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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 133.2

Н.В. Вандишева-Ребро,
кандидат філософських наук, доцент
(Харківський національний технологічний університет "ХПІ")

СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І АРХЕТИПНА ПРИРОДА
ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
У статті розглянуто природу художнього образу, проведено аналіз впливу на формування образу
архетипів колективного несвідомого та авторських запозичень, пов’язаних з конкретними
обставинами осмислення соціальної реальності, що оточує автора художнього твору. У статті, на
прикладі поширених класичних образів, показані протиріччя в осмисленні феномену інтертексту,
викликані відмінностями у філософсько-світоглядних позиціях літературознавців.
Особливість літературно-критичного підходу до дослідження природи художнього образу полягає
в тому, що найчастіше не можна однозначно пояснити його походження. Звідси цілком природно, що
літературознавець припускається досить вільного тлумачення обставин походження образу,
керуючись прийнятними для нього ідеями та принципами.
Із часу утвердження в науковій свідомості основних положень концепції несвідомого З. Фрейда
стали можливими істотні зміни й у літературознавстві. Безсумнівний також уплив на аналіз творчості,
основоположень вчення К. Юнга про колективне несвідоме й архетипи. У новій ситуації початку
ХХ ст., аналізуючи особливості літературно-художньої образотворчості, ряд філософів і літературних
критиків звернули увагу на можливість пояснення суттєвої подібності образів і сюжетів у різних
письменників і художників. Відтак, цей феномен отримав визначення інтертекстуальності. Стало
можливим, наприклад, як це зробив Ю. Тинянов, дати своє пояснення походження образу Фоми
Фомича Опискина – одного із центральних персонажів повісті Ф. Достоєвського "Село Степанчиково
і його мешканці", керуючись міркуваннями про пародійну підставу інтертекстуального.
Такого роду припущення викликають необхідність досліджувати не тільки концептуальнопсихологічну подібність літературно-художніх типів, але, насамперед, особливості філософськосвітоглядного сприйняття соціальної реальності крізь призму поняття архетипів колективного
несвідомого, що знаходять у творчому процесі визначеність інтертекстуальності. Власне, такого роду
дослідження і є метою цієї статті.
Прочитання будь-якого тексту, у тому числі й художнього, передбачає розуміння його основної
ідеї, розуміння того усвідомлено-свідомого, що хотів донести до читача автор. У цьому плані сам
літературно-художній текст можна приймати як свідоме, як феномен, а зміст тексту – як ноумен, як
якесь зашифроване послання автора до читачів. Зміст "ключів" до закодованого існує за межами
свідомого; тут несвідоме письменника й читача повинні впізнати один одного, що в силу розходжень
природи й змісту індивідуального досвіду, згорнутого в індивідуальне несвідоме, породжує істотні
різночитання, часом і фантастичні. Звідси неоднозначність розуміння змісту твору.
Практично в будь-якому тексті: філософському, літературному, релігійному тощо приховане щось
істотне, що можна назвати основним мотивом, основною ідеєю. Саме вони визначають міру
повчальності, міру того суттєвого, що хотів би повідати й передати іншим автор. Чомусь так
історично склалося, що вкрай рідко текст виявляється "відкритим" для читача. Правда, бувають
ситуації, коли слідом за чимось, що вимагає розкодування й осмислення, автор сам роз'яснює
читачеві, як варто розуміти сказане ним. Такі, наприклад, деякі епізоди з Євангелій. Згадаємо,
повідавши слухачам притчу про сівача, Ісус Христос сам же пояснює її зміст.
У зв'язку зі сказаним вище, доцільно звернутися до тлумачення самого поняття "художній твір".
Вдумаємося в суть поняття твір, зважимо на його російське слово, й побачимо, що це – про-изведения. Ключовим тут виявляється саме ведение (укр.: відання), тобто поінформованість,
володіння якимись знаннями про щось або про когось (порівн.: літературознавство, природознавство
й под.). Природно, що виникає питання, а про що може відати письменник? Письменник може знати
те, що він бачив сам особисто, що він почув з вуст іншого, що він прочитав десь, що він прозрів
інтуїтивно… Можливо, що не виключено й інші шляхи отримання знання, але такі, скоріше,
доповнюють те, що вже відзначено. Принциповим тут виявляється те, що Дж. Оруелл визначив як
сумісність із розсудливістю – в медичному розумінні цього слова – і з енергією діючої думки. Але
зовсім інша справа, що нам повідав письменник, як ми зрозуміли сказане ним. Важливо усвідомити,
чи відбувається абсолютно однозначно відтворення однієї й тої ж інваріантної теми, або ж художній
текст принципово не можна звести до єдиної інваріантної теми.
© Вандишева-Ребро Н.В., 2007
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Реалістичний метод не тільки не заперечує, але, навпаки, припускає наявність у кожного
справжнього художника власного стилю, що щонайкраще відповідає його внутрішньому єству. У
своїй повісті "Нарцис і Гольдмунд" (1930 р.) Герман Гессе цілком доречно передає ситуацію
співвідношення реалізму в творчості й реалізму навколишнього життя. Від людського життя, від
суєти буття й танцю смерті все-таки щось залишається. І це щось є не що інше як твори мистецтва.
Вони також не вічні, однак вік їх більш довгий, ніж будь-яке людське життя. Суть справи в тім, що
навіть талановито виконані образи – це не тільки зображення окремих людей, чиї форми й риси
втілив художник. "Пра-образ настоящего творения искусства, – зазначив Г. Гессе, – есть не какоелибо реальное, живое существо, хотя оно может стать поводом для его создания. Пра-образ – есть не
плоть и не кровь, это – нечто духовное. Это образ, рождаемый в душе художника" [1: 817].
На думку Г. Гессе, звертання до ідей і до пра-образів приводить до світу духовного; такого роду
міркування мають відношення до царини філософії й теології. Дух творення рівною мірою властивий
духу мислителя й духу художника, можливо, навіть становить одну з таємниць царства філософії.
"Ещё задолго до того, как художественное творение обретет зримый облик и станет
действительностью, оно уже наличествует в душе творца!" [1: 817]. Гессе переконаний у тім, що праобрази живуть лише в душі художника, вони народжені творчим духом. Втім, вони можуть бути
втіленими в матерію, стати дійсністю. Тим самим для Г. Гессе пра-образ виявляється тим же, що
древні філософи називали "ідеєю".
Як видно зі сказаного вище, у своїх міркуваннях Г. Гессе підкреслював дуже важливу й істотну
обставину, оперуючи поняттям пра-образ, як якоюсь основою, що втілюється вже в конкретних
образах творів. Юнг, у свою чергу, у своїй доповіді на зборах цюріхської Спілки німецької мови й
літератури "Про відношення аналітичної психології до поетико-художньої творчості" (1922 р.)
уважав, що художній образ доступний аналізу остільки, оскільки ми здатні розпізнати в ньому
символ. Тому, бажаючи заглянути глибше в зміст твору, ми, проте, не зможемо цього зробити, доки
не розкриємо його символічну значимість. Тут Юнг згадав тезу Герхарта Гауптмана (1862-1946 рр.),
німецького письменника, нобелівського лауреата (1912 р.): "… бути поетом – означає дозволити, щоб
за словами пролунало Пра-слово". І далі Юнг пояснив: "В переводе на язык психологии наш
первейший вопрос соответственно должен гласить: к какому пра-образу коллективного
бессознательного можно возвести образ, развёрнутый в данном художественном произведении?" [2:
282]. Тим самим він виявляє істотну подібність понять пра-слово й пра-образ.
Особливість колективного несвідомого, за Юнгом, полягає в тому, що воно при нормальних
умовах не піддається усвідомленню. Тому ніяка психоаналітична техніка не дозволяє згадати те, що
не було витисненим або забутим. Більше того, і це дуже важливо для розуміння, у своїй сутності
колективне несвідоме: "Это не врожденные представления, а врожденные возможности
представления, ставящие известные границы уже самой смелой фантазии, – так сказать, категории
деятельности воображения, в каком-то смысле априорные идеи, существование которых, впрочем, не
может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия" [2: 282]. Звідси випливає й
фундаментальне визначення: "Праобраз, или архетип, есть фигура – будь то демона, человека или
события,– повторяющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая
фантазия" [2: 282].
Таким чином, поняття пра-образ, яке застосовував Гессе, для К. Юнга тотожно поняттю архетип.
Адже дуже часто літературознавці акцентують увагу на частковому, шукають у навколишній
дійсності реальний праобраз, у той час як треба досліджувати істотне, архетипічне. Живучи в
атмосфері духовного життя Європи першої половини ХХ століття, багато письменників не могли не
знати досягнень новітньої психологічної науки, а тому тією чи іншою мірою сприймали й втілювали у
своїй діяльності як вчення Фрейда про індивідуальне несвідоме, так і вчення Юнга про колективне
несвідоме. Зокрема, обставини життя швейцарських мислителів Юнга (1875-1961 рр.) і Гессе (18771962 рр.), їхній безсумнівний талант, творча громадянська активність і авторитетна участь у
культурному житті Європи, дають підставу стверджувати, що вони адекватно оцінювали реалії
духовного. Втім, аналіз особливостей тлумачення Г. Гессе щодо сфери перебування праобразів,
змушує звернути увагу на його припущення про те, що такі живуть лише в душі художника. Але якщо
допустити, а це цілком імовірно, що він був на зазначених зборах цюріхської Спілки німецької мови й
літератури, то місце, де вільно діє творча фантазія, для Гессе – це душа художника.
У світлі сказаного вище про праобрази-архетипи, дуже показова дискусія, відносно вже
згадуваного образу Фоми Фомича Опискина з "Села Степанчиково…". Принципове питання, що
виникає стосовно до суті дискусії, – це питання про те, чи запозичений образ Опискина як типовий
для реальності російського життя або він є певною літературною пародією на реального М.В. Гоголя
другої половини 1840-х років, або ж образ Опискина – це образ архетипний, з відповідним соціальнопсихологічним підґрунтям?
Очевидно, для самого Достоєвського образ Опискина був образом типовим. "Как видно из
черновых записей к роману "Подросток", Достоевский видел в Гоголе тип русского человека своего
времени с характерной для него душевной раздвоенностью, глубоко скрытым психологическим
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"подпольем". Именно "подполье" внушило Гоголю, по мнению Достоевского, "Выбранные места из
переписки с друзьями» с их неумеренной экзальтацией, приобретающей временами трагикомический
характер" [3: 517].
Деякі сучасники Достоєвського побачили Фому Опискина психологічно близьким до Гоголя
другої половини 1840-х років, "у смутну епоху його життя". Ю. Тинянов у статті "До теорії пародії"
(1921р.) стверджував: "Внешний облик Гоголя последних лет жизни, его характер, манера поведения
нашли отражение и сложное переосмысление в образе Фомы" [цит. за 3: 516]. Були й інші
спостереження, що підтверджували деяку подібність Опискина з Гоголем. І проте, ніхто з
літературознавців не зважився категорично стверджувати, що Опискин – це пародія на Гоголя.
Талант Достоєвського дозволив йому дати грандіозне узагальнення, реконструювати в
літературному образі ряд явищ людської психіки, дати типовий характер. Тому можна стверджувати,
що Опискин – образ архетипний, несе в собі стереотипи морального й інтелектуального авторитету,
ірраціонального в поводженні, гордовитого й жорстокого. Його перебування в атмосфері конкретної
російської реальності – це лише момент. Тому, природно, що образу Опискина схильні були шукати
літературні аналогії в європейській літературі.
Але важливо, що через образ Опискина у свідомості літературознавців здійснюється спроба
співвіднести дві неординарні фігури вітчизняної духовності – М. Гоголя й Ф. Достоєвського. І один і
другий дали нам цілу галерею типів. Проблема лише в тому, що начала духовності й моралі,
притаманні багатьом літературним типам, виявилися глибоко закодованими.
Візьмемо, наприклад, образи Чичикова й Плюшкіна, через які розкрита приголомшлива діалектика
російської реальності. Безсумнівно, Гоголь геніально вгадав тут глибинну сутність російської душі.
Можна сприймати образ Плюшкіна як достатньо глибоке соціологічне дослідження причин
економічної неспроможності Росії, фундаментальне дослідження з приводу безглуздості безлічі,
мріянь, проектів, а також і діянь, що врешті решт виявляються неспроможними. Гоголь показав дивну
діалектику російського буття: Чичиков – має мету, нічим матеріальним не володіючи; Плюшкін,
навпаки, володіє значними матеріальними цінностями, не маючи мети. Це – крайності, які, звичайно,
можна зустріти не тільки в російській дійсності. Але своєрідність російської реальності, описуваної
Гоголем, у тому, що тут практично немає градацій, а життя пульсує винятково в області
екстремального, у крайностях.
Геніальність М.В. Гоголя в тому, що він бачив істотне в російській реальності, бачив базові
архетипи, які визначали психічну основу різних типів людей, що представляли цей народ. Згадаємо,
хіба стандартне життя періоду "розвиненого соціалізму", періоду інтенсивного руху до
комуністичного майбутнього багато чим відрізняється від плюшкинізму. Згадаємо, у країні
накопичувалися сотні мільйонів тонн чавуну й сталі, щосили різнобарвно диміли труби гігантських
(найбільших у світі!) гірничозбагачувальних комбінатів, гуділи домни й мартенівські печі. Гриміли
прокатні стани й будувалися гігантські крокуючі екскаватори, щоб добувати руду для
гірничозбагачувальних комбінатів, щоб ... і так далі. Але ж це робилося не тільки в сфері металургії.
Освоювалися нові й нові землі, щоб на вже освоєних нікому було працювати. Хіба це не
плюшкінский цинізм?
Гоголь великий у тім, що він демонструє нам наші пороки, скверну такого звичного нам нашого
світогляду. "Подивіться на себе з боку, як ви дивитесь на Плюшкіна зараз", – волає до читача Гоголь.
"Так, ви смієтеся над Плюшкіным, але саме тому ви нічого й не зрозуміли", – але вже засмучено ніби
говорить нам Гоголь. А інакше, навіщо б, саме після шостої глави, у якій описана історична зустріч
Чичикова й Плюшкіна, двох братів за духом, але зовні антиподів, став писати Гоголь: "И долго ещё
определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно
несущуюся жизнь, озирать её сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слёзы!" [4: 134].
Своєрідність змісту значущих літературно-художніх творів полягає в тому, що в них схоплені
деякі споконвічні ідеї, архетипи. Слабкий людський розум бажав би побачити джерела, побачити
висхідну ідею у якомусь образі споконвічного автора, який потім запозичив другий, а потім третій
автор і т. д. Але виникає сумнів стосовно того, чи був перший, котрий першим придумав і сказав. І
тоді доводиться визнати правомірність уявлень про колективне несвідоме. Адже навряд чи хтось міг
би придумати такі риси характеру людини, як зневіра, лицемірство, лінощі, марнославство,
обжерливість, зарозумілість, жадібність і под. Такі якості споконвічні стосовно людського роду
взагалі.
Так, і М. Гоголь під час написання "Мертвих душ" міг використовувати значущі для нього
архетипи у викладі християнського авторитету – Іоанна Лєствичника. Для підтвердження цієї думки я
можу провести аналогію між деякими образами Гоголя й гріховними страстями, систематизованими
Іоанном Лєствичником. Манилов захоплений ілюзіями й мріяннями – їх можна визначити як зневіру,
причина появи яких словоблуддя, лицемірство, лестощі й под. Коробочка занурена в атмосферу
щоденних турбот, що викликане полоном розуму й миролюбством. Ноздрьов – у блуді, початок якого
походить від лінощів, зухвалості, зарозумілості, а закінчитися може збіднінням любові. Собакевич – у
обжерливості й марнославстві, що теж із християнської точки зору загрожує знищенням духовного в
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людині. У зазначених пристрастях, властивих Собакевичу, можна виділити одне джерело – це
хвастощі від зарозумілості. Ну, а Плюшкін живе весь в атмосфері жадібності або сріблолюбства, що
говорить про невір’я, про відсутність твердої надії на Бога. Виходить, що мертві душі з’являються не
стільки від "зваби багатством", як зауважував В. Зеньковский, скільки від зваби миром. Важливо, що
Іоанн Лєствичник не тільки виділив й систематизував пристрасті; він виявляє причини появи
пристрастей і передбачувані форми боротьби з ними. Гоголь подібного розбору послідовно в
художню форму не втілював, оскільки це було не істотно й відволікало б читача від головного, у чому
ми й переконуємося після прочитання "Мертвих душ".
Людина, що прозріла свою душу, пізнала себе, готова схилитися перед можливістю пізнати
сутність іншої людини. Значною мірою на певному етапі творчого розвитку це й було метою життя
Гоголя: пожвавлювати душі, розпалювати щиросердечний вогонь там, де він згас, або там, де він
починає вгасати. При такому підході до розуміння сутності душі, М. Гоголь наслідував стару
філософську традицію, добре висвітлену в діалозі Платона "Федон". Розмірковуючи з Кебетом про
душу, Сократ запитує його про сутність того, що робить тіло живим. Кебет чітко відповідає: "Душа".
Тоді і Сократ, запитуючи, сам і стверджує: "Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда привносит в
это жизнь?" [5: 78].
Повною мірою сказане класиком про душу відноситься й до царини літературно-художньої
творчості. Мистецтво в літературно-художній практиці представляє психологічну діяльність,
діяльність творчої душі письменника, що, опановуючи певним мотивом, певною ідеєю, бажає зробити
її доступною іншим. Вирішальним в діяльності душі художника є творення образу. Тому, на думку
К. Юнга, "… только та часть искусства, которая охватывает процесс художественного
образотворчества, может быть предметом психологии" [2: 267].
Відтак, проведений автором статті аналіз природи художнього образу, свідчить про вплив на його
формування архетипів колективного несвідомого й авторських запозичень, пов’язаних з конкретними
обставинами осмислення соціальної реальності. Досить виразно це демонструють наведені нами, як
приклад, літературно-художні образи з творів М. Гоголя. Безсумнівно й те, що протиріччя в
осмисленні змісту й походження художніх образів пов’язані з феноменом інтертекстуальності,
оскільки викликані розходженнями у світоглядних уподобаннях літературознавців, а також і мірою
їхньої проінформованості про соціально-історичні, психолого-емоційні й мотиваційні обставини, в
атмосфері яких автор дійшов до формування того чи іншого образу.
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Вандышева-Ребро Н.В. Социальная реальность и архетипная природа
литературно-художественного образа.
В статье исследуется природа художественного образа, дан анализ влияния на его формирование
архетипов коллективного бессознательного и авторских заимствований, связанных с осмыслением
социальной реальности, окружающей автора. В статье, на примере ряда распространённых
классических образов, показаны противоречия в осмыслении самого феномена интертекстуального,
вызванные различиями в философско-мировоззренческих позициях литературоведов.
Vandysheva-Rebro N.V. The Social Reality and Archetypical Nature of a Literary and Artistic Image.
The article investigates the nature of the artistic image, analyses the influence of collective unconscious
archetypes and author's loans, connected with trying to understand the circumstances of the surrounding
author social reality on image formation. On the example of the widespread classic examples the article
shows the contradictions in intertext phenomenon comprehension, provoked by the differences in philosophic
and world outlook positions of literary critics.
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КОНТРОВЕРЗИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА НАСИЛЬСТВА В ПОЛІТИЧНОМУ
ТА МОРАЛЬНОМУ РОЗУМІННІ
У статті здійснено політичний аналіз явища толерантності як ключової цінності сучасної
демократії. З’ясовано теоретичні та прикладні аспекти толерантності як альтернативи
насильству. У дослідженні стверджується, що ефективність політичного режиму забезпечується
не силою держави, а її здатністю створити умови для самореалізації особистості й забезпечити
толерантне ставлення влади до неї.
На межі тисячоліть проблема ствердження політики миру й толерантності є найактуальнішою для
всього людства. У сучасних демократіях, до яких так прагне долучитися Україна, головні цінності, що
активно культивуються в суспільстві, – це толерантність, плюралізм, консенсус, взаємоповага,
поміркованість, довіра. Вони стали традицією демократичних держав і гарантуються законами. У
період оновлення політичної системи України та реформування державного устрою неодмінно постає
питання про вибір методів і засобів здійснення радикальних перетворень. Актуальність поняття
толерантності для українського суспільства визначається насамперед необхідністю пошуку
компромісу у жорсткому протистоянні різних політичних сил, які для здобуття влади
використовують будь-які засоби. Вирішення політичних конфліктів мирним, толерантним шляхом
дозволяє зупинити ескалацію сепаратизму, роз’єднаності на релігійному ґрунті, відкриває
демократичну перспективу для нашої молодої держави.
Метою нашої статті є спроба політичного аналізу феномену толерантності як ключової цінності
демократії. У нашому дослідженні толерантність розглядається як альтернатива насильству чи
примусу, що супроводжують процес здійснення політики та боротьби за владу. На перший погляд,
все виглядає досить просто: щоб побудувати відкрите суспільство необхідно забезпечити існування у
ньому прав і свобод особистості, плюралізму думок громадян, приватної власності, незалежних ЗМІ
тощо. Однак сучасна Україна ще повністю не позбавилася тоталітарної спадщини радянської імперії,
яка своє існування забезпечувала мілітарними засобами та з допомогою насилля і примусу держави.
Пріоритетні завдання для нинішньої української держави зводяться до якомога швидшого переходу
від старих адміністративно-командних чи силових механізмів здійснення влади, до розбудови моделі
управління на засадах права, демократії, відповідальності, взаємоповаги й толерантності.
У постіндустріальну добу людство демонструє шалені темпи своєї інтеграції, відтісняючи на
маргінес національну ідентичність, культуру, традиції. Світ стає тотально раціональним і
технологічним. У ньому панує прагматизм і доцільність, що породжує дефіцит духовності й моралі.
Для того щоб повноцінно розвиватися у сучасному надмірно інтегрованому світі люди перш за все
повинні вміти спілкуватися одне з одним, поважати плюралізм думок, миритися з національними
розбіжностями поглядів, способом життя, політичними цінностями, терпіти своїх опонентів,
тобто бути толерантними. У політичному розумінні: "Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння)
– різновид взаємодії між різними сторонами – індивідами, соціальними групами, державами,
політичними партіями, за якого сторони виявляють сприйняття й терпіння щодо різниці у поглядах,
уявленнях, позиціях та діях. Поява терміна "толерантність" у політичній теорії й практиці характерна
саме для сучасного стану світового співтовариства, коли люди (у т. ч. держави та політичні діячі) все
більше розуміють необхідність установлення цивілізованих, дружніх взаємовідносин між різними
народами і країнами" [1: 661]. Бути толерантним означає поважати й терпіти іншого такого, яким він
є, визнавати за ним право жити, мислити й чинити по-своєму. Толерантність є не тільки важливим
принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів.
Толерантність як соціальний феномен зародилася в епоху античності, яка відкрила світу інститут
громадянства і пов’язану з ним систему цінностей – свободи, рівності, поваги до людської
особистості. Офіційна доктрина Давнього Риму рано засвоїла всю користь толерантності, а
юриспруденція ввела її у свій арсенал як провідну норму міжнародного права. З відродженням на
Заході громадянських цінностей толерантність здобуває нове життя. У сучасну епоху необхідність
толерантності визначається прискореними процесами глобалізації світу, зростаючою мобільністю,
швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними міграційними
процесами, урбанізацією соціальних спільностей. Це підштовхує до фаталізму, відчуження
особистості від моралі, деградації ментальності, світоглядної кризи цивілізації. "Суспільство, яке
бачить в собі суспільство ризику, – гадає У. Бек, – знаходиться – якщо висловлюватися мовою
католиків – у стані грішника" [2: 687]. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям,
ескалація нетерпимості та розбрату потенційно загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо
© Гордієнко М.Г., 2007
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відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер. Інтеграція світу в
умовах глобалізму можлива на засадах миру, злагоди й толерантності.
Усвідомлюючи занепокоєння у зв’язку з актами нетерпимості, насильства, тероризму, ксенофобії,
агресивного націоналізму, расизму, антисемітизму, відчуження, маргіналізації та дискримінації щодо
національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, біженців, робітників-мігрантів, а також актами
насильства щодо окремих осіб, які реалізують своє право на свободу думки і висловлювання
переконань 16 листопада 1995 році ЮНЕСКО прийняла "Декларацію принципів толерантності". У
ній поняття толерантність означає: "Поважання, сприйняття та розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.
Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та
переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й
політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє
переходу від культури війни до культури миру. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи
потурання, а передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та
основних свобод людини, плюралізму, демократії та правопорядку. Толерантність – це поняття, що
означає відмову від догматизму й абсолютизму,… визнання того, що люди з природи своєї
відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та
зберігати свою індивідуальність" [3]. У цьому документі зафіксовано основні параметри
толерантності та форми її актуалізації, намічено найбільш перспективні шляхи її формування у різних
вікових, етнічних, гендерних та інших об’єднаннях.
Політична толерантність має принципово важливе значення для соціального добробуту людей та
стратегічного розвитку держави. Кожне суспільство обтяжене проблемами несправедливості.
Ключовою серед них є відносини управління – підпорядкування, які виражаються в тому, що одна
частина суспільства прагне до панування, а інша – змушена їй підкорятися, нерідко обмежуючи свою
свободу й соціальний статус. Це породжує ситуацію нетерпимості, протистояння і конфліктів.
Обмежити дихотомію між абсолютною покірністю та пануванням означає установити засади для
толерантності.
Універсальним джерелом толерантності є християнська релігія. У квінтесенції християнської
моралі наголошується: "Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку
твою, – підстав йому й другу… Ви чули, що сказано: "Люби свого ближнього, і ненавидь свого
ворога". А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро
тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого…"
(Мт. 5: 39-45) [4]. В Нагорній проповіді Ісуса Христа дається той моральний орієнтир, дотримання
якого створює ідеальний взірець толерантності, способу життя і поведінки для сучасного індивіда.
Моральні заповіді набувають розумного сенсу через свою справедливість: Бог судить про кожну
особу з огляду на її заслуги і вказує шляхи до особистого спасіння.
Теологічні виправдання толерантності зустрічаємо у творчості одного з провідних філософів
сучасності, фундатора феноменологічної герменевтики Поля Рікера. На думку французького
мислителя: "Сучасна екзегеза та історія перших сторіч Церкви навчають нас щодо того, що проповідь
євангелія Ісусом Христом відкрила місце для тлумачення, яке від самісінького початку
примножилося, як з точки зору погляду на церковну організацію, так і з точки зору змісту проповіді…
Церква визнала й прийняла чотири Євангелія, а не одне, щоб засвідчити через це плюралістичну
єдність центральної проповіді, що Ісус є Христос. Саме цю плюралістичну єдність ми й повинні брати
до уваги на тому рівні, який на самому початку ми назвали "теологічним виправданням
толерантності". Позитивну цінність цього плюралізму ми повинні розпізнати на цьому радикальному
рівні" [5: 329]. Звідси вчений робить висновок, що безглуздо шукати якусь інституційну єдність, яка б
відповідала духові християнства, а більш плідно практикувати християнське співтовариство на основі
покірності, авторитету і толерантності.
Як бачимо, проблема толерантності вперше виникла у західній цивілізації саме на релігійному
ґрунті, а релігійна толерантність поклала початок усім іншим цінностям, що мають місце у
демократичному суспільстві. Біблійні вчення, християнська етика любові наділили моральні норми
публічною легітимністю. За словами сучасного німецького філософа й соціолога Ю. Габермаса:
"Біблія зводить моральні заповіді до слова Божого, даного в об’явленні. Цим заповідям слід
неодмінно зберігати послух, оскільки їх підтримує авторитет усемогутнього Бога… Бог здатний
примусити до покори. Утім, це волюнтаристське тлумачення ще не надає значущості норм
когнітивного сенсу. Останнього вона досягає лише завдяки тому, що моральні заповіді
інтерпретуються як волевияв усезнаючого, а також абсолютно справедливого і благого Бога. Заповіді
не породжуються свавіллям Усемогутнього, а є волевиявом Бога, який настільки ж мудрий як БогТворець, наскільки справедливий і благий як Бог-Спаситель. З цих обох вимірів – порядку творіння й
історії спокутування – можуть видобуватися онтотеологічні та сотеріологічні підстави для визнання
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божественних заповідей" [6: 16-17]. На цій підставі можна говорити, що Бог є толерантний в усьому,
а відхилення від Святого Письма є апріорі гріховним, тобто контртолерантним вчинком людини.
Поширення християнства супроводжується водночас і розширенням дискурсу розуміння свободи
особи, шанування людини як вищого творіння Бога, поваги до її честі, гідності й сумління. Значно
прискорила утвердження ідеї толерантності на теренах європейського простору Нового часу
вимушена реакція на перманентні війни й ворожнечу, що породжувалися нерозв’язаними
конфліктами між державами за переділ територій і сфер впливу, церковною й світською владою,
міжетнічними протистояннями тощо. Саме в такому драматичному контексті першим проблему
толерантності починає досліджувати англійський філософ і політичний діяч, основоположник
ідеології лібералізму Джон Локк. Він є автором трактату "Лист про толерантність" (1689 р.), у якому
на практиці християнської церкви простежує взаємопов’язаність між толерантністю і свободою
людини. Дж. Локк пов’язує толерантність з "характерною рисою істинної церкви". Саму природу
церкви філософ розглядає як "добровільну спільноту людей, які поєдналися за спільною згодою для
того, щоб публічно визнавати Бога в спосіб, який, на їхній розсуд, є прийнятний для Нього й
ефективний для спасіння їхніх душ" [7: 28]. Власне людську свободу, вважає Локк, має обмежувати
не держава, а християнська мораль, на якій базуються толерантні відносини в суспільстві.
Вагомим аргументом на користь толерантності, за Локком, може служити те, що примус у будьякому разі не здатний навернути людину на шлях щирої, повноцінної віри. Тому ніде у Євангелії не
знайдемо вимоги шляхом насильницьких чи репресивних заходів приймати Христове вчення. Лише з
допомогою толерантності можна служити Богу, а також узгодити відмінність основних завдань і
функцій, що їх відповідно мають виконувати церква і держава. Під інститутом держави Дж. Локк
розуміє: "не демократію або якусь іншу форму правління, але усяку незалежну спільноту, яку
латиняни позначали словом "civitas" [8: 338]. Учений зауважує, що церква не може бути толерована
державою чи владою. За логікою філософа як церква не повинна вдаватися до силових акцій, так і
держава не мусить брати на себе функцію спасіння людських душ або встановлення того, яка релігія є
істиною. Усвідомлення зазначених обставин, вважає теоретик класичного лібералізму, створює
надійне підґрунтя для утвердження толерантності у суспільстві.
Отже, Дж. Локк був абсолютно переконаний, що лише віра в Бога, який карає злочинців і
винагороджує доброчесних після смерті, спонукає маргінальних осіб стримувати свої егоїстичні
інстинкти. Філософ займає категоричну позицію: всі, хто зрікається Бога або заперечує його буття, не
можуть сподіватися на толерантність. Локк переконаний: "Атеїст не може мати твердості ні в
обіцянках, ні в угодах, ні в присягах, з яких утворюються основи людського суспільства" [7: 51].
Лише при наявності релігійної віри і толерантності створюється середовище для досягнення миру і
всезагальної атмосфери милосердя.
Отже, можна констатувати ряд важливих висновків:
1) практика християнського дискурсу забезпечує норми поширення толерантності між
людськими спільнотами;
2) лише сила Всевишнього Бога стає головною спонукальною силою поведінки людини;
3) атеїст позбавляє себе природної мотивації діяти толерантно і злагоджено.
Людина без Бога не може толеруватися в контексті демократичного середовища. Разом з тим
феномен толерантності ідентифікується Локком не з абсолютною покорою чи неминучою
підлеглістю, а ототожнюється з утвердженням свободи, прав і гідності особи, необхідністю
об’єднання людей в "єдиний політичний організм".
Подальша рефлексія феномену толерантності еволюціонує від теологічної сфери до політичного
простору. Німецький філософ Г.Ф. Гегель стверджує, що держава може виникати внаслідок насилля,
але тримається вона не на ньому. Вчений мислить державу як моральний універсум, що реалізує ідею
розуму, свободи і права. За Гегелем: "Держава в собі і для себе є моральне ціле, здійснення свободи, і
абсолютна цілість розуму полягає у тому, щоб свобода дійсно була" [9: 283]. Сформульована Гегелем
розумна держава трактується як найбільш повна й адекватна об’єктивація свободи в державноправових формах наявного буття. Філософ обґрунтовує ідею правової держави, що базується на
засадах свободи й демократії, у якій приборканий механізм насилля і апарат політичного панування.
Така держава може здійснювати толерантну політику.
У сучасних підходах до феномену толерантності простежується дві тенденції. З одного боку,
спостерігається ситуація аналогічна до часів XVII-XVIIІ ст., коли існує необхідність врегулювання
ворожнечі між конфесіями, націями, державами і окремими людьми. А з іншого – сьогодні йдеться
про нові виклики, породжені передусім секуляризовано-раціоналістичним способом мислення і життя
людства. Специфікою нинішньої ситуації часу, за словами Карла Ясперса, є "розбожествління світу".
Створений Богом світ став предметом людського пізнання з метою егоїстичного використання
його ресурсів. Тотальність раціональних перетворень веде до порожнечі буття і "страху перед
життям". У нас на очах відбувається маргіналізація людської гідності, шляхетності,
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толерантності. Про цю ситуацію К. Ясперс говорить так: "Сьогодні починається останній похід
проти благородства. Він ведеться не на політичному чи соціальному рівні, а в самих душах людей.
Варто було б повернути назад той розвиток, який вважають сутністю нового…, що веде до повстання
в кожному із нас екзистенційного плебейства… Можливість, яку людина завойовує в ході своєї долі,
може бути знищена. Інстинкти людей маси знову, як уже не раз, і небезпечніше, ніж коли-небудь,
об’єднуються з церковно-релігійними і політично абсолютистськими інстинктами, щоб освятити
універсальне нівелювання в існуванні маси. Саме це повстання спрямоване проти справжнього
благородства людини" [10: 407]. Привести людей до свободи – означає, за Ясперсом, привести їх у
такий стан, коли вони будуть максимально відкриті один з одним. Справжнє спілкування – щире і
відверте. Мислитель переконаний, істина народжується лише у взаємній відкритості й толерантності.
