эпистолярного жанра
(на материале писем В.Близнеца 70- гг.).
В статье на материале частных корреспонденций В. Близнеца ( 70-х гг. ХХ ст.) репрезентован
полифонизм как имманентное свойство эпистолярного литературного жанра. Также сделана
попытка качественного осмысления полифонизма и способов моделирования чужой речи в
корреспонденциях знакомых и коллег.
Mazokha G. S. Polyphonism as an important factor in the poetics of epistolary genre
(based on V. Blyznets’ letters of the 70-s).
The article analyses polyphonism as an immanent characteristic of epistolary genre on the material of V.
Blyznets’ private correspondence (the 1970-s). The attempt of the new comprehension of polyphoniesm and
ways of modeling someone’s speech in the correspondence of his acguaintances and colleagues is made.
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ЗАСОБИ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДІЇ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ БАЛАДАХ
У статті подано аналіз засобів мови на позначення просторових понять на текстовій основі
українських народних балад. Відзначимо, що просторова локалізація дії здійснюється за допомогою
різнопланових мовних засобів, найбільш продуктивними лексемами, які в баладному жанрі
локалізують дію є апелятиви поля, ліс, море, гора.
Простір разом із часом становлять основний атрибут матерії, є панівними формами її буття.
"Простір – це одна із стрижневих онтологічних реалій, яка сприймається і диференціюється
людиною, що стоїть в центрі макро- і мікрокосму" [1: 122]. Важливість локалізації дії
підтверджується тим, що серед категорій пізнання, до яких належать фундаментальні поняття та
уявлення людини про середовище, в якому вона існує (а це буття, простір, час, рух, якість, кількість,
відношення тощо [2; 3]), в усіх класифікаціях присутня категорія простору.
Семантика поняття "простір" досить розгалужена. До неї відносять "сукупність відношень, що
означають: 1) координацію співіснуючих об’єктів; 2) їх розташування одне щодо одного; 3) порядок
розташування одночасно співіснуючих об’єктів; 4) напрямок" [4: 16]. Ці досить широкі уявлення про
зміст категорії простору конкретизуються у більш вузьких поняттях, предметах та явищах дійсності.
Головними елементами, які при розкритті змісту категорії "простір" можна застосувати для
аналізу контексту, на думку Ж.П. Соколовської, є "1) протяжність, об’єм, форма; 2) місце, напрямок,
орієнтація; 3) розташування предметів один щодо одного, віддаленість; 4) членування простору,
межа, рубіж; 5) особливості простору (закритість, відкритість, обмеженість, необмеженість);
6) характер поверхні" [5: 30].
О.В. Тищенко членує етнографічне лексико-семантичне поле простору, виділяючи в ньому як
основні такі концепти: "гість", "зустріч", "шлях", "переміщення" тощо, пов’язуючи їх передусім з
обрядовими дійствами [1: 125]. Таке трактування простору ґрунтується на міфопоетичних уявленнях
про нього. Як стверджує В.Н. Топоров, "символізація простору, з одного боку, утворює рамку, в
межах якої виявляються проблеми міфологічного, символічного й архетипного як вищого класу
універсальних модусів буття знака..., але, з другого боку, простір давніший, ніж модуси: в ньому
формуються першомодуси, які успадкували від простору свої істотні особливості. Ці модуси не
уявляються поза сферою простору, більше того, простір закладає умови реалізації й актуалізації цих
першопочатків" [6: 4]. Цю думку висловлював і Ю.М. Лотман, який вважав, що "важливою
особливістю просторових моделей, створюваних культурою, є те, що ... вони ґрунтуються не на
словесно-дискретній, а на іконічно-континуальній основі. Просторова картина світу багатопланова,
вона містить у собі міфологічний універсум" [7: 175].
Таким чином, категорія простору останнім часом у мовознавчих студіях тісно злилася з
концептами руху, шляху, переміщення. Багато дослідників поняття концептуального простору
пов’язують з моделюванням мовної картини світу та відповідними просторовими координатами [4; 8].
Вираження просторових характеристик має свою специфіку в різних стилях і жанрах мовлення.
Зокрема, заслуговують на увагу спостереження, яким чином локалізується дія і як вона пов’язується з
міфопоетичними уявленнями народу на основі фольклорних творів, здатних протягом тривалого часу
зберігати первісну інформацію і завдяки цьому доносити до нас архаїчні уявлення предків про
особливості просторового сприйняття ними навколишнього світу.
Безумовно, "окремі види (жанри) уснопоетичної творчості відрізняються своїм набором слівсимволів" [9: 14]. Однак на фольклорному матеріалі цю проблему досліджено недостатньо глибоко.
Щоправда, С.Я. Єрмоленко свого часу зауважувала, що "поняття простору, наприклад, у піснях
передається словами гай, діброва, луг, ліс, берег, річка, море, поле, дорога, стежка, шлях [10: 66].
Такі самі лексеми, однак із частково модифікованими стилістично-функціональними відтінками,
та ще багато інших із просторовим значенням, зафіксовано і в текстах українських балад. Розглянути
їх за тими підвидами локальної семантики, яку виділяють О.В. Кардащук, Ж.П. Соколовська та інші
дослідники, звичайно, цікаво, але практично нереально, оскільки багато лексем належать водночас до
багатьох груп, оскільки вони неодноразово використовуються з різними значеннями; крім цього,
часто неможливо визначити той чи інший семантичний різновид через відсутність чітких критеріїв
такої класифікації. Тому основну увагу зосередимо на лексичному компоненті, тісно пов’язавши його
зі співвіднесеністю з певними частинами мови.
© Молодичук О.А., 2007
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Насамперед потрібно відзначити, що прислівники із просторовим значенням у текстах українських
народних балад переважно стилістично нейтральні: Поїхав мій милий далеко... [11: 126]; Дала мене
заміж мати та й дуже далеко [11: 191]. Найбільш характерною особливістю їхнього вживання є
ототожнення семантики цих прислівників зі значенням "чужина". Навіть коли в тексті наявний
адвербіальний демінутив: Служив козак у солдатах недовго, три годи, Як приходить додомоньку,
мале дитя ходить [11: 70], все одно чітко простежується зв’язок із семою "далеко". Тому не дивно,
що найбільш поширеною формулою на позначення просторових відношень у баладах виступають
адвербіальні та інші сполучення слів із загальною семантикою "чужа сторона, чужий (далекий) край":
Віддавала мати дочку Та й в чужую стороночку [12: 125]; Ой приїхав маляр з далекого краю [11:
197].
До традиційних фольклорних лексем із узагальненим значенням "далекий простір" належать
конструкції із прийменником за і назвами географічних об’єктів – море, поле, ліс гори та ін. (це
можуть бути як вільні сполучення слів, так і фразеологізовані). Умовні позначення географічних
реалій у цих формулах можуть взаємозамінюватися, проте їхній зміст залишається стабільним –
"далеко на чужині, за межами рідної землі, поза Батьківщиною, у чужому оточенні" [7: 68]. Якщо
говорити про мотивацію такої семантики, то, безперечно, має рацію П.О. Редін, який вважає, що
такого значення словосполученням можуть надавати лише географічні поняття, які називають великі,
позбавлені конкретності об’єкти: за темними лісами, за високими горами, за синє море, за чисте поле
[14: 51].
Звичайно, серед слів із просторовим значенням, які часто використовуються в мові і є важливим
складником образу світу в концептуальному і мовному плані, домінують лексеми на позначення
особливостей природного середовища. Довкілля "впливає на формування народної психіки; на
українському характері позначилося, зокрема, саме існування широких, неосяжних степів (у степовій
частині), лісів (у лісовій частині), гір (у гірській місцевості)" [14: 34]. "Тому закономірне осмислення
українцем природи, що його оточує, наділення її певними властивостями й ознаками" [15: 88].
Серед лексичних особливостей фольклорного мовлення, яке має тенденцію до нейтралізації
семантики видових понять порівняно з родовими, вирізняється функціонування синонімічного ряду
ліс, гай, діброва, луг, байрак, бір. Як відзначає С.Я. Єрмоленко, "у народній пісні всі ці назви
виступають як синоніми з розмитою, розпливчастою семантикою, як символи, що мають передати
замилування природою, поетизацією їх, причому вибір різних назв на позначення загального поняття
"ліс" зумовлюється, очевидно, тим, що вибирається часто синонім несподіваний, не всім зрозумілий,
рідковживаний" [10: 67].
Такий висновок можна зробити і щодо українських народних балад, у яких місце дії локалізують
лексема ліс, що може поєднуватися із синонімами бір, діброва, дубина тощо: Летить голуб, летить
сивий лісами, борами [20: 124], та їхні сполуки з локативами, в основі яких лежать інші ознаки
(насамперед рослинний покрив, особливості рельєфу і т. п.): Долом, долом-долиною Ішла вдова
дубиною [17: 209]; Біжи (до коня) степом та гаями, долинами, байраками [11: 262]. Часто ці
географічні терміни стають основою для виникнення фігур поетичного паралелізму, які, проте, часто
мають уже відзначений раніше відтінок звичайного замилування природою, що підтверджує і активне
функціонування у їхньому складі демінутивів: Шумить-гудить дібровонька, Плаче-тужить
дівчинонька [12: 44]; Йде (матінка) через лісок – пташки співають, Йде через поле – косарці косять
[11: 192]; Пішла (Даниха) польом – заспівала, Пішла лісом – засвистала [11: 226].
Семантику "далекий край" передають й уснопоетичні формули синє море, чисте поле: Ой де ти
їдеш, від’їжджаєш, Ти, мій миленький, від мене?.. За синє море, у чисте поле…[11: 39]; Іди, синку, в
чисті поля Та чей тебе вогні спалять… то йди, синку, в синє море, Та чей воно тебе втоне [11: 200].
Хоч море й поле на шкалі локативності займають різні позиції, у цьому разі спостерігаємо радше
суміщення їхніх значень.
У семантиці сполуки чисте поле, безперечно, наявна сема "далеко": Да запряжку я сірі воли... Та й
поїду в чисте поле Шукать щастя й долі [11: 193]. У порівнянні з попередніми словосполученнями
(в основі яких – локалізатори ліс, бір, діброва тощо) вона менше продукує пейоративність і не так
часто пов’язана з трагічним завершенням дії (що є характерною ознакою балад), хоч такі сюжети теж
фіксуються: Виніс єї в чисте поле, у глибокі скали (чоловік за намовою коханки убив свою жінку) [11:
165].
Крім атрибутивних конструкцій чисте та широке поле, які в баладах виконують типові
стилістично-виражальні функції, тобто локалізують дію і водночас є засобом опоетизації розповіді: А
я вийду за ворота, Та й погляну в чисте поле [11: 211]; Ой привандрували до чистого поля [11: 76];
На широкім полі – Ой там багач оре [11: 211]; На широкім полю висока тополя, Ходило дівчатко
до милого двора [11: 37], досить часто фіксуються і поєднання вказаного географічного терміна з
порядковими числівниками (передусім перший, другий, третій), що теж є певною фольклорною
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традицією: Мандрували поле, мандрували друге, А на третє поле стали спочивати [20: 308]; Сідлай
коня вороного! Та й поїдем в чисте поле,.. Їдем гони, їдем другі [11: 238]. Синонімом до поля, крім
уже вищенаведеної лексеми гони, виступає і географічний термін степ як символ "волі,
необмеженого ніякими перепонами існування. Сама безмежність, незміряність степів органічно
викликає ідею свободи, незалежність людини від світу, прагнення бути вільним, сміливим,
непоборним" [15: 83]: А я (орел) пробуваю в степу на роздоллі [11: 225]; Кидай сю сторонку, де вже
родоньку не маєш, Да йди в тії степи, де я пробуваю (орел радить козакові-сироті) [11: 265]. Правда,
іноді ця лексема вживається і без зазначеної символіки (із зазвичай локативним значенням, рідше –
об’єктним): А у степу край Дунаю Сам я свою хижу маю [11: 73]; Легше мені, молоденькій, Буде в
степу спочивати [12: 57]; Ой полинь-трава да гірка була, Да найлучче поле, степи поняла [11: 146].
Епізодично в народних баладах місце розповіді локалізують загальнонародні й місцеві терміни
луг, лука, берег, пустиня, гать тощо: Їхав козак, їхав лугами-берегами [11: 189]; Ой ходила Марисуня
по луці, Носила си біле дитя на руці [11: 31]; Мати сина проклинала, На пустиню виганяла [11: 138];
Ой тікала Бондарівна темними лугами [12: 321]; Та найшли (рибалки) там біле дитя На зеленуй
гати [20: 161]; Ой у лузі, у зеленім, дівчина гуляла, Пасла ж вона овеченьки та й не доглядала [11:
95]. Їхня незначна продуктивність, можливо, співвіднесена із нейтральним значенням рельєфу, який
вони позначають. Водночас лексеми із виразною вказівкою на підвищену або понижену місцевість у
баладах функціонують значно частіше.
Так, поєднання географічного терміна гора з атрибутами висока, синя у фольклорі символізує
чуже оточення, далечінь: Була в матінки одна донечка. Вона... дала За сині гори, за темненький ліс
[11: 192]; Ой дав мене мій батечко за високі гори [11: 152].
Але водночас гора – це і символ піднесення, високих устремлінь [15: 91], можливість з висоти
пташиного польоту багато побачити і про багато чого дізнатися: Вийшла стара мати на високу гору,
кличе свого сина із війська додому [12: 93]; Ой вийшов татойко На високі гори [11: 205]. У такому
значенні формула, безумовно, має позитивне забарвлення.
Особливо виразно це проявляється в баладах, створених безпосередньо мешканцями гір –
гуцулами: "Гора для них – уособлення краси рідної землі" [15: 91]: Гори ж мої високії, зелені
Карпати, Стріхи мої солом’яні, коли вас видати? [12: 400].
Валентність географічного терміна гора у баладному жанрі чітко виявляється стосовно двох груп
лексики. По-перше, це слова, які вказують на гірську рослинність (оскільки більшість гір, зокрема у
Карпатах, покриті лісами, то це переважно і є лексема ліс), причому потрібно відзначити відсутність
додаткового стилістичного навантаження у таких поєднаннях: За горами, за лісами Там є каштіль
мурований [20: 67]; Йшли они (чужинці з дівчиною), йшли Горами, лісами, Прив’язали ’д сосні Дівча
волосами [20: 106]. Такими ж ознаками характеризується і досить поширений у баладах локатив
полонина: У високуй полонині пасе вучар вуці [20: 206]; По зеленій полонині Пчолка забриніла [20:
96]; Ой прийшов він (козак) в полонину та й почав копати [20: 241]. По-друге, це лексеми, які
співвідносяться з низинним рельєфом; поєднуючись із назвами підвищеної місцевості, вони
утворюють характерні саме для народнопісенної творчості стійкі сполуки слів: Запрягайте, хлопці,
коні воронії, Повеземо брата горов-долиною [11: 258]; Казав (Роман) єї (дружині) рано встати...,
стадо гнати, – Та й горами, долинами, Колючими ожинами [11: 213] або функціонують як
протиставлення, частково подібні до фігур поетичного паралелізму: Ішов козак яром-долиною, Гей, а
дівчина крутою горою [16: 86]; Ой вийду я на гору, Стану гляну в долину [11: 151]; Ой по горах сніги
лежать, По долинах води стоять, А по шляхах маки цвітуть [11: 253]; За волами поспішайся! Яром,
яром за товаром, А горами за волами, Солонцями за вівцями [11: 267]. Наведені приклади
ілюструють потенційні можливості таких сполук включати до свого складу третій компонент
конструкції, що пов’язано як з особливостями римування, так і смисловою наповненістю певного
епізоду балади.
Фіксується і самостійне вживання назв низинної місцевості: це переважно вислови тавтологічного
характеру, які нагадують собою вищенаведені формульні сполуки: Ой повів (Коваленко) женців
долом-долиною А на пшеницю да озимую [11: 294]; А там долом, долиною Ходить вдова з дитиною
[11: 163]; Ой долов ми, долов, там долов далеко, Там же ми стоїт три круги ярини! [11: 167].
Виразний негативний відтінок має лексема яр (мабуть, через узвичаєне в народі відповідне ставлення
до глибоких і темних місць): Три явори зелененькі на яр похилились – Старий батько й стара мати
тяжко зажурились (загинули їхні сини) [11: 300].
Одним з найважливіших концептів у площині "людина-простір" є поняття шлях. Семантика
лексем, що становлять поле шляху, відображає численні аспекти взаємодії людини з близькими або
віддаленими, видимими або уявними просторовими сферами [21: 17].
Безперечно, головним стилістичним засобом, який використовується для позначення шляху як
частини природного простору, в українському фольклорі є однойменна лексема [21: 17]. Проте у
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творах баладного жанру цього не спостерігається, оскільки зазначена лексема вживається епізодично,
часто поєднуючись з атрибутом битий і утворюючи відповідний фразеологізм: Шляхом ідуть
(чумаки), вози риплять [11: 283]; Ой ти, Гнатку, ти, Кравчино, ти всі шляхи знаєш [11: 252]; Битим
шляхом козаки йдуть, Вороного коня ведуть [12: 44]; Ой у чистім полі (дружина) жито жала Та й
на битий шляшок поглядала [11: 285]. І хоч у народнопоетичному мовленні слово-символ шлях
передає значення дороговказу, мети, волі, можливості, перспективи [15: 98, 100], у баладах воно не
простежується, оскільки слово номінує звичайний природний об’єкт, який можна зіставити з іншими
природними реаліями – лісом, річкою, горою тощо.
У цій самій функції, яка, проте, значно багатогранніша, виступає і лексема дорога: У дорозі
зустрівся литвин, став їх намовляти [11: 252] ; Не стій, коню, надо мною, Біжи дому дорогою [12:
41]; Пан в дорогу від’їжджає [11: 160]; Приїхав Звіринський з дороги додому [11: 159].
Крім шляху, до просторових об’єктів, створених безпосередньо людиною, можна віднести
адміністративно-господарські терміни місто, село, хутір тощо та їхні частини. Виразного
стилістичного забарвлення вони не мають, виконуючи у баладі практично єдину функцію –
локативну, яка, проте, завдяки загальній мінорній налаштованості баладного контексту набуває
відповідного відтінку: Била в Даня красна жона, Не міг із нев в селі жити, Мусів із нев у ліс піти [11:
227]; В селі сталась новина: Пані пана забила [12: 317]; Пішов (хлопець) за село, в цвинтар ступає, А
там два хлопці яму копають [12: 275]; Ой поїхав Звіринський в місто до господи.... [11: 159]; А ти
іди, дівчинонько, понад моє село, Та заспівай співаночку смутно, невесело [11: 290]; Там у нашій
деревушці нова новина: Молодая дівчинонька родила сина [12: 215].
Отже, просторова локалізація дії здійснюється за допомогою різнопланових мовних засобів, як
традиційних для української літературної мови в цілому, так і специфічних для народнопоетичного,
зокрема і баладного, мовлення.
Найбільш продуктивними лексемами, які в баладному жанрі локалізують дію, є апелятиви поле,
ліс, море, гора (з відповідним варіантами). Активно використовуються і усталені словесні формули на
означення просторових понять, до складу яких входять як вищеназвані слова, так і синонімічні
конструкції.
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Молодичук О.А. Средства пространственной локализации действия в украинских
народных балладах.
В предложенной статье сделан анализ средств языка для обозначения пространственных понятий
на текстовой основе украинских народных баллад. Отмечено, что пространственная локализация
действия осуществляется с помощью разноплановых языковых средств, наиболее
производительными лексемами, которые в балладном жанре локализуют действие есть апелятивы
поля, лес, море, гора.
Moloduchyk O.A. The linguistic means of the actions localization in the Ukrainian folk ballads.
This research is devoted to the linguistic means analysis of the denoting the location notions on the
Ukrainian folk ballads’ textual basis. It is noted that spatial localization of action is carried out by the means
of languages, the most productive lexemes, which in a ballad genre localize action are such words as fields,
forest, sea, mountain.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ У
РОМАНАХ Т.К. БОЙЛЯ "THE ROAD TO WELLVILLE" ТА "THE TORTILLA CURTAIN"
У статті проведено лінгвопоетичний аналіз особливостей зображення штучно створених
матеріальних об’єктів, що становлять фон літературної дії, в художніх творах сучасної
американської літератури. Розглянуто функціональну роль описів світу речей, їх зв’язок з ідейнотематичним змістом творів. Досліджено лінгвостилістичні засоби створення комічного ефекту на
лексикосемантичному та текстовому рівнях.
Гумор відіграє велику роль у безпосередньому та опосередкованому спілкуванні, адже є
притаманним і узуальній мовній (і немовній) поведінці, і її художнім формам [1: 203]. Різнобарвність
цього феномена викликає інтерес учених шкіл різних напрямків, зокрема, мовознавців [2: 399].
Недостатня вивченість проблеми комічного в лінгвістиці виявляється вже в тому, що в сучасній
філологічній літературі немає єдиної точки зору на класифікацію смішного, адже ряд вчених
традиційно протиставляють гумор сатирі та іронії, тоді як інші вважають його поняттям родовим, що
охоплює широке коло явищ, як то жарт, насмішку, гостроту, іронію, сатиру тощо [3: 55].
Актуальність теми полягає ще й у тому, що за останні десятиліття проблема комічного в художніх
творах розглядалась головним чином у літературознавчому аспекті. Отже, існує потреба
комплексного вивчення мовностилістичних засобів комічного на різних рівнях, передусім, лексикосемантичному, синтаксичному та текстовому [4]. На наш погляд, ефективним є вивчення проблеми
комічного з позицій загальнофілологічного підходу, який прийнято називати лінгвопоетичним. У
рамках такого підходу словесно-художній твір усвідомлюється як цілісне утворення, тому в процесі
вивчення мови художнього твору враховується зв’язок використаних лінгвістичних засобів із
вираженим художньо-естетичним змістом.
У сучасних текстах подекуди буває складно провести чітку грань між високим та низьким,
сатиричним, іронічним або суто гумористичним. Яскравим прикладом тому можуть слугувати романи
сучасного американського письменника Т.К. Бойля – представника літератури постмодернізму, – за
яким закріпилася слава суворого критика американського суспільства. Стиль письменника
характеризують як іронічний, гротескно-сатиричний або як сардонічний та схильний до чорного
гумору [5]. Останнє, на наш погляд, є не безпідставним, адже у світобаченні письменника чітко
простежується така специфічна риса ідейно-естетичних поглядів "чорних гумористів", як сприйняття
життя як абсурдного, позбавленого високих ідеалів, де тільки здатність сміятися над усім може
захистити людину від його жорстоких впливів [4: 6]. Це, зокрема, стосується романів Т.К. Бойля "The
Road to Wellville" (1993 р.) та "The Tortilla Curtain" (1995 р.).
У першому із зазначених творів автор удається до художнього переосмислення історичних подій
початку ХХ століття, а саме, діяльності американського лікаря Джона Гарві Келлога (1852-1943),
найбільш відомого сучасникам як винахідник кукурудзяних пластівців. Келлог увійшов в історію
також і через свої надзвичайно радикальні погляди на здоровий спосіб життя – він, зокрема, був
завзятим прибічником суто вегетаріанського харчування та виступав проти інтимних стосунків.
Сатирично зображаючи радикалізм, а подекуди й псевдонаучність методів Келлога, письменник
висміює сучасні захоплення суспільства ідеєю збереження вічної молодості за допомогою дієт,
пластичної хірургії та деяких сумнівних із моральної точки зору біотехнологій.
В іншому романі Т.К. Бойля "The Tortilla Curtain" мова йдеться про сучасні події, а саме, про
поневіряння нелегальних іммігрантів у Сполучених Штатах. Реакція, яку цей соціальний феномен
викликає серед американських бюргерів, викриває егоцентризм поглядів, соціальну напруженість та
кризу моральних устоїв у суспільстві.
У макроконтексті обох творів реалізується поширений в естетиці "чорного гумору" прийом
парадоксу. Так, головний герой роману "The Road to Wellville" Уіллі Лайтбоді, який, як пізніше
з’ясувалося, страждав лише на банальну виразку шлунку, хоча й не втрачає здатності критично
ставитися до ефективності лікувальних методів Келлога, але водночас покірно сприймає "лікування"
шведською гімнастикою, сміхотерапією, молочною дієтою (61 склянка молока на добу) та зрештою
навіть погоджується на операцію по видаленню частини кишечнику. Герої твору "The Tortilla Curtain"
– молоде мексиканське подружжя Кандідо та Америка Рінкон, які нелегально потрапляють до США,
стикаються з безробіттям, насильством, голодом, хворобами, відсутністю житла, ворожнечею з боку
місцевих жителів та іншими негараздами, але також не одразу позбавляються ідеалізованих уявлень
про Америку, навіяних стереотипами преси та кіно.
Специфічна для чорного гумору доктрина "веселого нігілізму" знаходить прояв у поєднанні
веселості й відчаю, готовності жартувати про жахи, страждання, у прагненні здивувати й шокувати [4:
© Ковальова Т.П., 2007
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7]. Хоча в обох романах йдеться про трагічні події, елементи комічного пронизують усі системи цих
художніх творів, зокрема, зображення світу речей – штучно створених матеріальних об’єктів, що
становлять фон літературної дії. Надалі в статті розглянемо, завдяки яким лінгвостилістичним
засобам описи світу речей у зазначених творах набувають комічного забарвлення.
Основне місце подій у романі "The Road to Wellville" – санаторій, у якому за "новаторськими"
методами лікаря Келлога оздоровлюються представники вищих верств американського суспільства.
Проводячи паралелі з реальними історичними подіями, Т.К. Бойль надає головному герою роману
ім’я його реального прототипу та зберігає реальну назву містечка Бетл Крік. Головні події роману
"The Tortilla Curtain" розгортаються в невеличкому містечку поблизу Лос Анжелесу, де мешкають
переважно заможні американські родини.
Для описів санаторію характерним є гротескно-іронічний тон, який виникає, перш за все,
внаслідок накопичення деталей, що ніби матеріалізують ідейні уявлення його засновника про
фізіологічно правильний, а саме, виключно вегетаріанський спосіб життя. До таких деталей належать
садок із бананових пальм ("the palm garden", "The palms stood firm in the sockets оf their earthenware
pots" [6: 193], "Palms sprouted from the floor every ten paces" [6: 238]); травоїдні тварини, як шимпанзе,
олені, королі, гуси ("the Doctor’s tame deer roved across the yard" [6: 289]), "the white rabbits that
bounced from bush to bush" [6: 289]); вовчиця, змушена покірно вживати вегетаріанську їжу ("the
dispirited wolf the Doctor kept in a cage in the basement and fed exclusively on scraps of bread to illustrate
the carnivore’s docility when deprived of the kill" [6: 289]). На рівні тексту деякі деталі опису, внаслідок
зіставлення зображення із подальшими подіями твору, набувають іронічної експресії. Так, тварини й
рослини дратують, а подекуди й лякають героя роману, пацієнта Лайтбоді, а у фіналі твору зголодніла
вовчиця, втікши з клітки, ледве не з’їдає самого лікаря Келлога.
Дослідники гумору відзначають, що в основі створення комічного ефекту часто лежать поняття
несподіваності, відхилення від норми, алогічності, невідповідності між явищами, що зіставляються
[4: 7]. У цих творах на лексичному рівні це проявляється, зокрема, у використанні порівнянь, що
девальвують об’єкт через його несподіване зіставлення із поняттям віддаленого або нижчого
семантичного класу. Так, у романі "The Tortilla Curtain", де комічно забарвленими є насамперед описи
комфортабельних осель міста, ванна кімната в багатому будинку порівнюється із жіночим туалетом у
мексиканському ресторані ("The bathroom [...] gave the place the feel of the ladies’ room in a Mexican
restaurant" [7: 71]); а зірка на прапорці у дворі перед будинком із шматком, що причепився до рукава
("а flagpole draped with a slim flag and a single fat starling perched atop it like a clot of something wiped on
a sleeve" [7: 186]).
Гумористичний прийом зіставлення понять, що взаємо виключають одне одного або є
невідповідними, Т.К. Бойль найчастіше використовує в романі "The Road to Wellville". Так, фойє
санаторію порівнюється із футбольним полем ("a gleaming lobby half the size of a football-field" [6: 18]),
чим автор комічно обігрує одну з домінантних ознак у зображенні приміщення (його надзвичайні
розміри), яку передано в тексті багаторазовим повтором епітетів grand, big, great, vast, lofty та high
("the grand expanse of the lobby", "the vast house", "the high arched portal", "a big open columned room",
"a high-ceilinged оffice", "a grand lobby", "a lofty meeting room", "great gray windows", "the great
mahogany desk", "a big mahogany desk").
Зниження іншої домінантної ознаки – надзвичайної чистоти приміщень – ілюструє порівняння, в
якому зіставляються такі семантично нерівноцінні поняття, як кабінет та операційна зала: " [...] office
so brightly lit and sterile it might have been an operating theatre" [6: 119]. Гіпертрофуючи характерну
рису, автор висміює педантизм Келлога, його хворобливу любов до чистоти ("the Chef’s obsession with
interior as well as exterior cleanliness" [6: 72]), яка проявлялася не лише в чистоті приміщень, а й у
багаточисленних процедурах по очищенню організму, які Келлог обов’язково назначав своїм
пацієнтам.
Комічного звучання набувають також порівняння зображуваних об’єктів із реаліями минулого,
наприклад, із мавзолеєм ("it was like some cavernous mausoleum" [6: 170]); вівтарем для приношення
жертв ("the big mahogany desk in the centre of the room as if it were a sacrificial altar" [6: 119]);
єгипетським саркофагом ("the office seemed saturated with some musty essence, as if it were [...] mold
scraped from the recess of an Egyptian sarcophagus" [6: 106]); тренувальною ареною гладіаторів ("a big
columned room that might have been [...] the training quarters for the gladiators" [6: 238]). Семантична
співвіднесеність об’єктів порівнянь із поняттям "смерть" створює парадокс – адже санаторій
збудовано для подовження життя – й експлікує авторське іронічне ставлення до зображуваного ним
явища.
На невідповідності між явищами будується й прийом сатиричного переліку. Так, в описі кабінету
лікаря Келлога перелічуються такі різнорідні деталі, як портрети грецьких філософів, визначних
медиків, промисловців та портрети відомих вегетаріанців: "the unbroken band of portraits that lined the
three visible walls just above the wainscoting […] Greek philosophers, celebrated vegetarians, mediсal
heroes and captains of industry" [6: 119]. Контекстуальне поєднання лексем, що називають людей за
родом їх діяльності (філософи, медики, промисловці), з семантично віддаленою лексемою
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вегетаріанці породжує комічний ефект, що сигналізує про критичне ставлення автора до героя,
одержимого ідеєю вегетаріанського харчування.
Засобом комічного виступає також оригінальне поєднання слів. Так, в описі палати Уілла
Лайтбоді письменник багаторазово вживає означення фізіологічний, поєднуючи його з лексемами
ліжко, кімната та стеля: "He lay there on his physiologіc bed in his physiologic room on the fifth floor of
the Sanitarium and stared at the physiologiс ceiling" [6: 426]. Перехід від звичного фізіологічно
обладнане ліжко та фізіологічно обладнана кімната до несподівано-абсурдного фізіологічно
обладнана стеля створює комічний ефект. Так само оригінальним є вираз власні, приватні джунглі
(лікаря Келлога. –Т.К.) ("the Doctor’s own private jungle" [6: 48]), в якому несподіваним є як
тавтологічний повтор означень власні, приватні, так і їх поєднання з лексемою джунглі. Комічний
ефект посилюється і через метонімічне вживання лексеми джунглі. Так автор називає бананові
пальми, що прикрашали фойє санаторію. Використання назви цілого (джунглі) замість його частини
(пальми) гіпертрофує зображення й експлікує авторську іронію.
На лексичному рівні слід також відзначити й використання прийому парадоксу – поєднання в
одному контексті лексики різного стилістичного забарвлення. У наступному прикладі комічне
передається контекстуальним зіставленням поетичної перифрази храм здоров’я, стилістично
нейтрального словосполучення пансіон адвентистів (згадується, що санаторій було перебудовано із
пансіону адвентистів) та розмовно-фамільярного скорочення San від лексеми санаторій: "Dr. Kellogg
had transformed the San […] from an Adventist boarding house [...] to the "Temple of Health" [6: 18].
Висміюючи навіяну стереотипами масової культури наївну зачарованість героїв роману "The
Tortilla Curtain" зовнішніми матеріальними атрибутами благоустрою Америки, письменник порівнює
сяйво побутової техніки із Едемським садом: "the lure of all those things, washing machines, vacuum
cleaners, the glitter of the North like a second Eden" [6: 29]. У контексті висловлювання іронічний ефект
виникає через поєднання нейтральних лексичних одиниць, які називають буденні реалії, із лексикою
"високого" стилю, що називає біблейські реалії. Надалі іронія посилюється через зіставлення
зображення із макроконтекстом усього твору. Як свідчать подальші події, не знайшовши притулку в
містечку, мексиканське подружжя змушене залишити його. Порівняння Америки із Едемом, яке на
рівні висловлювання підкреслює матеріальний добробут, на рівні тексту набуває нового звучання, бо
спільним моментом несподівано виступає тема вигнання, позбавлення.
Гумористичний ефект виникає й тоді, коли в контексті слово набуває нових, несподіваних або
навіть протилежних відтінків значення. Так, у романі "The Tortilla Curtain", зображаючи одну з
комфортабельних осель американського містечка, письменник порівнює його з казковим замком: "The
place was something, after all, one of a kind, the fairy-tale castle you see" [7: 223]. У подальшому
контексті піднесений емоційний тон зображення знижується зіставленням із двомірним зображенням
на малюнку та остаточно нівелюється в порівнянні з безжиттєвим гірським ландшафтом на Місяці:
"The shrubs and the trees hung against the backdrop of the mountains as if they’d been painted in the place,
flat and two-dimensional, and the mountains themselves seemed as lifeless as the mountains on the moon" [7:
223]. Отже, в контексті епітет казковий несподівано набуває значення нереальний, застиглий та
негативної оціночної забарвленості, що є проявом авторської іронії.
Іронічного забарвлення описи світу речей набувають унаслідок зіставлення з певними відрізками
тексту та ретроспективним переосмисленням зображуваного. Так, у романі "The Tortilla Curtain"
живописний опис одного з найкрасивіших будинків міста ("a house that made her other listings look like
bungalows" [7: 74]) несподівано закінчується зауваженням, що його виставлено на продаж через
самогубство володаря: "It was on the market because of a suicide. Kyra was representing the widow, who’d
gone to live in Italy after the funeral" [7: 74]. Це створює приголомшливий ефект і сприяє
ретроспективному переосмисленню зображуваного в нових умовах.
Лише в зіставленні з більш широким контекстом стає зрозумілим й іронічний зміст наступного
опису. Напередодні національного свята дім заможної американської родини наповнюється запахом
смаженої індички, що викликає в героя ностальгічні спогади про дитинство: "Even with the halldoor
closed he could smell the turkey, the entire house alive with the aroma of roasting bird, an aroma that took
him back to his childhood [...] Nothing had ever smelled so good – no French bakery in the first hour of
light, no restaurant, no barbecue or clambake" [7: 261]. Пізніше повідомляється, що будинок мало не
згорів від пожежі, яка розпочалася, коли бездомні мексиканці смажили на вогні подаровану їм
індичку. І тут комічно переплітається буденне та трагічне, закономірне й випадкове, причина та
наслідок, адже, прагнучи захистити себе від небажаного сусідства, мешканці американського
містечка витісняють іммігрантів за його межі, де саме і розпочинається пожежа, що мало не
захоплює все місто. У світі цих подій сентиментально-зворушливий тон опису набуває іронічної
експресії.
Розглянемо детальніше ще один приклад поєднання серйозного з комічним:
He stood there…gaping at the big mahogany desk in the centre of the room as if it were a sacrificial
altar. The gleaming surface of the desk held three objects only: a lamp on one side, an inkwell on the other,
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and in the centre, a single file, thick with lab reports. Strangely though, Dr. Kellogg himself was nowhere to
be seen – if he was in the room, he must be hiding under the desk [6: 119].
Опис кабінету лікаря Келлога починається порівнянням великого столу з вівтарем для
приношення жертв. Негативний емоційний тон цього порівняння спрямовує зображення середовища
на розкриття психологічного стану героя, Уілла Лайтбоді, який із напруженням чекає на діагноз
лікаря. Надалі слідує перелік речей (лампа, чорнильниця та папка з лабораторними аналізами), що
мають мало спільного із згаданим вівтарем та дещо нейтралізують негативний емоційний тон,
заданий попереднім реченням. Опис несподівано закінчується, на перший погляд, абсурдним
припущенням, що лікар, який, якщо б і знаходився у кабінеті, то напевно переховувався б під столом.
Саме це зауваження, позбавлене логічного зв’язку з попередніми висловлюваннями, повністю змінює
емоційну тональність опису, надаючи йому гумористичного забарвлення. Цей ефект посилюється й
через зіставлення з більш широким контекстом, у якому багаторазово підкреслено характерну ознаку
в зображенні зовнішності Келлога, а саме, його малий зріст: "a diminutive man", "he was so short", "the
diminutive Doctor", "the little Doctor", "his truncated legs". Отже, письменник використовує
гумористично забарвлене зображення й для емоційної розрядки, змальовуючи напружені події, і для
вираження авторської суб’єктивної модальності, а саме іронічного ставлення до героя.
Як бачимо, у різних за тематикою творах Т.К. Бойля простежується характерна риса його
індивідуального стилю – із посмішкою говорити про серйозні речі. Як зазначає сам автор, елемент
трагічного виступає найсильніше саме тоді, коли найсуворіша реальність відкривається на фоні
комічного, і читач хоче сміятися, хоча усвідомлює весь жах ситуації [8]. В обох романах зображення
світу речей є комічно забарвленим, проте письменник використовує гумор не як самоціль.