Інтеграційні процеси глобального масштабу будуть позбавлені загрози для людства в тому
випадку, якщо громадяни усвідомлять необхідність об’єднання на основі толерантності,
взаємоповаги, спільного дискурсу. У політичному вимірі такий суспільний простір складається як
система домовленостей, погоджень, угод, спільних інтересів, терпимості. Ключовим менеджером, що
створює максимально сприятливі умови для панування толерантних відносин у суспільстві є
держава. Засади її функціонування зводяться не до царини каральних функцій, а полягають у
забезпеченні прав і свобод громадян, гарантуванні національних інтересів, створенні умов для
всебічного розвитку особистості. У цій ситуації з необхідністю постає питання про міру втручання
держави у сферу життєдіяльності суспільства.
Концептуальну відповідь на нього можна знайти у творчості провідного ліберального теоретика
ХІХ ст., англійського політичного філософа і економіста Дж. Стюарта Мілля. Свою позицію вчений
аргументує так: "Державне втручання може охоплювати й контроль вільної діяльності індивідів. Уряд
може заборонити всім людям робити певні речі або робити їх без його дозволу; може диктувати, що
саме їм слід робити, або визначати, як слід виконувати те чи те, позбавивши індивідів право діяти чи
утримуватись від дій. Таке втручання уряду – авторитарне. Але є інша форма втручання, далека від
авторитарності: уряд, замість видавати укази й запроваджувати їх покараннями, вибере курс, до якого
так рідко вдаються уряди і який може дати величезну користь, – курс порад та поширення
інформації… Таким чином, одна річ – підтримувати офіційну церкву, і зовсім інша – відкидати
толерантність до інших релігій або до індивідів, які не визнають жодної релігії… Навіть із першого
погляду очевидно, що авторитарна форма державного втручання має набагато обмеженішу сферу
легітимної діяльності, ніж друга форма" [11: 634-635]. Втручання держави у сферу індивідуальної
свободи, коли людині не дають робити те, до чого вона схильна, діяти відповідно до її власних
уявлень є проявом деспотії, нетолерантності, що суперечить засадам демократії, породжує рабську
залежність, гальмує суспільний прогрес. Отже, толерантність має розумітися як чинник свободи
індивіда від державного втручання в його приватне життя.
Дискурс толерантності здійснюється в певному вербальному середовищі та опосередкований
відповідним рівнем політичної культури. Мова багато значить для толерантності, адже вона передає
категорії та структуру значень, через які ми розуміємо себе та інших, формуємо свої думки і
світогляд. Лінгвістичні категорії є важливим чинником політичного процесу суспільства. У
залежності від умов та обставин розвитку нації мова може бути як інструментом штучної політизації
(чинником мобілізації електорату), так і засобом толерантної комунікації. Сьогодні у нашій державі
створені максимально сприятливі умови для розвитку мов всіх етносі. Наслідком такої толерантності
є те, що мова титульної нації у всіх сферах громадського життя опинилася на маргінесі. Як зауважує
С. Махун: "І українська мова, і мови всіх національних меншин (окрім польської) були і залишаються
донорами російської мови" [12]. Потенціал української мови має всі можливості, щоб не тільки
перманентно змагатися за статус єдиної державної мови, а й бути провайдером розвитку модерної
нації.
Конструктивну модель мовної толерантності пропонує І. Франко: "Мова – спосіб комунікації
людей з людьми, і, до вибору, я беру ту, яка дає мені можливість комунікуватися з більшим числом
людей. А тим часом якась таємна сила в людській природі каже: "Pardon, ти маєш до вибору; в якій
мові вродився і виховався, тої без окалічення своєї душі не можеш покинути, так як не можеш
замінятися з ким іншим своєю шкірою". І чим вища, тонша, субтельнійша організація чоловіка, тим
тяжче дається і страшніше карається йому така переміна" [13: 546]. Досягнення вербальної
толерантності в суспільстві можливе за умови припинення спекуляції на мовних проблемах і
здійснення заходів для їх вирішення на державному рівні. Говорити про політичну толерантність
можна лише при наявності певного рівня культури всієї української нації.
Оптимальний шлях сучасного вітчизняного державотворення пролягає через універсалізацію
власного досвіду і творення нової самобутності, яка зробила б українське суспільство толерантним і
відкритим для усього світу. Ми схильні вважати, що політично толерантною й соціально ефективною
є та влада, яка стратегію розвитку суспільства проектує на основі пошанування національних
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традицій та спирається на досвід державницьких змагань власного народу. Консервативну модель
державотворення науково обґрунтовує класик української політичної думки В’ячеслав Липинський.
Він вважає, що в суспільстві необхідна толерантна взаємодія консерватизму й поступу. Схему
оптимального руху й розвитку нації вчений бачить так: "1) щоб необхідна для цього руху боротьба
поступовців з консерваторами відбувалася в рамках одної, признаної обома сторонами державної
організації…; 2) щоб ця боротьба велася на ґрунті одного – спільного і консерваторам і поступовцям
– основного закону…; 3) щоб консерватисти, тобто ці, які творять державу та захищають існуючий
закон… були дійсно такою організованою силою, що здатна здержувати завелику загонистість
поступовців і підважувати тягар пасивних мас; 4) щоб ця сила консервативна… не лякалась
поступовців, не винищувала їх… Іншими словами: ці дві сили консервативна і поступова – від яких
залежить нормальне життя нації, можуть існувати тільки поруч себе" [14: 396]. За таких умов
розвитку, вважає Липинський, свобода, необхідна для всякого поступу, буде мати за собою гарантію
авторитетної, консервативної державної сили.
Від часів утвердження незалежності Україна прагне реалізувати політику миру і нейтралітету.
Переконливим свідченням цього є добровільна відмова нашої держави від ядерного арсеналу, який за
могутністю посідав третє місце у світі. Цей безпрецедентний крок не просто перетворив Україну у
без’ядерну державу, він на практиці продемонстрував миролюбність й толерантність української
нації. На жаль, така політика не була належно оцінена світовим співтовариством. Наша держава від
цього не отримала належних преференцій, проте відсутність ядерної зброї знизило міжнародний
статус України. А це суттєво вплинуло на політичні процеси всередині українського суспільства, яке
до сих пір не спроможне мобілізувати власні ресурси для проведення радикальних політичних і
культурних реформ.
Звичайно, позбутися ядерної зброї великих зусиль і розуму не потребувало. А ось проводити
ефективну політику інтеграції до світового співтовариства для нашої еліти виявилося надто складним
завданням. Їй ще бракує досвіду, знань, толерантності, авторитету. Як стверджує доктор
філософських наук В. Горський: "Сприятливих геокультурних передумов замало для сподівань на
автоматичне ствердження культури толерантності. Реалізація такого завдання є можливою лише за
умови титанічної, копіткої і тривалої роботи по утвердженню нових, етичних засад відповідно до
канонів культури толерантності. Й таку діяльність здатний виконати лише той соціальний прошарок,
який утворює інтелектуальну еліту нації. Функцію творення моральних, духовних засад культури
завжди виконує інтелігенція. Саме її вищим покликанням і національним обов’язком у кризові епохи
є розробка й втілення у життя національних засад культури, ствердження нової моралі спілкування"
[15: 58-59]. Тобто, реалізувати принципи толерантності як базової підстави "етики відповідальності"
покликана інтелігенція. Однак у посткомуністичній Україні бракує такої соціальної верстви, яка
спроможна взяти відповідальність за свою політику і долю держави. Наша інтелігенція та владна
еліта маргіналізовані тіньовою економікою й жадобою до влади і тому нездатні продукувати
толерантні політичні відносини та бути рушієм національного поступу.
Якщо бракує власного досвіду, слід вчитися на чужому. У країнах усталеної демократії існує
позитивна практика толерантних владних відносин. Наприклад, обидві палати Конгресу США мають
кодекси поведінки, які допомагають їм гармонійно функціонувати. Ці кодекси уособлюють неписані
норми, у яких декларується, що члени Конгресу мають уникати особистих конфліктів, образ, розколу
на ворогуючі табори, блокування роботи парламенту тощо. Найбільш толерантна вимога кодексу
полягає в тому, що кожен парламентарій повинен демонструвати повагу при зверненні до свого
колеги в публічних виступах. Тому під час парламентських дебатів можна почути такі вислови як
"Мій хороший друг, поважний сенатор від…" або "Мій глибокоповажний колега…". У популярній
книзі "Складним шляхом демократії" наголошується: "Вірогідно, найважливіша норма поведінки в
Конгресі полягає в тому, що кожен член Конгресу повинен бути готовим іти на взаємні поступки.
Вироблення політичних рішень – це двосторонній процес, у якому необхідно як брати, так і
віддавати, він потребує компромісу. Однак це не передбачає йти проти свого сумління в питаннях
політики лише для того, щоб досягнути домовленості. Швидше, вони повинні уміти вислухати свого
опонента й докласти всіх зусиль для досягнення розумного компромісу" [16: 347]. Говорити про
українську демократію й толерантні владні відносини можна лише в тому випадку, коли більшість
нашого уряду дбатиме про добробут власного народу, захищатиме національні інтереси держави,
матиме повагу до опонентів, а не буде лобіювати своє збагачення і сприяти розколу країни.
За останні роки у вітчизняному політичному просторі намітилися позитивні зрушення. Зрілу
політичну толерантність і гуманізм, схильність до компромісу та порозуміння українська нація
продемонструвала під час Помаранчевої революції. Її сутність влучно підкреслює
А. Гальчинський: "Майдан, для якого свобода та демократія виступали як визначальні цінності, довів
не лише власному народові, не лише кожному з нас, а й усьому світові те, що Україна перебуває не
поза межами сучасного (насамперед європейського) цивілізаційного прогресу, що ми є його
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органічною складовою, силою, здатною надати йому нових імпульсів прискорення" [17: 56-57]. На
жаль, політична реальність постмайданного періоду не продовжила толерантні починання нації, а
дискредитувала більшість шляхетних цінностей Помаранчевої революції.
Наразі реальна політика в Україні далека від права і толерантності. Успішним політиком чи
бізнесменом у нас може стати не чесна й моральна людина, а переважно та, що має великі гроші,
досвід корупційної діяльності і "патологію до зради". Ця ганебна практика нетолерантних і
аморальних відносин природно засуджується чесними й патріотичними політиками. Зокрема, лідер
нинішньої опозиції Ю. Тимошенко висловлює сподівання: "Після кризи, яку ми нині долаємо, до всіх
політичних дій додасться атрибут, який досі ігнорувався політичною спільнотою. Це – мораль. Як
колись людство покінчило з канібалізмом та рабством, так ми повинні покінчити з політичною
зрадою. І тоді все буде інакше" [18]. Якщо позачергові вибори в Україні будуть зменшувати хоч на
один відсоток кількість носіїв брутальної, контртолерантної політики і забезпечувати умови для
розвитку демократії, їх неодмінно слід проводити якомога частіше.
Ми переконані, що нетолерантні збочення нашої політики (підкуп, обман, зрада) довго тривати не
можуть насамперед тому, що український народ після Майдану став іншим. Його толерантність до
влади стала більш адекватною діям останньої. На підставі цього можна стверджувати: "Попри всі
деструктивні метаморфози сучасного емоційно-компроматного етапу життя України, незмінним
залишається основний імператив Помаранчевої революції – пробудження політичної свідомості
наших громадян, які далі не хочуть миритися з психологією натовпу, рабською покірністю,
маніпулюванням власною долею. Продемонструвавши один раз, під час минулих президентських
виборів, свою принциповість, патріотизм і волю, не дозволивши владі спаплюжити свою честь і
гідність, відстоявши можливість реалізації своїх конституційних прав і свобод, відтепер для українців
апріорним є прагнення стати більш активними суб’єктами владних відносин, проявляти високий
рівень політичної свідомими і безпосередньо брати участь у розбудові держави. Ці обставини є більш
значущим для перспективи розвитку української нації, аніж ті інтриги і спекуляції, що детерміновані
егоїстичними інтересами та меркантильними політичними амбіціями сучасної псевдоеліти" [19: 45].
Майдан легітимізує важливий імператив: українці вміють виборювати свободу чесно, мирно й
толерантно, що створює надійний ресурс для побудови відкритого демократичного суспільства.
Неодмінною складовою реалізації політичної влади є використання примусу. Тому феномен
толерантності в політичному вимірі постійно опонує з насильством. Метою нашої статті не
передбачено ґрунтовне дослідження поняття насильства. Ми розглядаємо його лише як зворотну
сторону чи антагоністичну альтернативу толерантності. Якщо толерантність в політиці присутня не
завжди, то насильство є провідною категорією держави. Інститут держави володіє монополією на
легальне або легітимне насильство. Самим типовим і найбільш характерним для буденного
дискурсу є ототожнення насильства з небажаним фізичним впливом, що визначається як
несанкціоноване законом використання сили. У науковому розумінні цей феномен слід
конкретизувати так: "Насильство – це прямий чи непрямий фізичний напад, скалічення, або
психологічна образа людини чи тварини, або пряме чи непряме нищення або пошкодження майна…
Акт насильства стає політичним, коли зумовлює реальне чи потенційне порушення чиїхось основних
прав. Акти політичного насильства нелегітимні, якщо права жертви порушено несправедливо" [20:
429-430]. Коли легітимність держави поставлено під сумнів, а правові шляхи протесту заблоковані, до
насильства вдаються громадяни, що може набувати різних форм: від вуличних страйків та
громадянської непокори до тероризму й прямої революції.
Насильство є постійним супутником всієї історії людства. З давніх часів мислителі-гуманісти
обґрунтовували право народу чинити насильство у випадках утвердження національної держави,
звільнення від тиранії, панування над іншими. У рамках своєї "філософії життя" німецький мислитель
Фрідріх Ніцше поєднує ідеї природно-правової школи і теорії насильства. Він був переконаний: "Воля
до накопичення сили – є специфічна властивість явищ життя, харчування, народження, спадковості;
суспільства, держави; звичаю, авторитету… Бажання стати сильнішим, що притаманне всякому
центру сили, являється єдиною реальністю – не самозбереження, а бажання привласнити, стати
паном, стати більшим, стати сильнішим" [21: 328]. На думку Ніцше, не існує права, яке б не було
узурпацією чи насильством. Мислитель був в впевнений, що відтоді як "право сильного" стало
витіснятися механізмами релігії, моральної і правової регуляції суспільних відносин, розпочався
процес деградації людини.
По мірі демократизації суспільства потяг до нетолерантного насильства в політиці не зменшився,
хоч цей процес набув більш латентних і цивілізованих форм. Сьогодні відверто силові чи військові
засоби у вирішенні політичних проблем змінюються економічними санкціями, інформаційними
впливами, маніпулятивними технологіями. Саме останні набули великого поширення в
демократичному світі. Для з’ясування їх сутності варто відзначити: "Маніпуляція – спосіб панування
шляхом духовного впливу на людей через програмування їх поведінки. Цей вплив спрямований на
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психічні структури людини, здійснюється приховано і ставить своїм завданням зміну думок,
спонукань і цілей людей в бажаному владі напрямку" [22: 30]. Політична влада, яка свідомо
використовує маніпуляції для утримання свого панування апріорі відноситься до нетолерантних і
антидемократичних.
Надмірне використання в політиці маніпулятивних технологій чи насильства не приносить
позитивних результатів. Брутальність і невмотивований примус найчастіше викликають негативну
реакцію, що веде до непередбачуваних наслідків. Обмежити використання в політичних маневрах
насильства, підкупу, обману, зомбування свідомості людей найефективніше можна з допомогою
гуманістичних, толерантних засобів. До них відноситься "християнська політика", яка, за словами
Ш. Журне: "Забороняє насилля над сумлінням громадян-нехристиян, яких вона об’єднала з іншими
громадянами… Вона проповідує "громадянську терпимість". Вона не повинна ні впадати в
"догматичну толерантність", яка вважає рівно допустимими всі форми віри або невір’я; нi шукати
загальний доктринальний мінімум для всіх віруючих і невіруючих громадян" [23: 257-258]. Всебічний
розвиток і прогрес людства не створили кращої альтернативи ніж християнські цінності, моральним
імперативом яких є толерантність, віра, любов.
Підсумовуючи сказане, можемо зазначити, що феномен толерантності як фундамент етичної
основи людського спілкування, в політичному вимірі набуває особливої актуальності. Індивіда
цікавить не лише те, щоб влада гарантувала його права і захищалася власність. Людині потрібна
повага, співчуття, любов. У сучасному світі найбільше цінується та держава, яка створює умови
для самореалізації особи, визнає її гідність, поважає самобутність, симпатизує і захоплюється
креатинвними людьми. Це може забезпечити те суспільство, де панує толерантність, повага,
взаєморозуміння. Поки у політиці визначальними будуть сила, примус і підступність, а не етика
моралі й толерантності, вона буде балансувати на межі маргінальності. Без толерантності не
може бути миру, злагоди і демократії у суспільстві. Сучасна демократія, що існує за межами
толерантності набуває деструктивного характеру. Конфронтаційне суспільство позбавлене
перспективи. Київська Русь була знищена внаслідок чвар, міжусобиць і великих амбіцій князів.
Аналогічну політику проводять і нинішні керманичі України, які не вміють вчитися на досвіді своїй
історії.
Сучасна Україна переживає етап постреволюційної апатії і контрольованого хаосу, які
супроводжуються розгулом нетолерантності та правового нігілізму. Вихід із нинішньої політиколегітимної та морально-етичної кризи нашої держави ми вбачаємо в подоланні байдужості,
пристосуванства, потуранні зраді, корумпованості чиновників різних рівнів. Демократичним
механізмом очищення від цих рецидивів є чесні й прозорі вибори. Якщо нова влада буде базуватися
на засадах публічності, толерантності й плюралізмі, то в нашій державі будуть створені умови
для конституювання відкритого суспільства. Реформування політичної системи України означає
не тільки зміну форми державного устрою, удосконалення виборчого законодавства, реформування
органів місцевого самоврядування, а й заміна конфронтаційної культури на етику толерантності.
Втілити це завдання на практиці можна тільки через конкретних індивідів. Існує така закономірність:
чим більше людей дотримуються стандартів взаєморозуміння і терпимості, тим вищий
соціальний вплив толерантності в суспільстві. Підвищення культури й терпимості громадян
робить державу сильнішою. Сподіваємося, що дане дослідження відкриває нові горизонти не тільки
для теоретичного розуміння феномену толерантності, а й сприятиме утвердженню порозуміння і
злагоди в практичній площині, які так необхідні молодій українській державі.
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Гордиенко М.Г. Контроверзы толерантности и насилия в политическом и
моральном понимании.
Осуществлен политический анализ явления толерантности как ключевой ценности современной
демократии. Выяснены теоретические и прикладные аспекты толерантности как альтернативы
насилию. В исследовании утверждается, что эффективность политического режима
обеспечивается не силой государства, а его способностью создать условия для самореализации
личности и обеспечить толерантное отношение власти к ней.
Нordienko М.Н. The Controversy of Tolerance and Violence in Political and Moral Sense.
The article makes the political analysis of tolerance phenomenon as a key value of modern democracy. The
theoretical and applied aspects of tolerance as alternative to violence are cleared up. It is established in
research that the efficiency of the political regime is provided not by state force, but by its ability to create
the conditions for personality’s self-realization and to provide tolerant attitude of the authority toward it.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ І КОМПЛІМЕНТАРНІСТЬ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПРАВ ЛЮДИНИ
У статті проаналізовано взаємозв'язок понять "толерантність" і "компліментарність" у контексті
культури прав людини. Актуалізовано один із головних принципів проекту Просвітництва – принцип
інтелектуалізму як засобу формування толерантного світогляду.
Перетворення толерантності з найважливішого теоретичного концепту "Проекту Просвітництва" в
реалію повсякденного людського життя – актуальне практичне завдання сучасного глобалізованого
інформаційного світу.
Проблема толерантності в останні десятиліття перекочувала з філософської етичної літератури в
практичні, прикладні дослідження: соціологічні, соціально-психологічні, психологічні, юридичні.
Потреба в практичному застосуванні ідеології толерантності все частіше постає в пошуках шляхів
вирішення міжкультурних, релігійних, національних конфліктів як надійний спосіб запобігання
громадянським війнам і терористичним актам.
Мета статті – проаналізувати толерантність як один із головних принципів ідеології та практики
прав людини.
Теоретичне завдання – довести, що толерантність як і всі інші принципи концепції прав людини є
суто цивілізаційним утворенням, яке може спиратися лише на людський розум. Практичне завдання –
надати деякі практичні рекомендації освітнього та виховного характеру.
Об’єкт дослідження − толерантність як принцип культури прав людини.
Предмет – категоріальний аналіз понять толерантність та компліментарність з точки зору сучасної
парадигми освіти.
Гіпотеза. Якщо компліментарність, як сприйняття свого соціального кола закладена в природі
людини та підкріплюється ірраціональними структурами свідомості: колективною безсвідомістю,
емоціями, індивідуальною підсвідомістю, то толерантність є суто цивілізаційним явищем, котре
спирається лише на інтелект. Тому інтелектуалізм, належні виховання та освіта є головними засадами
розвитку толерантності в сучасній цивілізації.
Права людини − це претензії окремої людини до суспільства й держави, прагнення та можливості
захистити своє індивідуальне поле свободи від зовнішнього "агресивного" середовища. Права
людини, стосуючись життя окремої особи, виникають з індивідуалістичної, егоїстичної природи
людини і в той же час є одним зі способів вирішення загальноісторичного протиріччя індивідуального
і соціального.
У практиці соціуму й почасти в науковій літературі панує точка зору про перевагу зовнішніх
детермінант у реалізації прав людини. Перш за все, йдеться про конкретно-історичний рівень
суспільної практики, про рівень розвитку громадянського суспільства та правової держави як
головних чинників ефективної реалізації прав людини. Ми ж, виходячи з антропоцентристської
методології, звернемо увагу, насамперед на внутрішні чинники реалізації прав людини. У діалектиці
зовнішнього та внутрішнього об’єктивного та суб’єктивного тут, на нашу думку, наявна асиметрія,
перевага зміщена у бік внутрішнього, суб’єктивного. Тому ми вважаємо, що головними
нормативними принципами концепції прав людини є: принцип активності, принцип толерантності,
принцип солідарності.
Для того, щоб у реалізації прав людини уникнути конфлікту інтересів, треба поряд з активністю
формувати принцип толерантності. Класичне формулювання принципу толерантності належить
французькому просвітнику Вольтеру: "Мені не подобається Ваша думка, але я віддам життя за те,
щоб Ви мали право її висловити". Якщо я, як особистість, претендую на повагу до моєї гідності, то я
повинен поважати гідність інших, людей, що мене оточують.
У преамбулі французької Декларації прав людини і громадянина (1789 р.) свобода визначається як
можливість робити все, що не завдає шкоди іншому. Здійснення природних прав кожної людини має
лише ті межі, які забезпечують іншим членам суспільства користування тими самими правами.
У Конституції України цей принцип відображений у статті 23: "Кожна людина має право на
вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та
має обов’язки перед суспільством, якими забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості"
[1: 9].
У контексті принципу толерантності принцип рівності інтерпретується таким чином: я до кожного
ставлюсь однаково, до кожного маю індивідуальний підхід, враховую індивідуальну неповторність
кожної особистості.
© Губар О.М. , 2007
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Принцип толерантності актуалізується пропорційно зростанню двох потужних тенденцій
сучасного прогресу: тенденції глобалізації та тенденції зростання ролі суб’єктивного фактора
соціального розвитку.
Толерантність це абсолютно культурне явище в тому сенсі, що вона не детермінується
індивідуалістичною, егоїстичною природою людини. Здогадка про те, що необхідно поважати
гідність іншого, щоб зберегти й підтримати свою, могла виникнути тільки на основі розуму. Проте,
інстинкти та пристрасті до цих пір в людському житті є сильнішими за розум. Тому толерантність
часто виявляється лише теоретичним принципом, благим побажанням.
Упродовж багатовікової історії культури, людські співтовариства, соціальні групи і окремі особи в
практичному житті використовували принцип компліментарності. "Компліментарність" –
специфічний термін соціально-філософської концепції Л. Гумілева [2: 156].
Компліментарність − позитивна (негативна) – відчуття підсвідомої взаємної симпатії (антипатії)
особин, що визначає ділення на "своїх" і "чужих". Вона дуже точно виражає один з проявів
егоїстичної природи людини. Усе що стосується мене і мого найближчого оточення ("те, що схоже на
мене") – гідне існування, розвитку і пошани. Я, готовий захищати своє поле свободи, своє коло іноді
ціною власного життя (свій рід, плем'я, національну гідність, свою Землю, Батьківщину, сім'ю, друзів
– це круг компліментарності). Але те що, знаходиться за межами цього кола – вороже мені. При
всякій слушній нагоді я готовий критикувати, відкидати, руйнувати це агресивне мені середовище.
Принцип компліментарності фігурує й на рівні етносу, причому дуже дієво. Тут він іменується
патріотизмом і знаходиться в компетенції історії, бо не можна любити народ, не поважаючи його
предків. Внутрішньоетнічна компліментарність, як правило, корисна для етносу, будучи могутньою
охоронною силою. Але іноді вона приймає потворну, негативну форму ненависті до всього чужого;
тоді вона іменується шовінізмом.
Компліментарність на рівні суперетносу може бути тільки умоглядною. Зазвичай вона
виражається в зарозумілості, коли всіх чужих і не схожих на себе людей називають "дикунами" [2:
156].
Якщо компліментарність важлива, на етапі становлення будь-якої соціальної спільноти як ланка,
що скріплює однорідні елементи системи, то толерантність набуває особливої важливості, коли
виникає необхідність створювати соціальну систему з різноманітних елементів.
Деякі мислителі намагалися знайти основу толерантності в самій людській природі.
Давид Юм, наприклад, вважав, що підставою моралі є дана людині від природи "схильність
симпатизувати іншим людям і сприймати за допомогою повідомлення їх схильності і відчуття, як би
вони не відрізнялися від наших, хоч би вони були навіть протилежні останнім" [3: 449].
Руссо припускав існування в людині від природи двох загальних відчуттів: самозбереження і
співчуття. Співчуття багато просвітників вважали природним базисом соціального в людині [4].
На наш погляд, ці антропологічні підстави соціальності людини відносяться скоріше до явища
компліментарності. Співчуття, порозуміння людина спочатку схильна направляти до суб’єктів своєї
спільності, свого соціального кола. Чим особа розвиненіша – тим круг цей ширше. Лев Толстой цю
ідею поклав в основу концепції морального прогресу. Він виділяв три стадії етичного розвитку особи
і суспільства: моральність дикості – моральне все те, що служить на користь моєму Я; моральність
варварства – моральне все те, що служить на користь моєму колу друзів; моральність цивілізації
(загальнолюдська) – моральне все те, що служить на користь загальному благу [5].
Виходячи з європейської філософської традиції проблему толерантності можливо вирішити тільки
на шляху інтелектуалізму. Людина, як розумна істота, розуміє, що сприйняття інших є обов'язковою
умовою сприйняття його самого, реалізації його інтересів і прав. Тим самим особа свідомо приборкує
свої пристрасті й бажання, обмежує свою індивідуальну свободу заради загального блага.
Формування такої позиції особистості можливе тільки на шляху громадянської освіти, освіти в дусі
прав людини. Це може бути внутрішньою "опорою" толерантності.
Зовнішньою ж опорою може бути ефективна система позитивного права, яка здатна швидко
реагувати на будь-які посягання на гідність і права будь-якого свідомого суб’єкта.
Існування та бурхливий розвиток в новітній історії міжнародного права і принцип його пріоритету
над національним і є одна з відповідей на виклик глобального сучасного миру.
Що перешкоджає "опредмеченню" принципу толерантності в повсякденну тканину соціального
буття?
По-перше, егоїстична людська природа. Практично всіма антропологічними концепціями
визнається, що головним джерелом будь-якої людської діяльності є особистий інтерес. Реалізація й
захист своїх інтересів – це природна й вільна діяльність. Урахування при цьому також інтересів
інших суб’єктів – це вже завдання з двома та більше невідомими. Не кожному такі завдання по силі.
Тому етичний раціоналізм Сократа, Платона та Просвітників стає все більш актуальним у зв’язку з
проблемами розвитку толерантності.
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По-друге, нереалізовані багато в чому принципи рівності та соціальної справедливості. У
суспільстві, де зростає соціально-майнове розшарування, де при цьому відсутні ефективні механізми
контролю за справедливим розподілом суспільних благ, важко виховувати, формувати толерантну
свідомість.
По-третє, зайве політизування й ідеологізація всіх сфер соціального життя. Політики, прагнучи
влади, часто використовують PR-технології, що розділяють людей. Не секрет, що ідеологія
антисемітизму й зараз використовується як "виправдання" будь-яких бід і нещасть. Як в середні віки
в неврожаях, епідеміях, стихійних лихах були винні відьми; так зараз – євреї. Інший, яскравіший
приклад новітньої історії – президентські й парламентські вибори в Україні (2004-2006 рр). Технологи
уміло застосували та штучно загострили існуючі суперечності між Сходом і Заходом України,
поставивши при цьому суспільство на межу розколу та громадянської війни. Пригадаємо також, що
внутрішнє протистояння підігрівалося антиамериканськими й антиросійськими настроями. Головним
уроком або надбанням тих бурхливих подій була навіть не стільки громадська самосвідомість, що
"стрепенулася" у своєму розвитку, скільки перемога мудрості, здорового глузду й толерантності
українського народу (громадянського суспільства). Розпалюючи емоції та пристрасті, все ж таки
важко протистояти розуму. Тому для формування толерантного світосприймання необхідний
розвинений картезіанський скепсис.
Таким чином, і тут ми бачимо, що толерантність є абсолютно культурним явищем, можливим
тільки на етапі розвиненої індивідуальної та суспільної свідомості. Тільки розум, мудрість здатні
підказати людині, що вона частина єдиного цілого. Стабільність та благо цілого є надійною умовою її
особистого блага, реалізації її інтересів і прав.
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Губарь О.М. Толерантность и комплиментарность в контексте культуры прав человека.
В статье анализируется взаимосвязь понятий "толерантность" и "комплиментарность" в
контексте культуры прав человека. Актуализируется один из главных принципов проекта
Просвещения – принцип интеллектуализма как средства формирования толерантного
мировоззрения.
Нubar O.М. Tolerance and Complementarnity in the Context of the Human Rights Culture.
Тhe article analyses the correlation of the definitions "Tolerance" and "Complimentarnity" in the context of
human rights culture. One of the main principles of the Enlightenment project – that of the intellectualism is
actualized as the means of the tolerant ideology formation.
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ГІПЕРТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглянуто проблему трансформації змістовного наповнення поняття "толерантність"
під час використання його для аналізу явищ масової культури. Толерантність в умовах знаковоінформаційної цивілізації постає як гіпертолерантність, тобто терпимість до будь-чого та
можливість сприйняти та поглинути масою будь-що.
У сучасній гуманітарній мультидискурсивній сфері постійно й дуже гостро постає питання
принципового неприйняття й неможливості застосування для опису соціальних та індивідуальних
процесів та явищ того категоріально-понятійного апарату, що створювався в межах класичної та
некласичної філософської традиції. Категорії особистісного самовизначення, людської свободи,
культурної комунікації, творчості, духовної енергії та багато інших, що були основою людського
філософського саморозуміння, виявляються такими, які неможливо змістовно застосовувати для
аналізу процесів та явищ інформаційної цивілізації, яка базується на принципі безперервної
циркуляції знаково-інформаційних утворень.
Інформаційний світ у моральному, естетичному та когнітивному відображенні за допомогою
понять світу знання постійно набуває парадоксального вигляду, коли одне й те саме поняття, що
покликане зафіксувати те чи інше явище, містить у собі самозаперечувальні значення. У світі, метою
людини було створення знання, існували чіткі демаркаційні (нехай навіть відносні) критерії, які
дозволяли розрізняти добро й зло, красу й потворність, істину й хибу. Культурні й світоглядні
особливості визначалися саме такими критеріями, а прийняття, розуміння і визнання за можливі
критерії інших і було тим, що називалося толерантністю. У світі інформації добро не є суперечністю
чи протилежністю злу, а потворність не заперечує красу, адже будь-що в середовищі
інфоциркулювання є лише знаком, який у будь-якому разі сприймається в разі комфортного його
донесення за допомогою різноманітних мас-медіа. У зв’язку з необхідністю принципово нового
відображення нової дійсності в соціально-філософській теорії (особливо в рамках постмодерністської
літератури) почали застосовувати такий засіб, як додавання до традиційних понять префіксів "гіпер-",
"транс-", "суб-", "псевдо-" тощо. Кожен із таких додатків несе ніби подвійне навантаження, з одного
боку, стверджуючи, що поняття принципово змінило своє значення, а з іншого – перетворює це
поняття на знак, надаючи йому статусу існуючого в інформаційній сфері, а також можливості
багатьох, нехай навіть суперечливих, тлумачень.
Метою статі є визначення можливостей, які з’являються при трансформації поняття
"толерантність" в "гіпертолерантність", у дослідженні масової культури, оскільки остання, в свою
чергу, є визначальним середовищем утвердження трансціннісних установок інформаційної
цивілізації. У процесі визначення толерантності в рамках традиційного її розуміння, яке було базовим
для усвідомлення культурної творчості та взаємодії, в першу чергу підкреслювалося, що
толерантність – це "якість культури (моральної, правової, політичної) кожного суспільства, будьякого соціального прошарку, кожного громадянина, не зважаючи на стать, вік, етнічну, конфесійну та
расову належність. Основна вимога толерантної культури полягає в наступному: вільне дотримання
кожним громадянином, суспільною групою, суспільством вільно обраних моральних, соціальнополітичних, світоглядних вподобань передбачає їх лояльне, терпиме, не вороже, поважне ставлення
до аналогічного вибору інших" [1: 9]. Отже, значення поняття "толерантність" безпосередньо
пов’язували з розумінням культури, творчості та особистісної самоідентифікації. Для нас важливо
з’ясувати в що трансформується це значення, коли культурне середовище перетворюється на
інформаційне, а суспільство й людина – на масу.
Проблема категоріальної трансформації соціально-філософського знання при переході до
інформаційно-масової цивілізації особливо гостро постає в творчості філософів постмодерністів.