Використані автором лексикостилістичні засоби комічного відображення дійсності реалізують свій
повний потенціал, лише взаємодіючи із макроконтекстом цілого твору, вони спрямовують
зображення фону літературної дії на характеристику героїв, розкриття авторської модальності та
ідейного задуму творів.
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Ковальова Т.П. Лингвостилистические особенности комического отображения
действительности в романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" и "The Tortilla Curtain".
В статье проводится лингвопоэтический анализ особенностей изображения искусственно
созданных материальных объектов, составляющих фон литературного действия, в
художественных произведениях современной американской литературы. Рассматривается
функциональная роль описаний мира вещей, их взаимосвязь с идейно-тематическим содержанием
произведений. Исследуются лингвостилистические средства создания комического эффекта на
лексикосемантическом и текстовом уровнях.
Koval’ova T.P. Lingual and stylistic peculiarities of comic description of reality in T.C. Boyle’s novels
"The Road to Wellville" and "The Tortilla Curtain".
The article deals with linguopoetic peculiarities of man-made nature descriptions, which form a setting of a
literary action, in the modern American fiction. The textual functions of man-made nature descriptions, as
well as their correlation with the idea content of the novels have been examined. Lingual and stylistic means
of comic description are investigated from a lexico-semantic and textual perspective.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА ПЕРЕКЛАДУ
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
Дослідження присвячено висвітленню функціонально-стильових особливостей перекладу
німецькомовних публіцистичних текстів українською мовою. У статті запропоновані методика та
можливості перекладу, який би максимально наближено відображав стиль оригіналу.
Переклад, як і більшість явищ у природі у житті та діяльності суспільства, є багатогранним
об’єктом вивчення. Питання перекладу можуть розглядатися з різних точок зору – історикокультурної, літературознавчої, мовознавчої, психологічної. При всій взаємозв’язаності різних
площин вивчення, зумовлених єдністю самого об’єкта, постійно виникає необхідність зосереджувати
увагу на певній стороні об’єкту вивчення при більшому чи меншому ступені абстракції від решти.
У запропонованій статті використовується когнітивно-комунікативний підхід щодо інтерпретації й
перекладу смислу тексту, цілісно представленого жанром і стилем словесного твору. Поштовхом до
вибору теми стали можливі перекладацькі помилки, зумовлені розбіжностями в складі мовленнєвих
стилів двох різних мов [1: 274; 2: 20]. Ці розбіжності викликають певні практичні труднощі під час
перекладу, проте не означають неможливості знайти функціональний відповідник. При цьому поряд
із завданням практичного подолання окремих труднощів перекладу постає теоретичне завдання
узагальнення особливостей перекладу публіцистичних текстів із врахуванням комунікативної
жанрово-стилістичної системи твору. Це теоретичне завдання не є абстрактним, рішення його
принесе практичну користь тим, що наповнить конкретним мовним змістом питання про ступінь
"точності перекладу" та забезпечить ідентичність ефекту дії текстів оригіналу й перекладу [1: 274].
Головна ідея дослідження – представити словесні твори публіцистичного стилю не як предмет, а
як засіб мовної комунікації, враховуючи їх цілеспрямованість, їх функції в порівнянні з українською
мовою, по відношенню до якої необхідно виявити як спільні риси, так і відмінні.
Актуальність та необхідність такої розвідки зумовлюється тим фактом, що норми писемної мови з
часом змінюються, чиниться значний уплив розмовного жанру, тяжіння до економії, стислості
висловлювання. З цією метою вживаються слова, що замінюють цілі речення або словосполучення,
відповідники яких не існують в українській мові. Проте, головну небезпеку, що випливає із вживання
таких економних форм, науковці вбачають у тому, що в таких структурах розпливчатими стають
семантичні розбіжності, зникає враження власного ставлення [3: 39; 4: 247]. Під час перекладу
німецьких публіцистичних текстів українською мовою виникають труднощі, пов’язані зі значними
розбіжностями в структурі обох мов, адже як формально, так і за змістом лексичні й граматичні
системи мови перекладу та вихідної мови не збігаються [5: 21].
Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити лексичні й граматичні труднощі, з якими
найчастіше зустрічається перекладач газетно-журнальної публіцистики, здійснити їх докладний
перекладознавчий аналіз і встановити закономірності та особливості застосування своєрідностей
вихідної мови та мови перекладу.
Передусім необхідно зазначити, що публіцистичні тексти – на відміну від інших – рідко
перекладаються цілком й у "чистому вигляді" Коли в українській газеті або інформаційному бюлетені
наводяться дані іноземної преси, вони пристосовуються до стилістичних норм газетного стилю або
офіційних повідомлень українською мовою. Переклад при цьому часто замінюється більш коротким
реферативним викладом, своєрідним переказом [1: 284]. У цій праці зроблено спробу максимального
наближення до стилістичних особливостей оригіналів (зрозуміло, у межах, допустимих умовами в
галузі українського публіцистичного стилю) для того, щоб показати й різницю в формах прояву
національної специфіки, яка є надзвичайно важливою складовою перекладу.
Переклад – це, насамперед, міжтекстовий, інтерлінгвальний, інтеркультурний процес, оскільки
між вихідним текстом та текстом перекладу існують культурно, історично, ментально обумовлені
варіації. Вирішальним під час перекладу є врахування жанрово-стилістичної системи словесного
твору, розгляд його як функціональної єдності. Газетно-журнальна публіцистика є засобом
оперативного впливу на масову аудиторію з метою її політичної, ідеологічної й соціальної орієнтації
та керівництва. Вона розрахована на оперативність і "разовість" масової соціальної віддачі, на
© Соколовська С.Ф., Гречина Л.Б., 2007
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створення суспільного настрою, часом нестійкого й минущого, але не такого, що минає без сліду.
Разові дії нашаровуються одна на одну, їх послідовність цілеспрямовано зорієнтована на створення
певного впливу. Викликати інтерес, свідоме ставлення, переконання – такими є етапи впливу
публіцистичного слова на особистість [6: 18].
Пропагандистська або агітаційна настанова визначає специфічні якості публіцистичних текстів, до
яких відносяться соціально-оціночний характер викладення, чергування стандартних й експресивних
мовних засобів, рівноправ’я логічних й образних елементів, міжстильовий характер одиниць, що
використовуються, широке введення елементів розмовної мови. Крім цього, публіцистика
характеризується функціонально-прагматичною багатофакторністю, зумовленою необхідністю
відображати факти з будь-якої сфери життя. Отже, під час перекладу необхідно враховувати
лексичний склад і конотативні особливості функціонального стилю, тому що те, що є прийнятним для
науково-технічного тексту, є водночас неможливим для публіцистичного. Наприклад, якщо нові
терміни в стилях науки, техніки, офіційно-ділової комунікації можна зрозуміти через їх денотати,
знайомство з якими дозволяють відповідні словники та особисте спілкування у цих сферах, то
новоутворення публіцистичного стилю стають зрозумілими швидше через контекст і до словників
попадають найчастіше тоді, коли майже перестають вживатись і, отже, втрачають перекладацьку
вагомість [5: 402].
Слід звернути увагу на ще одну значущу перекладацьку рису текстів цього функціонального
стилю: експресивне забарвлення, яке в кожного народу має власні кількісний і якісний рівні. Так,
українській пресі притаманна в цілому нейтральність оповідального тону (за винятком, на жаль,
занадто поширених сьогодні бульварних видань), що проявляється в нечастому вживанні
пейоративної лексики, а також знижених, просторічних лексичних одиниць, тоді як у німецькій пресі
це робиться значно частіше. Отже, під час перекладу з німецької треба певною мірою нейтралізувати
вказану експресивність, а з української – навпаки, підвищувати її [5: 402].
Розглядаючи приклади перекладацьких трансформацій, не можна не погодитися з А.В. Федоровим
у тому, що поділ труднощів перекладу на граматичні та лексичні є досить умовний, бо в кожній мові
граматичне тісно пов’язане з лексичним, і спосіб передачі в перекладі граматичних форм і
конструкцій нерідко залежить від їх лексичного наповнення [1: 270]. Як правило, в таких випадках
еквівалент добирається за загальним функціональним змістом. Наприклад:
"Aber da seit Adam und Eva zwar technische Fortschritte stattfanden, doch keinerlei moralische" [8: 7].
– Хоча з часів Адама та Єви технічний прогрес й заявив про себе, цього не можна сказати про
моральний (тут і далі переклад наш – С.Ф. Соколовська, Л.Б. Гречина).
Як бачимо, буквалізм у перекладі відсутній, адекватність досягається не на рівні лексикограматичних відповідностей, а на рівні загального змісту і стилю.
Німецька й українська мова різняться між собою не тільки в мовно-системному, а й у
мовленнєвому плані, в плані мовленнєвих традицій та особливостей вживання лексичних одиниць і
граматичних форм. Отже, переклад принципово не може копіювати оригінал, він може лише
відтворити його зміст засобами іншої мови.
До граматичних особливостей, що впливають на морфологічно-категорійні трансформації під час
перекладу публіцистичних текстів, відносяться такі:
1) розбіжності в будові мови як наборі певних граматичних категорій та форм: німецькі артиклі,
наприклад, як категорія означеності/неозначеності, що визначають новизну інформації,
невідомі українській мові;
2) відмінні функціональні характеристики, наприклад, різні форми однини та множини;
3) відмінне частотне навантаження активного та пасивного стану, дійсного та умовного способів,
інфінітивних конструкцій тощо;
4) використання лексичних засобів для вираження граматичних категорій, коли при використанні
німецького плюсквамперфекта в українському реченні з’являються "раніше, перед тим, до
того";
5) відмінна сполучуваність слів тощо [7: 41].
Характерні особливості газетно-журнальної публіцистики спостерігаються на рівнях лексики,
граматики, прагматики та стилістичних ознак. Важливо наголосити, що хоча ці всі ознаки й присутні
в будь-якій мові, проте вони не відповідають однозначно одні одним, а в кожній окремій мові
виражаються своєрідно. Ця своєрідність має як кількісний, так і якісний характер. Якісна своєрідність
виражається в тому, що в різних мовах для передачі тих самих відношень або характеристик
вживаються неідентичні засоби мови, іноді лексичні засоби передаються граматичними й навпаки, а
кількісна оригінальність виражається в різній частотності вживання тих чи інших лексичних,
граматичних і стилістичних засобів. У ряді випадків максимально наближений до оригіналу варіант
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перекладу може виявитися неприйнятним через порушення норм української мови. Для того, щоб
правильно передати зміст німецького висловлювання, необхідно підібрати оптимальні синтаксичні й
семантичні структури, адже за своєю суттю смисл речення не є простою сумою значень окремих слів
чи словосполучень, а інтегруючим продуктом лексичних структурних та синтаксичних властивостей
своїх компонентів. Наприклад:
"Hondrich zeichnet die"ordnende Gewalt" der USA sehr positiv. Das Problem aber ist, dass jeder
Hegemon immer weitergeht" [9: 71].
Враховуючи зміст другого речення та його смисловий зв’язок з першим, доцільним буде вдатися
до лексичних і синтаксичних трансформацій. Ми пропонуємо такий варіант перекладу:
Хондріх позитивно оцінює американську військову могутність, яка здатна навести порядок. Але
проблема полягає у тому, що кожен гегемон завжди йде далі в своїх прагненнях.
Граматичні відповідники між мовами з різними граматичними будовами у більшості випадків є
лише функціональними й залежать від чинників, що можуть постійно змінюватися. Але навіть тоді,
коли знайдено оптимальну структуру речення в перекладі з урахуванням усіх чинників, то виникає
важлива проблема вибору найвдалішого порядку слів у реченні. Під час перекладу українською
мовою це найчастіше стилістична проблема, що потребує ретельного розгляду як у стилістичному,
так і в екстралінгвістичному планах. Функціональний принцип передачі синтаксичних конструкцій у
перекладі базується на визначальній ролі функції речення в семантичному і експресивностилістичному плані. На підтвердження цієї думки пропонуємо наступний приклад:
"Nach jahrhundertelangem zivilisatorischem Ringen fordern wir endlich "Raus mit dem Krieg aus der
Geschichte". Und das, nur das, scheint mir auf eine Evolution hinzuweisen, in der sich der Mensch nun
langsam auch sozial von der Bestie zu unterscheiden beginnt" [10: 11].
Для того, щоб зробити зміст цього фрагменту зрозумілим, відповідним нормам цільової мови,
важливо встановити не лише те, що каже автор, а й що він при цьому має на увазі. Врахування цього
прагматичного компонента в процесі перекладу як окремого висловлювання, так і тексту стає
ключовим для здійснення перекладу. У нашому конкретному випадку журналіст констатує, що
"людина, хоча й повільно, починає соціально відрізнятися від звіра". З врахуванням "національної
мовної картину світу" та зумовленої цією обставиною специфікою структурної будови німецького
речення, переклад звучить таким чином:
Після боротьби цивілізованого людства, яка триває століття, ми вимагаємо нарешті вилучити
із історії війни. Це, і тільки це є свідченням еволюції, завдяки якої людина, хоча й повільно, починає
відрізнятися від звіра як істота соціальна.
Хоча перекладацькі труднощі в галузі будь-якого функціонального стилю за своєю суттю типові,
успіх адекватного перекладу залежить завжди від фонових знань перекладача, рівень яких
зумовлюється, в першу чергу, його знайомством з оригіналом як фреймом, тобто розумінням типових
ситуацій, закладених в оригінал [5: 400]. При цьому слід підкреслити роль, яку виконує та чи інша
категорія мовних засобів (термінів, фразеології, характерної для відповідного жанру, синтаксичних
конструкцій, що переважають у ньому, образних й емоційно забарвлених засобів лексикону та
граматики) у зв’язку з загальним характером змісту висловлювання.
Питання фразеології та загальна проблема різної сполучуваності слів у різних мовах надзвичайно
суттєві як для практики, так і для теорії перекладу: дуже часто вони зумовлюють значні практичні
труднощі й викликають великий теоретичний інтерес, оскільки пов’язані з різницею смислових і
стилістичних функцій, які виконують у різних мовах слова з однаковим речовим значенням, і з
різницею комбінацій, в які ступають такі слова в різних мовах [1: 218]. Можна навіть стверджувати,
що саме під час перекладу й виявляється властива мові специфічність комбінацій, яка інакше могла б
залишитися непомітною. Стиль газетно-журнальної публіцистики, яка часто піднімає великі
проблеми й швидко реагує на ситуацію в своїй країні або в світі, але також повідомляє про факти,
виразно й чітко відображає разом з тим і ставлення до фактів. Це ставлення передається образними
виразами, розмовно-побутовими зворотами, емоційно забарвленими місцями, які не допускають
"згладжування", оскільки все це надає публіцистичному тексту більш яскраве й живе забарвлення. Це
можна побачити в наступних прикладах:
"Einen gewichtigen Trumpf zogen Lorenz und Cathomen bei jedem ihrer Referate aus dem Ärmel" [9:
18]. – У кожній зі своїх доповідей Лоренц і Катомен мали у запасі переконливий аргумент.
"Unsere Erzieher und Lehrer haben für Sorgen und Nöte der Kinder ein Ohr und nähern sich den
wachsenden Persönlichkeiten mit Gefühl und Verstand [10: 18]. – Наші вихователі та вчителі
прислуховуються до турбот і потреб дітей і, виявляючи почуття і розуміння, стають ближчими
підростаючій особистості.
Питання про норму сполучуваності слів тієї чи іншої мови – питання все ще нове й до цього часу
відносно мало вивчене. Саме в процесі перекладу, аналізу та оцінки якості перекладу (навіть за умови
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правильної передачі смислу оригіналу) постійно виникають питання: чи можна так сказати? Чи може
певне слово вживатися з тими чи іншими словами? Поряд із великою кількістю беззаперечних
випадків, коли буває абсолютно ясно, що те чи інше сполучення слів, що виникло в результаті
перекладу, допустимо, що воно має прецеденти в оригінальних текстах або що воно, навпаки,
недопустимо, неприйнятно, – існує також значна кількість випадків, коли сполучення є сумнівним.
При цьому з’ясовується, що подібне питання можна поставити до цілого ряду сполучень, які ніби
відходять від норми в межах того чи іншого тексту, що напрошується заміна їх більш усталеними
виразами і що, тим самим, межа між тими та іншими є рухливою, хиткою.
Хоча, здавалося, можливості змінного сполучення слів не можна передбачити, і вони за своєю
суттю безмежні, проте вони все ж таки обмежуються, по-перше, нормою сполучуваності певної мови
і, по-друге, загальним характером системи функціонального стилю, в якому вони вживаються.
Особливо яскраво це дається взнаки під час перекладу публіцистичних текстів. Зважаючи на ці
міркування, розглянемо наступні приклади:
"Auch der Blick auf die Forschungsgelder ist ernüchternd" [8: 17]. – Один погляд на гроші, відпущені
на дослідження, протвережує.
Переклад відступає від дослівної точності (як у виборі лексики, так і за граматичним
оформленням), але пропонує варіант, беззаперечний з точки зору сполучуваності слів цільової мови.
Речення "Im November 2004 stand die Ukraine an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Geschichte" [9:
121] також не допускає дослівного перекладу. Перекласти можна так: У листопаді 2004 року Україна
пережила вирішальний момент своєї історії. Характерно, що сполучення "entscheidender
Wendepunkt", цілком нормальне в німецькій мові, викликає при дослівному перекладі на українську
фразеологічно неприродне сполучення, що сприймається як тавтологія (буквально: "вирішальний
переломний пункт").
Однак, розбіжності в німецькій та українській мовах сполучуваності окремих слів, які
відповідають одне одному за словниковим смислом, не є перешкодою для повноцінного перекладу:
вихід із положення досягається або шляхом заміни слова, яке не вживається з іншим, наприклад:
"серйозна небезпека" замість буквального перекладу "важка небезпека" для німецького виразу
"schwere Gefahr" або шляхом граматичної перебудови:
"Durch Ausnutzung und Koordination von konventionellen und modernen Produrtionsverfahren kann das
schlüsselfertige Haus trotz Typenstandardisierung den individuellen Käuferwünschen angepasst werden"
[10: 22]. – Завдяки застосовуванню та координації традиційних та сучасних способів виробництва
завершений будинок, незважаючи на стандартизацію типів, може бути виконаний згідно з
побажанням покупця.
Німецький прикметник "schlüsselfertig", що складається з двох основ: іменника "Schlüssel" "ключ"
і прикметника "fertig" "завершений", перекладено за допомогою лише одного українського
прикметника. Таким чином, було адекватно передано смисл повідомлення й реалізовано економію
мовлення, адже "завершений будинок" припускає той факт, що у ньому можна жити, тобто будинок
"під ключ", що й було вилучено під час перекладу.
Отже, відбір лексичних та граматичних відповідників у перекладі публіцистичних текстів
здійснюється з урахуванням наступних тенденцій:
1) пошук оптимального варіанту вираження, що відповідає завданням форми викладу й змісту
стилю газетно-журнальної публіцистики;
2) прагнення авторів до досягнення "краси" та повноти стилю, різноманітності форми вираження
завдяки залученню лексичних та граматичних синонімів тощо.
Таким чином, у роботі виявлено та досліджено лексичні та граматичні труднощі, що виникають
під час перекладу публіцистики з німецької мови українською, проаналізовано причини їх
виникнення та запропоновано можливі прийоми перекладу з метою досягнення адекватності. Серед
напрямків подальших наукових пошуків доцільно зазначити глибше порівняння новітніх тенденцій
розвитку українського та німецького публіцистичного функціонального стилю, проведення
досліджень інших труднощів перекладу публіцистичних текстів, пошук інших відповідників
конкретних німецьких лексичних та граматичних явищ в українській мові та висвітлення відповідних
прийомів перекладу.
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публицистических текстов.
Исследование посвящено рассмотрению функционально-стилистических особенностей перевода
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The research is done to show functional-stylistic peculiarities of translation of publicistic texts from German
into Ukrainian. The article offers the methodology and ways of translation which would reflect as close as
possible the style of the original text.
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В.М. Головецький,

старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ШТАМПИ В ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИЦІ
У статті зроблено огляд наукових визначень поняття "штамп", дано узагальнююче визначення
терміну "штамп у тележурналістиці", наведено приклади характерних телевізійних кліше, які
негативно впливають на споживача інформації, проаналізовано типові мовні, а також зображальні,
стильові, монтажні та інші кліше в передачах регіонального й центрального українського
телебачення, визначено їх основні причини.
Сучасне українське телебачення хибує на значну кількість штампів – не лише мовних, але й
стильових, монтажних та інших кліше. Вони широко розповсюджені навіть у практиці провідних
телевізійних каналів України, не кажучи вже про регіональні. У статті аналізуються найбільш
поширені, типові штампи вітчизняної тележурналістики.
Зазвичай, за "штамп" вважають "слова, фрази, які часто повторюються без потреби: трафарет,
шаблон" [1], або ж "літературні слова, сполучення слів, які здебільшого вживаються традиційно, за
досить усталеною мовленнєвою звичкою" [2].
Інші науковці виокремлюють негативний вплив штампу на споживача інформації, наприклад:
"Штамп – це такий часто повторюваний засіб висловлювання думки, який справляє негативне
стилістично-змістовне враження" [3] чи "мовний стереотип іноді з негативним забарвленням" [4].
Таке трактування усталених мовних кліше та стереотипів підкреслює, що вони перешкоджають
адекватному сприйняттю інформації, нерідко спотворюють її зміст.
Специфіка вітчизняних телеканалів дає змогу розширити смисловий діапазон терміну "штамп" як
суто мовного, адже тележурналістика поєднує в собі мовний, вербальний компонент із
відеоскладовою. Крім того, тут маємо справу з особливою стилістикою побудови (монтажу) та
викладу відеоматеріалу, що суттєво різниться, наприклад, від стилістики театру, кіно чи інших
близьких до телебачення сфер.
Інтегруючи ці три складові, можна ввести в користування наступне визначення "штампу" стосовно
тележурналістики: це набір мовних, відео-, стилістичних, композиційних та інших елементів і
прийомів, надмірне або необдумане вживання яких на телебаченні дає негативний змістовий або
естетичний ефект.
Сучасній українській тележурналістиці притаманні усі ці різновиди телевізійних штампів. Іноді
вони навіть поєднуються в одній і тій же інформаційній чи тематичній передачі. Домінують, на жаль,
влучно підмічені свого часу "оканцелярення мови, знебарвлення її, мертвотне штампування замість
невтомних мовних шукань" [5].
Особливою живучістю відзначаються мовні штампи, породжені ідеологією радянського періоду
("одностайне схвалення", "битва за урожай", "підвищені зобов’язання"). За роки незалежності
України до них долучилися інші, не менш пишномовні й пустопорожні, як-от: "депутатський корпус",
"солов’їна мова" і под.
Недоречними кліше грішать, передусім, інформаційні телепрограми. Неодмінним мовним
елементом більшості з них є, зокрема, слово "ряд", за допомогою якого повсякчас вибудовуються такі
канцелярські, нежиттєві словосполучення, як "ряд депутатів", "ряд законопроектів" тощо. Їх автори
ігнорують одну з головних заповідей журналістики: "Ретельно підбирайте слова, щоб уникнути
штампів і кліше" [6], "Завжди пам’ятайте, що ваше слово буде почутим, а не прочитаним" [6: 28].
Серед поширених мовних штампів виділяються псевдосиноніми, останнім часом запозичені
українською мовою з зарубіжної практики: "спікер парламенту", "губернатор", "мер" тощо. Їх
вживання в ефірі щодо тих чи інших посадових осіб або посад у нашій державі є, на наш погляд,
недоречним і недопустимим, особливо в інформаційних випусках, які повинні відзначатися, крім
усього, ще й юридичною точністю. Зазначені ж слова не відображають реалій незалежної України, де
маємо "Голову Верховної Ради", "голову обласної державної адміністрації", "міського голову" і под.
Прикрі нагромадження примітивних кліше спостерігаємо в багатьох тематичних телепрограмах.
Ось характерні ілюстрації з так званих "музично – розважальних" передач, що транслюються в
регіонах (дикторський текст цитується без змін):
"Славиться поліська земля роботящими руками хліборобів, а надто прославлене ними село
Високе. Не одну плеяду знатних ланкових, кращих із кращих робітниць колгоспних ланів виховала ця
земля. Одна із них – Марія Іванівна. Рідна земля надихала свою улюблену доньку на трудові
звершення, успішні справи".
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Тут же – про її чоловіка: "Микола Степанович має 43 роки безперервного трудового стажу. Його
вмілі руки, висока майстерність, відповідальність добре знані у колгоспі, де він працював
будівельником".
Далі – про співачку з відомого в Україні професійного ансамблю: "В колективі іменинниця
користується авторитетом, вона організована, відповідальна, любить свою роботу. Виконує обов’язки
інспектора ансамблю..."
Попри всю граматичну "правильність" подібних "характеристик", кожна з них демонструє не лише
естетичну глухоту, але й мовну убогість авторів, незважаючи на унікальне лексичне та образне
багатство української мови. Наяву їх невміння мислити неординарно, креативно. Не на висоті в таких
випадках і редактори. Їх ланка на вітчизняному телебаченні, передусім регіональному, взагалі
видається однією з найслабших.
Дуже поширеним стало підкреслено суцільне вживання тележурналістами, дикторами й ведучими
проривного звуку "ґ" замість "г". Чимало з них чомусь вважають це нормою сучасної української
мови. Тоді як словник Б. Грінченка налічує лише близько 270 слів, де вживається "ґ" (хоча він і не
вичерпує, певна річ, усього відповідного лексичного запасу нашого народу).
Помітним штампом у практиці багатьох телевізійних каналів України є механічно вживані
журналістами й ведучими кальки з російської мови.
Бездумне вживання мовних штампів та неправильна вимова на телебаченні нерідко доповнюються
шаблонним відеомонтажем.
Так, у репортажах із Верховної Ради України нерідко бачимо кадри з такою "екзотичною"
атрибутикою народних депутатів, як дорогі портфелі, розкішне взуття і под. Ті, хто підбирає ці кадри
для показу на телеекрані, прагнуть, очевидно, підкреслити достаток народних обранців, з
неприховано негативним підтекстом. Але за частого використання подібних деталей задуманий ефект
від них зводиться, здебільшого, нанівець.
Ще один подібний штамп – показ у приміщеннях органів влади (Верховної Ради, обласних
державних адміністрацій тощо) масивного годинника з боєм, позолочених ручок на вхідних дверях і
под. Вже не сприймаються з первісною свіжістю й традиційні крупні та мегакрупні плани на кшталт:
механізатора (фермера, керівника агропідприємства), який розминає у жмені зерно нового врожаю чи
грубі, зашкарублі руки селянки в її пелені. Благодатна тема нелегкої сільської праці прикро
нівелюється через надмірну експлуатацію монтажів одного й того ж (дарма що колись свіжого,
нестандартного) відеоприйому.
Породжує шаблон догматичне дотримання теоретичних правил монтажу телевізійних кадрів –
чергування, у певній послідовності, крупних, середніх і загальних планів.
Хибує на штампи стилістика вітчизняного телебачення. Наприклад, інформаційні випуски на
багатьох каналах складаються (верстаються) за однією й тією ж схемою: спершу подаються новини
політики, потім – економіки та соціальної сфери, а вже наприкінці (перед прогнозом погоди) –
культури й спорту.
Доречно зауважити, що такий стереотипний спосіб "галузевого" макетування був узаконений саме
в радянські часи, ніби ілюструючи сумнозвісне "залишкове фінансування" тодішньої гуманітарної
сфери.
У США та Західній Європі продюсери новин і тележурналісти сповідують зовсім інший принцип –
іти не від наперед визначеної схеми подачі матеріалів, а від подій резонансних, найбільш цікавих для
широкої телеаудиторії. В Україні ж, де політичні реалії вже давно змінилися, верстка теленовин досі
зберігає анахронічні риси минулого. Вона визначається не ступенем важливості події, а її "рангом" у
традиційній інформаційній "ієрархії". Чи варто говорити, що за такого підходу життєві інтереси й
духовні запити звичайних глядачів (заради яких, власне, вони і вмикають телевізор) враховуються
несповна.
Якщо в цьому випадку маємо справу з інертністю редакторського мислення, то є й інші поширені
приклади стилістичного штампування. Зокрема, репортажі з місця події нерідко будуються за таким
кліше: спочатку автор (журналіст) начитує текст про цю подію, на який на монтажі накладаються
відповідні відеокадри. Потім йде синхрон: пряма мова того чи іншого учасника події, як правило,
урядовця, політичного діяча тощо з відповідним титром, а завершує репортаж ще одна журналістська
начитка.
Наяву, отже, стандартний механізм побудови відеоматеріалу. Не завжди доречним, виправданим із
суто логічного, смислового погляду, є стенд-ап журналіста (його поява на екрані з особистим усним
повідомленням), який, здебільшого, не несе особливого змістового навантаження, переслідуючи
єдину мету: "засвітити" в репортажі самого себе.
Нерідко штамп виникає внаслідок журналістського калькування, сліпого запозичення (на грані з
банальним плагіатом). Це засвідчує феномен гумористичної програми "Золотий гусак", що донедавна
транслювалася на каналі "Інтер".
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Успіх її перших випусків за участю відомих комедійних акторів країни призвів до появи на
регіональному рівні майже ідентичних телепередач, подекуди копіюється навіть студійний формат
"застілля". Звісно, що в таких випадках недостатні, порівняно з центральними каналами, фінансові й
кадрові можливості регіональних студій не дають їм можливості перевершити "оригінал" чи,
принаймні, бути на його рівні.
Ще один досить поширений стереотипний прийом, що спостерігається на обласному телебаченні,
– копіювання технологічних прийомів із практики столичних телестудій. Зокрема, частина їх
інформаційних програм буквально повторює технологію таких передач, коли режисер програми
одразу після перших слів її ведучого змінює ракурс подачі матеріалу (ведучий змінює позу й починає
працювати на іншу телекамеру). Часте використання цієї режисерської методики призвело до того,
що вона набула очевидних ознак стереотипності.
Відомий редактор Ассошіейтед Пресс Рене Дж. Каппон дотепно зауважив: "Не всі кліше однаково
огидні. Деякі з них настільки жахливі, що жоден автор, який себе поважає, не вживатиме їх у
жодному контексті" [7].
Нема сумніву, що це твердження сповна стосується не тільки мовного, але й інших видів
телевізійних штампів. Проте, апеляція до "автора, який себе поважає" – не більше, ніж риторичний
прийом. Біда в тому, що творці проаналізованих нами кліше, як правило, не усвідомлюють вад
написаного чи створеного ними. Іншими словами, основною причиною названих нами проблем
українського телебачення є не стільки слабка самовимогливість журналістів та їхніх колег, скільки
недостатній рівень естетичної та професійної підготовки телевізійників. Отже, це вимагає її суттєвого
поліпшення в профільних навчальних закладах та редакціях ЗМІ.
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Головецкий В.Н. Штампы в тележурналистике.
В статье сделан обзор научных определений понятия "штамп", дано обобщающее определение
термина "штамп в тележурналистике", приведены примеры характерних телевизионных клише,
негативно влияющих на потребителя информации, проанализированы типичные языковые, а также
изобразительные, стилистические, монтажные и другие клише в передачах регионального и
центрального украинского телевидения, определены их основные причины.
Golovetsky V.M. Cliché in telejournalism.
The article deals with the review of scientific definition of the notion "cliché". The general definition of the
term "cliché in telejournalist" is given. The examples of typical television cliché which influence the
information user negatively are presented. Characteristic linguistic, delineating, stylistic, assembly and other
clichés in telecast of regional and сentral Ukrainian television are analyzed, their main causes are
determined.
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НЕВРОЗИ СУСПІЛЬСТВА – "НЕВРОЗИ" ДРАМАТУРГІЇ АВСТРІЇ
ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті розглянуто амбівалентність суспільства Австрії як прояв невротичності людини, що має
історичні та соціальні причини й знаходить відображення в опозиційній до суспільства драматургії
П. Хандке, В. Бауера, Т. Бернарда. Подано розміркування, яким чином соціальне розчарування,
втрата ідеалів, механічність сучасного життя, його примітивність і беззмістовність вплинуло на
розвиток австрійської драми 60-70 років.
Австрія початку ХХ століття – це осередок неврозів, викликаних розпадом великої монархії
Габсбургів, втратою для багатьох митців і літераторів їх культурної батьківщини. Невроз
супроводжується характерним симптомом одночасного почуття любові й ненависті до певного
об’єкту. Любов до великої культурної минувшини габсбурської монархії й ненависть до жалюгідного
стану Австрії після першої світової війни призвели багатьох австрійців до втрати ідентичності та
нервових розладів. Не применшуючи заслугу геніального Зігмунда Фрейда, можна стверджувати, що
відкрити теорію психоаналізу в цій країні було не так вже й важко, а навіть необхідно. Мистецтво
Віденського модерну віддзеркалило невротичність "веселого апокаліпсису" [1] цього часу. Артур
Шніцлер "писав" (за його висловом) у своїх одноактових драмах психотерапевтичні діагнози. У
драматичному циклі "Анатоль", в скандальних п’єсах "Libelei" та "Der Reigen", як і в глибоко
психологічних новелах [2] основними сценічними актами постають нейропсихологічні комплекси
героїв, їх саморефлексія, свідоме та несвідоме, еротика та інстинкт, сни та їх тлумачення, навіть
гіпноз як психотерапевтична практика. Інший видатний автор періоду fin de ciecle Хуго фон
Хофмансталь, представник декадансу та естетизму в поезії, новелістиці, естетиці, драматургії [3]
досягає надзвичайного успіху як автор лібрето оперет Ріхарда Штрауса, що свідчить не лише про
багатогранність автора, а й про амбівалентність стану його душі.
Доведення людини до неврозу починається з приховування істини, з бажання забути неприємне,
відтіснити розчарування дійсністю в глибини пам’яті. Пам’ятаєте відому пісеньку з оперети
"Fledermaus" ("Летюча миша") "Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist". Це якраз про
австрійців і для австрійців. Крихітна хитка Австрія неспроможна протистояти загрозі й одночасно
"привабливості" німецького націонал-соціалізму в 1938 році.
Роки з 1938 по 1945 замовчуються австрійською історією, бо співучасть і співвина в фашистських
злочинах – неприємна сторінка. Це замовчування, відтіснення негативного з пам’яті, спроба забути не
робить суспільство здоровішим.
Метою пропонованого дослідження є спроба проаналізувати витоки та соціальне обґрунтування
"провокаційної" драматургії Австрії після другої світової війни. Історична паралель втрати ідеалів і
нестабільності цінностей, яка притаманна нашому сучасному суспільству, визначає актуальність
аналізу взаємопов'язаності суспільних та літературних процесів.
Післявоєнне покоління драматургів Австрії переборювало кризу суспільства й кризу театру в
пошуках історичної правди, місця й відповідальності особистості за власні вчинки, прийнятних
традицій та нових способів вираження в театрі.
"Молода" драматургія досягла свого злету в кінці 60-х – середині 70-х років. Петер Гандке,
Вольфганг Бауер, Томас Бернард, Петер Турріні та інші почали із заперечення традиційному театру, з
провокації, з ігнорування театральних авторитетів, приписів, концепцій. Естетика "молодої"
драматургії перегукувалася з ідеями студентського руху того часу, яке відхиляло брехню й догму, яку
б то не було політичну програму. Найбільшим гріхом вважалась видимість ясності, благополучності
там, де мали місце лише незавершеність, розмитість, двоїстість соціального, морального та
побутового планів [4: 8]. Безумовним завоюванням цієї драматургії стало те, що вона точно виявила
соціально-психологічний стан свого часу.
Шукаючи свій голос в театрі, Петер Хандке почав з того, що написав ряд п’єс для проговорювання
(Sprechstücke) [5]. Це були анти-пєси "Облаювання публіки" ("Publikumsbeschimpfung") (1966 р.) та
"Каспар" (1968 р.), у яких від театру не залишилося нічого, крім слів. Та й саме слово, мова
виставлялася автором як засіб маніпуляції, що окутував дійсність павутинням ілюзорного порядку.
Хандке передавав в своїх п’єсах відчуття покоління, у якого власний досвід був витіснений
інформацією, отриманою з других рук, яке, подібно безсловесному Каспару, через мовні штампи мало
засвоїти і стереотипи соціальної поведінки, якому через мовні кліше нав’язувались чуже мислення та
певна ідеологія. Все це мовно-словесне насильство викликає в автора нервовий зрив і він облаює
публіку, примушуючи її осмислити себе й момент сьогодення.
© Прищепа В.П., 2007
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Для більшості драматургів простори історії залишаються за межами п’єси. Час і простір обмежені
однією точкою – тут і зараз. Герої живуть одним моментом і витрачають свої життєві ресурси на
нікчемні розваги, примітивні розмови, ніби життя втратило для них усякий природний смак.
Основним змістом багатьох п’єс цього часу стає те, про що герої і не говорять, а можливо лише
здогадуються – беззмістовність їх існування, неприкаяність, безнадія й нудьга, що свідчить про
глибоке нездоров’я суспільства. Показовими для цього діагнозу можна назвати п’єси Вольфганга
Бауера [6]. В. Бауер (народ. в 1941 р.), австрійський драматург, автор ліричних творів, романсів,
фейлетонів. Популярність В. Бауеру принесли його ранні драми "Вечірка для шістьох" ("Party for six")
(1967 р.), "Чарівний день" ("Magic Afternoon") (1968 р.), "Зміна" ("Change") (1969 р.), "Фільм і жінка"
("Film und Frau") (1971 р.), "Примари" ("Gespenster"), поставлені в 1967-1973 роках. Із п’єс написаних
на початку 1980-х років, найбільш відома "Пфнахт" ("Pfnacht").
У драмі "Вечірка для шістьох" відбився відхід В. Бауера від абсурдної "антитеатральності" його
ранніх творів і його звертання до естетики реалізму. Це перший реалістичний твір автора. Сам В.