Саме постмодерністський стиль рефлексії щодо сутнісно нових процесів та явищ, породжених у
середовищі масової культури, дозволяє трансформувати традиційні категорії в знакові структури, які
є парадоксально багатотлумачними. Ключовими з цієї точки є праці Ж.-Ф. Ліотара (теорія
трансформації легітимізуючої здатності знання), Ж. Бодрійара (теорія гіперреальності, злиття
реального й удаваного), Ф. Джеймісона (теорія пастішності та шизофренічності масової культури).
Зрештою, навіть теоретична рефлексія щодо масової культури перетворюється на одну з її складових,
сприймає й витлумачує будь-що в будь-якій спосіб, не відкидаючи можливість розуміння одних
понять в абсолютно суперечливих значеннях.
Для порівняння понять "толерантність" і "гіпертолерантність" важливим є те, що коли ми
говоримо про толерантність, маємо на увазі феномен культурної, суспільної та особистісної
© Зуєв А.В., 2007
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комунікації, сутність якого полягає в тому, що "мої" і "наші" переконання не втрачаються й не
заперечуються, а лише збагачуються за допомогою сприйняття поглядів "іншого" й "інших". Більше
того, лише в такому комунікаційному середовищі можлива культура й особистість. Маса ж є
принципово некомукативним і неструктурованим явищем. Основна здатність маси не сприймати,
розуміти й усвідомлювати, а поглинати й споживати. Інформаційна цивілізація й маса невід’ємні одна
від одної, адже інформація є найкомфортнішим продуктом для споживання.
Перша визначальна теза дослідження: "Маса сприймає все" – це головний принцип
гіпертолерантності. Маса поглинає будь-що, що набуло інформаційно-знакової форми, при чому
жодного значення не має аксіологічне наповнення явища, що поглинається. Найпрекрасніше творіння
мистецтва не існує для масового споживача, якщо воно не транслюється одним із засобів мас-медіа.
Зазначимо, що на мас-медійний елемент інформаційного суспільства фактично перетворилося все,
адже для того, щоб бути елементом інформаційної цивілізації, необхідно брати участь в
інформаційному обміні й циркуляції. На мас-медіа перетворилася система освіти, яка тепер навчає не
творити знання, а оперувати інформацією, виробнича система, первинним елементом якої тепер є не
виробництво безпосередньо продукції, а насамперед брендів та торгових марок; в основі економіки
лежить сфера маніпулювання віртуально-знаковими фінансовими одиницями тощо. У світі мас-медіа
сприймається все, що існує, адже існує лише те, чим мас-медіа оперують, що подають масі для
поглинання. При цьому важливим є те, що поглинаючи той чи інший інформаційний імпульс маса не
змінюється ні структурно, адже вона неструктурована, ні формально, адже вона аморфна, ні сутнісно,
адже її сутність самозаперечується. Маса є гіпертолерантною, тому що, сприймаючи будь-що, вона не
ризикує бути зміненою чи знищеною. Найголовнішим інструментом самозахисту інформаційної
цивілізації від культурної самотворчості та прагнення до змін є те, що будь-що, створене одразу,
перетворюється масою на інформаційний знак і безпечно поглинається.
Другий важливий момент − культура завжди була результатом і причиною суспільної
структурованості. Саме в культурному контексті визначалися аксіологічні принципи та ієрархічні
розмежування соціальної структури, водночас саме розшарування суспільства було причиною
напруженості, яка вела до породження нових культурних смислів. "Культурним смакам панівних груп
надавали інституційну форму, а потім, за допомогою майстерної ідеологічної "спритності рук"
властиві уподобання узаконеної культури проголошують доказом їхньої культурності, а зрештою − й
соціальної вищості. Таке культурне розмежування було потрібне для того, щоб створювати й
відтворювати соціальну відстань між панівними та підпорядкованими соціальними групами, ієрархію
та нерівність у суспільстві. Отже, створення й відтворення культурного простору створювало й
відтворювало простір соціальний... Той занепад норм, про який у наші постмодерні часи майже
щотижня кричать засоби масової інформації, може бути ні чим іншим, як відчуттям того, що
відшукати можливості використовувати культуру на створення та позначення соціальних
розмежувань стає дедалі складніше..." [2: 274]. Середовище масової культури ж передбачає
аксіологічну неструктурованість й аморфність. Знаково-інформаційний уривок, сегмент може бути
оціненим, але не може бути особистісно, ідентифікаційно ціннісним. Отже, маса, перетворюючи все
на знак, постійно оцінює ці знаки, водночас не надаючи їм жодної сутнісної цінності чи значення.
Безціннісне, псевдоаксіологічне середовище є гіпертолерантним, адже воно приймає будь-що, оцінене
як знак, натомість воно не може бути толерантним, бо не містить у собі потенціалу ціннісного
самовизначення та структурування. Таким чином, гіпертолерантність є явищем неструктурованої
маси.
Ще однією формуючою особливістю толерантності завжди був її індивідуальний рівень. Ціннісне
поле індивіда завжди вступало в протиріччя з іншими індивідуальними оціночними судженнями. Такі
протиріччя долалися за допомогою культурної комунікації особистостей, діалогу "я" – "інший".
Структура особистісної свідомості завжди передбачала можливість зміни в процесі толерантного
контакту з "іншим". "Сприйняття людиною оточуючого світу та інтерпретація інформації, що
надходить, відбувається вибірково та здійснюється на основі попереднього досвіду. Культурний та
життєвий досвід кожної людини індивідуальний та неповторний, і через це люди просто не в змозі
однаково розуміти одні й ті самі події й надавати їм однакової оцінки. Отримуючи інформацію ззовні,
людина автоматично систематизує й впорядковує її у зручній для себе формі, розділяючи її на
відповідні категорії: групи, класи, види" [3: 164]. Така структурованість особистісної ціннісної сфери
дозволяла міжособистісний контакт на основі взаєморозуміння та терпимості. Інформаційна
цивілізація пропонує людині-масі зовсім інший принцип − принцип неструктурованої свідомості або
"потоку свідомості", який знаходиться під постійним впливом інформаційних імпульсів, що не мають
жодної онтологічної спорідненості чи ціннісного зв’язку. В такому середовищі безперервно
циркулюючої інформації людина не може сформувати власні переконання та основи особистісного
світосприйняття. Людина без переконань сприймає з легкістю будь-яку інформацію в тій формі, у
якій вона подається, не надаючи їй власних значень і не структуруючи її. Людина-маса
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гіпертолерантно сприймає будь-що, натомість не маючи жодної здатності сприйняти і зрозуміти
"іншого".
Інформаційно розділивши людей, перетворивши їх на "дивідуумів", зруйнувавши комунікативну
можливість "я" – "інший", інформаційна цивілізація убезпечила себе від особистісного й культурного
впливу. Тепер "справжня дійсність буття людини здається такою, яка співпадає з потоком свідомості.
Критерії високої та низької моралі, істини та хиби перестають діяти або оцінюються як суб’єктивні,
як результат уподобання залежного від особистих прагнень. У бутті як потоці свідомості виникає
терпимість до всього взагалі. Попередні духовні та соціальні цінності входять у систему інформації
поряд із будь-якою іншою інформацією. Елементи інформації можуть або становити інтерес для
індивіда, бути стимулом певних форм життя та поведінки, або ні. Індивідуальний вибір у системах
ціннісних орієнтацій робить мозаїчною систему суспільного життя" [4: 19]. Деякі дослідники в такій
ситуації вбачають шлях до абсолютної свободи: "Постмодерністський проект вільний від будь-яких
видів загальноприйнятої ідентичності та стандартної поведінки: його мета – таке суспільство, в якому
множинні займенники "ми" та "вони" (і навіть змішані займенники "ми" та "я") не мають постійного
означуваного, цей проект спрямований до самої досконалості індивідуальної свободи." [5: 104]. Але
на нашу думку, це знову ж таки є використанням поняття "свободи" в сенсі "транссвободи", тобто
такої свободи, яка не передбачає особистісного вибору, основаного на звільненні внутрішньої,
духовної, творчої енергії, а лише дозволяє людині дійсно абсолютно вільно вибрати серед безлічі
можливостей інформаційного споживання. Транссвобода передбачає гіпертолерантність, адже
можливість споживати будь-що зумовлює сприйняття пропонованого інформаційного продукту –
індивіду необхідно просто обрати те, що йому комфортно спожити, не докладаючи до його створення
жодних енергетичних, особистісних зусиль. Гіпертолерантність заперечує особистісність, адже
особистість має переконання й через це не в змозі прийняти абсолютно все, маса ж приймає все.
За умови здатності до сприйняття особистістю будь-яких впливів виникає питання про те, чи не
виникає в людини-маси відрази до певних явищ, що сприймаються, або ж до перенасичення певними
знаково-інформаційними імпульсами, що поглинаються. Чи відкидає щось людина-маса принципово?
Для того, щоб у нас не виникало постійне відчуття відрази до постійного потоку інформації, ми
цивілізаційно вбезпечуємося від цього, постійно продукуючи все нові й нові знакові середовища,
кожне з яких закликано розважати й зваблювати нас. Продукувати розважальні знаки легко, а ще
легше в розважальній формі привчити масу до сприйняття дурості, насильства, потворності, тим паче,
що в знаково-інформаційній формі вони нічим не відрізняються від мудрості, доброти й краси.
"Вірно, що ніщо не викликає в нас дійсної відрази. У нашій еклектичній культурі, яка відповідає
розкладу та скупченості інших культур, ніщо не є неприйнятним. Саме тому виникає відраза, бажання
знищити цю скупченість, байдужість до гіршого, цю в’язкість протиріч. І в тій же мірі зростає відраза,
викликана відсутністю відрази. У цьому – алегорична спокуса відкинути все разом – поступову
інтоксикацію та переїдання, толерантність, шантаж загрозою розброду та безчинств. І зовсім не
випадково так гостро постає питання про імунітет, антитіла, трансплантацію та відторгнення. На
стадії нестачі ми прагнемо все поглинати та засвоювати. На стадії ж перенасичення постає проблема
відторгнення та відкидання. Всезагальна комунікація та перенасичення інформацією є загрозою для
захисних властивостей людського організму. Цей символічний інтелектуальний простір, де
народжуються судження, не захищений нічим" [6: 109]. Коли людина проходить етап здивування
відсутністю відрази до речей, до яких вона мала б бути, настає стан гіперсприйнятливості. Я можу
сприйняти все, що подається мені у вигляді інформації, адже в мене не існує захисних механізмів
(моральних, естетичних, когнітивних) відкидання чогось, визначення цього "чогось", як
несприйнятливого, протиприродного, аморального, хибного, потворного. Інформація не може бути
хибною або потворною, еклектика явищ не викликає бажання створювати цілісну картину світу, а в
інформаційно розщепленому світогляді прийнятним є все.
У той же час, підкреслена Ж. Бодрійяром "спокуса відкинути все разом" є обов’язковим символом
парадоксальності масової, еклектичної культури: сприймаючи все, ми хочемо все закреслити,
затаврувати, зневажити. У цьому сутність гіпертолерантності як самозаперечувального
всесприйняття, у цьому сутність інших гіперявищ масової культури, сама сутність якої в
самозапереченні, зневажливому пародіюванні самої себе, самовисміюванні та саморозчленуванні
заради комфортнішого поглинання та виверження.
Явище гіперсприйнятливості не оминуло й соціально-філософські науки, парадигмальною
установкою яких стала дискурсивна мультиможливість. При чому така мультиможливість передбачає
не плюралістичність світоглядних установок, а повну розірваність предметної та методологічної
сфери. Теоретична еклектика створює своєрідну наукову гіпертолерантність – гіпертеоретичність,
яка полягає не лише в тому, що ми можемо той чи інший предмет досліджувати будь-якими
методами, але й у тому, що ми можемо вигадувати собі будь-який предмет і називати його науковим.
Це стосується не лише гуманітаристики: чого вартий лише відкритий у США музей креаціонізму,
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який інформаційно поданий як виключно наукова установа. Але в суспільствознавстві ефект
гіпертеоретичності є досить очевидним, адже тут існує гіперсвобода щодо продукування знакових
систем. "Поколінням раніше ще існував суворий термінологічний дискурс професійної філософії –
великі системи Сартра й феноменологів, твори Вітгенштейна, аналітичної філософії чи філософії
буденної мови, разом з чітким розділенням різних дискурсів інших академічних дисциплін, таких як
політологія, соціологія чи літературна критика. Сьогодні ми дедалі більшою мірою маємо певний вид
письма, що зветься просто "теорією", яка являє собою всі ці дисципліни одразу і жодну з них окремо"
[7: 2]. Деонтологізуючи світогляд сучасної людини, гіпертеорія сприяє цивілізаційному поступу,
спрямованому саме на створення інформаційної ілюзії знання, в якому в розірваному,
розчленованому вигляді маса має можливість обрати те знання, яке її влаштовує, й толерантно до
нього поставитися. Далі є можливість сприйняти інше знання, створюючи ілюзію його розвитку, що
дозволяє людині толерантно ставитися до власної необізнаності, адже необізнаним бути добре для
того, щоб отримувати й поглинати будь-яку інформацію.
Таким чином, проаналізувавши такі ознаки масової культури в рамках інформаційно-знакової
цивілізації, як розірваність світоглядного поля людини, обов’язкове перетворення будь-якого явища
не на феноменологічно сприйнятливу дійсність, а на інформацію, трансформація колишніх
соціальних інститутів на мас-медійні проекти, приходимо до висновку, що людина-маса знаходиться
в середовищі, де дійсно прийнятним є все, адже все подається в зручній для поглинання формі – у
формі інформації. Гіпертолерантність як сприйняття будь-чого стає однією з основних характеристик
маси, а індивідуальне несприйняття певних явищ, відраза до них залишаються ситуативними й
штучно створеними знову ж таки в цивілізаційному інформаційному просторі з метою імітування
ціннісної природи людини. Інформаційний хаос й еклектика – найзручніше середовище
маскультурної імітації, у якій у парадоксальній формі потворність може сприйматися як краса,
глупота як розумність, хиба як істина. Саме відсутність буттєвого особистісного підґрунтя для
структуризації аксіологічної сфери призводить до ефекту всесприйняття, гіпертолерантності.
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Зуев А.В. Гипертолерантность как феномен массовой культуры.
В статье рассматривается проблема трансформации содержательного наполнения понятия
"толерантность" при использовании его для анализа явлений массовой культуры. Толерантность в
условиях знаково-информационной цивилизации представляется как гипертолерантность, то есть
терпимость к чему-либо вообще и возможность массы воспринять и поглотить всё, что угодно.
Zuyev А.V. Hypertolerance as the Phenomenon of Popular Culture.
The article deals with the problem of meaning filling transformation of the notion "tolerance" while using it
for the popular culture phenomena analysis. In the conditions of informational civilization tolerance arises
as hypertolerance, that is the indulgence to anything and possibility of the mass to percept and absorb
anything.
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ЄДИНОСУТНІСТЬ ТА ІМ’Я БОЖЕ В СХІДНІЙ ПАТРИСТИЦІ IV СТОЛІТТЯ:
ПРИКЛАДИ МЕТАФІЗИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
У статті проаналізовано дві невеликі сторінки святоотецького доробку Східної церкви, що свідчать
про творче використання класичної філософської спадщини отцями Православ’я. Особливо
філософія була потрібна при розбудові догматичної доктрини в умовах жорсткої різновекторної
полеміки з аріанством і напіваріанством. На підставі цього автор робить висновок: теоретикоспекулятивний підхід до найгостріших питань християнської віри був подекуди єдино-необхідним у
ході нікейської і новонікейської полемік.
Актуальність. Християнське богослів’я і філософія йдуть вже без малого дві тисячі років рука в
руку, пліч-о-пліч. Тісний союз між ними, гостра взаємна опозиція є лише двома сторонами цієї
спільноти друзів-ворогів, причому перший завжди піддається сумніву з обох боків церковної огорожі,
а друга або зовсім ігнорується, або підноситься до рівня абсолютної поляризації. Між тим
залишається справедливим і аж ніяк не новим тверезий погляд на цю насправді заплутану проблему
взаємостосунків богослів’я і філософії: де була б на європейському культурному терені філософія,
якби її велика бабуся – антична філософія не знайшла притулку в Церкві; де було б (або, може, яким
було б) християнське богослов’я, якби воно, вирощене на Одкровенні, не запліднилося
термінологічно і доктринально від елінської мудрості.
Наведені у статті приклади стосуються самого початку візантійської філософії, яку прот. Георгій
Флоровський називає "преображеним елінізмом" [1: 16], філософії, яка, за висловом В.М. Лур’є,
"перетворилася в "служницю богослів’я" приблизно на тисячу років пізніше, ніж західні схоласти
придумали цей вираз" і яка "не мала права сама собі формулювати завдання" [2: 10]. Апарат грецької
філософії став своєрідною "математикою" догматичної й екзегетичної науки отців-вчителів
вселенського Православ’я подібно до того, як математика є аналітико-формальною базою для
більшості сучасних фізичних і технічних наук. Ця обставина, як підкреслює В.М. Лур’є, була плідною
для філософії [2: 10]. Мета статі – проілюструвати, що саме ця обставина забезпечила неперервність
західного історико-філософського процесу і власне в частині його платонівсько-аристотелівської
метафізики.
Необхідність відстояти православну віру у Св. Трійцю від аріанської єресі поставила перед
Церквою суто метафізичне завдання. Церковні письменники IV століття мали, за виразом історика
Сократа, "богословствувати у філософський спосіб" [1: 32]. На цей раз у фокусі полеміки постав
небіблійний, але формульно-віровчительний термін "єдиносутній" – homoousios. Його походження
від слова "сутність" – ousiа – вимагало з’ясувати насамперед значення останнього. У платонічній
традиції ousiа означає загальне. Під платонічним впливом у цьому питанні перебували й стоїки, для
яких ousiа означає загальний без’якісний субстрат (матерію) всупереч розрізнювальним формам.
Натомість для Арістотеля і його традиції ousiа означало, в першу чергу, індивідуальне і одиничне
буття, річ у всій повноті її незмінюваних визначень – prote ousiа, і допіру лише у вторинній спосіб
сутністю можна назвати загальне, родове, яке обіймає в собі одиничні існування – deutera ousia. У
IV столітті в широкому вжитку була саме аристотелівська візія сутності. Втім, як відомо, аж до
богословської "термінологічної революції" кападокійців цей термін часто ототожнювався зі словом
"іпостась", і це вносило плутанину не лише в латинське богослов’я, яке перекладало і "сутність", і
"іпостась" одним терміном – substantia (три іпостасі Трійці → три субстанції, котрі викликали
неминучу спокусу тритеїзму), але і завдало багато клопоту і на християнському Сході. Навіть лідер
нікейців-православних свт. Афанасій Великий точно не розрізняв ці терміни, і це послаблювало
позицію прибічників Нікейського символа віри [3: 43].
Але ще більш проблем було зі словом "єдиносутній" – homousios. Нікейський символ віри (325 р.),
відкидаючи аріанську єресь, сміливо і безкомпромісно слідуючи Переданню Церкви, назвав Сина –
Логос єдиносутнім до Отця. Це слово було настільки точним, що за виразом В.В. Болотова,
"виключало будь-яку можливість перетлумачення" [4: 145]. Втім, цей термін, будучи вбивчим
аргументом проти аріанства і його дітища – аномейства, зазнавши спочатку ентузіазтичного прийому
з боку отців Першого Вселенського собору, потім, на жаль, дедалі більше ставав каменем спотикання
для більшості богословів навіть неаріанського табору. Колись дискредитований Савелієм, він
розумівся у сенсі злиття Лиць Св. Трійці.
Це призвело врешті до того, що на початок 60-х років IV століття у Церкві почало перемагати
крайнє аріанство – аномейство, або євноміанство, натомість православний табір спромігся
відреагувати на цю загрозу вірі лише компромісним, погоджувальним вченням про те, що Син не
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єдиносутній (homoоusios), а подібносутній (homoіоusios) Отцю. Маленька літера "йота" ставала
фатальною для майбутнього віри Церкви! Прибічників єдиносутності – омоусіан – ставало все
менше, і всі вони гуртувалися навколо перестарілого свт. Афанасія Великого. Цей вчитель Церкви
мав за плечима не лише біля сімдесяти літ, але й величезний досвід догматичної полеміки, і непогані
знання Аристотелевої метафізики. Саме вона допомогла йому повернути опонентів – оміусіан
(прибічників подібносутності) до лона Нікейської віри.
Вождь оміусіан Василь Анкірський дещо "пом’якшував" ідею єдиносутності. Підкреслюючи таїну
синівства, він учив про відмінність "народжуючої енергії" Отця від його "творчої енергії". У
народженні виявляється не лише воля і влада Отця, але і його "сутність" Для народження істотною є
"подібність за сутністю." Бути Отцем означає бути батьком "подібної сутності". Свт. Афанасій у
пошуках відповіді Василю Анкірському згадав одне положення з Аристотелевої "Метафізики".
Йдеться про кн.V, розділ 15 (1021а10): "Співвіднесеним називається те, що відноситься як 2 до ½, 3
до 1/3 і взагалі як те, що в кілька разів більше, до того, що в кілька разів менше, і як те, що перевищує,
до того, що воно перевищує... Усі ці відношення стосуються чисел, і вони є властивостями чисел, а
також – тільки в інший спосіб – виражають рівне, подібне і тотожне (адже всі вони розуміють
відношення до одного; насправді, тотожним є те, сутність чого одна, подібним є те, якість чого
одна, а рівним є те, кількість чого одна...)" [5: 173].
Маючи на увазі цей фрагмент, свт. Афанасій у своєму "Посланні про собори, що відбулися в
Аріміні Італійському і Селевкії Ісаврійській", (розд. 53), так відстоює православне вчення про єдиносутність Лиць Св. Трійці: "...дослідимо саме в собі взяте речення: єдиносутній... чи справедливо воно
приписується Синові? Бо і ви знаєте, і ніхто не сумніватиметься, що подібне описується подібним у
відношенні не до сутностей, а до зовнішнього виду і до якостей, сутностям ж має
приписуватися не подібність, а тотожність. Людина є подібною до людини не за сутністю, а за
зовнішнім виглядом і рисами обличчя, за сутністю ж вони одноприродні. Відтак хто називає щось за
сутністю подібним, той називає це подібним за причетністю, бо подібність є якістю, котра може бути
прилучена до сутностей, а це властиве створінням; створіння за причетністю уподібнюється до Бога...
Отже, якщо і Сином називається за причетністю, то нехай називається у вас подібносутнім
(homoоusios); але, найменований так, Він уже не істина, і зовсім не світло, не Бог за природою... Якщо
ж це не так, то Він не за причетністю, а за природою й істиною є Сином, Світлом, Премудрістю,
Богом; ... у власному сенсі. Він має називатися не подібносутнім, а єдиносутнім (homoоusios), чого
ніхто про інших не скаже. Бо доведено, що подібність приписується не сутностям"[6: 162-163].
Так, метафізик і логік Стагірит послужив справі нікейського богослов’я завдяки добрій
філософській освіті (радше – самоосвіті) свт. Афанасія Великого, який не одноразово протягом своєї
богословської біографії це доводив.
Але боротьба з усіма проявами аріанства велася не лише з проблеми єдиносутності. Аномеї також
майстерно використовували Арістотеля, зокрема трактат "Про душу". Стагірит учив, що активний
розум (дух) у людини є частиною бога, несе в собі божественне начало й це положення припускало
тлумачення, що розум здатен пізнавати бога як самого себе. Аецій, засновник аномейства, з цього
робив зухвалий висновок: всупереч православному апофатизму він заявляв, що знає Бога краще, ніж
самого себе. Євномій у своїй доктрині про богопізнання пішов далі своїх вчителів. Аномейство він
обґрунтовував у гносеологічний спосіб. Імена й поняття об’єктивні і поділяються на два роди:
1) Імена "за домисленням", винайдені людьми. Це пусті імена, деякі логічні фікції, лише знаки, що
умовно позначають речі. Вони, існуючи в мові таі думці, не дають ніякого безперечного й
об’єктивного знання, бо не відображають природи речей.
2) Імена власне предметні, які існують поза пізнаючим суб’єктом, надлюдські. Вони відображають
саму сутність речей, є "енергією сутності". Ці "софійні імена" надаються людині від Бога у виді
деякого "сім’я", що посіяне в людському розумі. Якщо це "сім’я" вирощувати в розумі засобом
діалектики, то в ньому можна споглядати самі сутності, в тому числі і сутність Божу. Звідси, за
Євномієм, повне й вичерпне пізнання Бога не тільки можливе, але й необхідне, обов’язкове. Це
богопізнання треба здійснювати через аналіз адекватного, з точки зору Євномія, імені agennetos –
Ненароджений.
На підставі цього Євномій заявляв: "Про сутність свою Бог знає аж ніяк не більше, ніж ми; не
можна сказати, що вона відома Йому більше, а нам менше; але що знаємо про неї, те ж знає і Він і,
навпаки, що знає Він, те ж саме без різниці знайдеш і в нас" [7: 261]. Відтак у Євномія християнство
стає абстрактною філософською схемою, що своїм раціоналізмом і діалектичною грою заперечує
таїну й таїнство.
Проти цієї доктрини виступили новонікейці-кападокійці брати свт. Василь Великий і свт. Григорій
Ниський. Вони відстоювали ідею про непізнаванність сутності Божої. Витоки для свого
богослов’я імені вони взяли в метафізиці імені Платона, власне в його діалозі "Кратил".
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У цьому діалозі, як і в більшості інших, аналізується поняття ідеї, але цього разу в зв’язку з типом,
образом фізичної речі, зрештою – з іменем речі. Філософ ставить вічно – актуальне питання: а чи
можливе в імені, в назві точне, адекватне пізнання сутності речі? Означимо наступними тезами
відповідь Платона.
1.) Повна умовність речей, яку відстоює в діалозі софіст Гермоген, учень Протагора, призвела б до
повної плутанини. Імена можуть відповідати речам або не відповідати їм. Може бути декілька імен
одного й того ж предмета, але з цього не випливає загальна нерозрізнима плинність імен, бо вона
призвела б до хаосу в пізнанні. Відтак речі самі по собі мають основу своєї сутності, котра є
незмінною, хоч і зрослася зі змінними речами. Найменування речей – це дія, і вона має підкорятися не
нашій суб’єктивній думці, а стосовуватися специфічної природи речей. Як для свердління потрібне
свердло, для ткання – ткацький човник, так і для операції найменування знаряддям є ім’я. Як
ткацький човник розділяє основу під час ткання, так й ім’я розділяє сутність речі, отже довільність і
об’єктивізм тут немислимі.
2.) Присвоєння імені відбувається відтак в силу об’єктивного закону. Присвоювач імені є свого
роду законодавцем, деміургом імені. Він створює ім’я речі за зразком неділимої ідеї речі,
"переслідуючи" одну і ту ж ідею. А оскільки в найменуванні, як і в будь-якому ремеслі, потрібне
знання, то деміург імені здобуває його в ході діалектичного процесу.
3.) Попри вчення софістів, усі імена за походженням поділяються на "божественні " і "людські".
Перші імена завжди правильні, адже боги називають речі за їх ідеальними сутностями, другі ж
можуть бути правильними і хибними. Хибність "людських" імен не залежить від хибності
("потворності") предметів: і "потворний" предмет може бути названий цілком правильно. Хибність
імен не пов’язана також зі звуковим складом імені. Правильність найменування речі залежить від
правильності інтерпретації цієї речі. Ця остання не є результатом простої репрезентації речі у
нашій свідомості. Істинна репрезентація, яку Платон називає "натхненною мудрістю", це така,
результатом якої є "тип", "зразок", котрий не втрачає своєї об’єктивної значущості, тобто зв’язку з
тим, що є "вічним за своєю природою". Йдеться про ідею.
Який же висновок робить Платон? Їх декілька.
1) Установлюється світ об’єктивних сутностей, який із причини їх глибини і складності людина
пізнає рідко й опосередковано; повністю ці сутності пізнаються лише богами.
2) Цей світ ідеальних сутностей не суцільний, а дискретний, бо кожна сутність містить у собі
власну структуру – ідею. Відтворення цієї сутності – це не проста репрезентація, а сутніснорепрезентативний акт, у якому сутність повністю відображається сама в собі (йдеться про пізнання та
найменування речей богами).
3) Цій сутнісній репрезентації протиставляється відносно-репрезентативний акт, "людського"
найменування речей. Цей акт доступний людині, однак він є однобічним. Ім’я речі не абсолютно
адекватне самій речі, й тому суб’єкт, що здійснює пізнання, в імені пізнає не весь об’єкт, а лише ту
чи іншу його сторону, той чи інший його відтінок. Відтак, роль слова, імені полягає у розрізненні в
ідеальних сутностях тих або інших сторін, відносно-репрезентативний акт найменування є
діакритичним (розрізнювальним) актом
Загальний підсумок афінського мислителя міститься в діалозі "Кратил": усі наші інтерпретації
можуть мати різну достовірність, бути "ближче" до речі або "далі" від неї. Платон робить цей
підсумок інструментом полеміки з софістами: суб’єктивний, "людський" характер цих інтерпретацій
аж ніяк не свідчить на користь софістському суб’єктивізмові, умовності, конвенціональності імен [8:
720].
Як це використовують отці-кападокійці в полеміці з Євномієм? Висновок Платона є дещо
"сирим": аби перекувати його на справжній метафізичний меч проти аномейського раціоналізму,
потрібно було дещо змістити акценти у платонівському підсумку, при цьому не знищивши момент
істини "Кратила". І кападокійці свт. Василь Великий і свт. Григорій Ниський, кожен на свій розсуд, у
Платона запозичують основну його думку: різна достовірність людських інтерпретацій сутностей
речей у їх назвах, неможливість охопити в імені всієї глибини сутності не дають права поставити
коли-небудь знак тотожності між іменем і річчю в своїй сутності. А цим спростовується євноміанська
претензія на пізнання з імені Бога – Ненароджений – Його дійсної сутності. Цим знищується й
аріанська єресь про те, що Бог – Слово не є Богом за сутністю своєю, Він ні в чому не є схожим
(anomois) до Отця, адже якщо Ненародженість – сутність Бога, а Син народжується, то Він не є
Богом. У цьому останньому євномієвському силогізмі брати-кападокійці ставлять під сумнів і врешті
спростовують істинність першого засновку, вибивають з рук аномеїв їх улюблену зброю –
Аристотеля – за допомогою платонівської метафізики.
Покажемо це коротко. Свт. Василь Великий у своєму капітальному труді "Проти Євномія"
відповідає аномеям так: імена не визначають сутності предметів, а лише їх властивості. Вони служать
для розрізнення речей, є інструментом аналізу, в якому власне й полягає пізнання. Втім раціональний
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аналіз, хоча й не суперечить живому спогляданню предмета, ніколи не вичерпує останнє. Завжди
залишається деякий "ірраціональний" залишок, що не розкладається на ознаки. У цьому й полягає
причина неосягненності речей у їх останній сутності. Відтак поняття не можуть замінити досвіду
живого споглядання. Звідси, робить висновок свт. Василь Великий, "немає жодного імені, котре
обіймало б усе єство Боже й було б достатнім, аби виразити його у цілковитий спосіб" [9: 148].
Свт. Григорій Ниський по смерті брата продовжив його справу полеміки з Євномієм. Він
доповнює свт. Василя Великого, але в притаманний характеру свого власного містичного богослов’я
спосіб. Імена – це людські установлення, природних імен немає. Відтак від імен треба звертатися до
самих речей, до невичерпності живого досвіду споглядання. Логічне пізнання через ім’я і в імені є
радше ліками від нашого безсилля, ніж свідоцтвом нашої сили. Адже в процесі містичного сходження
на шляху богопізнання, у процесі очищення нашого розуму слово німіє і никне, будучи інструментом
міркування, стає немічним і непотрібним перед лицем дійсного буття, яке ясно розгортається перед
нашим спогляданням. Вище споглядання перевищує міру слова.
Висновки. Церковні догмати завжди були істинами Одкровення, вони перебували в Святому
Письмі й Переданні Церкви. Але коли виникала небезпека затьмарення цих істин у свідомості вірних
з боку єресей, виникла й потреба соборному розумові Церкви сформулювати їх. Відтак істини
Одкровення одержували своє втілення в догматах, які ставали чимось на кшталт матеріальних
оболонок цих істин. А оскільки єресі часто запозичували свою "матерію" з Платона або Аристотеля,
стоїків або неоплатоніків, то адекватна відповідь на них із боку Православ’я в необхідний спосіб мала
бути одягнена в метафізичні шати. І цей факт аж ніяк не має бути спокусою для простої
християнської віри: дуже вже світський розум відрізняється від розуму оцерковленого, головним в
церковній науці був і залишається не науковий силогізм (хоча і без нього на деяких етапах церковної
історії неможливо було обійтися), а той "ірраціональний" залишок, який власне і вибудовує Церкву як
містичне тіло Господнє.
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Кобяков А.Н. Единосущность и имя Боже в восточной патристике IV века: примеры
метафизической аргументации.
В статье анализируются две небольшие страницы святоотеческого наследия Восточной Церкви.
Они убедительно свидетельствуют о творческом применении классической философии отцами
Православия. Особенно философия была востребована в построении догматической доктрины в
условиях жесткой разновекторной полемики с арианством и полуарианством. На основании этого
автор делает вывод: теоретико-спекулятивный подход к наиболее острым вопросам христианской
веры был порой единственно необходимым в ходе никейской и новоникейской полемики.
Kobyakov O.V. Uniessence and the Name of God in the East Patristics of the 4th century:
Examples of Metaphysical Argumentation.
This article deals with two fragments of Eastern Church inheritance. They confirm fact of inheritance
creative application by the Doctors of Universal Orthodox Church. The mentioned philosophy claimed much
attention concerning heated poly vectored debates with the Arian heresy. According to this the author comes
to the conclusion that the theoretic and speculative approach to the acute problems of Christian belief was
often the only necessary during Nikeysk and Neonikeysk polemics.
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КОНСТРУКТИВНІСТЬ АНТРОПОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ТОЛЕРАНТНОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
У статті з’ясовано роль філософської антропології в концептуально-образних пошуках осягнення
толерантності. Освітнє мислення останнім часом сполучається як з персоналістською формулою
інтолерантності "Я - не Я", так й з її розумінням як "суверенізації" іншого. Антропологічні
розміркування із залученням етнокультурних компонентів створюють умови для продуктивного
діалогу й полілогу культур.