Бауер називає її "народною драмою" і поєднує в ній загальноприйнятий спосіб зображення й
використання діалекту з разючим пародіюванням традиційної драми – і розчаровує очікування
публіки, що бажає видовища й дії. Автор ставить саму вечірку на другий план, виносячи її зі сцени, і
пропонує увазі глядачів прихожу. Відволікаючи увагу глядача, він, проте, відмовляється
задовольнити його очікування видовища. Герої драми – шестеро молодих людей: Фері, Франці, Фіфі,
Фрідріх, Фанні й Фріда. Дія розгортається в Граці. Місце дії – квартира Фері, причому вітальня, у якій
відбувається вечірка, перебуває за сценою, сценічний же простір становить передпокій, куди герої
виходять, щоб відкрити двері або проходячи в туалет, і який досить детально описується на початку
п’єси (килим, вішалка для одягу, лампа, двері у вітальню). Протягом практично всієї п’єси глядачі
чують голоси із сусідньої кімнати й музику. Хазяїн квартири Фері – студент двадцяти років, інші
герої приблизно того ж віку. Чекаючи, поки зберуться всі, люди, що вже прийшли, п’ють пиво,
слухають платівки, обговорюють стосунки відсутніх, дівчат, двері час від часу закриваються й голоси
перестають бути чутні зовсім. Не набагато більше відбувається й після того, як компанія збирається –
єдині елементи сюжету становлять прихід домоправителя через шум і сцена між Франці й Фанні.
П’єса "Чарівний день" була написана й уперше поставлена в Ганновері в 1968 р., опублікована в
Західному Берліні в 1969 р. П’єса мала незвичайний успіх, у театральному сезоні 1968/69 була
поставлена в Граці, Мюнхені, Відні, Бремені, Берні, Штуттгарті, Вісбадені, Мюнстері, Вупперталі,
Есслиненгі, Рендсбургу, Цюріху й Оберхаузені. По телебаченню Австрії був показаний спектакль
Грацького театру. Драма "Чарівний день" перекладена на англійську, французьку, нідерландську,
шведську й інші мови.
Герої драми – четверо молодих людей: Біргіт, Моніка, Джо й Чарлі, у віці від 22 до 30 років. Місце
дії – навмисне неприбрана кімната. У центрі стоїть велике ліжко, на підлозі – програвач. Маленький
стіл, шафа. Платівки розкидані по стільцях і столу, на підлозі пляшки з-під джина й вина. Напалено.
Неможливо зрушити з місця, щоб не впустити чого-небудь. Безладдя не свідчить про творчого генія,
скоріше воно неприємне, викликає нервозність. Біргіт і Чарлі обговорюють, як провести день і куди
поїхати ввечері. Періодично сваряться. Приїжджають Моніка й Джо, у процесі напівгри-напівбійки
Джо б’є Моніку й змушений відвезти її в лікарню. Повернувшись до квартири, Джо п’є й курить
разом із Чарлі, вони чіпляються до Біргіт, вона ж намагається піти. ЇЇ не пускають і, знову ж, чи то
граючи, чи то захищаючись, Біргіт хапає ніж і вбиває Джо. Чарлі жахається, Біргіт абсолютно
спокійна. Вона говорить, що просто захищалася, і йде геть.
"Зміна", третя після "Чарівного дня" і "Вечірки для шістьох" реалістична п’єса В. Бауера, була
написана в 1969 році. Трагікомічність п’єси полягає не тільки в її проблематиці, а й у протиріччі, що
шокує, традиційності її форми й цинічності змісту. Назва, що вказує на підміну суб’єкта об’єктом у
представленому дійстві, служить ключовим поняттям у світі, який знає лише мінливість і зміну. У
п’єсі на сцену виведене життя, основними елементами якого є гашиш, секс і комікси "Дональд Дак"
(грубі сварки Гугі з матір’ю, пограбування магазину одягу, аборт Гугі та ін.) Герої жадають зміни, але
їхні дії націлені не на навколишнє середовище, а на зміну суспільної ролі. Одна з тем п’єси –
мистецтво, однак мова йде не про життя богеми або конфлікти між суспільством і художником.
Завдяки об’єднанню в групу стає менш відчутною обмеженість існування, однак вона усвідомлюється
ще більш болісно. Таким чином, члени групи приходять до підкресленої банальності. Комунікація
зводиться до мінімуму. Герої Бауера, які мають життя, не обумовлене й не нормоване соціально,
з’являються перед нами начебто оголеними. Життєва сила Блазі – одного з героїв, наприклад, груба й
не має мети, її об’єктом стає все підряд. Головні діючі особи в драмі – молоді люди: Фері, Блазі, Гугі,
Рейхер. До цієї ж вікової ніші належать герої другого плану – Рікі, Вуха й інші. Мабуть, лише мати й
ненормальний батько Гугі представляють у п’єсі старше покоління.
П’єса побудована таким чином, що стосунки, дії, особи, що виражають себе вербально на початку
твору, поступово залишають глядачеві для інтерпретації лише жести. Рухи заміняють слова. Діалог
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здобуває характер стенограми, і та стислість, якою Блазі повідомляє про аборт Гугі, надає усьому, що
відбувається, ізольований, відчужений, майже демонічний
характер. П’єса завершується
самогубством Фері й брутальністю Блазі. Жорстокість і підлість завершують п’єсу. Мова п’єси
"Зміна" стає для автора засобом іронічного руйнування ілюзій і вираження антиметафоричності.
У п’єсі "Кіно і жінка" ("Film und Frau") (1971 р.) автор особливо гостро піднімає проблему
неспроможності більшості сучасників до повноцінного життя: щоб заповнити пустоту, їм потрібні
штучні замінники, переживання з других рук – наприклад, з екрану кіно. Пара, що залишається вдома
в той час, коли всі інші пішли в кіно, починає відтворювати брутально-сексуальні перепитії фільму.
Ситуація абсурду показує глибоке коріння хворого суспільства, де неврози людей спричинюють
втрату ідеалів, природності почуттів, перверзію та навіть побутові вбивства.
Томаса Бернгарда вважають майстром перебільшень. Та він сам вважав себе послідовним
опонентом суспільству. Схиблені та каліки, представники дна різних видів населяють його драми та
прозу. Саме екстремально безнадійні діагнози, як і його власний, дозволяють показати суспільні
контрасти, світло на тлі темряви [7].
Австрія сьогодні живе на понад 60 % від туризму. Перевантаження в сфері послуг в туристичні
сезони, бажання показати себе й країну лише з кращого боку, розважати й посміхатися, подавлюючи
втому, замовчуючи роздратування і невдоволення, все це породжує неврози сучасного австрійця.
Цікаве спостереження про Австрію висловив голландський композитор Бернард ван Беурден, який в
1979 році зі своєю симфонією був гостем фестивалю "Штирійська осінь": "У австрійця двохкімнатна
квартира. Одна кімната світла, привітна, "вітальня", добре обставлена; там приймають гостей. Інша
кімната замаскована, темна, замкнена, абсолютно незбагненна" [8].
У драматургії Австрії 70-их років 20-го століття людина постає подвійною жертвою – жертвою
соціальних обставин і власної неприкаяності. Глибоке соціальне розчарування, втрата ідеалів,
механічність сучасного життя, його примітивність і беззмістовність несуть для людини ту руйнівну
силу, яка спустошує її морально, психічно і фізично зсередини.
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Прищепа В.А. Неврозы общества – "неврозы" драматурги Австрии после второй мировой войны.
В статье рассмотрена амбивалентность общества Австрии как проявление невроза человека, , что
имеет исторические и социальные причины и находит отражение в оппозиционной к обществу
драматурги П. Хандке, В. Бауэра, Т. Бернарда. Статья также рассматривает, как социальное
разочарование, утрата идеалов, механичность современной жизни, её примитивность и
бессодержательность повлияли на развитие австрийской драмы 60-70 годов.
Prischepa V. A. Society neurosis –"neurosis" of dramatic art of Austria after the World War II.
The article deals with the Austrian society ambivalence as a manifestation of man’s neurosis that is socially
and historically determined and is reflected in dramas of P. Handke, V. Bauer, T. Berngard. The author tries
to point out that social disillusionment, the lack of ideals, the mechanical character of modern life, its
triviality, emptiness and dullness influenced the development of the Austrian drama of 60-70ies.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТЕОРІЇ ОЧУЖЕННЯ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА
У статті розглянуто процес еволюції ефекту очуження та його прояви у традиціях мистецьких
систем Заходу та Сходу, а також яким чином ці прояви відбилися в теорії очуження Бертольда
Брехта. Стаття також розглядає, в чому концепції ефекту очуження Сходу та Заходу схожі, а в
чому вони розрізняються, процеси взаємообміну художніх засобів.
Ефект очуження є одним з найважливіших та найяскраівших відкриттів ХХ століття. Він, у першу
чергу, асоціюється з ім’ям німецького драматурга Б. Брехта та його епічним театром. Адже саме Б.
Брехт теоретично систематизував та визначив ефект очуження, виконавши перед цим аналіз еволюції
та проявів очужуючих елементів в світовій драматургії.
Метою пропонованого дослідження є аналіз проявів ефекту очуження та співставлення їх з теорією
очуження Б. Брехта, яка оцінюється науковцями як суто методологічна система. Актуальність
дослідження зумовлена необхідністю здійснити спробу трактування ефекту очуження як
інтертексту.
Епічний театр та ефект очуження існували і в інших театральних культурах, а в деяких існує й
досьогодні. До таких належить китайський театр, певною мірою індійський та японський театри, а
також класичний іспанський театр, народний театр доби Брейгеля та єлизаветинський театр. Проте
сам Брехт наголошував на тому, що витоки його театру лежать в національних традиціях, у
віддаленому минулому німецької та нідерландської культури. На його теоретичні засади значною
мірою вплинули праці Гете, Шіллера, Гегеля, а на форму театру та його театральні прийоми –
театральні жанри німецького Відродження, ляльковий театр і ярмаркові "панорами", здоровий
плебейський грубуватий дух німецького народного мистецтва. По суті своїй театр Брехта – типовий
площадний народний театр: максимально зрозумілий виклад фабули, провідний жанр – притча,
здорова грубість, пристрасть до солоного жарту і навіть деякий "антиестетизм" образів [1].
Провідними художніми засобами стали метафора й символ. В основу реалістичного образу було
покладено принцип типізації, який виключає появу другорядних деталей, які відволікали б від суті
образа.
Ефект очуження виник не лише як мистецька концепція. Він вніс зміст у давно існуючу схему
мистецтва. Найкращим чином усвідомити феномен ефекту очуження можливо лише шляхом аналізу
його еволюції, адже він не є абсолютною новацією драматурга Брехта.
Ефект звичайно ще не був термінологічно визначений у працях давніх філософів та митців, однак
окремі положення їх поглядів та ідей служать посиланням для оновленої теорії очуження.
У санскритській драмі середини І тисячоліття до н.е. можна побачити цілу низку прийомів, що
належать до системи ефекту очуження. Проза використовувалась для передачі побутового мовлення,
а вірші – коли необхідною була особлива виразність і найбільша сила впливу. У санскритській драмі
часто використовуються другорядні сюжетні лінії, у яких глядач упізнавав фрагменти власного
повсякденного життя, ці другорядні сюжетні лінії є запрошення до спільних роздумів над життям.
Особливої важливості ефект очуження набуває в практиці сценічній. На зміну декорацій в
індійському класичному театрі часу не витрачали, фактично вони були суто умовними. Б. Брехт
також використовує цей прийом, він писав, що при розміщенні декорацій на сцені "особливу увагу
треба надавати тому, щоби декоративне оформлення створювало у глядачів певний настрій,
відповідало місцевому колориту, а не подіям, які відбуватимуться на сцені..." [2] Про зміну місця дії в
індійському театрі глядачі дізнавалися зі слів дійових осіб. Якщо актор робив кілька кроків, це
означало, що він увійшов у будинок. Необхідно відзначити особливість ефекту очуження в
санскритській драмі – його можна назвати "ефектом очуження навпаки", адже він намагається подати
незвичне звичним.
Канони китайської драми, її сценічне втілення органічні в системі очуження, яка веде
безпосередньо до Брехта, котрий говорив, що "китайське сценічне мистецтво використовує його
(ефект) надзвичайно хитро мудро. Актор намагається справити на глядача дивне, навіть
моторошнувате враження. Він досягає цього, споглядаючи самого себе й свою гру з очуженням.
Джерела ефекту очуження, яким користуються китайські актори, пов'язані з магією. Тут відбувається
втручання в процеси природи; вміння відтворювати деякі з них породжує запитання, і в майбутньому
дослідник, намагаючись уявити процеси природи як зрозумілі, можливі для пізнання й земні, щоразу
буде шукати вихідну точку зору, з якої вони постають як таємні, незрозумілі й непізнавані. Він буде
займати позицію враженого, іншими словами – застосовувати ефект очуження" [3:286]. Оцінюючи
можливість перенесення ефекту очуження, який використовуються в китайському театрі, на інший
© Прищепа О.В., 2007
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ґрунт, Брехт підкреслює його віддаленість від європейської форми, хоча тенденція його була досить
сильною, щоб проглядати в пізніших періодах розвитку як східного, так і європейського мистецтва.
Ця тенденція ефекту очуження прослідковується також у японському театрі Но. Сценографія
японського театру кореспондує з китайським театром, де також відсутні декорації, для оформлення
вистав використовувалась умовна символічна бутафорія, головні дійові особи виступали в масках, дія
супроводжувалася оркестром, який розташовувався на сцені. Ці прийоми очуження перегукуються в
налагодженому ланцюгу смислової спадкоємності театру Сходу. Ефект очуження певною мірою
створює дійсність, загострюючи та драматизуючи протиріччя.
Накопичення очужуючих елементів передбачають і вистави японського театру Кабукі, що виник у
XVII сторіччі. Один із таких елементів – музичний супровід. Музика з її драматичними
можливостями була невід'ємною частиною твору. Музика не лише спрямовувала всю виставу, але
своїм ритмом регулювала темп мовлення й рухів. Фактично це був не просто супровід п'єси, а
швидше її музичний виклад. З подібною метою використовував зонги у своїх п'єсах і Б. Брехт. Він
писав, що введення музики в драму спричинило зрушення в традиційних формах: драма стала менш
важкою, ніби більш елегантною, театральні вистави наблизились до естрадних номерів. Іноді
музичний супровід переважає за важливістю саму дію, наприклад у "Трикопійчаній опері" Поллі
Пічум співає баладу про піратку Дженні, і ця пісня розкриває абсолютно нові якості головного
персонажа.
Такі основні параметри "східного" ефекту очуження, в основі яких – "формула генетичної та
семантико-топологічної близькості, але водночас і певної відмінності, специфічності й самобутності
творчого обличчя кожного театру" [4:206]. Підсумовуючи висловлене, можна виділити основну рису
східного ефекту очуження − це зображення незвичайного звичайним, упізнаваним, що й становить
головну відмінність цього художнього явища від європейської драми. Ефект очуження
характеризуються в драмі Сходу парадоксальним поєднанням: з одного боку, це взаємопов’язаність
окремих складових, з іншого – їх незалежність, вільний розвиток.
Що стосується європейської традиції, то вона йде шляхом зображення "життєвих явищ і людських
типів не в їх буденному вигляді, а даючи їх з нового, несподіваного боку" [5:289]. При цьому художні
невідповідності, закладені в самій природі драми Сходу та європейської драми, прагнуть зчеплення, і
немає нічого дивного в тому, що це досягається різними шляхами. Важливо те, що тут ідеться не про
протиріччя, протиставлення, а про взаємодію різних сторін по суті одного явища, при якому межі й
рамки розхитуються й руйнуються шляхом змішування стилів.
Очужуючі елементи знаходимо в давньогрецькій комедії та трагедії. Наприклад, комедії
Арістофана, видатного представника афінської комедії V ст. до н.е. були побудовані на поєднанні
мовленнєвих епізодів, побутових, фарсових сценок з піснями хору, який водночас був і активним
учасником дії. Ефект очуження в давньогрецькій комедії дозволяє побачити особливі шляхи
перевтілення явищ дійсності – вирвані зі сфери звичного, вони мали величезну притягальну силу.
Європейську традицію очуження продовжує середньовічний французький фарс, тут дійові особи
п’єс – це не індивідуальні характери, а готові типові маски, шаблони. Розвитку ефекту очуження
сприяв також такий жанр середньовічного театру, як мораліте, в якому дійові особи – це алегоричні
фігури моральних якостей людини. Ефект очуження в мораліте був безпосередньо пов’язаний з рухом
драматичного життя в подоланні повсякденності.
Елементи ефекту очуження виявляються і в італійській комедії дель арте. Тут ефект очуження –
приклад філософії "зупиненої миттєвості". Характерною рисою комедії дель арте є використання
акторських масок, що становлять собою сатирично узагальнені характери. Типовим для комедії дель
арте було відсутність в ній твердого авторського тексту, панування вільної авторської імпровізації.
Дуже подібними до комедії дель арте були комедії "плаща й шпаги" іспанського драматурга Лопе де
Веги. Його характери – це типи, що тільки злегка варіюються, наближаючись до того, що називається
театральним "амплуа". Твори Лопе де Веги як зразок драматичного мистецтва іспанського
Відродження поєднали особливу ідею особистості, знаходження себе в "зупиненій миттєвості".
Варто підкреслити одну з найважливіших властивостей Ренесансу – розімкненість його
художнього простору, в якому індивідуум має необмежені можливості бачення в конкретних образах
ширших символів і соціальних проекцій. Наприклад, творчість Шекспіра розкриває сутність
людських характерів, причини й наслідки людських вчинків, надаючи глядачам або читачам
можливість самим зробити висновки. Роль драматургії Шекспіра в історії ефекту очуження полягає у
відкритті "особливого погляду на світ", коли світ постає незавершеним і відкритим.
Однією з характерних рис європейської традиції очуження є відстороненність автора від предмета.
Таким чином творив Мол’єр. Він зображує характер людини не як багатогранний феномен, а лише як
одну типову рису, підпорядковуючи їй всю сценічну дію. Наприклад, у п’єсі "Скупий" головним
персонажем є Гарпагон, основною рисою якого є скупість, і ця риса домінує впродовж усієї дії, при
цьому вона (дія) від цього не стає нудною. У Б. Брехта також можна знайти схожий прийом –
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акцентування певної риси характеру персонажів (що цікаво, це може бути не лише одна риса, їх може
бути декілька, але вони все одно залишаються "стрижневими"), наприклад, класичний образ матінки
Кураж – то вона постає перед глядачем доброю, то суворою.
Як вже зазначалось, на Б. Брехта досить сильно вплинув його співвітчизник Шіллер. Б. Брехт
використовував прийоми з стилістичного арсеналу Шіллера. У "Розбійниках" Шіллера очуження
лежить в основі всієї драматичної структури й виражається в принципі антитези, протиставлення
двох, як правило, діаметрально протилежних властивостей. Це стосується як основних, так і
другорядних персонажів, їх мови і под. (наприклад, протиставлення двох братів – одного зовні
добропорядного, але всередині лицемірного, іншого легковажного, але чесного, протиставлення
католицького та протестанського священників, протиставлення грубої мови розбійників та
сентиментальних монологів їх ватажка). Цей прийом часто зустрічається у творах Б. Брехта –
наприклад, протиставлення дітей матінки Кураж.