Антропологічний дискурс у сучасну дійсність як у світовому, так й в особистісному вимірі
вимагає виховання в кожній людині міжідеологічної, міждержавної, міжконфесійної, міжнаціональної
толерантності й відвертого інтересу щодо культури усіх народів, які мешкають і поруч з нами, і
далеко від нас. Варто погодитися з дослідниками цієї проблематики, що мультикультуралізм є
реальністю сучасного життя, котре характеризується зростанням соціальної динаміки та
імперативною необхідністю інтеграції в освіту конструктивних ідей, концепцій, теорій, які б сприяли
куьтурному діалогу і полілогу [1; 2; 3].
Однією з таких можливостей, на нашу думку, є впровадження у філософію й практику освіти
методологічних засад етики відповідальності (К.-О. Апель [4], М. Култаєва [5], Ю. Хабермас [6] та
ін.), серед провідних методологічних положень якої вчені визначають необхідність аргументативної
орієнтації на ідеальну комунікативну спільноту, яка на метатеоретичному рівні дискурсивно
обґрунтовує та реалізує обов’язок солідарної відповідальності за всі людські дії [5].
Проте в наш час толерантнісне "прозріння" ускладнюється утвердженням персоналістських
орієнтацій людини, про які К. Кислюк писав: "Людина відмовилася від культу своєї поведінки, що
відповідає ситуації і власному трактуванню морально-етичних, релігійно-моральних і законодавчих
принципів. Ще В. Франкл визначав духовну позицію людини цього суспільства, виходячи з того, що
коли 10 заповідей втратили свою силу, людина починає намагатися сприймати 10 тисяч заповідей, які
містяться у 10 тисячах ситуацій життя" [7: 32-35].
Отже, ми вважаємо, що тільки етики відповідальності недостатньо, щоб сформувати
комунікативну компетентність. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що істотною
характеристикою сучасної методології реформування освіти в Україні є спрямованість останньої на
реалізацію ідей людинознавчого, народознавчого знання як засобу саморозвитку, самотворчості,
самоідентифікації особистості, нації, а також толерантності до інших. Слід погодитися з Г. Філіпчуком, що "є підстави вважати найближчою перспективою не лише розвиток освіти в напрямі
визнання педагогом, суспільством права учня бути активним суб’єктом навчально-виховного
процесу, формування у нього найцінніших рис – індивідуальності, творчості, громадянськості, а й
забезпечення неприпустимості насильства над свідомістю особистості, маніпулювання її поведінкою.
Це означає, що зміст освіти повинен забезпечити вироблення у людини певного імунітету до
світоглядної безпорадності в хаосі розбурханого політичного суспільного життя, підготувати її
світобачення, а не кинути напризволяще в стихію агресивної політизації полярних таборів чи
суспільної індиферентності" [2: 2]. Відтак, метою нашої статті є визначення ролі й можливостей
використання в освіті компонентів і функцій філософської антропології, передусім акцнтуючи увагу
на етнокультурних компонентах.
Дослідники проблем полікультурної освіти В. Болгаріна, І. Лощенова та інші вчені узагальнили
найістотніше, що можна реалізувати в процесі полікультурної освіти на допомогу підростаючій
людині в її загальному культурному розвитку, в засвоєнні загальнолюдських цінностей та в пошуках
шляхів до розуміння "іншого".
Отже, по-перше, полікультурна освіта дає можливість особистості подолати шлях від осягнення
культури мікросоціуму до загальнолюдської культури.
По-друге, ознайомлення з іншими культурами дасть змогу краще оцінити національну культуру,
зрозуміти її роль і місце у світі, зробити внесок певних цінностей до скарбниці світової культури. І
головне, запозичити кращі надбання, забезпечивши безперервний, інноваційний характер процесу
культуротворення у власній країні.
По-третє, сформований полікультурний рівень мислення людей – це найближчий шлях до гармонії
відносин, забезпечення "миру через культуру".
По-четверте, полікультурна освіта сприятиме розвитку педагогічних наук як важливої складової
культури. Адже в кожного народу склалася своя система освіти, елементи якої можуть бути
адаптовані до національної. Важливо, щоб діалог культур був рівноправним, паритетним [1: 3], а
© Троїцька Т.С., 2007
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національну філософію освіти, на нашу думку, варто розглядати як певну світоглядну, культурноосвітню матрицю народу.
Зауважимо, що такий підхід є дуже близьким до філософських тенденцій української
ментальності, яка націлена на узгодження всіх елементів буття кожної людини з буттям інших людей,
усіх живих істот, усієї природи, і цей підхід, на думку деяких авторів, можна визначити як
антропологічну рефлексію (від лат. геflіехіо – розмірковування, спрямоване на самого себе) –
різновид міркувань, котрі є не лише теоретико-концептуальними, їхній вияв може набувати
художньо-образної, символічно-алегоричної та інших форм. Саме тому антропологічна рефлексія
часто "спрацьовує" як неусвідомлювана її носієм світоглядна схильність до визнання (або ж
невизнання) індивідуальної неповторності іншої істоти або особистісної своєрідності іншої людини
[3: 162].
Проведений ретроспективний і змістовий аналіз методологічних підходів до вирішення окресленої
проблеми засвідчив необхідність переходу до використання в освіті компонентів і функцій
філософської антропології як інтегральної дисципліни, що вивчає людину як цілісний феномен на
всіх етапах її життя у взаємодії з природою, соціумом, культурою, і дозволив зробити такі висновки:
- філософська антропологія посідає провідне місце в структурі методології, оскільки вона
містить не тільки суто методологічний інструментарій, а ще й світоглядну компоненту зі значними
пластами теоретичного бачення людського "Я" та прагнення "Іншого";
- філософська антропологія концептуально-парадигмальними підходами оптимізує наукову
діяльність і намагається побудувати цілісне уявлення про людину, без якого освітня наука й
практична діяльність є неможливими;
- антропологічне осмислення проблем буття людини має справу не лише з об’єктом наукового
пізнання (біосоціодуховна істота), а й з суб’єктом самосвідомості (власне "Я"), що полегшує наукам
про освіту шлях пізнання природної сензитивності людини до навчання й виховання, а також
природньої активності людини пізнати "Іншого" й уможливлює створення освітніх програм,
природовідповідних та культуродоцільних Homo educandus;
- філософська антропологія долає межі суб’єкт-об’єктної гносеології, пропонуючи
специфічний алгоритм мислення і метод пізнання, який полягає у вивченні світу, зосереджуючись
спочатку на знаннях про себе, потім на інших знаннях і, нарешті, на здійсненні глибокої рефлексії.
У межах зазначеного дискурсу є необхідність проаналізувати філософську антропологію як
методологію освітніх дій щодо формування толерантності, визначаючи рівні знання, що допомагають
отримати нові знання:
- світоглядний (на цьому рівні формуються аксіологія науки, основні еталони, ідеали й норми
науковості, визначаються філософські основи наукового пошуку, формується спеціально-наукова
картина світу, визначаються соціальні та когнітивні функції теорії освіти тощо;
- епістемологічний (рівень, на якому рефлексується онтологія науки – "тверде ядро науки та
історії науки" (за В. Ільїним); архітектоніка науки; логічна, референтна, рефлексивна системи;
- гносеологічний (рівень, на якому розробляються норми, настанови, регулятиви, методи й
процедури теоретичного дослідження);
- праксеологічний (рівень, на якому формуються інструменти теоретизації та методологізації
педагогічної практики, тобто розробляється практично-орієнтована наука побудови практики.
Усі ці риси цілком презентує філософія українського національного Відродження ХІХ ст., яка
являє собою той етнокультурний матеріал, що потребує ретельного вивчення й використання в
полікультурній освіті, і який спирається на провідну ідею українського менталітету, що практично
репрезентує загальнолюдський ідеал – ідею необмеженої свободи, визнання рівного права кожної
людини в суспільстві. Ця настанова як своєрідний принцип індивідуальності, на нашу думку,
сформувалась у глибинах самого способу життя предків: природні умови сприяли зародженню малих
соціальних спільностей українців, де самоцінним вважався індивід з його толерантним ставленням до
іншого індивіда, що уможливлювало розвиток творчого духу, сприяло особистісному вибору рішень
за внутрішнім ідеалом тощо. Тип творчого індивідуалізму виявляється у здатності й бажанні брати на
себе відповідальність за вибір і результати діяльності та за життя суспільства. Творчий індивідуалізм
– це ініціативність, самостійність, наполегливість, уміння володіти й керувати собою, це особиста
незалежність і шанування свободи кожної людини як чогось священного і недоторканного.
Більшість дослідників історії української філософії наголошують на її антропологічній
спрямованості на усіх етапах розвитку як певного антропологічного кредо, яке поширювалося на всі
філософські проблеми, зокрема на пошуки шляхів до злагоди й толерантності. Антропологічні
конструкти суттєво відрізняли філософію всіх представників цього напрямку української філософії,
який гідно презентує вищеназвана філософська думка національного ренесансу.
Так, визначаючи ментальність і антропологічні риси українського народу, видатний ідеолог
кирило-мефодіївців М. Костомаров провідною якістю українців вважав природну моральність,
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особисту соціальність, волелюбність: "Вони не сотворили ні царя, ні пана, а сотворили братствокозацтво... і незабаром були б усі на Україні козаками, себто вільні й рівні, не мали над собою царя і
пана, тільки бога єдиного... і всякий чужинець, заїхавши туди, дивувався, що ні в одній стороні на
світі не було такого братства, такої віри, ніде муж не любив так щиро своєї дружини, а діти батьків"
[8: 171].
Інший філософ цього напрямку П. Куліш вважає, що поступ до загальнолюдських ідеалів є цілком
логічним, як є логічним складний шлях до всесвітньої гармонії: "Хід наш не може бути дуже
швидкий, тому що нас, хто бажає діяти у світлі науки, дуже багато, і для нас – для людей громадських
за своїм світоглядом – неприпустимий справжній прогрес не тільки для цілого народу, але й для
малочисельного суспільства, якщо воно з усіх боків знаходиться в оточенні натовпів, які не розуміють
нас. Повільною повинна бути наша робота, але вірною. Чим більше людяності ми бачимо в
українському народі, тим більше повинні ми турбуватися про те, щоб кожна голова, яка скількинебудь мислить, розуміла ясно іншу" [9: 183].
Отже, прагнення до толерантності є не лише природною якістю українця, а й суттєвою ознакою
його життя та необхідністю осягнення мультиверсуму.
Певну програму світоглядного, метатеоретичного, праксеологічного забезпечення процесу
утвердження толерантності в суспільстві, спираючись на величезний історіософський матеріал (від
часів Гомера, Римської імперії й аж до філософії історії Гегеля включно), пропонував видатний
громадівець М. Драгоманов, який рішуче відкидав концепцію історичного месіанізму й не сприймав
погляд на еволюцію історії Гердера й Гегеля, згідно з яким людство вважається єдиним організмом, а
історичний прогрес "розподіляється за окремими народами". Прогрес історії, на його думку, є
процесом, у якому беруть участь усі народи, а критерієм його є вищий рівень духовної культури й
соціальної справедливості. Прогрес людства полягає в утвердженні ідеї невід’ємних прав людини
[10].
Ця загальна настанова конкретизується М. Драгомановим у його політичній доктрині,
центральним пунктом якої є утвердження ліберальної ідеї, що спирається на визнання людської
особистості вищою цінністю. Історія свободи вбачається йому історією обмеження державної влади.
М. Драгоманов, надавши антропології першорядного значення в історичній науці й у науці, взагалі,
сформулював антрополого-методологічні засади, які мають суттєве значення для освітніх
перетворень, спрямованих на діалог, толерантність, взаєморозуміння [2].
Аналізуючи стан науки давньої історії, М. Драгоманов вказує на суто методологічну помилку, яку
допустили вчені й про яку ми можемо з впевненістю говорити й сьогодні: "...Осмислення фактів
спирається на дуже сильний авторитет давніх думок, хоча давно вже не відповідає тій новій кількості
фактів... велика частина самих нових дослідників ще зайнята більш накопиченням нового матеріалу
науки, чим обробкою його відповідно до нових ідей і систем; багато хто з них якщо і вносить
поправки в конкретні висновки... то все ж таки знаходяться під впливом загальних давніх ідей...
Замість того, щоб визнати якесь уявлення звичайним міфом, який характеризує того, хто розповідає, а
не те, про що розповідається, його намагаються раціоналізувати..." [10: 71].
Підсумовуючи поради М. Драгоманова, слід визначити їх як антропологеми метатеоретичного
рівня дослідження людських стосунків, які стверджують необхідність зміни способів наукового
мислення, обумовлених певними конкретними актами буття людської спільноти. Не можна не
враховувати в науковому аналізі толерантності як феномену архетипів українськості, світоглядних
кредо та певних суб’єктивних специфічних чинників спільного життя й відносин людей, щоб
запобігти парадоксальній обставині, коли "наша схильність пошанувати "іншого" часто доводить до
самозабуття, до розчинення себе в "іншому" [3: 166].
Значний внесок у розуміння толерантності зробив І. Франко, який не погоджувався в певному
сенсі з марксистським тлумаченням соціальності, визначаючи її межі: "І в людській праці, і в
людськім уживанні є певні межі, де скінчиться спільність і починається те, що каже "я сам!". Що я
з’їм, того вже не з’їсть ніхто інший, і навпаки: з’їсть хтось інший, то вже не з’їм я. Так само й з
іншими предметами безпосереднього людського вжитку, з одежею, помешканням, забавами і т.п.
Спільність праці, спільність уживання, – се, по думці комуністів, одинокий лік на всі рани
теперішнього громадського життя, головна основа дальшого поступу. Добре, – кажуть соціалісти, –
але сю спільність не всюди можна перевести. Люди з природи не всі однакові й ніколи не будуть
однакові. Повна спільність на землі неможлива і була би навіть шкідлива. Треба завести спільність
лише там, де вона справді потрібна" [11: 188-189].
Отже, І. Франко з антропологічних позицій дивився на природничі відкриття Ч. Дарвіна і
підкреслював думку про те, що в історії людського поступу діють інші чинники: "Свобода боротьби,
то повинна бути основа людської політики. Нехай суспільний показує свою силу, нехай слабий
борониться або гине, суспільність не повинна в те мішатися, а з того вільного змагання витвориться
подальший, чимраз кращий поступ. На жаль, пани дарвіністи, виголошуючи такі погляди, занадто
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добре придивилися життю щупаків у воді та вовків у лісі, а трохи замало продумали історію
людського роду і власне те, що в ній є відмінне від історії рослинного і звірячого розвою.
Придивимося ж, що воно таке і на що не хочуть звертати уваги вчені дарвіністи при осуджуванні
історії людського поступу... Первісна, вовча боротьба за існування приймає в такім громадськім житті
зовсім інші форми, вироджує інші почуття та цілі, а поперед усього почуття єдності та дружності
людського роду супроти всієї решти природи. От тим-то думка дарвіністів, що люди повинні
боротися за своє існування без огляду на людяність, по-вовчому, по засаді: хто дужчий, той ліпший, є
властиво запереченням поступу в цій формі, в якій він одиноко можливий між людьми, і значила би
властиво цофнення чоловіка на становище вовка або дикуна" [11: 181-194].
Визнаючи антропологію наукою, що може сприяти пошуку шляхів реалізації головної мети
людини – щастя [11: 26], І. Франко підкреслює її значення: "Немає науки труднішої і більше
заплутаної, але одночасно такої важливої, як наука про людину і про людське життя. Тільки вона
може виявити правдиве становище людини по відношенню до природи і до інших людей, вона
тисячами прикладів підкреслює свої висновки про те, як треба жити і куди направляти свій власний
розвиток, вона показує початок людського поступу, і хоч не може показати його кінця, то все ж таки
ясно вказує найближчу мету – рівність і щастя усіх людей. Але так само, як окрема людина тільки з
розвитком думки і в старшому віці задумується над людиною і суспільством, так само і ціле людство
найпізніше зайнялось вивченням антропологічних наук і тільки в нашому столітті, в останні десятки
літ бачимо більший їх розвиток і швидше посування вперед" [11: 30].
Визначаючи з антропологічних позицій сутність людини як тілесної, духовної і соціальної істоти,
І. Франко наполягає саме на такій елімінації, надаючи при цьому пріоритет духовній сутності:
"Духовні властивості належать вже до антропологічних наук, бо вони відрізняють людину від решти
світу і від усіх інших творінь природи, вони надають їй змогу жити і працювати спільно, думати,
відчувати, вирішувати і спостерігати, вони роблять з неї людину в справжньому значенні цього
слова". Дійшовши зрілого віку, людина стає громадянином держави, батьком сім’ї, господарем і
власником різних предметів; така людина впливає частинно на долю інших таких самих людей, але і
сама відчуває на собі їхній вплив. Одним словом, людина стає діяльним членом суспільства і відчуває
всі суспільні зв’язки, які раніше хоч і впливали на неї, але не так сильно і не так безпосередньо. Вона
замислюється над суттю цих зв’язків, досліджує їх початок і мету" [11: 31].
За загальною метою філософія й усі науки повинні сформулювати, на думку великого
письменника, етику толерантності: "Кожна людина, а тим більше людина, що живе в суспільстві й на
кожному кроці суспільством тісно зв’язана, мусить виробити собі певне коло понять про людське
життя, про поводження з людьми; це є розуміння вірності, справедливості, правди, дружби і добра. Ці
поняття служать основою моралі, що є предметом останньої і найвищої науки – етики. Етика вчить
людину жити по-людському – вона завжди і скрізь керує її кроками, вона перероблює її звірячу
природу, робить її м’якшою, і таким чином робить її здібною до щастя не тільки внутрішнього
(задоволення собою), але і суспільного, яке спирається на поєднанні праці усіх людей і на братерській
взаємній любові" [11: 32].
Таким чином, конструктивність антропологічного розуміння толерантності полягає в тому, що
прагнення людини до "Іншого" сприймається як суто природна риса, тому освітні інституції повинні
створювати природно-культуро-доцільні умови реалізації діалогічності Homo educandus. Українська
філософська антропологія містить значний теоретико-методологічний потенціал для освіти, у якій
представлені органічний синтез романтизму, емоційності й традицій з дотриманням у дусі
раціоналістичних підходів культом фактів і фундаментальною характеристикою національної
ментальності:
- соціальність, культурність та історичність, що відображені в філософії початку українського
національного відродження як узгодження всіх елементів буття людини з буттям інших людей, усіх
живих істот, усієї природи, варто розглядати як антропологічне кредо і основу порозуміння зі
світом;
- освіта на цьому етапі визначалась як засіб переходу від національної культури до
загальнолюдської з посиленим використанням ресурсів етнічності, які забезпечать історичну
наступність, збереження та примноження національної культури, її входження у світовий
культурний діалог, виховання толерантності тощо;
- волелюбність, екзистенційність, прагнення до самопізнання, заглибленість у себе, як у
мікрокосмі, сприйняття внутрішнього світу як справжнього, глибока емоційність, "сердечне"
ставлення до природи, антеїзм тощо, які визначені філософами початку національного відродження
як риси світоглядної ментальності українця, повністю презентують загальнолюдський ідеал;
- твердження громадівців про те, що соціальні проблеми людини не можна розв’язати без
вирішення проблем національних, є не менш справедливим стосовно висновку про те, що
полікультурна освіта не можлива без національного виховання;
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- у дусі антропологічних традицій на світоглядному рівні розглядається шлях людини до
щастя, який пов’язується мислителями з природним прагненням людини до свободи та з такою ж
природною за суттю соціальністю, тобто зв’язком з іншими людьми, оскільки поодинці зробити
себе щасливою людина неспроможна;
- на праксеологічному рівні важливою слід визнати антропологему про логіку пізнання світу,
яка починається з рефлексії над собою (вивчення тілесних форм, потім духовних, соціальних і т.ін.,
нарешті, розумна людина звертається до пізнання людства), яка, на нашу думку, спроможна
здійснити справжній переворот у технологіях освіти за рахунок переходу від методик засвоєння
спочатку абстрактних істин до осягнення суттєво важливих для людини онтологічних питань
розвитку її тіла, душі, усього реально існуючого світу.
Отже, якщо архетипом української культури називають світоглядну толерантність, яка
виявляється у здатності українського народу залучати до своєї культури ментальні настанови інших
народів та їхніх культур [3], то, на нашу думку, це не стане деструктивністю не лише тому, що для
української культури характерна синтетична світоглядність, а ще й тому, що толерантність як вияв
соціальності є суто природною якістю людини, як це зазначалося в філософсько-антропологічних
працях М. Костомарова, П. Куліша, М. Драгоманова, І. Франка.
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Троицка Т.С. Конструктивность антропологического измерения толерантности:
философско-образовательный аспект.
В статье выяснена роль философской антропологии в концептуально-образных поисках постижения
толерантности. Образовательное мышление последнее время сталкивается как с персоналистской
формулой интолерантности "Я – не Я", так и с пониманием ее как "суверенизации" другого.
Антропологические размышления с приобщением этнокультурных компонентов создают условия для
продуктивного диалога и полилога культур.
Troitska T.S. The Constructiveness of the Anthropological Tolerance Dimension:
Philosophical-Educational Aspect.
The article clarifies the role of philosophic anthropology in conceptional-figurative search of tolerance
comprehension. Lately educational thinking collides with personalist intolerance formula "the I – not the I"
and with its comprehension as "sovereignty acquisition" of the other. Anthropological speculations with
ethno-cultural components create the conditions for efficient dialogue and polilogue of the cultures.

30

УДК 31. 647.5
О.В. Казновецька,

старший викладач
(Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка)
АНТРОПОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ПЕРЕДУМОВА
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті представлено деталізований аналіз витоків та засадничих принципів антропологічної
толерантності. Показано її провідну світоглядну роль у процесі становлення громадянського
суспільства й правової держави.
Проблема демократизації сучасної української спільноти, її приведення до стандартів
громадянського суспільства набуває дедалі все більшого значення. Питання про вступ України до
Європейського Союзу та інші зовнішньо- та внутрішньоінтеграційні процеси неможливо розглядати
окремо від здобутків теоретичної рефлексії з приводу сутності людини, а саме від взаємовпливу
усвідомлених та неусвідомлених виявів людського "Я", його мікроособистісних (на рівні окремого
індивіда) та макроособистісних (етнонаціональних, загальноцивілізаційних та інших) специфікацій. У
цьому контексті актуалізується питання про антропологічну толерантність як умову людського
співжиття в її статусі світоглядної передумови громадянського суспільства, а спонукою до
постановки цієї проблеми саме у такому вигляді є започаткована Київською світоглядноантропологічною школою "ініціатива" досліджувати феномени людського буття, виходячи із
нерозривної єдності есенційного та екзистенційного вимірів Homo sapiens.
Аналіз сучасної наукової, філософської та публіцистичної літератури, присвяченої проблемам
толерантності, дозволяє зробити висновок про основні методологічні тенденції, що яскраво
виокремлюються на тлі існуючих традиційних моралізаторських настанов. Перша тенденція – це
введення тематики толерантності в досить широкий – як категоріально, так і змістовно – контекст,
пов’язаний з проблемою "Я – Інший". На наш погляд, ця тенденція є цілком виправданою й достатньо
глибоко обгрунтованою, і до того ж розкриває значні можливості для подальших людинознавчих
розвідок. Гідними її представниками постають такі автори, як М. Бахтін, М. Бубер, М. Волцер,
Ю. Габермас, Е. Левінас та ін.
Друга тенденція – це включення толерантності в освітні та виховні доктрини, практична реалізація
яких уможливлює формування такої людини, яка здатна функціонувати й реалізовувати себе в умовах
світу, що глобалізується. Відповідні положення висувають дослідники сучасної філософії та
психології освіти й виховання – А. Асмолов, О. Грива, В. Лекторський, В. Шалін тощо.
Третя тенденція виявляється у прогресуючих спробах зближення повсякденного життя й
основних буттєвих вимірів людини із специфікою загальноцивілізаційних, соціальних, політичних та
культурних процесів, які переживаються людством в цілому. Тут, поряд із представниками сучасного
екзистенціалізму та персоналізму, варто відзначити вагомий внесок українських дослідників у галузі
філософської антропології й етики – Є. Андроса, А. Єрмоленка, Ю. Іщенка, В. Малахова, М. Поповича, В. Табачковського, Н. Хамітова, Г. Шалашенка, В. Шинкарука та ін.
Наявність вищевказаних тенденцій у дослідженні проблеми толерантності дозволяють нам дещо
відійти від суто теоретичного питання "що таке толерантність?" і максимально наблизитися до
постановки іншого, набагато важливішого у практичному плані питання: "чи можлива толерантність
у суспільствах, що перебувають на різних рівнях розвитку й складаються з численних етосів, культур,
ціннісних систем, поглядів, світоглядних картин тощо?". Тому мета статті – здійснити філософськоантропологічний аналіз толерантності як суто людської якості й показати її визначальну світоглядну
роль у справі формування громадянського суспільства.
Першим завданням на цьому шляху повинно виступати передусім з’ясування того, що ми
розуміємо під антропологічною толерантністю. Прослідкуємо за логікою антропологічного
розмислу, запропонованого з цього приводу київським філософом В. Табачковським. На його думку,
детермінація сучасного дискурсу толерантності виявлена щонайменше двома причинами. По-перше,
комунікативна насиченість життя сучасної людини виявляється як через безпосередні міжособистісні
інтеракції, так і через опосередковані, пов’язані з засобами масової комунікації, контакти. Це
призводить до постійного "стояння" людини віч-на-віч з малознайомими реаліями. Тому нагальною
життєвою та водночас теоретико-антропологічною й культурною проблемою постає завдання
"розважливо поводитися з ними, щоб і себе не втратити, і "Інше" пошанувати" [1: 159]. Друга
причина у тому, що в умовах актуалізації якісної своєрідності етнічних спільнот і цивілізацій усе
більш неприйнятним стає беззастережний егоцентризм, схильність до якого особливо виражена в
сучасній людині, а наслідком цього є нездатність розуміти Іншого.
Розгортання теоретико-пошукової діяльності у цій площині відбувається за принципом, що був
сформульований у 60-х роках ХХ століття, котрий намагався трансформувати провідну світоглядну
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опозицію новоєвропейської філософії "Я – не-Я". Йдеться про принцип "Я є Інший" та його зворотну
іпостась – "Інший є Я". Обґрунтування цього принципу віддзеркалює в собі сутність загального
"антропологічного повороту", що відбувся наприкінці ХІХ століття й розгортається сьогодні в усе
більших масштабах, виявляючи себе в особливому, "людиномірному" підході до розгляду будь-яких
світових проблем.
Так, наприклад, один із засновників філософської антропології Г. Плеснер, розкриваючи
визначальну ознаку людини як такої на основі її ексцентричності – здатності жити "з центру" й,
усвідомлюючи його, здійснювати вихід за його межі, – вважає "іншість" передусім "іншістю самого
себе" й, таким чином, висуває її в якості світоглядно-психологічної передумови подолання
егоцентризму. У такий спосіб філософ прагне показати наявність фундаментальних підстав для
антропологічної толерантності.
У порівнянні з провідною світоглядною опозицією новоєвропейської філософії "Я – не-Я", де не-Я
в загальному вигляді поставало як негативна характеристика, котра заперечує будь-що за межами Я,
сучасний принцип "Я є Інший" набуває позитивної, стверджувальної класифікації того, що не
належить до Я. А це, у свою чергу, докорінно змінює уявлення щодо егоцентризму й дозволяє
суб’єктивному Я подолати власне самозамикання й самообмеження й, відповідно, неухильно
наближатися до визнання "яйності" Іншого. Таким чином, сутнісне наповнення категорії
толерантності поглиблюється за рахунок включення в неї таких синтезуючих елементів, що
відображають як есенційні, так і екзистенційні виміри людського єства. Відтак ми отримуємо змогу
говорити про антропологічну толерантність як світоглядну передумову існування людської спільноти
в цілому.
Наступна проблема – це пошук відповіді на питання "чи можлива толерантність у сучасному
світі?" З одного боку, ми начебто маємо усі підстави твердити про неминучу перемогу принципів
взаєморозуміння, терпимості, злагоди в людських відносинах. Однак, з іншого боку, реалії
повсякденного життя демонструють нам цілком протилежне: виростаючи із задекларованої й
аргументованої новочасною філософією ідеї про спроможність людини, про самотворчу здатність
людської істоти, сучасний дискурс раціональності тим не менше неможливо ігнорувати тих наслідків
людської творчості, яку скоріше треба б було назвати світоруйнуючою. У такому контексті
філософська антропологія, за словами В. Табачковського, "прагне сьогодні не тільки ствердити
безмежність самотворчої здатності людини, але й з’ясувати межі цієї здатності" [1: 163]. Взагалі
питання про межі є визначальною рисою сучасної антропологічної рефлексії, яка може здійснюватися
не лише у теоретико-концептуальній, але й у художньо-образній, символічно-алегорійній та інших
формах.
Неозорість самостверджувальних можливостей людського Я постає для антрополога в
нерозривному зв’язку з численними обмеженнями, котрі накладаються на нього існуванням безлічі
інших Я, їх розмаїттям, багатоголоссям, поліфонійністю звучання. Іншими словами, сучасна
антропологічна рефлексія вже не в праві обмежуватися вивченням одного, абстрактного
внутрішнього універсуму людської особистості. Навпаки, окремий духовний світ, окрім своєї
унікальності й неповторності, постає в часопросторовому континуумі як частина мультиверсуму –
розмаїття персональних світів, що так само претендують на унікальність і неповторність. У цій
ситуації ми неминуче зіштовхуємося з необхідністю виокремити більш досконалі – у порівнянні з
традиційними – способи осягнення глобального мультиверсуму.
Уже класичним людинознавчим студіям була властива актуалізація цієї проблеми, наявність якої
засвідчувала плюралістичну націленість на співвіднесення персональних універсумів. Своєрідним
передчуттям філософсько-антропологічного принципу, котрий є передумовою міжлюдської злагоди й
толерантності, є слова Мішеля Монтеня: "Ми повинні ставитись справедливо до інших людей і
виявляти милосердя й доброзичливість стосовно усіх інших створінь, які того гідні. Між нами й ними
існує якийсь зв’язок, якісь взаємні зобов’язання" [2: 503]. Пізніше у "Сповіді" Жан-Жак Руссо
концептуалізував принцип "Я є Інший", наочно продемонструвавши, як процес самопізнання
розгортається через відтворення власного образу в інших людях. Відтак принцип сповіді, повною
мірою реалізований французьким мислителем у зазначеній праці, дає змогу подолати егоцентричну
зарозумілість людського суб’єкта й водночас зберегти суверенність, "здатність до самостояння" [1:
164]. Відтоді, на думку сучасного українського філософа В. Табачковського, антропологічний
розмисел починає рухатися двома зустрічними напрямами: "людина, котра вже повною мірою
усвідомила власне Я, ототожнює себе з іншим...; водночас вона відмовляється від усього, що може
провокувати її на самовідчування "зверхності", вона виявляє сумирність" [1: 164-165]. Засадничий
характер цієї сумирності допомагає відчувати максимальну спорідненість людини з усім
позалюдським, а також із тим, що ми не відносимо до власного Я, хоча й називаємо людським.
Утвердження Іншого як такого, яке має не менш суттєву значущість аніж Я, дало змогу
наступникам Руссо розвивати ідею антропологічної толерантності в руслі суспільної й політико32
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правової проблематики. Досить яскраві щодо проблеми "Я – Інший" є роздуми відомого німецького
філософа Імануїла Канта.
Ідея І. Канта про людину як "річ у собі" фактично стала антропологічно-рефлексивним підгрунтям
для розмірковувань про толерантність: характерною рисою співіснування наріжного моральнісного
імперативу з, як її визначає В. Табачковський, "максимою толерантності", котра випливає з людської
схильності до стриманості й удаваності, постає всезагальність особливого роду. Вона ніби об’єднує
сферу морального й правового, надаючи їм отого бажаного стану імперативності, коли, з одного боку,
моральність людини не вступає в конфлікт із зовнішніми юридичними вимогами, а з іншого,
зовнішня примусова влада не перешкоджає індивідові реалізовувати свою свободу. За таких умов
толерантність не переростає у вседозволеність, і не загроджує при цьому правовим чи моральнісним
нігілізмом.
Якщо ми звернемося до витлумачення толерантності в сучасному її розумінні, то помітимо, що
цей термін поєднує у своєму змісті "стриманість" (від втручання) та "визнання" (прав і свобод іншої
людини). Чим це можна пояснити? Справа в тому, що стриманість щодо заборони неминуче має
переростати у визнання персональних відмінностей, а тому поняття толерантності отримує кілька
рівнів прикладання. Так, згідно з П. Рікером, такими рівнями є: 1) інституційний (державний);
2) культурний (де стикаються погляди, течії й інтелектуальні школи, де зіштовхуються
фундаментальні позиції щодо Іншого); 3) релігійний та теологічний (де здійснюється деяке певне
визначення істини, наприклад, істина в любові до ближнього) [3: 315]. Тому критерієм розвинутості
правової держави є, на думку філософа, "амплітуда свобод", котра випливає з толерантності як
стриманості; до стриманості додається визнання права на існування відмінностей та права на
матеріальні умови для здійснення їхнього вільного вираження. Як бачимо, толерантність у її сучасній
інтерпретації постає як конкретизація кантівського "принципу поваги". Один з етичних вимірів цього
принципу ("не ставити себе вище за інших") виявляє його аналогію із правовим обов’язком, що його
Кант влучно поіменовує "нічого не відняти в іншого від того достоїнства, якого він сам як людина
вправі собі надати".
Принцип Руссо щодо ставлення до інших, а саме – сумирність, стриманість, Кант послідовно
проводить через його моральнісне, а потім правове застосування. Їх взаємовплив є очевидним. Так,
наприклад, з морального почуття рівності випливає ідея справедливості: рівність постає як мій
обов’язок щодо інших, а справедливість усвідомлюється як обов’язок інших щодо мене. Стимулом
тут є таке ж саме співчуття до нещастя й бід інших, як і переживання наших власних нещасть, а для
того, щоб ці інші мали якесь мірило, ми можемо подумки ставити себе на їх місце. Кантівська порада
бути сумирним, коли ми порівнюємо власні негаразди із негараздами інших людей, також просякнута
руссоїзмом: "...Я повинен вважати більшим злом те, від якого позбавляю когось іншого, і меншим
злом те, котре терплю я сам" [4: 200]. Неважко погодитися з тим, що й теорія права, й теорія моралі
І. Канта пропонують людині не якісь надмірні повинності, що вимагають аскетичної звитяги й
надлюдських вольових зусиль, а передбачають доволі простий і, як зазначає В. Табачковський,
"вигідний обмін": "за певну "кількість" відповідальності – таку ж кількість свободи, або за певний
обсяг моєї толерантності щодо іншого – відповідний обсяг його толерантності щодо мене" [5: 157158].
"Принцип поваги" не вичерпує Кантову антропологічну рефлексію стосовно мирного
співіснування людей. Навпаки, він виводить мислителя на більш високий рівень осягнення проблеми,
про що свідчить співставлення ним у праці "Антропологія з прагматичної точки зору" двох
альтернативних світоглядних орієнтацій людини. Егоїзм, з одного боку, та плюралізм з іншого,
утворюють те поле напруги, в якому розгортається суспільне буття людського індивіда.
Суперечливість його вдачі, а саме схильність входити до спільноти, водночас вироблення здатності
чинити цій спільноті спротив, обумовлює загальний рух від варварства до культури, від природи до
свободи. Перспективою цього руху є досягнення правової громадянської держави, в якій величезна
свобода конкретного члена суспільства суміщається з такою ж свободою інших. Як бачимо, ригоризм
Канта є вже й не таким однозначним: у ньому існує доволі багато настанов і міркувань, що
природним чином відображають розвиток людства від поваги до іншого через рівність та
справедливість до плюралізму як позиції, за якої людське Я стає "громадянином світу". Така логіка
дозволяє вбачати в антропологічному роздумі Канта не лише своєрідне передчуття громадянського
суспільства, а й рух до "громадянської сумирності й толерантності людини стосовно всієї
світобудови" [1: 169]. Та ж логіка дозволяє висловити думку й про одночасне передчування відмови
від зарозумілого антропоцентризму на користь антропоцентризму поміркованого, переходу від
"космічних прав" людини до її космічних обов’язків, можливість і необхідність якого
обґрунтовується німецьким філософом на основі "культури розуму", де найвищою метою є діяльна
добра воля.
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Кантова антропологія доброї волі отримала свій розвиток у філософії неокантіанства, завдяки якій
були теоретично обгрунтувані соціал-реформістські програми формування в розвинутих країнах
Заходу громадянського суспільства та держави, яка створює правові передумови для реалізації
особистої відповідальності кожного громадянина за свою долю та долю суспільства. Ідея
антропологічної толерантності набула також визначального світоглядного статусу й у сучасній
комунікативній етиці відповідальності, де легітимність пропонованих окремими соціальними
групами, громадськими рухами або індивідами норм, практик чи проектів визначається передусім
відсутністю примусу (а отже, й насильства) з боку представників певних ціннісних систем та
ідентичностей. Проте існує небезпека – принаймні на сучасному етапі розвитку суспільства –
порушення принципу рівності й справедливості, коли, як зазначає американський дослідник
М. Волцер, меншість у своїх вимогах здатна, реалізуючи свої права, обмежити свободу усіх інших. Це
стосується, наприклад, сексуальних меншин, деяких релігійних організацій, молодіжних рухів тощо
[6].
Висновки, які роблять представники комунікативної практичної філософії стосовно
антропологічних можливостей досягнення злагоди й порозуміння в соціумі, на нашу думку, не
завжди враховують реальні спроможності сучасної людини до терпимого ставлення щодо Іншого. У
світі часом відбуваються такі політичні події (наприклад, терористичні акти), які неможливо віднести
до сфери прийнятного, й жодні консенсуси, що потребують нейтралізації групових інтересів та
досягнення компромісів, не видаються недосяжними. Можливо там, де компроміс є однозначно
недосяжним, саме толерантність здатна компенсувати розбіжності? Таку думку підтримує Г. Ковадло,
беручи за основу засадниче положення про вартісне поціновування толерантністю того, що ми
відносимо до сфери різноманітного, неідентичного, різного [7: 207]. Вона вважає, що в
антропологічній толерантності закладено той елемент "серединності", поміркованості, стриманості,
про який писав у "Евдемовій етиці" Аристотель. Крайнощі гніву та покірливості у ставленні до інших
як вияви принципової амбівалентності людської екзистенції долаються логічною наявністю "золотої
середини" – дійсної чесноти, істини й вершини справді людського. Цей аргумент заслуговує
особливої уваги в питаннях, пов’язаних із становленням громадянського суспільства, адже, як
зазначає Г.П. Ковадло, "сучасна людина й сучасний світ як ніколи потребують цієї "серединності":
"стриманості" у ставленні до іншого, до відмінностей і "неоднаковостей", які існують у світі" [7: 208].
Антропологічному типу прихильника толерантності внутрішньо притаманне переконання в тому, що
"моральна амбівалентність є принципово нездоланною основою буття людини", а тому він "не
виключає себе з того зла, в якому живе, й водночас не відлучається від того добра, в ім’я якого живе"
[7: 208]. Іншими словами, йдеться не про ліквідацію насилля, конфліктів тощо, оскільки надто
глибоко вони вкорінені в історичному й психологічному досвіді, в самій онтології людини. Набагато
доцільнішим постає осягнення необхідності в якісній зміні вектора свідомих зусиль людини –
індивідуальних, колективних, соціально-організованих. Такі зусилля спрямовані на те, щоб
суспільство нарешті змогло вирватися із "зачарованого кола" ненависті, нетерпимості, помсти.
Ідея громадянського суспільства, яка останнім часом набуває все більшого поширення, в тому
числі й на теренах пострадянського простору, цілком могла б бути утопічною, якби вона ігнорувала
антропологічну толерантність. Марність моралізаторських настанов і закликів до мирного співжиття
в умовах плюралізованого світу, в якому переважають не вертикальні, а горизонтальні вартості та
наративи, усувається тоді, коли світоглядні засади людського буття з необхідністю включають
усвідомлення Іншого як власного Я, коли складності соціального співіснування сприймаються згідно
з принципом "Я є Інший".
Отже, толерантність в її філософсько-антропологічному розумінні постає визначальною
світоглядною передумовою становлення громадянського суспільства, в якому вільні й рівноправні
індивіди, перебуваючи в комунікативному полі "пошуків гідності й визнання" (Г. Арендт), отримують
можливість самореалізації.
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Казновецкая О.В. Антропологическая толерантность как мировоззренческая предпосылка
гражданского общества.
В статье представлен детализированный анализ истоков и основоположных принципов
антропологической толерантности. Показана ее ведущая мировоззренческая роль в процессе
становления гражданского общества и правового государства.
Kaznovetska O.V. The Anthropological Tolerance as World Outlook Premises of Civil Society.
The article presents the detailed analysis of the sources and fundamental principles of anthropological
tolerance. It’s leading world outlook role in the civil society and legal state formation process is shown.
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ВИЩА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОДОЛАННЯ ПАСИВНОГО НІГІЛІЗМУ
(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ)
У статті проаналізовано ідею вищої толерантності як результат подолання пасивного
нігілізму та кризи гуманізму. Висвітлено поняття активного та пасивного нігілізму,
''останньої'' людини та людини, що прагне загибелі. Наголошено на творчій сутності
позитивної програми ''надлюдини'' Фрідріха Ніцше. Досліджено сутність моральних ідеалів
любові "до дальнього" та "чесноти, що дарує".
Нігілізм, як одна з провідних світоглядних парадигм останніх двох століть в історії філософської
думки, серед проблем відношення буття-небуття, зневіри у метафізичне трактування дійсності,
ставить ще й проблему людини, її майбутнього, а, отже, й зачіпає проблему гуманізму й
толерантності як світоглядно-морального регулятора взаємовідносин між людьми.
ХХ століття наочно продемонструвало, наскільки ефективно тотально-деструктивна парадигма
нігілізму може породжувати людиноненависницькі, нетерпимі ідеології. Це відбувається внаслідок
кризи гуманізму, заснованого переважно на релігійно-метафізичному погляді на людину та її місце у
світі. Нігілізм, спрямований лише на тотальне руйнування сталих норм та цінностей, веде до заклику
й самознищення людини та людства як нездатних до творення нових цінностей, а, отже, й ніяких
цінностей взагалі. У антропологічному плані такий радикальний нігілізм перетворюється на
мізантропію.
Нині нігілізм є невід’ємною частиною як філософського, так і буденного світорозуміння не лише в
аспекті негації, а й у вимозі пошуку нових життєвих орієнтирів у перехідний період ціннісного
вакууму.
Мета статті – прослідкувати розвиток активного нігілізму в творчості Ф. Ніцше у життєствердну
позицію, яка, зокрема, проявляється в ідеї вищої толерантності.
Фрідріх Ніцше, напевно, перший відчув усі можливі негативні наслідки такої нігілістичної
катастрофи й намагався подолати нігілізм шляхом оголошення свого ідеалу ''надлюдини''. Філософ
говорить, що внаслідок девальвації вищих цінностей закономірно зникла цінність людини як творця.
Прагнення до вдосконалення, подолання себе, презирство замінила втома від людини. Вона втрачає
віру в себе та в ідеали, в які вірила раніше – прогрес, людство, альтруїзм, почуття відповідальності
тощо. Це якраз і приводить індивіда до впевненості у необхідності повного знищення існуючих норм.
Проте нігілізм Ніцше розглядає не лише як зневіру в метафізичний світ унаслідок смерті Бога як
уособлення трансцендентних цінностей. Він зазначає, що нігілізм є необхідним етапом у розвитку
людства, окремої людини, тим ціннісним вакуумом, котрий дозволить творити нові цінності. Нігілізм
повинен виявити сильних духом людей, котрі, остаточно витримавши період такого вакууму, до кінця
зруйнують старі цінності й побудують нові на якісно іншому фундаменті – волі до влади. З точки
зору сили та слабкості мислитель протиставляє дві протилежні форми нігілізму – активний та
пасивний.
Активний нігілізм Ніцше характеризує таким чином: ''Він [нігілізм] може бути показником сили:
сила духу може так зрости, що нині існуючі цілі (''переконання'', символи віри) перестануть
відповідати їй…'' [1: 38]. Активний нігіліст не бездумно бунтує проти світопорядку: ''…скидання
попередніх верховних цінностей відбувається не з пустої гарячки сліпого руйнування і метушливого
оновлення. Воно йде від якоїсь потреби і від необхідності надати світу той сенс, котрий не принижує
його до ролі прохідного двору в якусь потойбічність'' [2: 87]. В епоху Ніцше – епоху неповного
нігілізму, коли ще відвертаються від проблеми девальвації цінностей, – саме активний нігілізм
повинен до кінця зруйнувати їх.
Для самого Ніцше деструкція – не мета, а засіб пошуку якісно нового джерела істини. Саме з
активного нігілізму починається вимога переоцінки всіх цінностей як якісно новий крок в історії й
завершується позитивною програмою ''надлюдини''. Тому нігілізм, на відміну від декадансу та
песимізму, не є просто запереченням. Він є необхідною логікою песимізму: ''Кожен … потужний рух
людської думки викликав одночасно й нігілістичний рух. Поява … істинного нігілізму могла б бути
за відомих обставин ознакою рішучого … зростання, переходу в нові умови життя'' [1: 101]. Як тільки
активний нігілізм доходить до висновку про творення нових цінностей у якісно іншій, відмінній від
творення попередніх цінностей площині, він долає власне нігілістичний сенс поняття ''нігілізм'':
''Смерть Бога відкриває людині можливість творчої свободи для творення нових ціннісних світів. У
загибелі закладено відродження. Тому нігілізм є не повне падіння, а перехід до нових умов існування,
так що в людській історії він виявляється певним патологічним проміжним станом'' [3: 31]. Нігілізм,
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заперечуючи сам себе, стає своєю протилежністю, тотальне ''ні'' перетворюється на життєствердне
''так''. Такий нігілізм Ніцше називає екстатичним – це крайня форма нігілізму, котра, виходячи з
визнання недійсності істинного світу визнає необхідним та корисним ілюзорність світу. Він не бачить
нічого поза, над, чи біля себе. Цим визнанням і вимірюється сила людини: ''Такий нігілізм міг би бути
божественним образом думки'' [1: 34]. Іншими словами, нігілізм перетворюється на творчість, а
нігіліст – на творця.
Пасивний же нігілізм Ніцше описує як регрес духовної потужності людини: ''сила духу може бути
так втомлена, виснажена, що всі до того існуючі цілі та цінності більше не відповідають їй і вже не
викликають віри до себе…'' [1: 38]. Пасивний нігіліст дійшов до висновку, що світ є нестерпним через
неможливість оцінювати його більше категоріями розуму. А, оскільки це є і оцінка творчої
можливості людини і віра в неї ж саму, то втрачається і це. Ніцше, повторимо, стверджує – нинішня
епоха є часом, коли людина втратила достоїнство у своїх же очах. Вона не вірить у можливість
подолання себе. Тому пасивний нігілізм говорить усьому ''ні'', в тому числі й людині, котра тепер
прагне розчинитися, забутися у ''ніщо'' як запереченні життю. Пасивний нігіліст прагне заглушити
інстинкти, які протистоять одне одному всім, що заспокоює, зцілює. ''Я'' намагаються поховати за
масками таких ''ліків''. Політичні ліки – це принцип рівності, доктрини соціалізму, комунізму та
анархізму, в естетичному плані – це естетизація зла, мистецтво заради мистецтва, приниження тіла як
уособлення усіх гріховних потягів людини.
За Ніцше, найпоширенішою формою пасивного нігілізму є буддизм, в європейській моделі він
полягає в бездумному бунті ''стада'', котре, втративши мораль як регулятор вчинків та санкцію діяти,
знищує усе існуюче: ''Нігілізм як симптом того, що невдахам немає більше втіхи, що вони знищують,
щоб бути знищеними, що вони, відірвавшись від моралі, не мають більше підстав ''підкорятися своїй
долі'', що вони стають на грунт протилежного принципу і зі свого боку також хочуть влади,
примушуючи тих, хто владарює бути їх катами'' [1: 64]. Однак це є і позитивною стороною, адже
невдахи, представники маси тим самим прирікають себе і свої світоглядні орієнтири на загибель. У
цьому користь нігілістичного бунту – він протиставляє антагоністичні світогляди один одному: ''ні''
заради ''ніщо'' пасивного нігілізму (установка декадансу) та ''ні'' заради нового ''так'' (установка
сильних духом). Це є своєрідний нігілістичний природний добір.
Ніцше закликає подолати нігілізм. Проте цей заклик не відноситься до його епохи, адже смерть
Бога ще не відчувається повною мірою. Нігілізм лише ''стоїть'' на порозі, повне його вираження буде
якраз спостерігатися у формі протистояння активного, творчого, індивідуального нігілізму та
масового, бездумно-деструктивного, пасивного. Саме внаслідок панування пасивного, нетворчого
нігілізму Ніцше вустами свого Заратустри пророкує в майбутньому появу ''останньої'' людини, котра
в світлі метафізичної катастрофи (смерті Бога) відмовляється від великого презирства перед собою як
необхідного засобу для подолання себе і віддається у владу дрібниць життя, гедоністичного нігілізму.
Відсутність великої мети, максимум ''завтра'' – ось для чого буде жити ''остання'' людина: ''Горе!
Наближається час, коли людина не народить більше зірки. Горе! Наближається час найбільш
презирливої людини, котра вже не може зневажати саму себе… ''Що таке любов? Що таке творіння?
Спрямованість? Що таке зірка? '' – так запитує остання людина і моргає'' [4: 167]. Ця людина не
здатна на творчість, вона не здатна на повагу до свого ''Я'', тому прагне рівності, а, отже, і
позбавлення відповідальності: ''Не буде більше ні бідних, ні багатих; те й інше занадто клопітливо. І
хто захотів би ще керувати? І хто коритися? Те й інше занадто клопітливо. Немає пастуха, одне лише
стадо! Кожен бажає рівності, усі рівні: хто відчуває інакше, той добровільно йде в божевільню'' [4:
167-168].
Задоволення як синонім спокою, достатку та зручності – ось головні життєві орієнтири та ідеал
того, хто буде панувати найдовше на землі перед появою ''надлюдини'': ''Ми страждаємо, … що
''ручна людина'' безнадійно посередня, відразлива, навчилася себе вважати метою і вершиною, сенсом
історії, ''вищою'' людиною'' [5: 40]. Це буде досягнено повним ''окультуренням'' людини, знищенням
мужності перед перешкодами та викликами, що стоять перед нею: ''Ми вгадали рецепт цього щастя:
геніально запрограмоване знищення усього того, що в дійсності є джерелом конфліктів, боротьби,
напруги, – тобто, усього того, що необхідно долати людині. Мова про те, щоб зменшити людське
існування і звести його до безперервного радісного сну, розважальної безвідповідальності'' [6: 38].
Ніцше закликає не допустити появи такої людини, розвитку пасивного нігілізму. Однак натовп не
слухає Заратустру – налякане смертю Бога та неспроможне творити нові цінності, ''стадо'' готове
якнайшвидше віддатися у владу нового божества, яким є загальне щастя як результат тотальної
стандартизації життя. Тому для маси бажане і необхідне пришестя такої ''останньої'' людини. Отже,
пасивний нігілізм не призведе до подолання тотальної деструкції нігілізму, а лише поглибить цю
проблему. Таким чином, пасивний нігілізм трансформується у, так би мовити, масовий,
автоматизований оптимізм. Та він має ще одну, протилежну трансформацію – масовий песимізм,
котрий втілюється в людині, що прагне загибелі: ''… і я бачив, наступив великий смуток серед людей.
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Кращі втомились від своїх справ. Оголошено вчення, і поруч із ним дріботіла віра в нього: ''Все пусте,
все однаково, все вже було!''… Усі джерела висохли і навіть море відступило назад'' [6: 258]. Ні про
яку толерантність, засновану на гуманізмі, в цих двох типах людини, мови бути не може.
Ці дві світоглядні установки, як бачимо, нівелюють людську індивідуальність та ще більше
поглиблюють кризу гуманізму. Фальшиві заклики до любові та справедливості насправді не мають
нічого спільного з дійсністю, адже маса, взявши їх за моральний абсолют, всезагальний обов’язок,
для втілення їх у життя застосує усі наявні засоби проти тих, хто з ними не згоден. Так наївний
гуманіст, вбачаючи в прагненні свободи, рівності для усіх людей, панацею від усіх негараздів,
шляхом всезагальної любові приходить до всезагальної ненависті до тих, хто не відповідає
стандартам. Прагнення до абсолютної свободи приводить до добровільної тюрми. Гуманізм породжує
геноцид. Викликані до життя цінностями декадансу, заперечення життя, такі суспільства стають
реакційними, перекладаючи вину за страждання (котре у Ніцше лежить в основі світопорядку, а,
отже, є невинним) та негаразди на когось іншого, породжуючи тим самим нетерпимість у будь-яких
проявах. Ніцше ж протиставляє цим двом типам людей, породжених пасивних нігілізмом, ідеал
''надлюдини'', котра є борцем проти названих вище типів людей і вирішує проблему кризи гуманізму
через переоцінку всіх цінностей.
Любові до ближнього Ніцше протиставляє ''любов до дальнього'' і ''любов до речей та привидів''. У
християнському принципі любові до ближнього мислитель бачить слабкість та безвольність індивіда,
котрий любить ближнього лише тому, що не може полюбити самого себе: ''Ви не витримуєте самих
себе і недостатньо себе любите, і ось ви хотіли б спокусити ближнього на любов і позолотити себе
його оманою'' [4: 202]. Любов до ближнього в іншому аспекті – це любов до ''останньої'' людини, сірої
посередності, котрій чужі й незрозумілі високі ідеї та цілі. Любов до ближнього через домінування у
ній співчуття, а, отже, і прагнення залишити людину в існуючому стані, не є дієвою, тобто
креативною. Тому Ніцше вустами свого Заратустри проповідує не ненависть до ближнього, а любов
спочатку до себе, що полягає в розвитку своїх творчих, активних інстинктів. Саме це і є себелюбство,
а не ниций, обмежений егоїзм. ''Надлюдина'' є творець, котрий, у свою чергу, є мірою усіх цінностей
для себе. Саме цього вимагає Заратустра для тих, хто творить: ''Чи можеш ти дати собі своє добро і
своє зло і навісити на себе свою волю, як закон? Чи можеш ти бути сам своїм суддею і месником
свого закону?'' [4: 203]. Отже, Ніцше ставить знак рівності між себелюбством та творчою
особистістю.
''Надлюдина'' для того, щоб творити, спочатку повинна повернути собі у власність світ, котрий був
відчужений від неї, вона є ''збирачем'' духу, що, подібно до бджоли, збирає мед з квітів: ''Сильний
приплив зовнішніх вражень, що постійно вливає свої струмені в психічну сферу, розсовує розумовий
горизонт і підвищує інтенсивність творчої розумової енергії. Людина ніби включає увесь величезний,
оточуючий його світ, у себе'' [7: 923]. Лише повернувши світ у свою власність, ''надлюдина'' виходить
на рівень вищого, елітарного гуманізму, котрий у Ніцше асоціюється з чеснотою, що дарує. Отже,
головний мотив творчості ''надлюдини'' – наділяти своїм творінням інших. Саме з нього відбувається
еманація цінностей: ''Ненаситно прагне ваша душа до скарбів і усього дорогоцінного, бо ненаситна
ваша чеснота в бажанні дарувати. Ви примушуєте усі речі наблизитись до вас й увійти у вас, щоб
назад виливалис вони з вашого джерела, як дари вашої любові'' [4: 213]. Ця чеснота, що дарує, і є
результатом подолання людиною самої себе: ''Це є повністю безкорисливе, чуже будь-якій тіні
утилітарності чи розрахунку…, прагнення віддавати своє внутрішнє багатство усілякому, хто
потребує його, щоб і в інших була така ж повнота душевних сил'' [7: 926]. Отже, чеснота, що дарує, є
абсолютно альтруїстичною, і цей альтруїзм є вершиною вдосконалення людини.
Оскільки чисті альтруїстичні мотиви було втрачено, нинішні ''останні'' люди вимагають
винагороди за своє творіння. Вони роблять добро, лише прикриваючись ідеалами безкорисливості,
насправді ж ними керує похітлива користь. Ще одна причина цього: усі ці цінності – співчуття, любов
до ближнього – не є насправді їхніми власними, вони наділили ними християнського Бога, тому й
вимагають за них винагороди. Тоді як чеснота, що дарує є творінням творця. Вони – як мати і дитя:
''Ви любите вашу чесноту, як мати любить своє дитя; але коли ж було чути, щоб мати хотіла плати за
свою любов?'' [4: 226]. Через безкорисливість ''надлюдина'' прямує до любові до речей та привидів, які
вимагають не корисливості, а повної віддачі. Тому Заратустра не шукає щастя, він шукає своєї
справи, котрій би міг повністю віддатися.
Таким чином, в образі ''надлюдини'' Фрідріх Ніцше втілює елітарний гуманізм та вищу
толерантність, яка гуманність, любов та повагу до людини розуміє як здатність дарувати людям вищі
цінності, бути вищим сенсом та метою існування. Вища толерантність ''надлюдини'', окрім чесноти,
що дарує, втілюється й у відмові знищення представників стада, боротьби з ними їхніми ж методами:
''Не піднімай руки проти них! Вони – незчисленні, і не твоє призначення бути махалкою від мух'' [4:
195]. ''Надлюдина'' потребує представників маси, однак лише як противагу собі. Подивившись на них,
вона повинна лише ще раз сказати собі ''так'', ствердити життя в його активному, творчому прояві.
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Маса ксенофобна, їй ненависний той, хто є не таким, як вони. Тому ''надлюдина'' не є вождем для
''маси'', кожна людина повинна перебороти у собі втому та ненависть до себе, й намагатись
побудувати свій, новий світ. Лише у цьому випадку, коли вона полюбить саму себе, стане можливим
істинний гуманізм та істинна толерантність.
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Воронюк А.Л. Высшая толерантность как результат преодоления пассивного нигилизма
(на основе анализа философии Фридриха Ницше).
В статье анализируется идея высшей толерантности как результат преодоления пассивного
нигилизм и кризиса гуманизма. Освещены понятия активного и пассивного нигилизма, ''последнего''
человека и человека, жаждущего гибели. Подчеркнуто творческую сущность позитивной программы
''сверхчеловека'' Фридриха Ницше. Исследована сущность моральных идеалов любви к дальнему и
дарящей добродетели.
Voronyuk O.L. The Higher Tolerance as a Result of Passive Nihilism Overcoming
(basing on Friedrich Nietzsche’s philosophy analysis).
The article analyses the idea of higher tolerance as a result of passive nihilism and crisis of humanism
overcoming. The notions of active and passive nihilism, the ''last'' man and the man longing for ruin, are
elucidated. The creative essence of Friedrich Nietzsche’s positive program of ''overman'' is emphasized.
Essence of moral ideals of love "to distant'' and "presenting virtue” are analyzed.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ НЕСПРИЙНЯТТЯ ІНШОГО
У статті розглянуто зміст поняття толерантність. Висвітлено роль і місце толерантності у
сучасному суспільстві і структурі цінностей. Проаналізовано дію принципу толерантності в
контексті комунікативної філософії, що дозволило скористатися терміном "комунікативна етика"
у визначенні ціннісних орієнтирів у ставленні до Іншого.
Сьогодні, в нашому суспільстві зокрема і у світі загалом, спостерігаємо нетерпимість у ставленні
до Іншого, його мови, культури, релігії, яку він сповідує, системи цінностей, якої він дотримується.
Це зумовлено тим, що завжди надзвичайно важко сприйняти Іншого в його іншості, дозволити йому
бути собою, чинити й думати по-своєму. Отже ідея толерантності полягає в тому, щоб усунути цю
інтенцію несприйняття Іншого в його інакшості. Тому реалізація цього принципу набуває особливої
актуальності.
Про це у світі заговорили не тільки визнані духовні авторитети, але й державні діячі. У 1995 році
Держави-члени Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури прийняли
"Декларацію принципів толерантності", а 1996 рік був оголошений ЮНЕСКО роком толерантності.
Сьогодні в Україні оголошено конкурс на найкраще висвітлення теми толерантності у ЗМІ.
Мета статті – дослідити толерантність як один з етичних аспектів акту комунікації, визначивши
дієвість принципу толерантності у сприйнятті ціннісного статусу Іншого.
Наше дослідження ґрунтується на результатах аналізу принципу толерантності як етичного
чиннику трансформації суспільства, наведених у працях С. Аверинцева, А. Гжегорчика, В. Лекторського, українських філософів Є. Бистрицького, В. Малахова. Оскільки ми говоримо сьогодні про
неминучість поєднання понять "толерантність" і "комунікація", то стаття базується також на вже
класичних концепціях діалогу М. Бубера і М. Бахтіна та роботах інших дослідників, які присвячені
комунікативній філософії.
Ідея толерантності, так як вона сьогодні визначається (терміном толерантність (від лат. tolerantia –
терпимість) позначають доброзичливе або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та
групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних), пройшла певну еволюцію,
а саме від ідеї віротерпимості до принципу плюралізму. Французький філософ П. Рікер дає цьому
таке пояснення: "… якщо толерантність і є якийсь феномен, такий пізній в історії ментальностей, то
це тому, що він вимагає жертв, на які кожний табір із зусиллями може наважитися у присутності
іншого" [1: 323]. Адже світоглядною основою толерантності є цінування різноманітності – природної,
індивідуальної, суспільної, культурної.
Сучасний російський філософ В. Лекторський вказує на те, що проблема толерантності складніша,
ніж здається на перший погляд. Йдеться насамперед про практичні складнощі. Адже культивування
толерантності передбачає не тільки існування, але й міцну вкоріненість у суспільстві низки настанов,
щодо розуміння людини та її пізнання. Це інтенція на незалежність, автономність індивіда, його
особисту відповідальність за свої переконання і вчинки, недопустимість насильницького нав’язування
будь-яких ідей, якими б добрими вони не здавались. Однак толерантність передбачає також і
розуміння відносності багатьох наших переконань і суджень, неможливість такого їх обґрунтування,
яке було б беззаперечним для всіх [2: 47].
Готовність змінити власну позицію є надзвичайно важливою складовою толерантності, бо, як
вказує П. Рікер, "… існує щось потенційно нетолерантне у переконанні: ми не легко визнаємо те, що
ті, хто мислить не так, як ми, мають таке саме право, як і ми, сповідувати свої переконання, позаяк,
гадаємо ми, це означає давати рівну правосильність істині та хибним поглядам" [1: 324]. А
нав’язування власних переконань опоненту є однією з форм насилля.
Тому, попри різні підходи щодо розуміння толерантності (трактування її як байдужості чи
поблажливості до поглядів Іншого), у сучасних умовах єдиноприйнятним є визначення,
запропоноване В. Лекторським: "Толерантність в цьому випадку виступає як повага до чужої позиції
в поєднанні з настановою на взаємну зміну позицій ( і навіть в деяких випадках зміну індивідуальної і
культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу" [2: 54].
В. Малахов зазначає, що "сама звичність (для нашого часу) поєднання понять "толерантність" і
"діалог" налаштовує на думку про включеність діалогічної інтенції в сутність толерантності як такої,
загалом про неминучість взаємозв’язку толерантності і спілкування" [3: 139]. Цю свою думку
український філософ поглиблює наступним зауваженням: "У нинішньому світі, з його жадобою
популістських акцій, світі, що мимовільно підлаштовується під стиль мас-медіа, привілейованим
способом розв’язання різноманітних утруднень і конфліктів безперечно визнається налагодження
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безпосереднього спілкування поміж протилежними сторонами" [3: 139]. І таке спілкування має,
безперечно, базуватися на засадах толерантності й поваги, тобто на принципах "комунікативної
етики".
М. Бахтін вважав, що життя за своєю природою є діалогічне. "Жити – означає брати участь у
цьому діалозі: сприймати, вслухатися, відповідати, погоджуватися та інше. У цьому діалозі задіяна
уся людина і усе життя: очами, губами, руками, душею, духом, всім тілом, вчинками" [4: 310]. Тобто
людина не просто живе в діалозі, а й живе діалогом.
М. Бахтін висловлює думку про те, що діалог дозволяє виявити автентичну сутність людини,
оскільки в процесі діалогічного спілкування, яке є синонімом її справжнього буття, людина може
повернутися до самої себе [5: 434]. Тому зрозуміти іншу людину можна лише через спілкування з
нею, діалогічно. Російський літературознавець говорить про людське життя як про незавершений
діалог. Адже й справді, доки людина мислить і ділиться своїми думками (чи у поетичній і
літературній формі, чи вербально) з іншими людьми – доти вона й живе.
Важливою є і концепція діалогу одного з найвідоміших філософів ХХ сторіччя М. Бубера. Як
зауважує Л. Ситниченко, М. Бубер увійшов у історію світової філософії як мислитель, який поновому, не класично, поставив проблему "іншого буття" [6: 108]. Він вважає, що ми спроможні
осягнути сутність людини, принаймні підійти до неї, шляхом висвітлення її відношення до іншого
буття, спілкування з іншими людьми, тобто тоді, коли навчимося розуміти її діалогічну природу, її
здатність буття з іншим. При цьому М. Бубер наполягає на рівноцінності Я і Ти.
Філософ визначає дві життєві позиції людини – "діалогічну" і "монологічну". Цим позиціям
відповідають дві головні пари "Я – Ти" і "Я – Воно". М. Бубер наполягає на першорядності
діалогічного ставлення людини до світу. Найбільше його пригнічує у "Я – Воно" те, що люди та їхні
стосунки спостерігаються й описуються з погляду зовнішньої системи координат. Щоб звільнитися
від "монологічного" світу, потрібно "вирватися", "прорватися" до "Я – Ти" відношення, до діалогічної
комунікації: до головного слова "Я – Ти". До того ж "Я – Ти" відношення не лише головний вимір
"справжнього діалогічного" світу, але й сутність поняття "відношення", яке Бубер вибирає з самого
початку для характеристики справжнього людського спілкування [6: 111].
Найглибшою категорією людського спілкування французький філософ Еманюель Левінас вважає
не "діалог", а свідоцтво. "Як прототип кожного справдешнього свідоцтва філософ наводить просте
Авраамове "ось я" [7: XII].
"Ось я" значить я тут, я відкритий для Іншого. Відкритість – це здатність у спілкуванні до
прийняття у свій внутрішній світ цінностей і смислів інших Я, буття загалом, і до відповідної цьому
перебудови власної суб’єктивності. Тобто йдеться про взаємну творчість особистостей, котрі
перебувають у діалогічній позиції. Так підходить до визначення "екзистенціальної комунікації"
К. Ясперса Л. Ситниченко. Адже під "екзистенціальною комунікацією" К. Ясперс розуміє відносини
між людьми, що ґрунтуються на "взаємності", "встановленні відкритості", "люблячій боротьбі", а
значить на глибоких особистих стосунках, на противагу анонімним, відверто-утилітарним. В
екзистенціальній комунікації, за допомогою якої людина приходить до самої себе, також й інша
людина виступає для нас у своїй унікальності [6: 104].
Справжнє спілкування О. Больнов називає "глибокодумною розмовою", що в ній "відкривається
серце та обговорюються граничні питання буття" [6: 126]. Обговорення граничних питань буття
робить розмову екзистенційною.
Отже, О. Больнов, К. Ясперс, і М. Бубер сходяться на тому, що лише в діалозі з іншими
розкривається сутність людини, її екзистенція.
Відзначивши таким чином неможливість заміни діалогу в нашому житті, треба подбати і про те,
щоб він був успішним. А успішним спілкування з іншими людьми буде лише тоді, коли й ми
навчимося бути Іншими.
Як зауважує В. Леві, для того, щоб бути Іншим потрібно:
1) знати людей і природу спілкування;
2) уміти сприймати, і навіть,
3) уміти себе поводити,
а також знати себе, сприймати себе і уміти себе змінити, в чому власне і полягає уміння бути
Іншим самому [8: 51].