Отже, можна зробити наступний висновок – основними характерними рисами ефекту очуження в
європейській системі мистецтва є умовність, свідома невідповідність зображуваного дійсності,
розкриття предметів, явищ, характерів у несподіваний, незвичний спосіб, узагальнені характери та
персонажі.
Аналізуючи ефект очуження в досить широкому контексті східної та європейської драми, варто
зауважити – при видимих та явних відмінностях глибинні зв’язки набагато міцніші й важливіші в
осмисленні невід'ємної риси мистецтва, якою є ефект очуження. У художніх світах Сходу та Європи
майже все різне – обставини місця, часу, спосіб дії, але важливо те, що в обох світах ефект очуження
набуває особливої ясності в пошуках нових підходів до зображення реальності. Спільною рисою є
саме очуженність зображення від зображуваного й автентичність такого зображення, що дає глядачеві
можливість впізнавати в цих зашифрованих, але й водночас буденних образах реальні елементи
власного повсякденного життя; відсторонення автора, що має на меті включеність глядача в проблеми
творів. Це і є місцем перетину драматургічних систем Заходу і Сходу. Можна констатувати, що
існував взаємообмін художніми засобами та цінностями. Європейські художники використовували
стильові засоби східної драми, наприклад, зображувальну стихію. Акцентування на очужуючих
елементах розширює можливості зближення двох різних художніх систем, зберігаючи при цьому
специфічні риси.
Заслугою Б. Брехта є те, що він уперше зробив детальний аналіз еволюції ефетку очуження і дав
теоретико-літературне обґрунтування цього феномену. У теорії ефекту очуження зійшлися
дослідження художніх принципів і засобів цілісної картини світу. Брехт багато експериментував з
тими результатами, які він отримав аналізуючи історію ефекту очуження, але аналіз не був для нього
остаточною метою, скоріше за все аналіз був лише засобом. А остаточною метою Брехта був
гармонійний синтез тих ідей, які він отримав аналізуючи ефект очуження, його прояви як і в
європейській традиції, так і в традиції драматургії Сходу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.

В. Клюев. Бертольд Брехт – новатор театра. – Москва: Искусство, 1961. – С. 41.
Бертольт Брехт Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. – Москва: Искусство, 1965.
Brecht Bertold Shriften. Bd. V. – Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1973. – 585 S.
Взаимосвязь литератур Востока и Запада / Отв. ред. Брагинский И.С. – Москва: Издательство восточной
литературы, 1961. – 249 с.
Шкловский В.Б. повести о прозе. Размышления и разборы. – Москва: Художественная література, 1966. – Т.
1. – 335 с.

Матеріал надійшов до редакції 07.09. 2006 р.
Прищепа А.В. Интертекстуальность теории очуждения Бертольда Брехта.
Статья рассматривает процесс эволюции эффекта отчуждения и его проявлений в традициях
систем искусств Запада и Востока, а также каким образом эти проявления отобразились в теории
отчуждения Бертольда Брехта. Статья также рассматривает, чем концепции эффекта
очуждения Востока и Запада похожи и чем они отличаются, процессы взаимообмена
художественными методами.
Prischepa O. V. Intertextuality of the Bertold Brecht theory of "V-effekt".
The article deals with the evolution of "V-effekt" and the ways of its manifestation in traditions of European
and Oriental art and also its reflection in the theory of "V-effekt" of Bertold Brecht. The article also deals
with the similarities and differences of "V-effekt" that are found in Oriental and European art systems,
process of mutual exchange of stylistic methods and devices.
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НАЗВИ РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ У ЛІТОПИСІ САМОВИДЦЯ
У статті розглянуто назви релігійних свят як один із засобів вираження часового простору в
літописному жанрі. Відзначено, що в усіх наведених ілюстраціях георотоніми виконують насамперед
головну функцію – номінативну, називати свято, приурочене певній релігійній особі.
Часові відношення, що виникають між різнорівневими одиницями в межах певного тексту,
передають співвідношення описуваного в пам’ятці до моменту мовлення або читання. Лексика на
позначення часових понять в українській мові, способи їх вираження, системні відношення в цій
групі лексики були вже об’єктом спеціальних досліджень [1; 2]. Лексемам на позначення часу в
літописі Самовидця присвятила наукову розвідку І. Жогіна [3], однак дослідниця зупинилася тільки
на основних одиницях (рокъ, лhто, тиждень, недhля та ін.), які в літописі функціонують самостійно
або входять до складу хронологічних формул. У нашій статті розглянемо побутування назв релігійних
свят у цій же пам’ятці, які об'єктом спеціального вивчення ще не були. У цьому й полягає
актуальність нашої студії.
Досліджуючи особливості літописного часу на матеріалі "Исторіи русовъ", Я.О. Мишанич вказує,
що, по-перше, літопис характеризується цілісністю при зображенні якої-небудь події; по-друге,
розповідь має чітку хронологічну послідовність, одну сюжетну лінію, відступити від якої обмежений
рамками жанру автор не мав права; по-третє, час у пам’ятці конкретний і замкнутий, оскільки він
збігається з подіями, про які йдеться в літописі [4: 184-185]. Висловлену думку в літописі Самовидця
повністю реалізують власне часові лексеми та хронологічні формули, до складу яких входить і
нумерологічний компонент. Проте час у пам’ятці передають і прийменниково-іменникові сполуки,
компонентом яких є геортонім. Поняття дати, як зазначає О.І. Бондар, передбачає абсолютну
(астрономічну) хронологію: це точка чи відрізок на часовій осі, в якому відбувається дія чи маємо
якийсь факт, синхронізований з наявною в даному суспільстві системою відліку [1: 150]. Конструкції,
до складу яких входять назви релігійних свят, вказують на точний час. Ці звороти належать до
синтаксичних засобів вираження функціонально-семантичного поля датування, а саме – власне
датування, переддатування й післядатування [1: 153-154].
Геортоніми, засвідчені в літописі, поділяємо на дві групи:
1) постійні, тобто релігійні свята, які церква відзначає в один і той самий час, напр.: О
Рождествh Христовомъ присилаетъ король его милость пословъ своихъ великихъ, то есть князя
Четвертенского и пана воеводу киевъского Адама Киселя з иншими пановъ благочестивыхъ [5: 17]; И
такъ того року жадной войни з короннимъ войскомъ не имhлъ, але повернувши о Покровh з Волохъ, з
упокоемъ сидhли в домахъ [5: 24]; Итакъ войска розишлися по той згодh, такъ коронніе, литовскіе,
яко тежъ и козацкіе, по домахъ, по Успеніи Пресвятой Богородицы [5: 28]; И такъ тіе тhла
побитихъ зоставали в томъ колодязh в водh ажъ до Воздвиженія Честного Креста [5: 33]. Ця
група в досліджуваній пам’ятці є найбільшою і відзначається уживаністю;
2) непостійні, які церква кожного року відзначає в різні дні. У другій групі виокремлюємо:
а) підгрупу назв релігійних свят: Которое то забойтво сталося о святой Тройцh на томъ
тижню [5: 33]; И заразъ по Воскресеніи Христовомъ на веснh вишло солтановъ три на посилокъ
Дорошенковh в поля [5: 122];
б) підгрупу постів, що фіксують уже визначені на часовій осі періоди з притаманними їм діями та
подіями, та свят, що передують посту, напр.: И такъ коммисари полскіе, стоячи в Мhнску, уводили
ажъ до петрова посту [5: 62]; Тоей же осени о пущеннh филипова посту присланій былъ от его
царского величества дякъ Бачмаковъ [5: 79]; Которая рада зараз на початку того року была зимою
великихъ мясницъ [5: 104]; Зимою на усеедной орда вишла [5: 140]; Зараз противко весни, у великий
постъ, притягли войска великіе з Москви з бояриномъ Василіемъ Василіевичомъ Галhциномъ [5: 175];
О масляницh, вийшовши, орди великіе шкоди починили по селахъ коло Переясловля [5: 183]. Назви
постів побудовані за схемою "прикметник + іменник", хоч засвідчено і зворотний порядок
компонентів словосполучення: Итакъ зложили часъ радh юня 17, заразъ уступивши в постъ
петровъ [5: 74]; и заразъ тоей же зими в постъ великій зобралъ усhхъ полковниковъ и козаковъ
чолнhйшихъ на ряду в Переясловлh [5: 121]; А вступивши в постъ великий, знову до Воронежа
пойшолъ [5: 197]. Літопис Самовидця засвідчує функціонування в живому мовленні як назв постів,
так і їх частин, напр.: Того жъ лhта рада на Кодачку была у петровицю [5: 62] (так у народі
називають петрівський піст тому, що його кінцева межа завжди визначена – 12 липня, день святих
рівноапостольних Петра і Павла); Того жъ року у спасовъ постъ гетманъ Бруховецкій, зобравши
всhхъ полковниковъ до Глухова и учинивши наказнимъ полковника переясловского, самъ з
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полковниками и инною старшиною пошолъ на Москву з поклономъ царскому величеству [5: 89] (за
церковним календарем цей піст називається Успенським, а назву спасів, спасівка отримав тому, що
його межі регламентовані першим і третім Спасом); Тоей же зhми о середопостю старшина
заднhпрская, з писаремъ войска заднhпрского, Карпомъ Мокрhевичомъ змовившися, менуючи, же
постерегли змhну гетмана заднhпрянского Демка Игнатенка Многогрhшного [5: 113]. Назва
середопістя зумовлена місцем цієї седмиці в ієрархічній структурі великого посту: із середи
переломного (четвертого) тижня починається друга половина посту.
Аналізований матеріал свідчить, що назви релігійних свят уживаються з прийменниками на, въ/у,
о, по, послh, до, перед, коло, напр.: осадили тое войско под Збаражемъ на святыхъ апостолъ
Петра и Павла [5: 21]; И такъ в самій день Рождества Христова [5: 42]; зробивши катафалкъ у
Рождества Христова [5: 44]; ханъ уступилъ по Богоявленію от Нhжина посполу с Хмелницкимъ [5:
64]; Вступаючи в осень о святомъ Семеонh того лhта [5: 79]; Аже юже послh святой Покрови
вишла орда кримская [5: 106]; росказалъ былъ ордh купитися ку Мошнамъ перед Рождествомъ
Христовимъ [5: 107]; Зима барзо великая била … и тривала снhгами и морозами великими близко до
святого Гегоргія [5: 133]; А напотомъ знову тоей же зими, коло всеедной, вишло кримской орди
солтановъ чотири [5: 147]. Прийменникові конструкції вступають у синонімічні відношення,
передаючи фазу власне датування (на / въ / у), переддатування (до / перед / коло), післядатування (по
/ послh). Конструкції з прийменником о вступають у синонімічні відношення зі сполуками на
позначення всіх трьох фаз датування, оскільки семантично передають не точну, а приблизну дату. Як
відзначає З.І. Іваненко, характерною особливістю цих словосполучень у мові українських пам’яток
ХІV–ХVІІ ст. є те, що їх прийменник поєднується лише зі строго обмеженим у лексичному
відношенні колом імен, а саме: з іменниками, що становлять собою назви релігійних свят та частин
доби [6: 10]. У сучасній українській мові словосполучення з прийменником о та назвою релігійного
свята вийшли з ужитку [7: 109].
У багатьох випадках назви релігійних свят конкретизують нумерологічний компонент або ж себе
за допомогою інших геортонімів, створюючи таким чином темпоральну градаційну конструкцію,
тобто виступають часовими поширювачами, що уточнюють загальний темпоральний зміст усього
речення, напр.: Того ж року 1658, заразъ по Воскресеніи Христовомъ, на святого Георгія, з Криму
вышолъ Карамбей з ордами в сороку тисячей под Чигринъ [5: 53]; Иванъ Мазепа вийшолъ шостой
неделh в постъ великий перед Воскресеніемъ Христовимъ [5: 176].
Будь-який факт дійсності гіпотетично повинен мати певні просторово-часові межі. У реченні
функцію таких часових меж виконують різні компоненти, зокрема й детермінанти на позначення
часу. Створюючи часове тло всього речення, назви релігійних свят стають своєрідною експозицією до
нього, з якої читач розпочинає сприймання інформації. Темпоральні детермінанти виконують роль
особливих членів речення і виокремлюються на основі синтаксичних відношень, що виникають у
структурі речення. Геортоніми як специфічні за своєю семантикою мовні одиниці, виступаючи в ролі
детермінантів, реалізують часовий аспект своєї семантики, а тому майже нічим не відрізняються від
одиниць на позначення календарного відліку часу, напр.: бояринъ Трубецкій з великими войсками, …
от проводной неделh ажъ до святого Петра держалъ в облеженю недель з дванадцять [5: 56]; Того
жъ року синъ гетманский Семионъ померлъ, юня 7, на Сошествіе святого Духа [5: 163]; На початку
того року, по Богоявленіи, тотъ метрополитъ Четвертенский, приехавши з Москви, поехалъ з
Батурина до святои Софии до Киева [5: 163].
В усіх наведених прикладах геортоніми виконують насамперед свою головну функцію –
номінативну, називаючи свято, приурочене певній релігійній особі, події чи дії, одночасно слугуючи
засобом створення темпорального тла пам’ятки, тобто співвідносячись із точною (а в деяких
конструкціях – приблизною) датою. Як уже зазначалося, в літописі засвідчено різні способи
відтворення часу – від одно- до кількалексемної. У цій системі назви релігійних свят за своєю
семантикою перебувають у центрі, однак за кількісним параметром, спричиненим вимогами жанру, їх
швидше відносимо до периферійної зони. Адже на кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. в Україні починає
формуватися якісно нова історіографія, вибудована на науковій основі з точним датуванням, а назви
релігійних свят значною мірою передають народне сприймання часу.
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Товстенко Л.И. Названия религиозных праздников в летописи Самовидца.
В статье рассматриваются названия религиозных праздников как одно из средств выражения
временного пространства в летописном жанре. Отмечено, что во всех показанных иллюстрациях
георотонимы выполняют в первую очередь главную функцию – назывательную, называть праздник,
приуроченный определенной религиозной личности.
Tovstenko L.I. Names of religious holidays in Samovydets’s annals.
Names of religious holidays as one of time space expression means in an annalistic genre are considered in
article. It is noted that in all shown illustrations of georotonims’ implement a main function above all
things – naming, to name a holiday, timed to a certain religious personality

221

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 31. Філологічні науки

УДК 811.161.2(09)
І.Б. Уланчук,

аспірант
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЧИНУ АКТІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
(НА МАТЕРІАЛІ ПИРЯТИНСЬКИХ МІСЬКИХ КНИГ)
У статті розглянуто особливості структурних компонентів початкового протоколу актів купівліпродажу в українській мові кінця ХVІІ – другої третини ХVІІІ ст. На численних прикладах
проілюстровано специфічні ознаки власне пирятинських актів, а також виявлено спільні риси,
характерні для тогочасного діловодства взагалі.
Дослідження українських писемних пам’яток ХІV–ХVІІІ ст. є досить актуальним у сучасному
вітчизняному мовознавстві, оскільки дозволяє простежити становлення фонетичної системи та
граматичної будови української мови. Ділові пам’ятки цього періоду також містять багатий
ілюстративний матеріал для побудови чіткої схеми розвитку української мови. Нашу увагу
привернули акти купівлі-продажу, які, як і інші пам’ятки, мають свої специфічні особливості. Якщо
фонетика та граматика українських ділових пам’яток ХІV-ХVІІ ст. досліджувалися активно, то
особливостям структури цих текстів приділено набагато менше уваги. Так, в українському
мовознавстві структурним особливостям ділових документів ХІV–ХV ст. присвятили свої розвідки
У.Я. Єдлінська [1], М.М. Пещак [2]; принагідно згадував про традиційні формули в основних
структурних частинах грамот ХІV-ХVІ ст. М.А. Жовтобрюх [3]. Докладно аналізує формальнозмістові параметри формулярів українських духівниць кінця ХVІІ – ХVІІІ ст. Н.І. Білан [4]. Невелика
кількість спеціальних студій визначила актуальність нашої статті, завданням якої є аналіз
початкового протоколу Пирятинських актів купівлі-продажу кінця ХVІІ – другої третини ХVІІІ ст.
Ділові документи мають свої багатовікові традиції побудови – характерні тільки для них елементи
початкового та кінцевого протоколів, традиційні тільки для цих елементів формули тощо. Зміни,
якщо й трапляються, найчастіше спричинені суб’єктивними особливостями: рівнем грамотності
писаря; діалектними особливостями; суспільним становищем особи, яка щось придбала чи продала
(від цього певною мірою залежав вибір антропонімійної формули для її ідентифікації).
Початковий протокол – це структурний компонент ділових документів (у нашому випадку – актів
купівлі-продажу), де зазначено дату написання (інколи вона переміщена в кінець документа);
міститься вказівка на осіб, які входять до органів міського самоврядування, та особу, яка здійснює
власне операцію купівлі-продажу; правочинність волевиявлення особи, яка звертається до міського
уряду засвідчити здійснення операції. Саме ці особливості актів купівлі-продажу були запозичені й
іншими пам’ятками. Як зазначає Н.І. Білан, заповіти ХVІІ–ХVІІІ ст. ще зберігають тісний зв’язок зі
спорідненими паперами на власність, зокрема актами купівлі-продажу. Саме звідти, на думку
дослідниці, були перенесені формули датування вступного протоколу і фрагмент кліше, що засвідчує
автора на уряді, підтверджує правочинність волевиявлення та достовірність документа [4: 64].
Зазначимо, що більшість аналізованих актів купівлі-продажу не мають власне назви документа.
Тільки деякі тексти засвідчують, що досліджувані пам’ятки називалися записами, уписами, куплями.
Першим компонентом початкового протоколу визначаємо хронологічну формулу. Ця формула не
видається поширеною, для неї характерний зворотний порядок компонентів. Зазначимо, що писарі
датування передають як вербально, так частково і за допомогою цифр, напр.: Року тысяча
шестьсотъ восемдесятъ третяго мhсяца іюня 21 дня [5: 5]; Року тысяча шестьсот восемдесят
третьяго іюня двадцать второго дня [5: 6]; Року 1683 мhсяца декаврия 14 дня [5: 16]; Року 1684
мhсяца февраля 22 дня [5: 18]; Року 1693 мhсяца февраля 6 дня [5: 92]; Року тисяча сhм сот
двадцать второго, мhсяца яннуарія шестого надцять дне [5: 323]. Пирятинські міські акти
засвідчують і пропуск цієї формули; такими є документи під № 11, 22, 23, 32 та ін. Один раз формула
датування засвідчена в назві: Занесенне запису до книг мhских о проданню млина, на греблh новой
стоячого, од Данила Криворученка Ивану Семенютh, обывателеви Прилуцкому, уписано року 1694
декаврия 21 [5: 100].
Деякі формули датування містять традиційний для давніх літописних текстів елемент – початок
від народження Ісуса Христа, напр.: Року Божого 1691 мhсяца ноеврия дня 14 [5: 78]; Року Божого
тисяча шестьсоть деветьдесеть третего мhсяца іюня, дня 30 [5: 94]; Року од нароження Сина
Божого тисяча шестьсот девятьдесять четвертого мhсяца мая 25 дня [5: 96]; Року Божого 1695
мhсяца декаврия 18 дня [5: 107]. Проте таких випадків зафіксовано мало.