Тобто потрібно зуміти розібратися у природі власного єства й намагатися збагнути Іншого. А це
неможливо без з’ясування, що є цінним і вартісним для Іншого. Все мистецтво бути Іншим якраз і
міститься у цьому питанні, на яке неможливо відповісти не зацікавившись Іншим, не виявивши до
нього інтересу. Але, звичайно, йдеться не про інтерес з якоюсь корисливою метою. Це щирий інтерес
до того, якою особистістю є Інший. Бо, ставлячись до Іншого як до особистості, я тим самим
висловлюю йому свою повагу. Визнавати людину за особистість це і є визнавати її іншою,
унікальною.
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Володимир Леві пропонує універсальну формулу взаємостосунків: "Стався до знайомих, як до
незнайомих, а до незнайомих, як до своїх близьких, і ти станеш найчарівнішою людиною на світі" [9:
170-171]. Не можна ставитися до знайомих з упередженням, ніби ми вже все про них знаємо, потрібно
кожного разу відкривати в них щось нове для себе і дарувати себе по-новому. У стосунках ж до
незнайомих – пам’ятати, що вони мої ближні, а отже, чимось близькі мені, адже ми живемо в одному
світі.
Таку позицію В. Лекторський називає справжньою моральною позицією. "Мораль в цьому
випадку виступає не стільки як наслідування якоїсь системи жорстких приписів (і тим більше не як
"моральна арифметика"), скільки як вміння і здатність співпереживати чужі проблеми і чужий біль, як
спосіб утвердження буття іншої людини, як спосіб включення цього буття в моє буття, а мого буття в
буття іншого" [2: 52].
Інший є ключовою фігурою в етичній філософії Е. Левінаса. "У філософському дискурсі
ХХ сторіччя Левінас переносить акцент на поняття "інакшості" й радикально пориває з ідеологією
особи, заснованою на інтересі та практичній вигоді. Для нього етичним є "стосунок між суб’єктами,
де їх не з’єднує ні синтез порозуміння, ні відношення суб’єкт / об’єкт, а стосунок, у якому один є
важливим, значущим чи вирішальним для іншого, стосунок у розвитку, стосунок, якого знання не
змогло б ні вичерпати, ні розрізнити" [10: 20].
На відміну від Бубера, який наполягає на рівноцінності, рівновеликості "Я і Ти", Я та Іншого
буття, для Левінаса "Я" і "Ти" ніколи не рівнозначні. "Ти" – інстанція зобов’язання і відповідальності
як етичного начала індивідуації людини. У стосунках Я – Інший Левінас віддає перевагу Іншому.
"Зіткнення з Іншим є одразу ж відповідальністю за Нього" [11: 119]. При цьому не суттєво як Інший
ставиться до мене, це його справа, але для мене він той, за кого я відповідаю.
Утвердження ціннісного статусу Іншого торкається питання ідентичності (культурної,
національної) Іншого та моєї самоідентичності. Самоідентичність не є щось раз і назавжди дане
людині. У процесі соціальних зв’язків особа може змінювати свою ідентичність. В. Лекторський
вказує, що "розвиток ідентичності можливий тільки на основі постійної комунікації з іншими, діалогу
з іншими точками зору, позиціями, можливістю зрозуміти ці інші позиції та подивитися на себе з
іншої точки зору" [2: 52]. Як на істотні риси ідентичності, культуролог О. Гнатюк також вказує на її
динамічний і діалогічний характер [12: 50].
Отже, як в міжособових стосунках, так й у сфері національних і культурних відносин, досягнення
толерантності є однією з необхідних умов гармонізації інтересів, взаєморозуміння і співпраці. Це
надзвичайно важливо у наш час швидких темпів розвитку людства, загальних глобалізаційних
тенденцій, коли досягнення взаєморозуміння між людьми, спільнотами, культурами набуло особливої
гостроти.
С. Аверинцев вказує на те, "що нетолерантність і ксенофобія в ХХ столітті (принаймні, у нас і далі
на захід – про Схід радше не говоритиму) мають певні якості, що роблять їх принципово
непорівнянними з нетолерантністю і ксенофобією в суспільствах і недавніх, і давноминулих часів"
[13: 67]. Адже сьогодні у світі спостерігаємо нетерпимість у ставленні до всього Іншого. А коли хтось
стоїть на такій позиції, то досягти порозуміння не можливо. Тому надзвичайно важливим є розгляд
принципу толерантності у зв’язку з проблематикою діалогічного спілкування.
Саме толерантність дозволяє найдемократичніше розв’язати суперечки, які виникають в умовах
конфлікту. На думку Є. Бистрицького, "толерантність розглядається як спосіб дії (поведінки),
спроможний утримати конфліктуючі сторони від актуального насильства, тобто як свідоме творення
ситуації толерантності" [14: 149]. Він вказує, якими є умови ситуації толерантності. Передовсім
йдеться про можливість домовитися. Домовлятися – це замінювати можливість реального силового
зіткнення мовно-комунікативними та інформаційно-просвітницькими діями. І ці дії мають будуватися
на принципах "комунікативної етики".
Отже, в умовах конфлікту, "ситуація толерантності – це ситуація створення умов, в тому числі
ідеологічними та погрожувально-силовими засобами, раціонально-критичного, аргументативного
дискурсу, спрямованого на досягнення взаємоприйнятної угоди, договору, що мав би чинні
нормативно-стримувальні наслідки" [14: 149].
У цьому контексті важливо для нас звернутися до ще одного поняття, яке необхідно визначити у
дискурсі про толерантність. А саме питання про неприйнятне. До опозиції толерантність /
нетолерантність П. Рікер додає третій термін, а саме – неприйнятне. Існує неприйнятне для кожного
індивіда, для кожного співтовариства, для кожного національного колективу. Однак є такі форми
неприйнятного, які кожен визнає, а саме: расизм, антисемітизм, апартеїд та будь-які інші прояви
дискримінації. Французький філософ дає відповідь на те, яким є критерій неприйнятного. "Критерій
один: це є те, що не заслуговує на нашу повагу саме тому, що ґрунтується на неповажності, а саме на
відмові передбачати свободу дотримуватися протилежних вірувань" [1: 326]. Таке неприйнятне Рікер
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називає негідним, "… таким, що ми заперечуємо тому, що повинні це заперечити, й, отже, ставитися
до нього толерантно не повинні" [1: 326].
Бистрицький Є. визначає культуру як локальний, в значенні екзистенційно особливий, спосіб
буття людини. "Саме тому є сенс розуміти локальність конфлікту більш глибоко, тобто як конфлікт
культурних світів життя, завжди особливих, навіть унікальних способів буття або, говорячи
філософською мовою, як конфлікт онтологій різних культур" [14: 153]. Дослідник називає цей
конфлікт культур проявом екзистенційного насильства, оскільки людина культури втрачає сенс життя
разом із можливою загибеллю власного життєвого світу. Прикладом такого конфлікту може служити
карикатурний скандал, коли карикатури на пророка Магомета, опубліковані в європейських газетах,
спричинили масові акції протесту всього мусульманського світу. Там, де європейці бачили вияв
свободи слова, мусульмани побачили саме онтологічну загрозу. Цей конфлікт назвали власне
конфліктом цивілізацій. Адже конфлікт цивілізацій – це не обов’язково збройні протистояння та акти
тероризму, це також зіткнення цивілізаційних систем, світоглядних, культурних, ментальних та
релігійних цінностей.
Однак, окрім локальних конфліктів, ідеологічно вмотивованих (етнічних, міжконфесійних)
непорозумінь, С. Аверинцев звертає увагу на феномен невмотивованої злоби. "Ми живемо в місті, де
у своєму дусі вбивають ближнього, навіть не доходячи до спеціальної, персональної злоби проти
нього, не помічаючи його як особистість, хоча б негативно" [13: 68]. На основі цього Аверинцев
робить висновок: "на рівні духовному вбивства починаються з цього" [13: 69].
Цьому екзистенційному насильству можна протиставити тільки етику ненасилля – "комунікативну
етику". І в цьому контексті важливо наголосити на практичності толерантного підходу у вирішенні
конфліктів, головна мета якого – досягнення порозуміння. Є. Бистрицький відзначає, що саме
"політика толерантності вважається регулятивним ідеалом герменевтичної філософії" [14: 157].
Відомо, що розуміння має діалогічну основу і його можна досягти у сфері "між", тобто в конкретному
спілкуванні між суб’єктами. І саме спілкування, що ґрунтується на засадах толерантності дозволяє
одному учаснику акту комунікації відкритися перед Іншим і створює умови, щоб й Інший відкрився.
Так учасниками діалогу створюється спільна мова, що дає їм можливість досягти порозуміння і згоди,
а не підкоряти Іншого власній мірці.
Гжегорчик А. називає такий діалог інтеракцією, тобто низкою актів, у яких беруть участь
щонайменше дві сторони, коли певна поведінка однієї сторони спричиняє таку поведінку іншої
сторони, яку можна вважати відповіддю на дії. І якщо в поведінці однієї зі сторін реалізується певна
ціннісна позиція, наприклад повага до кожної людини, то ця повага може бути сприйнята і іншою
стороною [15: 58]. Таким чином виникає діалог цінностей, які згодом реалізуються у діяльності.
Гжегорчик А. відзначає за яких умов можливе досягнення цього рівноправного діалогу, який має
партнерський характер. Це можливо за умови, коли інтеракція здійснюється за допомогою
пізнавальних повідомлень, які є певною формою аргументації, яка розкриває цілі та методи діяльності
обох сторін, а також коли є умови для інтелектуальної, взаємної критики цілей і методів, а також для
висунення змін програм діяльності [15: 59].
Отже, тільки в результаті такого критичного діалогу можна досягти порозуміння. Бо, як зауважує
В. Лекторський, тут йдеться "про необхідність бачити в іншій позиції, в іншій системі цінностей, в
чужій культурі не те, що вороже моїй власній позиції, а те, що може допомогти мені у вирішенні
проблем, які є не тільки моїми власними, але і проблемами інших людей та інших культур, інших
ціннісних й інтелектуальних систем відліку. В цьому діалозі не тільки окремі люди, але й культури
можуть змінювати свою ідентичність" [2: 53].
Власне, тільки у рівноправному діалозі учасники цього діалогу можуть змінювати свої позиції без
застосування насильства. Адже, як зауважує Є. Бистрицький, "сучасна толерантність є терпимістю
ситуації паралельного існування з усім культурно та суспільно інакшим без насильницького
уподібнення або ототожнення. Толерантність – це, скажімо так, несумісність назавжди" [14: 157]. Це
право на несумісність захищає свободу і самобутність людини, є виявом поваги до чужої культури й
іншої системи цінностей.
Тому важливим для нас є поняття пограниччя культур. Адже бути в культурі означає бути поряд з
"іншістю", постійно перебувати на межі, де моє "Я" завжди знаходиться поряд з "іншим". Одна
культура для іншої розкривається повніше і глибше. Цей досвід створює можливість побачити себе і
власну культуру в дзеркалі інших культур. Польський дослідник С. Юліаш зауважує, що "особливо
досвід спілкування між собою представників різних культур є тим зв’язком, в якому "чужий" перестає
бути "чужим", а стає просто "іншим" [16: 15].
Отже, взаємодія з позиціями, відмінними від моїх, співставлення моєї аргументації з аргументами
на користь іншої точки зору виступає як необхідна умова розвитку моїх власних поглядів і як
механізм розвитку культури в цілому. Це орієнтує мене на діалог з Іншим, у якому я можу сприйняти
його іншість і визнати за ним право бути унікальним, бо і Я хочу, щоб пошанували мою інакшість.
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Березяк О.И. Толерантность как условие преодоления невосприятия Другого.
В статье рассматривается содержание понятия толерантность. Освещается роль и место
толерантности в современном мире и структуре ценностей. Проанализировано действие принципа
толерантности в контексте коммуникативной философии, что позволяет использовать термин
"коммуникативная этика" при определении ценностных ориентиров по отношению к Другому.
Berezyak O.I. Tolerance as a Condition of Overcoming the Nonperception of the Other.
The article deals with the content of the notion “tolerance”. The role and place of tolerance in modern
society and in the structure of values are elucidated. The principle of tolerance is analysed in the context of
the Philosophy of Communication. It has enabled us to use the term "the ethics of communication" in the
definition of ideal values in the attitude to the Other.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ МІСТА НА ФОРМУВАННЯ
ЕСТЕТИЧНОЇ ТЕЧІЇ РОМАНТИЗМУ
У статті проаналізовано різні аспекти впливу соціально-культурної реальності міста на
формування мистецьких та культурних тенденцій Нового часу; обґрунтовано думку, що саме
урбанізм як спосіб життя став одним із провідних факторів у становленні романтизму як
естетичної течії.
ХIХ століття – століття інтенсивної урбанізації і формування нової соціально-культурної
реальності – культури індустріалізованого міста. Якщо в традиційній, архаїчній культурі місто за
своїми внутрішніми соціально-культурними складовими не особливо відрізнялося від села, то в
Новий час цей розрив стає суттєвим. Виникає ситуація, коли в межах однієї етнічної культури
з’являються два полюси: індустріалізоване місто й архаїчне, традиційне село. Місто Нового часу й
новий спосіб життя, що формується в умовах цього міста, названий за Л. Віртом урбанізмом, швидше
за все, є не стільки причинами, як симптомами, зовнішніми проявами кардинальних зломів в
історичному розвитку культури. Саме місто стає сукупністю соціальних, культурних, економічних
засад нового капіталістичного устрою. Воно виступає синтезом причин і наслідків капіталістичного
ринку, буржуазної моралі, буржуазної культури. А село як і раніше живе архаїкою, взаємодіючи з
містом як в економічному плані, так і в культурному.
На початку ХIХ століття формується романтизм – одна з найважливіших естетичних течій у
світовій культурі. Виникає вона в умовах міста, об’єктивних духовних утворень буржуазної культури
й урбанізму як способу життя в межах цієї культури. У вітчизняному літературознавстві виділено
явище історично зумовлених форм художньої свідомості. Вплив соціальних умов на художню
творчість стверджується багатьма літературознавцями й філософами. У літературознавчій науці цю
думку обґрунтував Олексій Веселовський у розробці своєї класичної "Історичної поетики" [1],
продовжив її розробку учень Веселовського В. Жирмунський. Відомий російський дослідник
естетики Ю. Борев стверджує, що між способом життя, структурою діяльності особистості й
мистецтвом має місце прямий корелятивний зв’язок. "Законом мистецтва є відповідність художньої
свідомості історично конкретним формам діяльності особистості" – пише він [2: 108].
Актуальність статті визначається тим, що романтизм як естетична течія є однією з провідних в
історії формування українського національного письменства та мистецтва. Тема конфлікту села та
міста й до сьогодні залишається однією з провідних у цих видах відображення національної дійсності.
Відповідно до цього мета цієї статті полягає в обґрунтуванні корелятивних зв’язків між об’єктивною
дійсністю Нового часу та її відображенням у мистецтві.
Сучасні дослідники, С. Аверинцев, М. Андреєв, М. Гаспаров, П. Гринцер, А. Михайлов,
підтверджують думку про кореляцію історичних типів художньої свідомості та історичних умов
життя суспільства. Так, зокрема, у праці "Категории поэтики в смене литературных эпох" відомий
російський філософ та літературознавець Сергій Аверинцев зазначає, що "... художня свідомість, у
якій всякий раз відображені історичний зміст тієї або іншої епохи, її ідеологічні потреби і уявлення,
взаємодія літератури і дійсності, визначає сукупність принципів літературної творчості в їх
теоретичному і практичному втіленнях" [3: 8]
Отже, можна говорити, що художня свідомість епохи, виражена у творах мистецтва, насамперед у
літературі, формується під впливом соціально-культурних відносин і носить на собі відбиток, є
проекцією або віддзеркаленням цих відносин. Тому хочеться акцентувати увагу саме на можливості
вивчення суспільства, особливостей соціально-культурних зв’язків й умов життя досліджуваної епохи
на основі аналізу творів мистецтва та історичних особливостей художньої свідомості, які стають, на
нашу думку, дзеркалом часу, де правильність віддзеркалення залежить від "кривизни" автора твору.
Для більш повного розкриття проблеми зупинимося на особливостях мистецтва як могутнього
психологічного впливу на особу та культуру. Класик вітчизняної психології Л. Виготський у праці
"Психологія творчості" пише, що мистецтво як би доповнює життя і розширює його можливості.
Мистецтво, на його думку, є засобом урівноваження організму й середовища, пошук або принаймні
психологічний розряд складових цілісного природного існування людини, яких не вистачає. Він
зазначає: "... мистецтво є необхідним розрядом нервової енергії і складним прийомом урівноваження
організму та середовища в критичні хвилини нашої поведінки" [4: 237] У мистецтві реалізуються
деякі потреби людини, нереалізовані або відсутні в неї в реальному житті. І далі продовжує: "в
© Муравицький В.О., 2007
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мистецтві знаходить своє життя якась така сторона нашої психіки, яка не знаходить собі виходу в
нашому буденному житті" [4: 233]
Якщо мати на увазі думку, що людська природа з моменту формування Ноmо sapiens як виду і
дотепер залишалася й залишається дотепер незмінною та постійною, то, ймовірно, мистецтво має
властивість реалізовувати якісь внутрішні, власне людські потреби. Саме тому і правомірним є
вивчення особливостей естетичних течій у зв’язках соціально-культурними умовами певного
історичного періоду, де мистецтво розуміється як засіб гармонізації буття, як шлях задоволення
потреб людини, не реалізованих у суспільному житті, не вирішених певним соціумом.
Незмінна природа людини в історичному розвитку стикається з об’єктивними культурними
утвореннями. Прийняття або відкидання об’єктивних культурних утворень відбувається рівняючись
на внутрішню природу людини. При цьому чим більше культурні утворення не відповідають природі
людини, тим більше така культура повинна бути тоталітарною для успішного нав’язування своїх
імперативів. Взаємодія з такими імперативами йде шляхом адаптації або конфлікту, при цьому вони
ніколи не можуть повністю відповідати природі людини (навіть в архаїчній культурі). Відбувається
так звана трагедія культури, коли внутрішня направленість духу людини і неможливість
проникнення, співвідношення з об’єктивними культурними утвореннями, не дає можливості повного
ототожнення, злиття культурних утворень і неповторної людської душі. "Культура виникає тоді, коли
зустрічаються два елементи, кожний із яких не містить її сам по собі: суб’єктивна душа й об’єктивний
духовний витвір… Проте в русі своєму дух вічно залишається замкнутим у самому собі й у будь-яку
мить, коли рух, сходить із дотичної свого шляху, бажає проникнути в буття, іманентність його
власного закону знов примушує його повернутися до свого замкнутого в самому собі обертання" –
писав відомий філософ і соціолог Г. Зиммель у роботі "Трагедія культури" [5: 449].
Невідповідність капіталістичної культури і буржуазної моралі природі людини була виражена
двома основними силами: романтиками в мистецтві й марксистами в науці й філософії.
"Дегуманізація соціального характеру і розквіт індустріальної і кібернетичної релігій [термін
Е. Фромма – прим. автора] викликали рух протесту, виникнення нового гуманізму... Він [гуманізм –
прим. автора] виходив від двох протилежних сторін: від романтиків, що дотримувалися
консервативних політичних поглядів, і марксистів й інших соціалістів (та деяких анархістів) " [6: 328]
Романтики звертаються до мистецтва, щоб знайти або компенсувати образи людини й соціуму,
яких не вистачає, і в першу чергу звертаються саме до культури села, до народних традицій, до
фольклору. Навіть пейзаж, за тонким зауваженням відомого французького історика і теоретика
літератури І. Тена, започатковується саме в місті [4: 233] Живучи в природних умовах, потреби в
яскравому описі зовнішнього середовища, естетичних переживань від природи не виникає, тому що
таких естетичних відчуттів не бракує жителям села, на відміну від городян.
Одним із провідних чинників у культурі міста, що вплинув на формування романтизму стало
об’єктивне духовно-культурне утворення – урбанізм як спосіб життя. Об’єктивні культурні
утворення, у тому числі й урбанізм, як поведінковий стереотип, частково або навіть повністю не були
сприйнятий романтиками, оскільки не відповідали внутрішній природі людини, давали образ
розщепленої свідомості, знеособленого суспільства. Відчувши це, романтики намагалися знайти нові
соціальні умови життя в селі, цікавилися особистістю неабиякою, неординарною, шукали її в житті
архаїчних країн, де у традиціях і побуті, фольклорі некапіталістичного, доіндустріального суспільства
виражалася власне людська сутність і єство людського соціуму як симфонії таких сутностей, де
вигода й користь (імператив користі в буржуазній, пуританській моралі) не витравили ще людського в
людині.
Тимчасове місце проживання, тимчасова робота, спрощення стосунків до прагматичних,
меркантильних, велика насиченість населення, розшарування-фрагментація людського життя
вплинули на утворення особливих феноменів психіки жителів міст, оформились у специфічний спосіб
життя – урбанізм. У нарисі "Урбанізм як спосіб життя" Л. Вірт показав негативні наслідки цього
явища: взаємну байдужість, безцеремонність, підвищене емоційне навантаження, відчуття тривоги,
відсутність підтримки через послаблені міжособистісні зв’язки мешканців міст. Він стверджував, що
фрагментація людського життя в місті призводить до послаблення соціальних зв’язків, втрати
згуртованості груп, посилення самотності людини [7: 548]
Луїс Вірт указував на зниження ступеня людяності взаємовідносин у місті, говорив про
швидкоплинність та поверхневість багатьох контактів у місті на відміну від традиційних міст і сіл.
Більшість контактів між міськими жителями носять швидкоплинний і поверхневий характер, вони є
швидше засобом досягнення корисної мети, а не повноцінними взаємостосунками.
На певному етапі урбанізм, оформившись як наслідок, об’єктивувашись у поведінковий стереотип
стає чинником породження, формування культури міста й особистості в умовах міста. Але все ж таки
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урбанізм, як пристосувальний поведінковий стереотип, вторинний по відношенню до корінних
переломів у культурі західної Європи, що призвели до формування капіталістичних умов діяльності
економіки. Переломами, що вплинули на формування урбанізму і зрештою на формування
романтизму як реакції на урбанізм, стали такі явища в культурі Західної Європи, як опредмечення,
відчуження, раціоналізація позараціональних форм поведінки й життя людини.
Утворення культури індустріалізованого міста йшло шляхом створення нових технічних засобів,
розробки нових технологій, створення світу технократизованого, штучного з метою більш повного
освоєння та оволодіння світом природним та для більш ефективного використання його можливостей.
Але бажання покращити долю людини, умови її існування призвели до протилежних результатів.
Утворилося глобальне протиріччя – протиріччя між штучним та природним, між універсумом
природи та універсумом діяльності. Це протиріччя існувало з моменту появи людства, але в Новий
час воно досягло критичного стану.
Конфлікт природного і штучного став особливо актуальним, коли людина захотіла панувати над
природою, поставилася до неї як до речі, коли почався процес опредмечення соціальних та
економічних відносин.
Перебуваючи в природі, користуючись її благами за суворою необхідністю, а не за надлишковими
потребами, підтримується рівновага між природою і людиною. Питання ставлення людини до
природи включає ставлення до інших людей як незамінних частинок природи. Коли людина прагне
добути зайве, крихка рівновага порушується і природа виснажується. "Неприродне" відношення до
природи приводить до порушення в психіці людини свого власного, людського образу й образу
оточуючих людей, як складових природи, мікрокосмів макрокосму. Удосконалення знарядь і засобів
користування природою веде до опредмечення соціальних відносин, до речовинного ставлення до
інших людей, оскільки соціальні відносини є своєрідною пролонгованою проекцією людини і її
внутрішніх характеристик; дії людини проявляють свій вплив навіть істотно відірвавшися від її самої
як суб’єкта. Опредмечення, перетворення соціальних відносин з особистих у речові, в рольові
призводить до формування урбанізму як способу життя. Поруч із опредмеченням відбувається
знеособлення, відчуження, деперсоніфікація людини й набуття речами властивостей суб’єкта
(персоніфікація). Опредмечення соціальних відносин, речовинне відношення до життя й людини
зумовлює утворення розщепленої свідомості, розщепленої особистості, у якої порушена гармонія як з
природою, так і з соціумом. Таке опредмечене ставлення до життя глибоко описав Еріх Фромм у
роботі "Бути або мати?" [6]. Тепер людину не цікавить відчуття та внутрішні переживання іншого –
важлива користь, здобич, прибуток. Людські відносини знеособлюються, індивід відчужується від
суспільства і від інших людей, відбувається індивідуалізація особистості, яка неминуче несе в собі
самотність і розщепленість свідомості.
Тісний зв’язок із природою в процесах життєдіяльності порушує процеси опредмечення.
Стикаючись з крихкістю життя, людина більше цінує його, не ставиться до живих створінь як до
речей.
Неминуче з процесами опредмечення, індивідуалізації відбувається процес відчуження людини від
соціальних відносин. Відчуження – поняття, що характеризує, по-перше, процес і результати
перетворення продуктів людської діяльності, а також властивостей і здібностей людини в щось
незалежне від людей і пануюче над ними; по-друге, перетворення яких-небудь явищ і відносин у
щось інше, ніж вони є самі по собі, спотворення в свідомості людей їх реальних життєвих відносин
[8: 439]
Індивідуалізація (відчуження) набуває і певних психологічних виразів у свідомості індивіда, а
саме розрив між очікуваннями, бажаннями людини й нормами, що ставляться соціальною
спільнотою, сприйняття цих норм як чужих і ворожих особі, відчуття ізоляції, самотності, руйнування
норм поведінки і т.д.
Одним з аспектів впливу на формування урбанізму стало упровадження сцієнтизму в культуру,
витіснення міфологічного мислення. На нашу думку, міф піддавався деструкції з метою підкорення
його, яке здійснювалося засобами раціонального аналізу. Міф як "живу" систему ставлення до світу
не можливо аналізувати раціонально, тим більше знаходячись поза його межами. Соціальнокультурний світ капіталістичного міста призводить до витравлення міфу – людина стає самотньою
перед невідомим їй буттям, втрачає орієнтири. Адже міф – важливий елемент поєднання макрокосму і
мікрокосму, природи та людини, елемент "оприроднення штучного" світу. У міфі свідомість
гармонізувалася, налагоджувались відносини зі штучним світом. Раціоналізм Просвітництва позбавив
свідомість західноєвропейця конструктів міфічного світобачення, що призвело до приглушення
пульсу життя в людині. Раціоналізм та Просвітництво, поставивши на меті боротьбу з міфами та
ілюзіями, ігнорували міф – "видатне надбання людської культури, безцінний матеріал життя, тип
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людського переживання і навіть унікальний спосіб існування" [6: 8] Відомий російський філософ
О. Лосєв у праці "Діалектика міфу" писав про неможливість існування людської свідомості без міфу,
на базі чистої раціоналізованої основи. Він доводив вплив міфічних уявлень не тільки на буденне
життя, а й на наукові дослідження, наприклад, на винахід ньютонівської картини Всесвіту [9: 30-32]
Раціоналізація навколишнього світу, умов життя і праці, соціальних відносин призводить до
психологічного дискомфорту, позбавлення людини таємниці, святості життя. Через це у
раціоналізованому, регламентованому світі, світі холодного розуму та раціональної етики не так
цікаво жити, як в світі природи. З цього приводу Е. Фромм пише: "Індивіду психологічно незручно у
розірваному, розколотому світі. Він інтуїтивно тягнеться до нерозщепленого світовідчуття. Міф
освячує людське існування, надає йому мету і надію" [6: 8]
Саме тому представники естетичної течії романтизму, на наш погляд, так активно зверталися у своїх
естетичних пошуках до міфів, до таємничого, містичного, до прикладів пориву почуттів, що знаходилися
поза розумом. Більше того, як стверджують дослідники, навіть створювали свої міфи [10: 498]
Раціоналізованість міського життя виявляється навіть у просторових характеристиках міста, в
архітектурному ансамблі, де вулиці, будинки, проспекти, площі йдуть чітко одне за одним,
притримуючись певної раціональної схеми. Відомий російський вчений Ю. Лотман пише: "В
архітектурі місто ставало образом світу, повністю створеного людиною, світу більш раціонального,
ніж природний… Раціональне мислиться як "антиприродне" [11: 681]
У видатних інтелектуалів сторіччя, що потрапили як особистості в умови не властиві людській
природі, в умови тоталітаризованої культури, виникла гостра необхідність наближення, до цієї
природи. Вони стали шукати нової цілої людини, нових людських відносин, де б виявлялася цінність і
вага кожного не залежно від соціального положення, просто як особистості, як людини, а не
сукупності умінь і навичок, що можуть вільно продаватися. Вони вважали, що єдино можливий вихід
із такої кризи суспільства полягає в тому, щоб "стримати невпинний "прогрес" індустріальної системи
і повернутися до минулих, хоч і дещо видозмінених форм соціального порядку" [2: 328]. Ф. Шлегель,
Новаліс протиставляли буржуазній цивілізації релігійність та патріархальність Середньовіччя.
"Гейдельберзькі романтики" Л. Арнім, К. Брентано, брати Грімм зверталися до фольклорних джерел,
поєднуючи принцип народності, національної самобутності з релігійністю та монархізмом.
Якщо марксисти дали критику буржуазного суспільства та буржуазної культури з погляду науки,
то романтики здійснили це з естетичного погляду, з боку мистецтва. Автономізація мистецтва і
перетворення міфу на витвір генія, які здійснюють Новаліс та Ф. Шлегель, не утримують міф у межах
мистецтва, тому "самі романтики… перетворили мистецтво на нову міфологію та метафізичну
діяльність" [12: 57]
Отже, романтизм як естетична течія в культурі став своєрідним напрямом в мистецтві, де,
напевно, вперше людина намагалася знайти втрачену гармонію світу, цілісну людину, став
революційним напрямом, бунтівним по відношенню до сформованої культури, сформованих
об’єктивних духовних утворень, що не відповідали природним станам людини. Уперше романтизм
став течією в мистецтві, яке почало набувати рис сакральності – саме в романтизмі художник стає
деміургом, творцем нових ідеальних світів, що не приймають реальності. Це неабияким чином
вплинуло на подальший розвиток всього мистецтва, призвело до формування модерністських
напрямів у ньому.
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Муравицкий В.А. Влияние социально-культурной реальности города на формировании
эстетического течения романтизма.
В статье анализируются различные аспекты влияния социально-культурной реальности города на
формирование художественных и культурных тенденций Нового времени; обосновывается мысль о
том, что именно урбанизм как способ жизни стал одним из ведущих факторов в становлении
романтизма как эстетического течения.
Muravytsky V.O. The Social and Cultural City Reality Influence on the Aesthetic Trend of Romanticism.
Different aspects of social and cultural city reality influence on artistic and cultural tendencies of New time
are analyzed in the article. Thought that urbanism as a way of life became one of the leading factors of
romanticism formation as an aesthetic trend is substantiated.
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ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті проаналізовано сучасний стан та проблеми формування професійної майстерності
майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій. Фундаментом цього
процесу мають бути принципи гуманізації освіти, особистісно-орієнтований підхід, оновлення
змісту та форм організації навчання відповідно до світових стандартів, що стали основою
національної доктрини розвитку освіти. Посилення вимог до професійної підготовки фахівців
фізичної культури має за мету модернізацію навчально-педагогічного процесу, зміну структури його
організації.
Підготовка професіонала – справжнього фахівця своєї справи – має здійснюватися з
використанням найновітніших технологій, методик, освітніх інновацій, з використанням набутого
вітчизняного й зарубіжного досвіду. Фундаментом цього мають бути принципи гуманізації освіти,
особистісно-орієнтований підхід, оновлення змісту та форм організації навчально-педагогічного
процесу відповідно до світових стандартів, що стали основою національної доктрини розвитку освіти.
Сучасна система формування професійної майстерності фахівців фізичної культури належить до
рангу пріоритетних ідеалів і національних інтересів. Вона характеризується побудовою тривалого
навчально-педагогічного процесу, який базується на застосуванні гнучких (варіабельних) засобів і
методів, активного впровадження інноваційних технологій, постійно потребує наукового пошуку.
Саме тому з позицій сьогодення набуває особливої уваги й потребує вирішення проблема якісної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури як фахівців, що мають не лише глибокі знання,
достатній рівень фізичної підготовленості, а й здатні кваліфіковано використовувати набуті за період
навчання знання та практичні навички у майбутній праці [1; 2].
Мета статті – проаналізувати сучасний процес формування професійної майстерності майбутніх
учителів фізичної культури та визначити можливості його покращення засобами інноваційних
технологій.
Концептуальні положення щодо формування професійної майстерності фахівців фізичної
культури визначено у Законах України "Про фізичну культуру і спорт" (1993 р.), "Про освіту" (1996
р.), "Про вищу освіту" (2001 р.), Національній доктрині розвитку освіти України (2002 р.),
Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту (2004 р.).
Проблема формування професійної майстерності фахівців фізичної культури постійно знаходиться
в полі зору спеціальних науково-дослідних установ, наукових колективів й окремих дослідників. Так,
лише за останні роки в Україні було проведено низку науково-практичних конференцій, присвячених
виключно цій проблемі, або це питання обговорювалося поряд з іншими напрямками наукових
досліджень.
Аналіз наукових джерел [3; 4; 5; 6] свідчить, що в полі зору дослідників знаходяться:
- психологічні основи педагогічної майстерності вчителя;
- медико-біологічна, валеологічна й екологічна підготовка;
- ступенева система підготовки;
- спортивна та професійно-педагогічна підготовка;
- викладання окремих спортивно-педагогічних дисциплін у структурі підготовки вчителя;
- підготовка до пошукової роботи;
- використання інноваційних технологій у процесі формування професійної майстерності
фахівців фізичної культури.
Посилення вимог до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури має на меті,
перш за все, модернізацію навчально-педагогічного процесу, використання інноваційних технологій
для його активізацій, зміну структури його організації.
Важливим напрямком сучасного навчально-педагогічного процесу є теоретико-методичне
обґрунтування запровадження інноваційних технологій у практику підготовки майбутніх учителів
фізичної культури [7; 8].
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Новітні технології навчання деякими вченими (В. Власов, Т. Круцевич, М Зайцева) розглядаються,
з одного боку, не просто як форма отримання знань, а як процес розвитку в студентів креативних
здібностей, що дає змогу перетворювати знання в частину особистого буття та свідомості людини. З
іншого – як формування вчителя-новатора, який повинен упроваджувати в навчальний процес нові
інноваційні технології, засвоювати систему знань, формувати особисте ставлення до будь-якої
проблеми, розглядаючи її з різних позицій.