Для українських грамот ХІV-ХV ст., як зазначає У.Я. Єдлінська [1: 82-83], одним із характерних
елементів початкового протоколу було сакраментальне звернення до Святої Трійці або Бога, хоч, як
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підкреслює дослідниця, жодних закономірностей у його вживанні – чи то дарча грамота, чи грамота
купівлі-продажу, чи вкладна грамота та ін. – не було. На ХVІІ ст. таке звернення стало традиційним
елементом заповітів [4: 57-64].
Наступним елементом початкового протоколу є вказівка на осіб, які були присутніми при
здійсненні запису до міських книг. Писар перераховує членів міського самоврядування, часто
зазначаючи їхні посади, напр.: Передо мною Леонътиемъ Свhчкою, асауломъ полковимъ Лубенскимъ,
Мыкитою Буримъ, сотникомъ Ператинскимъ, Кузмою Кривицкимъ, атаманомъ городовимъ,
Семеномъ Ковелскимъ, войтомъ, Гавриломъ Кириловичемъ, бурмистромъ [5: 5]; Передо мною
Андреемъ Гладким, атаманом городовим ператинским, Гаврилом Кириловичем и Илком Андрhенком,
бурмистрами [5: 20]; Передо мною Власом Семашком, сотником ператинским, Андреем Гладким,
атаманом городовим, Стефаном Левченком, войтом, Марком Стефановичем и Стецком
Ивановичем, бурмистри [5: 32].
Акти купівлі-продажу відбивають і суспільно-історичні процеси. Так, підписання Переяславської
угоди та інших урядових документів між Україною і Росією спричинило до переходу українського
козацького війська на службу до московського царя. Вже з кінця ХVІІ ст. ділові тексти засвідчують
особливу формулу найменування представників Запорізького козацтва, напр.: Передо мною
Леонътием Свhчкою, асаулом войска Их Царскаго Пресвhтлаго Величества Запорожского
полковим Лубенским, при бытности вряда ператинского Власа Семашка, сотника, Андрhя Гладкого,
атамана городового, Стефана Левченка, войта, и Марка Стефановича и Стефана Ивановича,
бурмистров [5: 32]; Их Царскаго Пресвhтлаго Величества Войска Запорозкого предо мною,
полковником Лубенским Леонътием Свhчкою, с притомностью полкових особ, Григория Таволги,
есаула, Власа Семашъка, хоружого, Леонътия Кичкаровского писара; з уряду Пhрятинского, Андрhя
Гладкого, сотника, Тимофhя Куриленка, атамана городового, и при многом товариству [5: 68].
Наведені приклади засвідчують, що при свідченні особи, яка здійснювала купівлю-продаж, було
багато людей. Аби їх не перераховувати всіх, писар уживав конструкції на зразок при многом
товариству, при много зацних и вhри годних людей.
Очевидно, велика кількість членів міського самоврядування, яких потрібно було перераховувати в
початковому протоколі, перешкоджала розумінню суті викладеного в документі, адже за всім цим
переліком губилася основна дійова особа. Логічним було називати особу, яка здійснювала купівлюпродаж, викласти суть справи, а вже потім зазначити, хто засвідчить правочинність здійснення
операції. Тому, на нашу думку, писарі починають уживати конструкції, які є контекстуальними
синонімами антропонімійно-апелятивним назвам. Спочатку, за традицією, ще спостерігаємо
перерахування членів міського самоврядування, згодом у початковому протоколі залишається тільки
конструкція "іменник + прикметник + відтопонімний прикметник", а антропонімійно-апелятивний
елемент переміщується в кінцевий протокол, напр.: На вряде нашом обополном Пирятинском,
перед Андреем Гладким, сотником, Тимофhем Куриленком, атаманом, Марком Стефановичем и
Самуйлом Гарасименком, бурмистри [5: 95]; Перед нас, вряд городовій Пирятинскій, нижей
подписавшійся [5: 309]; Пред нас, вряд городовій Пиратинскій, нижей подписанній [5: 312].
Третім елементом початкового протоколу є антропонімійна формула для ідентифікації особи
(часто поширена додатковим апелятивним коментарем-уточненням), яка здійснювала купівлюпродаж, напр.: Андрей Костогриз [5: 95]; Сеско Пулинец, обивател и козак з села Харкувец, повhту
Пирятинского [5: 96]; Васил Муха, жител Чорнуский [5: 103]; Степан Щючка, житель наш
Перятинскій [5: 305]; Василь Архем, козак и обивател наш Пирятинскій [5: 318].
Четвертим елементом початкового протоколу є підтвердження правочинності волевиявлення та
використанням різних форм дієслів мовлення, напр.: ставши очевисто ..., сознал явне, ясне и
доброволне, в тие слова мовячи [5: 95]; постановившися очевисто ..., сознал явне, ясне и доброволне, в
тие слова мовячи [5: 96]; ставши очевисто ..., сознал явне, ясне и доброволне, в тие слова мовячи [5:
103]; пришедши ..., чинил свою доброволную оповhдь, явне и ясне повhдаю в тие слова [5: 305];
ставши ..., объявил свою доброволную оповhдь, оповhдаючи в таковій способ [5: 318].
Отже, аналіз початкового протоколу Пирятинських актів купівлі-продажу кінця ХVІІ – другої
третини ХVІІІ ст. засвідчив, що цей структурний компонент складався з: 1) формули датування;
2) антропонімійно-апелятивної конструкції для ідентифікації представників міського уряду;
3) антропонімійно-апелятивної формули ідентифікації особи, яка здійснює купівлю-продаж;
4) формули підтвердження правочинності волевиявлення особи, яка здійснює купівлю-продаж. Зміни,
що відбулися в структурі початкового протоколу, стосуються другого елемента, який перемістився в
кінцевий протокол.
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Уланчук И.Б. Особенности начального протокола актов купли-продажи
(на материале Пирятинских городских книг).
В статье рассматриваются особенности структурных компонентов начального протокола актов
купли-продажи в украинском языке конца ХVII – второй трети ХVIII вв. На многочисленных
примерах проиллюстрированы специфические признаки собственно Пирятинских актов, а также
обнаружены общие черты, характерные для тогдашнего делопроизводства вообще.
Ulanchuk I.B. Features of the initial report of sale and purchase certificates
(on material of Piryatyn’s city books).
Features of structural components of sale and purchase certificates’ initial report in the Ukrainian language
of the end of the 17th – second third of the 18th centuries are considered in the article. On numerous examples
specific signs of actually Piryatyn’s acts are illustrated, and also exposed common lines, which were typical
for office work of that time.
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ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕМАТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО
КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ
У статті розглянуто динамічний аспект тематичної організації медичного професійного
конфліктного дискурсу: проаналізовано типи тематичних сценаріїв (монотематичні та
політематичні), за допомогою яких організовано інтеракційний план досліджуваного дискурсу;
встановлено організуючу роль теми.
Актуальність дослідження дискурсивних феноменів спрямовує увагу дослідників на вивчення
різних типів й різновидів дискурсу. У фокусі нашої уваги – професійне конфліктне спілкування
англомовних медиків, що за національно-мовним критерієм належить до масиву англомовних
дискурсів, за формою – до масиву діалогічних; за сферою комунікації – до професійних дискурсів і до
медичного дискурсу; за характером комунікації – до конфліктного [1: 261].
Конституентом, що володіє здатністю дискурсотворення в медичному професійному
конфліктному дискурсі (МПКД), виступає тема, об'єктивуючи в мовленні сферу комунікації й
забезпечуючи єдність тематичного репертуару вербального плану дискурсу.
Автори одностайно відзначають важливість теми як ознаки тексту й відсутність її
загальновизнаної дефініції [2: 217; 3: 18-19; 4: 141]. Думки авторів щодо теми тексту / дискурсу й
засадні положення дискурсології надають можливість визначення цього поняття. Тему дискурсу в
нашому дослідженні трактуємо як мовно-ментальний конструкт, що об'єктивує фрагмент базового
концепту дискурсу й організує усі дискурсивні виміри. [5]. Специфіку МПКД вбачаємо в його
тематичному дуалізмі – наявності двох макротем: "Лікування хворого", "Робота лікарні". У
попередніх публікаціях було розглянуто організуючу роль теми в конструюванні семантичного й
змістовного простору МПКД [1; 6].
Метою цієї статті є вивчення динамічного аспекту тематичної організації МПКД.
Тема дискурсу, згідно з нашою концепцією, має складну структуру: мікротеми ієрархічно
підпорядковані макротемі [5]; інвентаризація мікротем МПКД свідчить, що макротемі "Лікування
хворого" підпорядковані такі мікротеми: tлх1 – часові параметри лікування, tлх2 – призначення
лікування, tлх3 – симптоми та діагностика, tлх4 – встановлення діагнозу та tлх5 – виконання маніпуляцій.
Макротемі "Робота лікарні" підпорядковані: tрл1 – графік роботи/дотримання графіку роботи, tрл2 –
динаміка професійно-посадових характеристик, tрл3 –виконання професійних обов'язків / перевищення
повноважень, tрл4 – дотримання професійних цінностей та tрл5 – фінансово-господарчі нормативи
професійної діяльності.
Розгортання теми (тематична прогресія в термінах лінгвістики тексту) – у дискурсивній парадигмі
подано когнітивним образом ситуації взаємодії у динаміці, де "інформація, що бере участь у
мовленні, має соціокультурний характер" [4: 158]. Когнітивну модель образу ситуації взаємодії автор
називає "процедурним сценарієм взаємодії", підкреслюючи різницю декларативного знання й
процедурального знання як такого, що реалізується в реальному спілкуванні [4: 158]. Той факт, що
автор пов'язує декларативне знання із образом предметно-референтної ситуації, зміст якої, згідно з
нашою позицією, співвіднесений із конкретною мікротемою [6], дає нам підстави розглядати
процедуральне знання як таке, що є основою комбінаторики мікротем.
Важливим при цьому є такі моменти:
- спільне знання учасників МПКД має соціокультурний характер і охоплює, з-поміж іншого,
знання про можливі варіанти перебігу розмови, зокрема, послідовність мікротем;
- ситуація взаємодії передбачає розгляд зміни мікротем із інтеракційними характеристиками.
Викладене дає підстави розглядати тематичні прогресії в МПКД як сценарії, де когнітивний план
поданий знанням учасників про правила організації комунікативних практик; соціокультурна і
мікросоціальна врегульованість таких правил відбиває характер цих знань; динаміка теми у
мовленнєвих діях учасників засвідчує інтерактивність на ментальному й мовленнєвому рівнях.
Розгляд тематичних сценаріїв у МПКД, таким чином, демонструє способи застосування типових
моделей розвитку діалогу, що спрямовує нашу увагу на (1) виділення типів тематичних сценаріїв в
МПКД; (2) з'ясування інтеракційних особливостей тематичних сценаріїв у МПКД.
Спираючись на попередньо наведені думки щодо динаміки теми в тексті / дискурсі, підкреслимо
той факт, що тематичний репертуар МПКД є конситуативним [7] або лабільним [8]: теми задані
умовами комунікації, ситуацією, що відповідає основному критерію МПКД – сфері комунікації.
Приймаючи типологію розвитку конситуативної тематики (конфліктна/неконфліктна зміна теми) [7],
зробимо два уточнення:
© Кудоярова О.В., 2007
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- термін "конфлікт" не використовуємо, бо тематична й інтенціональна неузгодженість
мовленнєвих дій учасників спілкування не спричиняє (не обов'язково спричиняє) порушення
гармонії їхніх стосунків (див. детальніше [9]) тому використовуємо термін "кооперативна
/некооперативна зміна теми"; під кооперативною зміною теми розуміємо когерентний тематичний
розвиток, під некооперативною зміною – некогерентне уведення нової теми;
- термін "політематичний діалог" використовуємо по відношенню до мікротем МПКД:
розвиток однієї мікротеми у межах мовленнєвого обміну вважаємо монотематичним сценарієм;
наявність більш ніж однієї мікротеми у межах мовленнєвого обміну розглядаємо як політематичний
сценарій, також враховуємо підпорядкованість кожної конкретної мікротеми одній з макротем.
Аналіз фактичного матеріалу дає підстави виділити в МПКД такі типи сценаріїв:
· монотематичні;
У цих сценаріях комуніканти розвивають одну мікротему в одному або більш МО, причому,
природно, це означає й розвиток однієї з макротем. Так, наприклад, учасники сперечаються щодо
здійснення медичних маніпуляцій: макротема "Лікування хворого", тематичний сценарій:
tлх5 → tлх5 (здійснення медичних маніпуляцій → здійснення медичних маніпуляцій):
DEB: John, you put a patient into anaphylactic shock by giving her bacterium when she told you that she
was allergic to it.
CARTER: And you almost killed somebody by leaving a guide wire in their chest.
Is this about mistakes? Who here hasn't made a mistake? [Turns to Mark] Hell I saved your ass this
afternoon [10].
tрл3 → tрл3 (виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень → виконання
професійних обов'язків / перевищення повноважень):
"What did you put in your records? "
"Nothing. I didn’t open a file on her. "
"That, " I said angrily, "could be bad. Why didn’t you? "
"Because she wasn’t becoming my patient. I knew I’d never see her again, so I didn’t open a file" [11:
75].
· політематичні;
Ці сценарії розвитку теми у МПКД, за даними нашого аналізу, охоплюють два підтипи:
(1) комуніканти розвивають одну макротему за варіювання мікротем; наприклад, макротема
"Лікування хворого", тематичні сценарії містять декілька мікротем:
tлх3→t лх4 (симптоми та діагностика → встановлення діагнозу):
Malucci: What the hell is going on?
Abby: My patient had a syncopal episode. Dropped her pressure.
Malucci: Why didn’t you call me? Maybe it’s a hemorrhagic ovarian cys. [12].
tлх5→t лх1 → t лх3 (виконання маніпуляцій → часові параметри лікування → симптоми та
діагностика):
Benton and Dr. Anspaugh are operating on Carter.
Benton: More lap pads. The kidney won't tamponade.
Anspaugh: You didn't have time to get a three-way or IVP?
Benton: His crit was falling, I didn't want to chance it [13].
tлх3→t лх1 (симптоми та діагностика → часові параметри лікування):
KOVAC: He has a pulseless leg.
BENTON: Yeah, but we've go five hours to re-vascualize.
KOVAC: I'm not going to waste time transporting him by ground [10].
Або мікротеми, які утворюють політематичні сценарії, підпорядковані макротемі "Робота лікарні":
tрл3 → tрл4 (виконання професійних обов'язків/перевищення повноважень → дотримання
професійних цінностей):
"How’s the job? "
"It’s not what I thought it was going to be. I suppose I was stupid – I’d had an idea I’d be helping people.
All we seem to do is make everything more difficult for them.
The medical staff are so devoted, all they think of is the patients. Then we come along with our “unit
controls" and “rate of throughput", and it’s their patients we’re talking about. I thought we’d work together,
but instead it seems to be “them" and “us" and outright sniping and warfare. It’s getting me down" [14: 36].
tрл3 → tрл1 ( виконання професійних обов'язків/перевищення повноважень → графік роботи/
дотримання графіку роботи):
"I put you in on that case, " Miss Lester went on, "because you can be very quick when you choose. Dr.
Reed is impatient and he won’t have a slow nurse, no matter how good she is otherwise. I’d hope that you –"
She hesitated, and then said quietly, "I’m sorry to have to tell you this, Miss Barton – but I find your work
disappointing. When you first came to the Amphitheatre I thought you were going to be one of my best
nurses. Instead, your work has been progressively worse. You’re almost thought here – and if there isn’t an
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immediate improvement I shall not be able to send in a good report of you. Can’t you keep your mind on
what you are doing? "
"I’ll try, " Sue managed to say.
"I hope you will – because your next case is a gall bladder with Dr. Carson. I’ll have to put you in on it
because we have a heavy list today, and the other nurses will be tied up. Dr. Carson is, if anything, worse
than Dr. Reed. I don’t want a repetition of this last performance. "
"Yes, Miss Lester" [15: 81].
tрл3→tрл2 ( виконання професійних обов'язків/перевищення повноважень → динаміка професійнопосадових характеристик):
"Russell, what the hell – " Sister Tina Newport came forward.
"Where is the charge nurse? "
"He’s off sick. He broke his leg playing rugby last Saturday. I’m keeping an eye on here as well as my
own ward" [14: 164].
(2) комуніканти розвивають обидві макротеми; відповідно сценарій складається з декількох
мікротем, підпорядкованих різним мікротемам.
Так, наприклад, сценарій наступного діалогу включає мікротеми, підпорядковані обом
мікротемам: спочатку комуніканти сперечаються щодо медичних маніпуляцій (макротема
"Лікування хворого"), потім – щодо обов'язків лікаря Бентона – його присутності в операційній, та
обов'язків Клео викликати його (макротема "Робота лікарні"):
tлх5 → tрл3 (здійснення медичних маніпуляцій → виконання професійних обов'язків/перевищення
повноважень):
Cleo is still performing a thoracotomy when Benton enters.
Benton: What the hell are you doing?
Cleo: Saving his life. Statinsky.
Benton: You cracked his chest?! He needed a laparotomy!
Cleo: You should have been here to do one.
Benton: You should have called me sooner. Gown! [13].
Або йдеться про графік роботи, дотримання професійних цінностей (макротема "Робота лікарні")
й неможливість здійснення медичних маніпуляцій (макротема "Лікування хворого"):
tрл1 → tрл4 → tрл1 → tлх5 (графік роботи/дотримання графіку роботи → дотримання професійних
цінностей → графік роботи/дотримання графіку роботи → здійснення медичних маніпуляцій):
"Listen, you little shithead, " snarled Thomas, reaching around Ballantine and grabbing a handful of
George’s shirt. "You’re making a mockery of our program with the cases you’re dredging up just to keep the
so-called teaching schedule full. "
"You’d better let go of my shirt, " warned George, his face suffered with color.
"Enough, " shouted Ballantine, pulling Thomas’s hand away.
"Our job is to save lives, " said George through gritted teeth, "not make judgments about who is more
worthy. That’s up to God to decide. "
"That’s just it, " said Thomas. "You’re so stupid you don’t even realize that you are making judgments
about who should live. The trouble is your judgment stinks. Every time you deny me OR space another
potentially healthy patient is ondemned to death" [16: 116].
(Джордж імплікатує, що скорочення часу його роботи позбавляє його можливості здійснювати
медичні маніпуляції; це в свою чергу, може спричинити смерть пацієнта).
У наступному прикладі Пейдж сповіщає, що медичні маніпуляції, здійснені доктором Кейном,
помилкові, й імплікатує, що нефахове виконання професійних обов'язків потребує покарання; на
заперечення Воллеса, друга Кейна, що помилковість здійснених маніпуляцій була ненавмисною,
Пейдж не погоджується й описує лікування, призначення якого є для пацієнта постійним, отже, у
сценарії поєднуються макротеми "Лікування хворого" і "Робота лікарні":
tлх5→ tрл3 → tлх2 (здійснення медичних маніпуляцій → виконання професійних
обов'язків/перевищення повноважень → призначення лікування):
Thirty minutes later, Paige was in Ben Wallace’s office.
"He took out a healthy kidney and left in a diseased one! " Paige’s voice was trembling. "‘The man
should be put in jail! "
Benjamin Wallace said soothingly, "Paige, I agree with you that it’s regrettable. But it certainly wasn’t
intentional. It was a mistake, and – "
"A mistake? That patient is going to have to live on dialysis for the rest of his life. Someone should pay
for that! " [17: 133].
Усі можливі конфігурації, утворені мікротемами в межах макродіалогу, можуть бути описані як
такі, що відповідають типам виділених сценаріїв, причому за кількісними показниками в МПКД
переважають політематичні сценарії, що ілюструє рис. 1.
При цьому зміна ролі в політематичних сценаріях когерентна: у респондивному мовленнєвому
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ході комунікант зазвичай підтримує введену мікротему, потім переходить до іншої; або ж одразу
здійснює зміну теми, але в обох випадках між мікротемами наявні каузативні зв'язки, що й забезпечує
зв'язність.
Монотематичні
34%

РЛ 20%
РЛ 16%
ЛХ 23%

ЛХ 18%
РЛ+ЛХ 23%

Політематичні
66%
Рис. 1. Кількісне співвідношення тематичних сценаріїв в медичному професійному конфліктному дискурсі

Викладене свідчить, що тема організує інтеракційний простір МПКД у вигляді комбінацій
виділених типів сценаріїв, за допомогою яких можна проаналізувати макродіалогічні одиниці.
Перспективою дослідження є аналіз взаємодії динамічного аспекту тематичної організації МПКД
із позамовними чинниками конфліктної ситуації.
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Кудоярова О.В. Динамический аспект тематической организации медицинского
профессионального конфликтного дискурса.
В статье проанализировано динамичный аспект тематической организации медицинского
профессионального конфликтного дискурса: проанализированы типы тематических сценариев
(монотематические и политематические), с помощью которых организуется интеракциональный
план исследуемого дискурса; определена организующая роль темы.
Kudoyarova O.V. Dynamic aspects of theme organization of medical professional conflict discourse.
The article focuses on the theme organization dynamic aspect in medical professional conflict discourse: the
types of scenarios are subjected to analysis; including monotopical and multitopical; these types serve the
basis of interactional plane organization in the discourse under study; the theme organization role is defined.
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ВПЛИВ ГІДРОХІНОНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВМІСТ
ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ НУТРЯНОГО МІШКА
UNIO CONUS (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE)
У статті висвітлено вплив гідрохінону у концентраціях, які відповідають 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК, на
вміст піровиноградної кислоти у гепатопанкреасі і гонадах U. conus за різної тривалості експозиції
тварин у токсичних розчинах (1, 7, 14 діб).
Загальновідомо, що скиди низки промислових підприємств (коксобензольні, хімічні, газові,
нафтові, фармацевтичні, деревообробні, текстильні, шкіряні та ін.) містять у великій кількості феноли
та їхні гомологи. Концентрація фенолів у стічних водах на момент їх скиду становить від десятих
долей грама до декількох грамів на 1 л. Зазвичай ці стоки надходять у природні водні басейни,
переважно у великі і малі річки, де, зрозуміло, розбавляються річковими водами. Але навіть на
значній відстані (15–30 км) від джерел фенольного забруднення концентрація цих токсикантів у
річкових водах може сягати сотих і десятих долей міліграма на 1 л [1], у той час як гранично
допустима концентрація (ГДК) фенолів становить 0,001 мг/л. Отже, проблема фенольного
забруднення акваторій внутрішньоконтинентальних прісних водойм, а особливо водотоків, на
сьогодні є актуальною.
З фенолів і їх похідних для гідробіонтів, у тому числі і для прісноводних молюсків, особливо
небезпечним є двохатомний фенол гідрохінон (═пара-диоксибензол – С6Н4(ОН)2) [2]. Він
відзначається комбінованою дією. При контакті зі шкірними покривами тіла молюсків проявляє себе
як отрута локальної дії, викликаючи залежно від концентрації або посилене слизоутворення, яке веде
до суцільного ослизнення їх м’якого тіла (за дії невисоких концентрацій), або до “припікання”
покривного епітелію (за високих концентрацій). Проникаючи ж перкутанно в організм молюсків,
гідрохінон проявляє нервово-паралітичну дію. В основі її лежать порушення низки біохімічних
процесів загального обміну їх речовин.
Показником порушень на біохімічному рівні можуть слугувати зміни рівня вмісту у тканинах і
органах піровиноградної кислоти (ПВК). Відома її вагома роль у клітинному метаболізмі всіх
організмів тваринного походження [3]. ПВК – однин із продуктів їх вуглеводного обміну. Отже,
рівень вмісту ПВК є надійним показником інтенсивності вуглеводного метаболізму.
Метою нашого дослідження було з’ясування особливостей впливу різних концентрацій
гідрохінону на вміст ПВК в органах вісцерального мішка перлівниці залежно від тривалості
експозиції тварин у токсичному середовищі.
Матеріалом дослідження слугували 80 екз. перлівниці борисфенової (Unio conus borysthenicus
Kobelt, 1879) 3–4-літнього віку, зібрані у квітні–жовтні 2004 р. у р. Тетерів (у міській смузі
Житомира). До лабораторних умов молюсків аклімували протягом 14 діб [4]. Їх утримували в
акваріумах (60 л) із дехлорованою відстоюванням (1 доба) водопровідною водою (рН 7,5–8,6; вміст
кисню – 8,5–9 мг О2/л; температура – 18–230С; освітлення природне). Оксигенація води досягалася
застосуванням компресорів МК–1. Тварин годували подрібненим сухим кормом для риб (дафнії), а
також розтертим жовтком круто зварених курячих яєць. Вік тварин визначали за кількістю темних
зимових дуг призупинення росту стулок їх черепашок [5]. Стать виявляли анатомуванням тварин. Із
розтятих перлівниць вилучали гепатопанкреас і гонади. Вміст у них ПВК визначали за Умбрайтом
[6]. Здійснено всього 240 біохімічних аналізів (кожний у триразовій повторюваності). Цифрові
результати експериментів оброблено методами варіаційної статистики за Б. Ф. Лакіним [7].
У токсикологічних дослідах для затравлювання середовища використано гідрохінон (ч.д.а.) у
концентраціях, які відповідають значенням 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК. Експозиція тварин у токсичному
середовищі становила 1, 7, 14 діб.
© Стадниченко А.П., Янович Л.М., 2007
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У нормі вміст ПВК становить (ммоль год/1г сирої маси тканини): у гепатопанкреасі – 0,036±0,004
(самки) і 0,031±0,005 (самці); у гонадах – 0,040±0,006 і 0,031±0,009 відповідно. Отже, за екологічно
комфортних умов у самок вміст ПВК у гомогенатах обох досліджених органів вищий, ніж у самців (у
гепатопанкреасі в 1,2, у гонадах в 1,3 рази). Це свідчить про те, що у самок рівень вуглеводного
обміну вищий, ніж у самців. Більші потреби у розщеплені вуглеводів, а відтак утворення більших
кількостей енергії зумовлені, напевне, тим, що на долю самок у період розмноження припадає
набагато більше функціональне навантаження порівняно із самцями. Адже у функцію їх входить не
тільки утворення статевих продуктів, як це має місце у самців, а й формування на зовнішніх півзябрах
кишень-марсупіїв, відкладання і виношування в них яєць, а пізніше – сформованих із них аберантних
личинок – глохідіїв. Усе це потребує додаткових витрат енергії, що і досягається підвищенням рівня
метаболізму у самок.
Відомо [8], що за сприятливих умов існування (тобто у нормі) дихання перлівницевих полягає у
аеробному розщеплені вуглеводів. А ПВК – проміжний продукт цього процесу, який далі піддається
декарбоксилюванню з утворенням ацетил – КоА, котрий окислюється до кінцевих продуктів процесу
аеробного розщеплення вуглеводів (глюкози) – вуглекислого газу і води з виділенням значної
кількості енергії, яка акумулюється у молекулах АТФ.
За концентрації гідрохінону у воді, яка відповідає 2 ГДК, у всіх піддослідних тварин (експозиція –
доба) відбувається піднесення рівня вмісту ПВК у гомогенатах обох досліджених органів. Одначе
рівень цього піднесення неоднаковий у самок і самців. У перших із них відхилення від контролю
становить 150 (гепатопанкреас) і 10% (гонада), у той час як у других – 245 і 27% відповідно.
Зростання рівня ПВК в органах перлівниць у відповідь на дію на них токсиканта – це неспецифічна
захисно-пристосувальна реакція цих тварин, скерована на збереження життєздатності у нових для них
екологічно дискомфортних умовах. Як відомо [9], викликаний отруєнням тварин патологічний процес
має фазний характер (байдужість, піднесення активності, депресія, сублетальна і летальна фази). За 2
ГДК гідрохінона у середовищі фаза байдужості випадає (прояв її слід очікувати за менших
концентрацій токсиканту), а патологічний процес одразу починається фазою підвищення активності.
Як бачимо (рис.1), останнє виражене набагато різкіше у самців, ніж у самок. Це є свідченням того, що
самки виявляють набагато більшу толерантність щодо дії на них токсиканта порівняно із самцями. А
це означає, що захисно-пристосувальні можливості у них до дії ушкоджуючих чинників вищі, ніж у
самців.
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Рис. 1. Вміст піровиноградної кислоти в органах U. сonus за дії 2 ГДК гідрохінону:
А – самці; Б – самки.
Збільшення експозиції від 2 до 7 діб супроводжується подальшим зростанням вмісту ПВК в обох
досліджуваних органах як у самок, так і у самців. Починаючи з сьомої доби і до завершення
експозиції (14-а доба), відбувається прогресуюче зменшення цього показника. Отже, до сьомої доби
триває фаза піднесення активності, що яскраво висвітлюється на графіках (рис. 1): сьома доба –
“злам“ кривої, а після цього відзначається її спад. Останнє свідчать про те, що, починаючи з сьомої
доби, в отруєних гідрохіноном тварин за концентрації 2 ГДК починається розвиток наступної фази
патологічного
процесу – фази пригнічення активності (депресії). Слід наголосити на тому, що
падіння рівня вмісту ПВК у самців відбувається більшою мірою, ніж у самок. Це є ще одним
підтвердженням того, що останні значно краще пристосовуються до забруднення середовища
гідрохіноном порівняно із самцями.
Збільшення концентрації гідрохінону у середовищі до рівня 5 ГДК і 10 ГДК спонукає зміни вмісту
ПВК у гепатопанкреасі і гонаді такого ж напрямку, як і ті, які виникають у перлівниць за дії на них
гідрохінону у концентрації 2 ГДК. Це добре видно з наведених графіків (рис. 2, 3) і не вимагає
словесних коментарів. Різниця полягає лише у значеннях ПВК, які відповідають тій чи іншій фазі
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процесу отруєння. Так, наприклад, із збільшенням концентрації гідрохінону у середовищі до 5–10
ГДК вміст ПВК в обох досліджуваних органах і у самців, і у самок прогресуюче знижується.
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Рис. 2. Вміст піровиноградної кислоти в органах U. сonus за дії 5 ГДК гідрохінону:
А – самці; Б – самки.
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Виникає питання: чи не є цей “злам” тим моментом, коли у відповідь на дію токсичного
середовища “спрацьовує” у молюсків біохімічний захисно-пристосувальний механізм [10-12], який
полягає у переході (частковому або повному) від аеробного до анаеробного розщеплення вуглеводів.
Зазвичай це відбувається за дефіциту кисню. А саме від цього потерпають перлівниці у розчинах
гідрохінону: через ушкодження шкірних покривів тіла у них “вимикається” шкірне дихання, за
рахунок якого у нормі ці тварини отримують біля 50% кисню [13] від загальної його кількості, яка
надходить в їх організм. Зниження до мінімуму усіх фізіологічних функцій дозволяє молюскам, які
перебувають у затруєному середовищі, незважаючи на меншу енергетичну ефективність давнішого у
філогенетичному плані анаеробіозу порівняно з аеробіозом зберігати життєздатність ще протягом
якогось часу.
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Рис. 3. Вміст піровиноградної кислоти в органах U. conus за дії 10 ГДК гідрохінону:
А – самці; Б – самки.
Подальшими дослідженнями бажано виявити, яким є співвідношення анаеробного і аеробного
розщеплення вуглеводів за кожної з концентрацій (2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК) гідрохінону у середовищі
на кінець 14-ої доби досліду.
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Матеріал надійшов до редакції 03.10.2006 р.
Стадниченко А.П., Янович Л.Н. Влияние гидрохинона на содержание пировиноградной кислоты
в органах внутренностного мешка Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).
Освещено влияние гидрохинона в концентрациях, соответствующих 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК, на
содержание пировиноградной кислоты в гепатопанкреасе и гонадах Unio conus при различной
продолжительности экспозиции животных в токсических растворах
(1, 7, 14 сут).
Stadnychenko A.P., Yanovych L. M. The Effect of Hydroquinone on the Level of Pyruvic Acid in the
Organs of Visceral Sack of Unio Conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).
The paper studies the effect of hydroquinone (in 2 LPC, 5 LPC, 10 LPC concentration) on the level of
pyruvic acid in the organs of visceral sack of Unio conus (exposition – 1, 7, 14 days).
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Павлівни "Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для
неповнолітніх" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.07 – теорія і методика виховання.
Науковий керівник: Сейко Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені
Івана Франка.
Офіційні опоненти:
Семиченко Валентина Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, проректор з
наукової роботи Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України;
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Провідна установа: кафедра педагогіки Вінницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України.
16 лютого 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.02 в Центральному
інституті післядипломної п педагогічної освіти АПН України відбувся захист дисертації
Портницької Наталії Федорівни "Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих
здібностей у дошкільному віці" на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за
спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Науковий керівник: Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету
імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
Приходько Юлія Олексіївна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології і
педагогіки Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені
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27 лютого 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся захист дисертації Сверчевської Ірини
Анатоліївни "Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі" на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та
методика навчання математики.
Науковий керівник: Бевз Валентина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
математики і методики викладання математики Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.
Офіційні опоненти:
Тарасенкова Ніна Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
геометрії та методики навчання математики Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького;
Кульчицька Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
статистики і вищої математики Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника.
Провідна установа: кафедра педагогіки, психології і методики викладання математики
Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Міністерство освіти і
науки України.
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20 лютого 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 в Житомирському
державному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертації Колесник Наталії Євгенівни
"Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості
учнів" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія
і методики професійної освіти.
Науковий керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
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Провідна установа: кафедра педагогіки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України.
21 березня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 в Інституті гідробіології
НАН України відбувся захист дисертації Корнійчук Наталії Миколаївни "Фітомікроперифітон
різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів)" на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія.
Науковий керівник: Щербак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий
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НАН України.

234

Наукове життя Житомирського державного університету імені Івана Франка

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
"МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"
Протягом січня-березня 2007 року на базі кафедри педагогіки Житомирського державного
університету імені Івана Франка відбувся Всеукраїнський методологічний семінар із міжнародною
участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів".
У роботі методологічного семінару брали участь провідні фахівці в галузі педагогіки України та
ближнього зарубіжжя, молоді науковці. Проведення семінару передбачало реалізацію таких завдань:
систематизація методологічних підходів у контексті вивчення розробки проблеми модернізації вищої
освіти на засадах євроінтеграційних процесів; озброєння молодих дослідників ефективними формами,
методами та засобами наукового пошуку на основі використання досвіду відомих вітчизняних та
зарубіжних науковців.
Семінар проводився у чотири етапи.
На І-му етапі (10-19 січня 2007р.) провідними фахівцями кафедри педагогіки Житомирського
державного університету імені Івана Франка (проф. О.А. Дубасенюк, проф. М.В. Левківський,
проф. С.С. Вітвицька, докторант О.Є. Антонова, докторант Н.Г. Сидорчук, доц. О.С. Березюк, доц.
Н.А. Сейко) проводилася навчально-методична робота з аспірантам кафедри педагогіки.
У роботі підсумкового засідання методологічного семінару (ІІ етап), що відбувся 19 січня 2007 р.
під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.А. Дубасенюк, обговорювались результати
наукового пошуку молодих дослідників. Було представлено доповіді, у яких обґрунтовані
методологічні основи досліджуваних проблем, серед них: "Педагогічні умови самостійної роботи
студентів коледжів" (аспірант О.М. Королюк), "Історичний підхід до проблеми формування інтересів
учнів професійно-технічних навчальних закладів" (аспірант М.Б. Агапова), "Теоретичні підходи до
визначення сутності інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи" (пошукач
Ю.М. Клименюк), "Вплив комунікативних умінь батьків та вчителів на розвиток дітей та підлітків"
(аспірант Є.М. Жарінова) та ін.
На ІІІ-му етапі (січень-березень 2007 р.) активізувалася дослідницька діяльність науковців, робота
організаційного комітету над матеріалами до збірника наукових праць, презентація якого відбулася 19
березня 2007 р. (ІV етап) у конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
У презентованому збірнику представлено науковий доробок учасників Всеукраїнського
методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті
євроінтеграційних процесів", розкриваються основні напрями науково-педагогічного пошуку
професорів, доцентів, аспірантів ЖДУ, відомих вітчизняних науковців (докт. пед. наук, проф.
Г.П. Васянович, докт. пед. наук, проф. С.В. Лісова, докт. пед. наук, проф. О.Н. Дем'янчук, докт. пед.
наук, проф. В.В.Обозний, докт. пед. наук, проф. Л.О. Хомич, канд. пед. наук, проф. С.С. Вітвицька), а
також науковців ближнього зарубіжжя, що співпрацюють із кафедрою педагогіки ЖДУ (доктор
психологічних наук, професор, член-кореспондент РАО, доктор акмеологічних наук, академік
Академії акмеологічних наук, президент Академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія)
Н.В. Кузьміна-Гаршина; полковник, заступник начальника факультету Військово-космічної академії
ім. О.Ф. Можайського (м. Санкт-Петербург, Росія) А.Л. Кунтуров; магістр акмеологічних наук,
лаборант-дослідник Ковровської державої технологічної академії ім. В. Дегтярьова (м. Ковров –
м. Санкт-Петербург, Росія) Є.М. Жарінова та ін.).
Збірник адресований науковцям, магістрантам, студентам, викладачам вищих навчальних
закладів. Матеріали збірника розкривають ряд перспективних напрямів науково-педагогічного
пошуку учасників семінару:
- методологічні основи підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти;
- вища освіта України – шляхи інтеграції в європейський простір;
- вища освіта: стан і перспективи розвитку;
- історико-педагогічні аспекти розвитку вищої освіти;
- упровадження здобутків науки в освітню практику.
Проведений методичний семінар сприяв активізації творчого пошуку науковців університету та
розширенню міжнародної праці.
Н.Г. Сидорчук,
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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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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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 філології і
лінгводидактики 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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