Інноваційне навчання – процес, організований на перспективу, акцентований на підготовку
фахівців до роботи в нових умовах [9]. Слово "інновація", що в перекладі з англійської "innovation"
означає нововведення, походить від латинського "innovation" – "відновлення", "оновлення", "зміна". У
навчальному контексті "інновація" означає створення нових підходів і технологій на основі
переосмислення попереднього досвіду і запровадження новітніх досягнень і їх комплексне
використання [9].
У сучасних умовах соціально-економічних перетворень в Україні – це введення нового,
проведення певних змін, застосування нових методів, засобів, концепцій щодо реалізації навчальних
програм, засобів, методів навчання, підготовка фахівців на нових, більш прогресивних засадах.
Однією з характерних особливостей сучасного стану системи педагогічної освіти є пошук не
механічного нарощування інновацій, а дбайливе збереження традицій, орієнтації на споконвічні
педагогічні цінності, поєднання нових форм, методів, засобів і технологій навчання – педагогічних
інновацій. Вирішення цієї проблеми необхідне перш за все для того, щоб забезпечити майбутньому
педагогу мобільність у реалізації професійної підготовки й особистого творчого потенціалу в
педагогічній діяльності.
Деякі науковці відносять інноваційні технології до особистісно-орієнтованих технологій навчання,
які передбачають інтерактивне навчання, у процесі якого ті, хто навчаються, стають активними
учасниками навчального процесу [7; 8; 10].
За визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання – це системний метод створення, застосування й
визначення процесу викладання й засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів,
також їх взаємодію, який ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти [9].
Це може бути важливою причиною для удосконалення навчально-матеріальної бази навчального
закладу, що готує майбутніх учителів фізичної культури. У такій ситуації процес академічної та
професійної підготовки набуває різноманітності й орієнтованого підходу до навчання, а в освітньому
процесі сприяє забезпеченню індивідуалізації та диференціації практичної та теоретичної підготовки
фахівців.
Використання інноваційних технологій передбачає включення до навчальних планів нових
навчальних методів, прийомів, способів, планування й організації, здійснення контролю, коригування
й оцінки навчальної діяльності, яка дозволяє формувати у студентів культуру навчальної праці.
Використання інноваційних технологій у навчально-педагогічному процесі підготовки вчителів
фізичної культури створює нові можливості для покращення навчання, активізації мислення,
різноманітних форм і засобів засвоєння інформації [4].
Між тим, недостатнє впровадження інноваційних технологій у практику підготовки фахівців
фізичної культури викликає низку суперечностей: між вимогами суспільства до підготовки майбутніх
учителів фізичної культури як координаторів здоров’я зберігаючої освіти й недостатнім осмисленням
і узагальненням цього процесу в педагогічній науці; між масовістю підготовки та індивідуальнотворчим характером їх професійної діяльності; між орієнтацією на нові моделі навчальнопедагогічного процесу та традиційним змістом, формами і методами підготовки майбутніх фахівців
фізичної культури [2; 3; 4; 7].
За результатами досліджень Е.С. Вільчковського [3] та Б.М. Шияна [2] більша половина вчителів
не володіє сучасною методикою вдосконалення рухових здібностей і не пов’язує їх розвиток із
засвоєнням техніки фізичних вправ. Особливе занепокоєння викликає бідний арсенал форм і методів
фізичного виховання, які культивуються в більшості шкіл, невміння вчителів застосовувати нові
інноваційні технології в практичній діяльності.
На думку Л.П. Сергієнко [10], залишається багато прогалин у процесі підготовки фахівців із
фізичної культури, як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Так, одним із малодосліджених
напрямків професійної підготовки учителів фізичної культури є формування професійних знань,
умінь і навичок у процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін.
Незважаючи на те, що технологія використання інноваційного навчання як предмет дослідження
розглядалася практично в усіх наукових роботах, які торкаються питання формування професійної
майстерності майбутніх учителів фізичної культури, у більшій частині досліджень у якості предмета
виділялися лише окремі складові компоненти умінь і недостатньо вивчався процес їх розвитку з
конкретними формами, методами й засобами навчання. Недостатньо вивченими залишаються
закономірності формування професійних умінь майбутніх учителів фізичної культури, їх зв’язок з
особливостями засобів, методів і організаційних форм навчання в педагогічних навчальних закладах,
також не визначені педагогічні умови, які обумовлюють ефективність навчального процесу.
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Не вирішена повною мірою проблема забезпечення зв’язку навчання в закладах освіти з
майбутньою професійною діяльністю, в тому числі й у сфері формування професійної майстерності
майбутніх учителів фізичної культури.
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що професійна освіта майбутніх учителів
фізичної культури повинна забезпечувати їхній високий професіоналізм, умови для самореалізації
особистості, гнучкість, варіативність навчання. Покращення професійної підготовки майбутнього
вчителя фізичної культури на сучасному етапі потребує більш ефективних шляхів організації
навчально-педагогічного процесу, піднесення його на сучасний технологічний рівень з
використанням інноваційного підходу до навчання.
Професійна освіта фахівців фізичної культури повинна базуватися на методологічних засадах
передових ідей вітчизняних і зарубіжних учених, Конституції України, нормативно-правових
документах України з фізичної культури. Робота над удосконаленням професійної майстерності
майбутніх учителів фізичної культури дала змогу встановити, що впровадженню інноваційних
технологій передує вичерпно усвідомлена та продумана програма дій з організації навчальновиховного процесу та професійного навчання, яка стала підґрунтям для подальших розробок наших
нових технологічних моделей.
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Ахметов Р.Ф., Шаверский В.К. Проблемы и перспективы формирования профессионального
мастерства специалистов физической культуры средствами инновационных технологий.
В статье анализируется современное положение и проблемы формирования профессионального
мастерства будущих учителей физической культуры средствами инновационных технологий.
Фундаментом этого процсса должны быть принципы гуманизации образования, личностноориентированный подход, обновление содержания и форм обучения соответственно к мировым
стандартам, которые стали основой национальной доктрины развития образования. Усиление
требований к профессиональной подготовке специалистов физической культуры ставит своей целью
модернизацию учебно-педагогического процесса, изменение структуры его организации.
Akhmetov R.F., Shaversky V.K. The Problems and Perspectives of Forming the Professional Mastership
of Formation Physical Training Specialists by Means of Innovative Technologies.
The present-day position and the problems of the professional mastership formation of future physical
training teachers by means of innovative technologies are analysed in the paper. Principals of humanization
of education, individually oriented approach, renovation of contents and forms of education corresponding
to the world standards, which became the basis to the national doctrine of education’s development, must be
the foundation to this process. Strengthening of requirements to the professional training of physical
education specialists sets a goal to modernize the teaching and pedagogical process, change the structure of
its organization.
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У статті розглянуто теретико-методологічні положення виховання толерантності в учнівської
молоді, різні підходи вчених до цієї проблеми, проаналізовано важливість ідей педагогіки
толерантності в реалізації особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці, розкрито
ефективні форми та методи виховної роботи з молоддю в умовах соціально-ціннісної діяльності та
участі в роботі студентсько-учнівських миротворчих об’єднань.
Ідеї толерантності, толерантної педагогіки набувають все більшого визнання в сучасному світі.
Усе більше країн запроваджують їх у свою освіту, державно-суспільне життя, розглядають як
невід’ємний засіб взаєморозуміння, довіри між народами, збереження миру на землі.
ООН проголосила 2000-2010 роки Декадою Культури ненасилля, тобто толерантності, визначила
16 листопада Міжнародним Днем толерантності.
У цьому контексті актуалізується проблема запровадження ідеї толерантності в життя, утвердити
їх в людській свідомості, поведінці можливо лише з допомогою освітньо-виховної системи, з
використанням засобів педагогіки толерантності.
У доповіді ЮНЕСКО "Освіта для 21 століття", яка підготовлена Міжнародною комісією під
керівництвом Жака Делора, закладені важливі підвалини нової парадигми освіти, в основі якої лежать
ідеї життєтворчості, підкреслюється вирішальна роль освіти в розвитку особистості, всього
суспільства, у становленні мирних і дружніх взаємовідносин між усіма народами. У педагогічній
науці виникає потреба осмислення ролі толерантності у навчально-виховному процесі. На основі
цього визначимо метою статті виявлення та аналіз теоретико-методологічних засад виховання
толерантності особистості.
Як зазначається у Доповіді ЮНЕСКО "Освіта для 21 століття", освіта протягом всього життя має
будуватися на чотирьох стовпах:
- навчитися пізнавати;
- навчитися робити;
- навчитися жити разом;
- навчитися жити.
Важливим для нашого дослідження є аспект "навчитися жити разом", зміст якого ми й
проаналізуємо. Навчитися жити разом означає, виховуючи толерантність, розуміння іншого й
відчуття взаємозалежності, здійснювати загальні проекти й бути готовими до врегулювання
конфліктів в умовах поваги цінностей плюралізму, взаєморозуміння, миру, усвідомлювати потреби й
погляди інших людей і технології життя, знати й цінувати інші культури, осягати значення свободи
поглядів, вміти володіти культурою спілкування навіть у тих ситуаціях, коли виникають принципові
розходження, бути зацікавленим у спільному пошуку найприйнятнішого розв’язання життєвих
проблем, сприяти взаєморозумінню з іншими учасниками взаємодій, виробленню взаємоприйнятих
норм і правил. Усього цього повинні будуть навчитися учні школи ХХІ століття.
Зокрема, в Декларації принципів толерантності, яка була ухвалена членами ООН з питань освіти,
науки і культури звертається особлива увага на обов’язок країн-членів розвивати та забезпечувати
поважання прав людини та основних свобод для всіх без винятку незалежно від їхньої раси, статі,
мови, національної належності, релігії або стану здоров’я і боротися з проявами нетерпимості. Таким
чином, толерантність визнано не тільки важливим принципом а й необхідною умовою миру та
соціально-економічного розвитку всіх народів [1: 176].
Проблеми виховання молоді на засадах гуманності й толерантності знаходили своє відображення
у працях стародавніх філософів ще задовго до появи педагогіки як самостійної науки (XVII ст.). Про
це свідчать праці філософів Стародавнього Китаю, Греції і Риму (Конфуцій, Сократ, Платон,
Аристотель, Квінтіліан). Пізніше ці ідеї розвивали відомі педагоги (Я. Коменський, І. Песталоцці,
А. Дістерверг, Л. Толстой, К. Ушинський, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі).
Питання методології й теорії виховання толерантності в молоді піднімали у своїх працях
вітчизняні та зарубіжні вчені (Е. Антипова, Ю. Бабанський, М. Касьяненко, Б. Бим-Бад, І. Бех,
С. Бондарева, Л. Завірюха, Д. Колесева, Н. Пастушенко, П. Степанов, О. Швачко, М. Фіцула).
Першим підходом до проблеми толерантності можна вважати програму мінімальної універсальної
релігії. Перші її декларації ми знаходимо у Лоренцо Валли і Томаса Мора. Вона розробляється аж до
кінця 18 століття в моделі "природної релігії" П. Бейля, "громадської релігії" Ж.Ж. Руссо і, навіть,
кантівської "релігії в межах лише розуму". Гуманісти епохи Відродження та Реформації, освітні діячі
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(Дж. Локк "Послання про толерантність", Вольтер "Трактат про віротерпимість") відіграли значну
роль у розробці правового оформлення й законодавчого введення принципу свободи совісті та
віротерпимості.
"Толерантність" походить від латинського tolerantia – терпіння, терпимість. Донедавна цей термін
використовувався лише у психології й означав "відсутність чи послаблення реакції на якийсь
несприятливий фактор…" [2: 441]. Тепер же слово "толерантність" набуло іншого значення й ширшої
сфери вживання. Толерантність – це терпимість. Терпимість до чогось своєрідного, істотно іншого,
чиєїсь думки, позиції, переконання. Як бачимо, це досить містке й глибоке поняття. Воно торкається і
міжнародних відносин, і діалогу культур, і міжетнiчних та міжконфесійних взаємин, і культури світу.
Толерантність означає повагу, сприйняття та роз’яснення розмаїття культур нашого світу, форм
самовираження та самовиявлення людської особистості. Толерантність включає у себе також глибокі
правові засади. Без терпимості, врахування інтересів один одного, рівноправності народів, їх культур
неможливий розвиток і прогрес цивілізації.
Народна мудрість твердить: любов, терпіння і праця допоможуть вижити за будь-яких умов. Тому
не випадково в гуманістичній педагогіці саме у кризовий період зародився новий напрямок –
толерантність. Цей термін був маловідомий у педагогічній літературі, й зараз немає точного
змістовного тлумачення з точки зору педагогіки (від толерантної педагогіки до характеристики
окремих особистісних якостей, поведінки). Академік В. Тишков визначає філософську природну
сутність поняття "толерантність" у такий спосіб: "Толерантність – це особистісна або суспільна
характеристика, що припускає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатовимірні, а
отже й погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитись до одноманітності або бути
на чиюсь користь" [3: 3].
Толерантність передбачає відмову від насильства, використання мирних засобів для розв’язання
суперечностей і конфліктів, що супроводжують історію суспільства і життя кожної людини.
У соціальному сенсі – це терпиме ставлення до людей, їхніх думок, культури, вірування,
інакомислення [2: 441]. Це необхідна якість суспільних відносин, що дозволяє запобігти насильству,
досягти плюралізму думок і дій. Але толерантність не можна ототожнювати з уседозволеністю,
безпринципністю щодо протиправних дій, порушенням законів.
Толерантність у педагогічному сенсі – це вміння краще розуміти себе та інших людей, вступати з
ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти повагу й довіру. Для цього важливо сприймати
дитину не критично, а з оптимізмом, вірою в її природні можливості, успіхи. Терпиміше,
поблажливіше ставитися до помилок, поведінки учнів, як до вікового процесуального явища, що
згодом минеться.
Безсумнівно, толерантність краще виявляють учителі-альтруїсти, які щиро люблять дітей, уміють
зацікавлювати, пробуджувати різноманітні почуття, а не лише формувати знання, уміння й навички.
Свого часу В. Сухомлинський помітив: "Духовний розвиток людини починається з розвитком у неї
різноманітних почуттів. Вони зміцнюють волю і розум, визначають ставлення людини до себе,
природи, праці, інших людей, роблять людину більш цікавою та оригінальною. А тому треба вчити
дітей любити, поважати, співчувати й уміти висловлювати ці почуття. Це не менш важливо, ніж
учити грамоти, письма і лічби" [4: 206].
У центрі педагогічної науки завжди було питання формування гармонійно розвиненої особистості,
здатної розуміти, поважати, співчувати і допомагати іншим людям. Адже школа – це соціальний
інститут суспільства, один із найважливіших механізмів державного впливу на вирішення соціальних
проблем і міжнаціональних відносин, головний спосіб забезпечення оптимальної взаємодії між
народами. Тут варто згадати твердження англійського філософа й педагога Джона Локка: "Від
правильного виховання дітей найбільше залежить добробут народу". Тому не випадково у
ХХ столітті посилився інтерес до гуманістичної педагогіки, одним із напрямків якої є педагогіка
толерантності.
Формулу гуманістичної педагогіки, що стала основою педагогіки толерантності, Ш. Амонашвілі
позначив у такий спосіб: ПРИЙНЯТИ − ЗРОЗУМІТИ − ДОПОМОГТИ − ЛЮБИТИ − СПІВЧУВАТИ
− РАДІТИ УСПІХОВІ ДИТИНИ − НАДИХАТИ. Цю формулу видатний педагог впроваджував у дію в
Школі Життя, яка була заснована на принципах гуманно-особистісної педагогіки. Розкриваючи
сутність діяльності цієї школи Ш. Амонашвілі наголошував: "Усвідомлюючи в собі імпульси життя і
керуючись ідеями співжиття та співробітництва люди можуть цілеспрямовано змінювати умови
життя, поліпшувати його якість і тим самим змінювати себе – вдосконалювати свою духовність, свої
знання, розширювати межі своїх можливостей [5: 6].
"Виховання успіхом є однією з важливих умов розвитку особистості, − зазначає І. Бех, −
неможливо формувати позитивну особистість у діяльності, що приносить їй постійно невдачі. Лише
успіх молодої людини формує у неї достатню віру в себе і на цій основі – прагнення стати кращою.
Виховання успіхом, надання допомоги в прагненні вихованця задовольнити потребу в гідному місці в
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колективі однолітків – шлях створення довірливих взаємин творчої співдружності дорослих і дітей.
Тільки за таких умов у підростаючої особистості виробляється готовність до сприйняття виховних
впливів і правильного реагування на них" [6: 26].
Говорячи про виховання толерантності, не можна обминути увагою і психологічну науку,
особливо коли йдеться про гуманістичну психологію, адже саме вона дає нам знання про особливості
розвитку та формування людської особистості.
Згідно з гуманістичними теоріями особистості (А. Маслоу, К. Роджерс) основна потреба людини –
самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення і самовираження. Вона виражається у таких
характеристиках особистості:
- прийняття себе та інших людей такими, як вони є;
- піклування про благоустрій інших людей, а не лише забезпечення власного щастя;
- налагодження з оточуючими людьми, нехай і не з усіма, доброзичливих, особистих
взаємовідносин;
- відкрита і чесна поведінка у всіх ситуаціях ;
- почуття гумору [7: 353-354].
Як бачимо, у природі самої людини закладено основи толерантного відношення до оточуючих.
Головне завдання за таких умов, що постає перед педагогом, – виявити ці основи, розвивати й
удосконалювати їх.
Питання толерантності, терпимості та взаємоповаги відображені в працях Н. Пастушенка,
П. Степанова, О. Швачко.
Степанов П.П. розкриває свою точку зору на виховання учнівської молоді в дусі толерантності.
Він розробив орієнтовну концепцію дослідження навчальних та правових занять. Адже школа здатна
стати для дітей школою ненасилля, свободи, толерантності. Ці заняття якраз і передбачають
створення умов для орієнтації дітей на цінності ненасилля, справедливості як характерну основу
поведінки в соціальних конфліктах і принцип конструктивного вирішення [8: 95].
У статті "Толерантність як психолого-соціальний феномен" О. Швачко дає визначення поняття
"толерантність". Це є новий формуючий напрямок загальної педагогічної теорії і практики, в завдання
якого входять:
- дослідження процесів виховання і освіти різних вікових груп;
- створення умов саморозкриття і самореалізації особистості;
- формування особистої відповідальності кожного за свої дії та вчинки [8: 43].
Швачко О.В. зазначає, що толерантність означає своєрідну діяльнісну установку, а не пасивність,
навіть на рівні споглядання подій соціальної реальності, адже йдеться лише про різні форми
внутрішнього чи зовнішнього зусилля для досягнення злагоди. Така гармонія стає наслідком
благородних цілей життя і діяльності людини, спрямованих на користь своїм близьким і державі.
Проаналізувавши це питання, ми зробили висновок, що названі напрямки в своєму загалі
розкривають змістовні сторони інтерсоціальної активної особистості. Вони визначаються структурою
загальнолюдських цінностей і виховними завданнями, пов’язаними з сучасним рівнем розвитку
світового співтовариства.
Маралов В.Г. і Сітаров В.А. виділяють таке поняття, як "педагогіка ненасильства", яка є
складовою частиною педагогіки толерантності. Одним із її основних завдань є поширення
миротворчих ідей серед молоді, виховання гуманізму, розуміння того, що війна не здатна вирішити
складні протиріччя й конфлікти.
Учені характеризують такі основні ознаки педагогіки ненасильства.
1. Педагогіка ненасильства – це рух прогресивних педагогів, які виступають проти різних форм
примусу, приниження людської гідності, це реалізація нових ідей в освіті й вихованні, які мають за
мету формування творчої, соціально активної особистості, яка будує своє життя на основі довір’я,
миру і справедливості, співробітництва і взаєморозуміння.
2. Педагогіка ненасильства – це гуманізм у дії, який ґрунтується на принципі особистого підходу й
виступає за гуманізацію всіх відносин, заперечує пригнічення, проголошує співробітництво.
3. Педагогіка ненасильства – це найблагородніша форма боротьби за мир, за таку економічну та
соціальну перебудову суспільства, яка б сприяла розквіту творчих сил людини, становленню її
особистості. Ось чому вона виступає за гуманізацію соціального середовища, всіх засобів виховання,
формування особистостей самого педагога, здатного втілювати всі ці ідеї в життя, в реальну практику
навчання і виховання підростаючого покоління на ідеях миру і взаєморозуміння.
Маралов В.Г. і Сітаров В.А. наголошують на головному: без консолідації сил добра,
справедливості, гуманізму насильство саме по собі не зникне. За це слід боротися найрішучішими та
найгуманнішими засобами. Мирне співіснування, міжнародне співробітництво, запобігання війн,
прагнення до взаєморозуміння сьогодні залежать від колективних та індивідуальних зусиль всіх
народів земної кулі [9: 140-158].
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Без сумніву, для того, щоб розробити свою систему виховання на ідеях миру, толерантності та
взаєморозуміння знайти нові ефективні методики роботи, важливо взяти до уваги досвід не лише
вітчизняний, а й зарубіжний.
У зв’язку з цим цікавим, на нашу думку, актуальними є дослідження проблем виховання
толерантності американського психолога Г. Оллпорта.
Саме поняття "толерантність" він визначив за допомогою таких тез:
ТОЛЕРАНТНІСТЬ − це:
- співпраця, дух партнерства;
- готовність приймати чужу думку;
- повага людської гідності;
- прийняття іншого таким, як він є;
- здатність поставити себе на місце іншого;
- повага права бути іншим;
- визнання різноманіття;
- визнання рівності інших;
- терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки;
- відмова від домінування, заподіяння шкоди і насильства [8: 7].
У дослідженнях Г. Оллпорта визначено основні особистісні риси толерантної людини. Це:
- знання самого себе;
- захищеність;
- відповідальність;
- потреба у визначеності;
- орієнтація на себе – орієнтація на інших;
- схильність до порядку;
- здатність до емпатії;
- почуття гумору [8: 7].
У США основний акцент падає на виховання поваги до людських відмінностей, турботи про
членів сім’ї, товаришів і найближчу спільноту, відповідальності перед собою і усім людством, довіри
і громадської гідності. Це лягло в основу психолого-педагогічних спостережень американського
вченого Дороті Нольте. У результаті цих спостережень він зробив висновки, не зважати на які не
можливо при розробці основних шляхів виховання толерантності у підростаючого покоління.
Найважливішими серед них є такі:
1) якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони вчаться насильства;
2) якщо діти живуть із визнанням, вони вчаться дружелюбності;
3) якщо діти живуть в умовах толерантності, вони вчаться толерантності [10].
Підсумовуючи вищесказане і враховуючи важливість згаданих досліджень, ми вважаємо, що для
результативності виховної роботи, спрямованої на формування толерантної особистості, педагогу
необхідно взяти до уваги такі положення:
- сприймати дитину такою, яка вона є;
- поважати особистість учня;
- ні за яких обставин не принижувати гідність дитини;
- пам’ятати: кожен має право на помилку, кожен має право на свою думку.
Не менш актуальним є досвід виховання молоді на засадах толерантності в Російській Федерації.
У цій країні діє програма Міністерства освіти Російської Федерації під назвою "Формування
установок толерантної свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві". У рамках
цієї програми МОРФ, Російська академія освіти та Московський психолого-соціальний інститут в
кінці 2002 року видали книгу "Толерантна свідомість і формування толерантних відносин (теорія і
практика)." Ця книга являє собою узагальнення результатів роботи як науковців, які досліджують
проблеми толерантності, так і практиків, перш за все вчителів. Вона містить матеріали, які
розкривають методологічні аспекти організації і принципи формування толерантної свідомості;
основні особливості виховання толерантності в сучасних умовах, форми організації виховного
процесу, значення уроку, як засобу виховання толерантних відносин.
Дослідженням проблем полікультури й толерантності в системі освіти займається Е. Антипова. Її
дослідження стосуються проблем багатокультурної, толерантної освіти і виховання в Криму в рамках
розробленої програми "Громадянська освіта в Україні", що діє відповідно до міжнародного проекту
"Освіта для демократії".
Цікавим і актуальним є досвід оволодіння засадами толерантності у студентському середовищі,
висвітлений у статтях Л. Завірюхи. У своїх статтях вона зазначає: "Брак досвіду, культури
спілкування, незнання причин міжкультурних і людських розходжень породжують нетолерантність.
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Єдиний спосіб протистояти цьому – підвищити культурний і освітній рівень" [11: 79]. Говорячи про
проблеми виховання, Л. Завірюха розкриває і методико-теоретичні засади виховної роботи з питань
толерантності. На її думку, щоб оволодіти засадами толерантності, передусім слід зробити власний
аналіз її основних передумов.
Виховання на принципах педагогіки толерантності слід розглядати як невідкладне завдання й у
зв’язку з цим необхідно створювати різні методики на систематичній і раціональній основі.
Слід дбати про надання цьому процесу гуманістичного особистісно орієнтованого, практичного
спрямування, забезпечення оптимальних умов для інтелектуального розвитку й самоствердження
особистості, здатної до всебічного розвитку, удосконалення, самоосвіти, реалізації своїх
індивідуальних задатків, здібностей, нахилів та творчого потенціалу.
До активної соціально-ціннісної діяльності і співробітництва в галузі педагогіки толерантності
залучені учнівські миротворчі об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів №№ 4, 9, 11, 13, 16,
18, 23, 27, НВК "Престиж", РУГ, "Центр Надії" міста Рівне та студенти Рівненського державного
гуманітарного університету – члени науково-дослідного об’єднання "Миротворець".
Науково-дослідницька робота в цих експериментальних навчальних закладах м. Рівне
реалізовується в рамках науково-методичної проблемної теми міста "Створення умов для розвитку і
самореалізації особистості як громадянина України шляхом вироблення інноваційних підходів в
управлінні освітою та здійсненні навчально-виховного процесу" впродовж 2006-2010 рр.
На базі студентсько-учнівських миротворчих об’єднань упроваджуються різні ефективні форми й
методи соціально-ціннісної діяльності з виховання учнівської та студентської молоді в дусі миру,
толерантності та взаєморозуміння, зокрема, диспути, "круглі столи", дебати, рольові ігри, "уроки
взаєморозуміння", прес-конференції, конкурси малюнків і плакатів, проведення благодійних операцій
"Пошана", Тижнів злагоди і взаєморозуміння, участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських та
студентських проектів "Служіння заради миру", у Всеукраїнській пошуковій естафеті миру "Світочі
миру" (Лауреати премії миру ЮНЕСКО), Форумі молодих парламентаріїв "Від війни до Культури
миру", які проводяться з метою активізації життєтворчості, пошукових досліджень, лідерських
якостей та вмінь у молоді з питань проектної діяльності, залучення дітей та молоді до єднання зусиль
та розвитку ділового партнерства миротворчих об’єднань молоді для популяризаціїї ідей Культури
Миру та досвіду кращих прикладів миротворчих дій.
Основні завдання таких форм виховної роботи з молоддю полягають у тому, щоб допомогти їй
зрозуміти й відчути межі толерантної поведінки, знайти критерії, що визначають її допустимість у
тому чи іншому випадку, розвивають здатність до критичного аналізу, самостійність мислення,
соціальні сприйняття.
Студентсько-учнівські мироворчі об’єднання беруть активну участь роботі основних заходів
українського комітету руху "Педагоги за мир та взаєморозуміння". За значний вклад у виховання на
ідеях миру, взаєморозуміння та ненасилля Український рух було відзначено званням Лауреата Премії
Миру ЮНЕСКО. Нині освітяни-миротворці працюють над вдосконаленням національної освіти та
виховання, оновленням програм і підручників, розвитком нової філософії педагогіки миру,
толерантності та міжнародних відносин, створенням методологічних технологій Української моделі
Культури Миру. Пріорітетним напрямком роботи Руху є активізація миротворчої діяльності серед
дітей та студентської молоді на впровадження молодіжної політики держави та Програми дій в межах
Декади ООН (2001-2010 р.р.) "За культуру Миру та Ненасилля в інтересах дітей планети", виконання
рішень Спеціальної сесії ООН з прав Дитини.
Виховання учнівської та студентської молоді на принципах педагогіки толерантності − це
багатогранний, цілеспрямований педагогічний процес, під час якого створюються умови для
успішного формування основ переконань, моральних почуттів, відповідних якостей, які визначають у
подальшому її толерантну спрямованість.
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Безкоровайна О.В. Воспитание толерантности как важный фактор реализации личностного
самоутверждения в раннем юношеском возрасте.
В статье рассмотрены теоретико-методологические положения воспитания толерантности
учащейся молодежи, разные подходы ученых по данной проблеме, проанализировано важность идей
педагогики толерантности в релизации личного самоутверждения в раннем юношеском возрасте,
раскрыто эффективные формы и методы воспитательной работы с молодежью в условиях
социально-ценностной деятельности через работу студенческо-школьных миротворческих
объединений.
Bezkorovayna O.V. Bringing up Tolerance as an Important Factor of Personal Self-Affirmation
Realization in Early Young Age.
The article examines the theoretically-methodological principles of tolerance upbringing in pupils, different
approaches of scholars to the given problem; analyses the importance of pedagogic ideas of tolerance in the
realization of the personal self-affirmation in early young age, discloses the effective forms and methods of
educational work with youth in the conditions of the social-valued activity and participation in the work of
students’ and pupils’ peacemaking unions.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ
УКРАЇНИ (50-90-Х РОКІВ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ) У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ
Стаття присвячена виникненню, становленню та розвитку системи експертних установ України. У
ній розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності науково-дослідних експертнокриміналістичних установ (в 50-90 роки ХХ століття) з підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації працівників експертних підрозділів, а також проаналізовано наукову діяльність
(підготовку докторських та кандидатських робіт, монографій, підручників, посібників, методичних
розробок, статей) цих інститутів.
У 1950 році Науково-дослідний інститут криміналістики, створений при НТВ МВС СРСР, був
підпорядкований Головному Управлінню Міністерства внутрішніх справ СРСР.
У 1951 році при інституті криміналістики МВС був створений криміналістичний музей, що став
надалі центром учбово-методичної роботи по криміналістиці на території республіки.
У завдання музею входило: впровадження науково-технічних засобів і методів, спрямованих на
розкриття скоєних злочинів; проведення занять зі слідчими, експертами й оперативними
працівниками органів внутрішніх справ із метою підвищення їх професійної кваліфікації [1: 122].
Ці ж завдання виконували музеї, створені по всій території СРСР.
На заняттях, які проводили співробітники науково-технічних відділів, практичних працівників
правоохоронних органів інформували про нові способи скоєння злочинів, які заходи приймають
злочинці з метою приховування слідів злочину, які є найбільш ефективні способи, методи та прийоми
що використовуються в процесі розкриття злочинів і як при цьому найбільш ефективно і всебічно
використати криміналістичну техніку й можливості судової експертизи.
У листопаді 1957 року в м. Києві відбулася конференція працівників науково-дослідного інституту
МВС УРСР, яка визначила основну функцію науково-технічних відділів органів внутрішніх справ –
експертна діяльність та шляхи її вдосконалення.
До кінця 50-х років в органах внутрішніх справ склалася розгалужена мережа криміналістичних
установ, які виконували такі функції, як проведення експертиз, надання кваліфікованої, практичної
допомоги слідчим підрозділам у проведенні окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, а
також поширення криміналістичних знань серед працівників органів внутрішніх справ, узагальнення
та розповсюдження передового досвіду експертної діяльності, підготовки висококваліфікованих
кадрів.
У період 1960-1980-х років інститут криміналістики МВС СРСР являв собою багатопрофільний
науково-дослідний центр, що забезпечував проведення та координацію наукових досліджень із
питань криміналістики. Інститут складався з відділів: техніко-криміналістичних, фізико-хімічних,
біологічних і інших спеціальних методів дослідження речових доказів; відділу з розробки проблем
попереднього розслідування [2: 27].
Основні напрямки наукових досліджень інституту криміналістики в 1970-1980 роки були
спрямовані на вивчення можливостей використання мікрооб’єктів у розкритті й розслідуванні
злочинів. Надалі співробітниками інституту була здійснена класифікація мікрооб’єктів, які були
виявлені та вилучені з місць подій; були визначені умови їх виникнення, найбільш ефективні
прийоми і способи виявлення і вилучення; підготовлені та видані науково-методичні посібники, у
яких відображені процесуальні, технічні й тактичні прийоми пошуку, виявлення, вилучення та
фіксації мікрооб’єктів у процесі огляду місць подій [2: 28].
У цей період удосконалюються наукові розробки в галузі судової балістики, проводяться
дослідження класифікації холодної зброї. З цієї тематики були опубліковані методичні розробки,
зокрема з опису вогнепальної зброї, в тому числі мисливського, пневматичного й автоматичних
пістолетів.
Крім цього, проводяться дослідження в галузі криміналістичного дослідження магнітних записів,
які використовувалися практичними працівниками в процесі розслідування кримінальних справ. Як
результат проведених інститутом досліджень була створена загальна методика експертнокриміналістичного дослідження магнітних фонограм, а також методики відновлення змісту і
встановлення фальсифікації магнітних записів. Підготовлені рекомендації щодо надання фонограм
усної мови для впізнання, використання засобів звукозапису на попередньому слідстві, отримання
експериментальних зразків усної мови для ідентифікації особистості за фонограмами, трасологічного
© Кофанов А.В., 2007
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дослідження магнітних стрічок для встановлення моделі обладнання, на якому був зроблений запис
[2: 28].
З метою встановлення й розшуку злочинців, що зникли з місця події, в кінці 70-х років
співробітниками інституту був розроблений ідентифікаційний прилад малюнків (ІПM-2), а також
наукові методи, що забезпечували застосування портретної ідентифікації в практичній діяльності
правоохоронних органів.
Для встановлення ознак почерку особи, що виконала певний документ, проводились дослідження
використання елементів знаків у процесі ідентифікації, тим самим були розширені можливості
почеркознавчої експертизи у випадках, коли об’єкти надходили до експертизи в невеликій кількості
графічного матеріалу.
У галузі техніко-криміналістичної експертизи документів систематизовані й уточнені положення
методики визначення послідовності нанесення пересічних штрихів. З метою дослідження документів
у вузьких зонах спектру створений прилад – монохроноскоп [2: 29].
Для розв’язання питань, пов’язаних із визначенням природи речовини, проведенням порівняльних
досліджень для встановлення джерела походження, наукові співробітники інституту приділяють
велику увагу створенню методик криміналістичного дослідження мікрооб’єктів та застосуванню у
цьому процесі фізико-хімічних методів.
З метою отримання найбільш повної інформації про особу, що здійснила злочин, в інституті
вивчалися можливості застосування біологічних й інших спеціальних методів дослідження речових
доказів, що стосуються особи злочинця.
Для встановлення групової і статевої належності особи, яка здійснила злочин, були розроблені
методики дослідження крові, різних тканин і виділень, що належать людині, а також методика
встановлення групи крові за відбитками рук, залишених злочинцем і виявлених та вилучених під час
огляду місця події.
Було створено методику підготовки собак для використання їх під час пошуку наркотиків, а також
розшуку осіб за слідами запаху, залишених на місцях злочину. Таким чином, вивчена можливість
застосування одорології в слідчо-оперативній і розшуковій роботі [2: 30].
Наукові співробітники інституту криміналістики МВС СРСР брали участь у розробці програм
підготовки експертів-хіміків, експертів-фізиків, біологів і харчовиків, із якими проводили семінари з
метою навчання їх розробленим в інституті методикам, забезпечували стажування як в інституті, так і
в базових криміналістичних підрозділах.
27 грудня 1950 року Міністерство юстиції УРСР затвердило нове Положення про інститути
науково-судової експертизи. Відповідно до Положення, в завдання інститутів, крім розробки нових
методів дослідження речових доказів, входила розробка питань теорії криміналістики й судової
експертизи.
Велика заслуга у розробці нових напрямів у теорії та практиці судової експертизи в Київському
науково-дослідному інституті судової експертизи належить В.К. Лісиченку, який у 1951 році був
призначений директором інституту. В.К. Лісиченко бере активну участь у розробці методів
використання в експертних дослідженнях радіоактивних ізотопів, методики досліджень знарядь
злому та інструментів, використаних під час скоєння злочинів, пошкоджених документів, текстів,
написаних друкарськими літерами і спеціальними шрифтами, досліджуює питання криміналістичного
захисту документів, теорії криміналістичної ідентифікації й експертного експерименту [3: 42].
Спільно з ним у розробці цих напрямків брали участь й інші співробітники інституту: М.Я. Сегай,
Л.К. Літвіненко, С.А. Ципенюк, І.Я. Фрідман, В.Ф. Берзін, З.А. Ковальчук.
Ці вчені займались наступними питаннями: С.А. Ципенюк – дослідженням рукописних текстів,
виконаних друкарськими літерами; М.Я. Сегай – класифікаційними ознаками письма; Л.К. Літвіненко
– питанням механізму утворення слідів свердлування, розпилювання й розрізу, залишених
свердлячими знаряддями, а також умовами застосування гіпсового розчину з метою вилучення цих
слідів із місць подій; В.Є. Бергер – механізмом утворення слідів, залишених на кулі від нарізу в каналі
ствола при пострілі зі зброї; Б.Р. Кирічинський і М.Г. Богатирьов – застосування інфрачервоної
люмінесценції барвників із метою виявлення виправлень, дописувань, підчисток записів у
документах, а також читання слабо видимих і залитих рукописних і машинописних текстів;
Н.М. Зюськин – питаннями судової фотографії. Він і В.Г. Дроздов розробили методику застосування
кольорової фотографії для криміналістичних цілей; В.К. Лісиченко – розробив прийоми і методи
використання бета-променів, радіоактивних ізотопів із метою визначення товщини та густоти
досліджуваних об’єктів; М.Я. Сегай займався дослідженнями криміналістичної ідентифікації й
особливостей її застосування при проведенні криміналістичних експертиз; В.П. Колмаков вивчав
тактику проведення слідчого огляду і слідчого експерименту, працював над проблемами тактики
проведення судової експертизи речових доказів, розробляв методику розслідування вбивств.
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Наукові роботи співробітників інституту з досліджуваних проблем публікуються в юридичній
літературі, а саме в збірниках: "Теорія і практика криміналістичної експертизи", "Криміналістика і
судова експертиза", "Слідча практика", "Радянська криміналістика на службі слідства", "Питання
криміналістики" й інші.
Вчені-криміналісти, які працювали в цей період в інституті, брали активну участь у проведенні
наукових конференцій, що проходили в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Москві й інших містах, де
виступали з доповідями з проблем криміналістичної експертизи, а також у всесоюзних і
республіканських сесіях наукового співтовариства судових медиків і криміналістів.
7 березня 1962 року Міністерство юстиції УРСР прийняло нове положення про науково-дослідні
установи судової експертизи, що функціонували на території України. Прийняте положення
передбачало для науково-дослідних інститутів, крім проведення експертної, наукової та методичної
роботи, проведення профілактичної роботи, пов’язаної з узагальненням експертної практики, і з цього
часу почався новий етап в діяльності Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.
Співробітниками інституту Н.М. Зюськіним, Є.Ю. Брайчевською, В.Г. Дроздовим і Б.Р. Кирічинським були систематизовані фізичні й фотографічні методи дослідження речових доказів.
Підготовлено й видано посібник "Фотографічні і фізичні методи дослідження речових доказів";
Є.Ю. Брайчевська продовжує займатись техніко-криміналістичним дослідженням документів;
З.А. Ковальчук розробила нові прийоми дослідження розірваних, спалених й іншими способами
пошкоджених документів; М.Я. Сегай і В.М. Пріщепа обґрунтували можливість ідентифікації
підошви фабричного взуття за залишеними нею слідами; М.І. Розанов розробив і впровадив у
практику методику визначення цілого за частинами, якщо об’єктом дослідження є деревина;
Б.Н. Єрмоленко займався питаннями встановлення нарізної зброї за слідами, залишеними нею на
вистреленій кулі. Відділ судово-авто-технічних досліджень займався розробкою наукових засад і
методикою проведення судово-авто-технічної експертизи з метою встановлення причин, що
викликали скоєння дорожньо-транспортних пригод, розробляється методика проведення
криміналістичної експертизи, об’єктами якої є документи з машинописним або рукописним текстом,
виконані на українській мові, проводяться й інші дослідження.
У період із 1960-1966 років співробітники інституту беруть участь у проведенні наукових
конференцій у таких містах, як Москва, Ленінград, Одеса, Харків, Ташкент, Мінськ та ін.
На розширених наукових конференціях Українського наукового товариства судових медиків і
криміналістів співробітниками інституту представлено 86 доповідей, а всього за післявоєнний період
до кінця 60-х років на сорока наукових конференціях таких доповідей було більше 200 [3: 45].
Наукові праці вчених-криміналістів інституту друкуються у виданнях щорічного
республіканського міжвідомчого збірника наукових і науково-методичних робіт "Криміналістика і
судова експертиза". Ведеться активна дисертаційно-дослідницька робота аспірантами та
співробітниками інституту.
В інституті здійснюється науково-дослідна робота в галузі методології судової ідентифікації й
судово-експертної профілактики. Цими проблемами займалися такі співробітники інституту, як
М.Я. Сегай та І.Я. Фрідман, наукові роботи яких із цих проблем були опубліковані в збірнику
"Криміналістика і судова експертиза". У процесі проведення науково-дослідної роботи в Київському
науково-дослідному інституті судової експертизи на початку 70-80 років приділяється велика увага
розробці процесуальних і тактичних питань призначення і проведення повторних експертиз,
процесуальним проблемам авто-технічних експертиз, а також експертиз, призначених судами під час
розгляду цивільних справ. Із цих питань були підготовлені й опубліковані методичні рекомендації та
посібники для слідчих, судів і експертів-криміналістів. Над розв’язанням цих проблем працювали
співробітники інституту З.С. Меленевська, Г.М. Надгорний, Т.М. Федоренко. Ліповський В.В. у цей
період займається дослідженнями діагностики й ідентифікації виконавців підписів і рукописних
текстів, виконаних особами немолодого віку; Ярославом Ю.Ю. розроблена універсальна методика
виявлення латентних слідів із використанням методу термічно-вакуумного напилювання.
За період із 1970 по 1980 роки науковими співробітниками Київського інституту повністю
розв’язана проблема криміналістичної експертизи документів, які були виконані з використанням
друкарських машинок. У 80-х роках в інституті розроблені та впроваджені в експертну практику
методи дослідження із застосуванням лазерних приладів, а також розроблена методика проведення
судово-відео-фонографічної експертизи. Цією роботою займався співробітник інституту Ю.П. Попов.
У Київському інституті активно ведеться розробка застосування в експертній практиці
високочутливих фізичних і фізико-хімічних методів дослідження речових доказів із метою
встановлення природи речовин, їх загальної групової приналежності та загального джерела
походження; полярографічного методу встановлення важких металів, методів лазерної,
ультрафіолетової й інфрачервоної спектроскопії, газо-хромотографічних методів порівняльного
аналізу сильнодіючих лікарських речовин. У цій галузі розробки проводили співробітники інституту
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Т.І. Чернецька та вчені Т.Г. Мелюшко, О.В. Круть. Під керівництвом Б.Ю. Гордона розроблена й
опублікована в 1979 році методика кількісного структурно-групового аналізу, з метою визначення
кількості нафтопродуктів в об’єктах, що надходять на дослідження в малих об’ємах.
У галузі біології працювали співробітники інституту Л.П. Булига, Д.С. Рудіч, Т.Н. Самсонова та
інші. З питань судово-авто-технічних досліджень Г.В. Жілінським і О.Я. Остапюком розроблені
теоретичні засади методики проведення експертної діагностики транспортних засобів із метою
встановлення їх технічного стану. В.Н. Саділенко розробив методи стендового дослідження систем
гальмування автотранспорту, що зазнав технічних пошкоджень внаслідок дорожньо-транспортних
пригод.
У кінці 80-х років відбулися зміни в структурі діяльності інституту, пов’язані з розширенням його
експертних функцій. У 1988 році створена лабораторія судово-товарознавчих і будівельно-технічних
досліджень, а в квітні 1990 року лабораторія судово-економічних досліджень.
Крім проведення експертних досліджень, співробітники інституту, як фахівці продовжують
виїжджати на місця подій, а як експерти беруть участь у судових засіданнях, проводять семінари і
виступають із лекціями перед слідчо-судовими працівниками.
Київським інститутом проводиться стажування прокурорів-криміналістів із метою підвищення їх
професійного рівня в галузі судових експертиз.
У післявоєнний період до 1990 року науковими співробітниками інституту було опубліковано
більше ніж 1200 книг і статей, у яких детально висвітлені всі проблеми, над якими в цей період
працював інститут, захищені 2 докторські й 30 кандидатських дисертацій, проведено більше 100
тисяч судових експертиз.
Для проведення експертних досліджень співробітники інституту використовують сучасні
електронні мікроскопи, електронно-оптичні перетворювачі для виявлення невидимих слідів, лазерні
установки, атомно-лазерні мікроаналізатори, інфрачервоні й ультрафіолетові спектрометри,
комп’ютери, обчислювально-вимірювальні комплекси й іншу техніку.
В останні роки співробітниками інституту велика увага приділяється профілактичній роботі під
час проведення експертиз. У процесі вивчення й узагальнення практики розслідування окремих
категорій кримінальних справ і здійснення у них справах експертизах, співробітники інституту
розробляють профілактичні заходи, спрямовані на запобігання скоєння злочинів певних категорій.
Протягом свого існування співробітники Київського науково-дослідного інституту судової
експертизи надавали й надають велику допомогу слідчо-прокурорським і судовим органам у їх
повсякденній боротьбі зі злочинністю. За завданням співробітників слідчих підрозділів і судів,
проводять експертні дослідження, використовуючи при цьому новітні науково-технічні засоби, тим
самим сприяють встановленню істини по кримінальним справам.
У цей час Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) складається з
відділу проблем криміналістики і судової експертизи і таких лабораторій: судово-почеркознавчих
досліджень; техніко-криміналістичних досліджень документів, судової трасології і балістики; судовофізичних і хімічних досліджень; судово-авто-технічних досліджень; судово-біологічних і ґрунтових
досліджень; судових товарознавчих і будівельно-технічних досліджень; судово-економічних
досліджень; судово-фоноскопічних і лазерних досліджень [3: 42-45].
Крім того, в КНДІСЕ є сектор судових пожежно-технічних досліджень і відділ математичного
моделювання й автоматизації експертних досліджень.
У середині 50-х років співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових
експертиз (ХНДІСЕ) розробили низку напрямків вирішення теоретичних проблем криміналістики й
судової експертизи. З.М. Соколовський вивчав питання можливості застосування слідчими
спеціальних знань у процесі дослідження об’єктів, що проходили у кримінальних справах як речові
докази; Л.Н. Мороз у своєму дисертаційному дослідженні узагальнив практику розслідування
кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання у сфері торгівлі та споживчій кооперації. У
1952 році Харківський НДІСЕ провів реєстрацію й аналіз способів підробки документів, а в 1953
роцівідповідно до завдання Міністерства юстиції СРСР співробітники інституту провели у всіх
інститутах і лабораторіях судової експертизи реєстрацію способів підробки документів у справах про
розкрадання державного й суспільного майна, де як засоби здійснення або приховання розкрадання
використовувалися різні документи, за якими надалі призначалися криміналістичні дослідження [5:
22].
У 1960 році для проведення експертиз у справах про порушення правил безпеки дорожнього руху
в інституті був створений відділ судово-авто-технічних досліджень, де проводилися судово-автотехнічні експертизи, вивчалися питання, що стосуються загальної методики проведення автотехнічної експертизи і проблем дослідження несправності гальмівної системи автомототранспорту.
Наукові роботи, виконані співробітниками інституту, публікувалися у вигляді монографій,
методичних посібників і статей як у збірниках, що видавались самим інститутом, так і в збірнику
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ВНДІ криміналістики Прокуратури СРСР "Слідча практика", а також у журналах "Радянська держава
і право", "Радянське право", Радянська міліція" і в інших.
Співробітники інституту продовжують брати активну участь у наукових конференціях, що
проходили в Москві, Санкт-Петербурзі, а також у Києві, Ташкенті, Мінську, Тбілісі та в інших
столицях союзних республік колишнього СРСР, де виступали з доповідями з питань методики
розслідування злочинів, дослідження письма, почерку й под.
Вагоме місце в науковій роботі інституту займала й займає розробка, конструювання й
удосконалення приладів і пристосувань, що використовуються в процесі дослідження речових
доказів, вилучених із місць подій.
Були виготовлені прилади для прокатки куль по легкоплавкому металу; для оптичної розгортки
куль та інших циліндричних поверхонь; для виявлення слідів папілярних візерунків за допомогою
радіоактивного формальдегіду, трасограф, коректорний світлофільтр для кольорової фотографії,
снаряд для фіксації слідів каналу ствола гладкоствольної мисливської зброї, прилад для визначення
автентичності монет й інші [6: 53].
Співробітники інституту надають допомогу слідчим працівникам у вигляді проведення
консультацій, рецензування та наукового керівництва дисертаційними дослідженнями,
підготовленими фахівцями інших установ судової експертизи й вузів України.
У січні 1967 року в Харківському інституті була створена вчена рада, яка визначила план науководослідної роботи цієї експертної установи. У плані передбачалася підготовка дисертацій
співробітниками інституту з розробки актуальних питань судового почеркознавства, технікокриміналістичного дослідження документів, трасології, судової балістики, тактики проведення
слідчих дій, пов’язаних із застосуванням науково-технічних прийомів і засобів, а також спеціальних
знань [6: 54].
Багато робіт аспірантів і співробітників інституту були направлені на розв’язання проблем,
пов’язаних з актуальними питаннями почеркознавства, на дослідження стійкості й індивідуальності
слідоутворюючого мікрорельєфу і мікрослідів на металі, ідентифікації гладкоствольних мисливських
рушниць за вистреленою картеччю, шротом та ін. [6: 55].
З кінця 60-х на початку 70-х років у Харківському НДІСЕ проводяться дослідження можливості
застосування в криміналістиці досягнень електроніки, кібернетики, вокалоскопії, кристалооптики,
математичної лінгвістики й інших природничих і технічних наук.
Незважаючи на те, що в Харківському інституті приділяється велика увага науково-дослідній
роботі, основним його завданням є виконання експертиз для органів слідства, прокуратури й суду
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Полтавської, Сумської й Харківської
областей та АР Крим.
За період діяльності Харківського інституту його співробітники провели десятки тисяч
почеркознавчих, дактилоскопічних, трасологічних, техніко-криміналістичних, балістичних, хімічних і
авто-технічних експертиз, однак найбільша кількість експертиз припадає на документи
(почеркознавчі і техніко-криміналістичні дослідження).
Досліджувані об’єкти за видом розподіляються так: почеркознавчі об’єкти – 47 % від загальної
кількості; техніко-криміналістичні – 36 %; біологічні – 4,4 %; хімічні – 3,5 %; дактилоскопічні –
3,5 %; трасологічні – 2,9 %; балістичні – 2,7 % [6: 57].
Термін проведення експертних досліджень в середньому 10 діб, виняток становлять складні,
багатооб’єктні експертизи.
У цей час поліпшення технічної бази інституту, підвищення кваліфікації наукових співробітників,
застосування й удосконалення існуючих розробок і впровадження нових методик дослідження
призвело до того, що експертизи більш ніж у 90 % випадків мають категоричні висновки, що є одним
з джерел доказів у процесі розслідування скоєних злочинів.
Свої висновки наукові співробітники інституту ілюструють фотознімками, кресленнями й
макетами, відтак надаючи їм більшої наочності й переконливості.
Крім проведення експертиз, співробітники інституту надають допомогу правоохоронним органам
в огляді місць подій, проведенні окремих слідчих дій із метою виявлення та фіксації речових доказів і
слідів скоєного злочину, виступають у судових засіданнях як експерти, дають письмові й усні
консультації слідчим, працівникам суду з питань, що відносяться до компетенції інституту, й об’єм
такої роботи з кожним роком збільшується.
Науково-методична робота інституту полягає в тому, що співробітники інституту виступають з
лекціями на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України, на семінарах, що
проводяться для слідчих, прокурорів, суддів і співробітників органів внутрішніх справ районів, міст
та обласних центрів, які розташовані в регіоні обслуговування інституту. В інституті проходять
методичне стажування працівники експертних установ і викладачі учбових закладів України, що
позитивно впливає на підвищення кваліфікації експертів-криміналістів.
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За роки свого існування інститутом виконано більше 130 тисяч експертних досліджень.
Найбільший відсоток складають почеркознавчі, технічні експертизи документів, трасологічні,
балістичні й інші. Проводилися експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів, волокнистих,
лакофарбних і паливно-мастильних матеріалів, наркотичної сировини, металів і їх сплавів. Зростає
кількість біологічних, інженерно-технічних, економічних і товарознавчих експертиз, особливо
будівельно-технічних, бухгалтерських. Останнім часом щорічно проводиться 8-9 тисяч експертиз, з
них понад 40 % виконано з використанням ЕОМ [7: 42].
Велике значення в інституті приділялося й приділяється науково-дослідній роботі. Опубліковано
понад 1000 робіт – 20 монографій, 120 методичних посібників для експертів і працівників судовослідчих органів. Підготовлено 5 докторів і 40 кандидатів наук. У цей час виконується більше 50
різних науково-дослідних робіт за тематикою інституту, у яких використовується електроннообчислювальна техніка [7: 42]. Ведуться наукові розробки в галузях судово-авторознавчої експертизи
і криміналістичної експертизи матеріалів, речовин та виробів. Розроблені методики дослідження
об’єктів цих експертиз успішно впроваджуються в експертну практику. Метод аналізу ізмусових
речовин під час проведення судово-ґрунтової експертизи, крім ідентифікаційного дослідження
ґрунту, дозволяє здійснити діагностику невстановленої ділянки місця події. Для підвищення
достовірності висновку експерта розроблені методи математичної обробки результатів експертних
досліджень за допомогою ЕОМ: програма "Мінерал" використовується при вивченні мінерального
складу й домішок ґрунтів, для отримання даних хімічного аналізу застосоввується програма
"Статистик".
Уперше в системі судово-експертних установ за результатами науково-дослідної роботи
встановлюється час заселення трупа комахами з метою визначення часу настання смерті
(ентомологічна експертиза) і таких експертиз було проведено більше 30. Подальша розробка
направлена на розширення можливостей цієї експертизи з метою збільшення точності встановлення
періоду часу настання смерті [7: 43]. Розробляються теоретичні й методичні основи експертизи ЕОМ,
їх складових частин, носіїв інформації та програмного забезпечення.
Приділяється велика увага судово-фоноскопічній експертизі. У зв’язку з цим у структурі інституту
введена нова посада експерта-фоноскопіста, створена база даних звуків штучного й природного
походження. Створена лабораторія судово-товарознавчих і будівельних експертиз, співробітники якої
розробляють нові методики дослідження у цих видах експертиз.
У цей час, у зв’язку зі зростанням господарських злочинів, велика увага в Харківському інституті
приділяється організації та проведенню судово-бухгалтерської експертизи. Більше ніж 50 % цих
експертиз проводиться із застосуванням ЕОМ, вирішується питання про подальшу розробку
методичних основ проведення комплексних судово-економічних (судово-бухгалтерських, фінансовоекономічних, економіко-технічних) й інших експертиз. При цьому процес експертного дослідження
стає більш автоматизованим.
Харківський інститут бере активну участь у розробці та впровадженні автоматизації в діяльність
судово-експертних установ України. Розробляються автоматизовані робочі місця співробітників
інституту, створюються банки й бази даних, автоматизовано-пошукові системи з окремих видів
судових експертиз. Зміцнення матеріально-технічної бази інституту сприяє вирішенню завдань,
поставлених перед цією експертною установою.
На цьому етапі діяльності ХНДІСЕ в його структуру входять: лабораторія судово-почеркознавчих
досліджень; лабораторія судово-технічного дослідження документів; лабораторія судовотрасологічних і балістичних досліджень; лабораторія судово-хімічних і фізичних досліджень;
лабораторія біологічних досліджень; лабораторія судово-авто-технічних досліджень; лабораторія
судово-бухгалтерської експертизи; лабораторія будівельно-технічних і товарознавчих досліджень;
відділ теорії судової експертизи [4: 56-60].
Крім цього, Харківський науково-дослідний інститут судової експертизи має своє відділення в
Дніпропетровську, яке обслуговує південно-західні області лівобережної України і Кримське
відділення, розташоване в Сімферополі. У цих відділеннях виконуються всі види криміналістичних і
частина судових експертиз.
30 грудня 1950 року Радою Міністрів СРСР було прийнято рішення про ліквідацію Одеського
НДІСЕ, і створення на базі інституту Одеської науково-дослідної криміналістичної лабораторії, яка в
жовтні 1963 року була перейменована в Одеську науково-дослідну лабораторію судової експертизи.
У цей період співробітники лабораторії беруть активну участь в удосконаленні існуючих і в
розробці нових приладів, які застосовуються в процесі проведення експертних досліджень.
Так, Н.С. Вольвач у 1961 році виготовив прилад для фотографування відбитків пальців на
циліндричних об’єктах; К.А. Васильовський сконструював пістолет – маркувальник шляху руху кулі
при пострілі з пістолету, а також виготовив прилад автоматичного визначення часу руху пішохода і
велосипедиста; П.С. П’яников розробив і впровадив у практику методику визначення технічного
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стану гальмівної системи автомобіля за гальмівним зусиллям, що поступає на барабанні колеса
автомобіля, шляхом застосування важеля й динамометра [8: 65-66]. Усі ці розробки знайшли широке
застосування в експертній практиці.
У 1995 році Одеська лабораторія була реорганізована в науково-дослідний інститут судової
експертизи.
У цей час Одеський інститут відповідно до завдань правоохоронних органів і судів Одеської,
Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей проводить усі види криміналістичних
експертиз, а також авто-технічні, хімічні й біологічні експертні дослідження. В Одеському інституті
експерти-криміналісти спеціалізуються за профілями: почеркознавчі, трасологічні, балістичні
дослідження, експерти по фізико-технічних методах дослідження, експерти в галузі хімії і біології та
експерти-авто-техніки.
Крім проведення експертиз, Одеський інститут, як і інші експертні установи України, проводить
науково-дослідну й навчально-методичну роботу. Його співробітники виступають перед
працівниками слідства, прокуратури й суду з лекціями та доповідями про можливості експертних
досліджень і прийоми підготовки матеріалів для експертизи, дають усні й письмові рекомендації з
питань, що стосуються експертних досліджень, виступають на судових засіданнях як експерти,
виїжджають на місця подій і надають допомогу в окремих слідчих діях у кримінальних справах, що
розслідуються слідчими й судовими органами.
Структура Одеського науково-дослідного інституту судової експертизи така ж, як Київського і
Харківського інститутів.
У вересні 1968 року у Львові було створено Львівське відділення Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз. Створене відділення надавало допомогу правоохоронним органам і
судам Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, а надалі ІваноФранківської та Чернівецької областей у розслідуванні скоєних злочинів.
У 1995 році Львівське відділення КНДІСЕ було перетворене в самостійний науково-дослідний
інститут.
У цей час у Львівському інституті діють чотири сектори: судово-почеркознавчих досліджень;
судово-технічних досліджень документів; судово-трасологічних і балістичних досліджень; судовофізичних, хімічних і біологічних досліджень і судово-авто-технічних досліджень.
Створена і працює наукова бібліотека [4: 60-61].
Першочерговим завданням Львівського інституту є проведення експертиз у кримінальних і
цивільних справах за завданнями правоохоронних органів і судів вищезазначених областей України.
Одним із напрямів у діяльності інституту на сучасному етапі його розвитку є використання
сучасних досягнень природних і технічних наук у практиці збирання, дослідження джерел доказової
інформації, зокрема, методів вакуумного напилювання металів для виявлення невидимих слідів на
матеріальних носіях.
Львівський інститут із року в рік міцніє та розвивається, підвищується кваліфікація кадрів,
удосконалюється його структура, зростає кількість експертиз, що виконуються, а їх якість помітно
покращується. Зміцнюються зв’язки з правоохоронними органами. Експерти на прохання слідчих
органів внутрішніх справ і прокуратури проводять консультації з питань підготовки матеріалів для
дослідження і використання експертних знань із метою збирання, дослідження і застосування доказів,
проводять семінари, на яких розглядаються процесуальні, тактичні та методичні питання призначення
і проведення експертиз, вивчається й обговорюється практика використання слідчими можливостей
судової експертизи в процесі доведення вини осіб, що здійснили злочини, а також розкриваються
недоліки, що є в роботі слідчих, з урахуванням яких визначаються подальші теми проведення занять.
Велика увага приділяється питанням впровадження і застосування в слідчій практиці нових
науково-технічних досягнень і наукових рекомендацій, що використовуються при розслідуванні
злочинів.
Будучи самостійним структурним науково-експертним підрозділом Львівський інститут
займається не тільки проведенням експертиз як у кримінальних, так й у цивільних справах, але й
активно бере участь у науково-дослідній роботі.
Наукові співробітники інституту мають планові наукові теми дисертаційних досліджень,
опубліковано ряд наукових статей. Вони беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах.
Однак основна робота полягає у виконанні експертиз згідно з встановленими термінами. Свої
висновки, з метою підвищення наочності, експерти ілюструють фотографіями, зарисовками, схемами
і под.
Активізувалася й профілактична робота експертів. У процесі досліджень експерти відповідають не
тільки на питання, що цікавлять слідство, але й з’ясовують за матеріалами кримінальних справ
причини й умови, що сприяли здійсненню злочинів, розробляють заходи та рекомендації щодо їх
недопущення.
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У 1995 році в Донецьку, з метою проведення експертних досліджень для правоохоронних органів
південно-східних областей, був створений п’ятий науково-дослідний інститут судової експертизи,
який нині перебуває в стадії становлення, а його організаційна структура практично формується за
зразком інших інститутів діючих на території України.
Підводячи підсумок вищезазначеному, треба зауважити, що науково-дослідні інститути судових
експертиз міністерства юстиції України на протязі всіх років існування відіграють найпомітнішу роль
у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників експертно-криміналістичних
установ та служб різних міністерств і відомств (МЮ, МВС, МО, СБУ, ГП, НБУ, митниці та ін.).
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Кофанов А.В. Место и роль научно-исследовательских экспертно-криминалистических
учреждений Украины (50-90-х годов ХХ-го столетия) в профессиональной подготовке
судебных экспертов.
Статья посвящена возникновению, становлению и развитию системы экспертных учреждений
Украины. В ней рассмотрены теоретические и практические аспекты деятельности научноисследовательских экспертно-криминалистических учреждений (в 50-90 годах ХХ столетия) по
подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников экспертных подразделений, а
также проанализирована научная деятельность (подготовка докторских и кандидатских работ,
монографий, учебников, пособий, методических разработок, статей) этих институтов.
Kofanov A.V. The Place and Role of Scientific-Research Expert-Criminalistic Institutions of Ukraine
(50-90s of 20th century) in Professional Preparation of Judicial Experts.
The article is dedicated to the system of expert institutions of Ukraine appearance, formation and
development. It sheds light on the theoretical and practical aspects of the scientific-research expertcriminalistic institutions' activity (in 50-90s of the 20th century) in preparation, re-preparation and skill raise
of expert department workers, and also the scientific activity (doctor and candidate of sciences thesises,
monographs, text-books, methodological working-outs and articles preparation) of these institutions.
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
У статті досліджено питання актуальності та шляхи розв’язання проблеми прикладної
спрямованості шкільного курсу математики. На основі побудованої концептуальної моделі реалізації
прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії визначено конкретні засоби та стадії
відповідної методики.
Сучасне суспільство знаходиться у стані політичних, соціальних та економічних змін. Тому для
людини важливими є здатність бути мобільною та адаптивною, вміння бачити проблему, чітко
формулювати та всебічно підходити до її розв’язування, здобувати необхідну інформацію тощо.
Відповідно до потреб продукуються зміни в освіті, проходить її модернізація.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті вже зорієнтована на нове соціальне
замовлення. Державний стандарт базової та повної середньої освіти визначає як основну мету
освітньої галузі "Математика" опанування учнями системою математичних знань, навичок і умінь,
необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного
оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; формування в учнів
наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, про її роль у пізнанні дійсності;
інтелектуальний розвиток учнів та ін. Концепція математичної освіти 12-річної школи визначає
одним із пріоритетів розвитку математичної освіти необхідність посилення прикладної спрямованості
математики. Важливість її реалізації підкреслено в пояснювальних записках до програм із математики
для 11-річної, 12-річної шкіл. Про значущість прикладної спрямованості говорить також той факт, що
на міжнародному тестуванні математичної підготовки школярів у 1990-1991 рр. втрата сумарної
кількості балів нашими учнями сталася саме через їх невміння виконувати завдання прикладного
характеру, хоча за технікою обчислень показники були досить високі.
Проблема реалізації прикладної спрямованості завжди була і є в полі зору методистів, науковців,
авторів підручників. Теоретичне обґрунтування її існування та шляхів розв’язування проведено в
роботах О.Д. Александрова, О.М. Астряба, Г.П. Бевза, Б.В. Гнеденка, О.С. Дубинчук, Ю.М. Колягіна,
В.В. Пікана, З.І. Слєпкань, І.Ф. Тесленка, В.В. Фірсова та ін. Зокрема, були сформульовані загальні
принципи, які забезпечують шкільному курсу математики прикладну спрямованість (В.В. Фірсов),
розроблені шляхи розв’язування завдань навчання учнів застосовувати математичні знання на
практиці (О.М. Астряб, Г.П. Бевз, О.С. Дубинчук, З.І. Слєпкань, І.Ф. Тесленко), визначені умови
реалізації прикладної спрямованості математики в школі (Ю.М. Колягін, В.В. Пікан).
Важливі аспекти прикладної спрямованості курсу математики висвітлюють дисертаційні
дослідження. Так, прикладну спрямованість розглядають як засіб активізації навчально-пізнавальної
діяльності учнів (М.Я. Ігнатенко), виокремлюють як одну із функцій навчання (А.С. Адигозалов),
підкреслюють її важливість для формування мотивації навчання (О.Ф. Трепліна). Частина наукових
досліджень присвячена проблемі формування в учнів умінь, пов’язаних із застосуванням математики
(Г.Я. Дутка, М.В. Крутихіна, Г.В. Морозов), методиці прикладної спрямованості предметів шкільної
математики, наприклад, алгебри і початків аналізу (Л.О. Соколенко). Деякі роботи базуються на
розгляді окремих засобів прикладної спрямованості: практичних робіт (Р.Н. Матюгіна, В.Є. Тарасюк
та ін.), прикладних задач (І.Б. Бекбоєв, С.С. Варданян, Л.С. Межейнікова, М. Мирзоахмедов,
Л. Карамов, Н.Р. Колмакова, Л.М. Короткова та ін.). У значній кількості досліджень увага
приділяється комплексному використанню засобів прикладної спрямованості: прикладних задач та
інформації про походження математичних об’єктів, практичних і лабораторних робіт, міжпредметних
зв’язків (В.П. Денисов, А. Улухходжаєв, А. Файзуллаєв, М.І. Якутова та ін.).
Доцільні й важливі положення для вирішення визначеної проблеми є також у роботах науковців,
які висловлюються стосовно важливості формування в учнів прийомів діяльності прикладного
характеру, моделювання в навчальній діяльності (Я.С. Бродський, С.І. Великодний, Т.В. Крилова,
О.Л. Павлов, Н.Г. Салміна, А.К. Сліпенко, Н.А. Тарасенкова, М.О. Терешин, З.Я. Хаметова та ін.),
використання інформаційно-комунікаційних технологій (О.В. Вітюк, Ю.В. Горошко, М.І. Жалдак,
М.В. Морзе, С.А. Раков та ін.), навчання учнів розв’язуванню прикладних задач (Г.М. Возняк,
М.П. Маланюк, К.П. Маланюк, А.Д. Мишкіс, І.П. Натансон, Я.І. Перельман, В.А. Петров,
Л.М. Фрідман та ін.), формування геометричного бачення світу (Г. Кемпінський, Г. Шаррельман та
ін.), застосування техніки орігамі у навчальному процесі (С.Ю. Афонькін, О.Ю. Афонькіна,
С.В. Белім, С.М. Белім, С.Н. Дутко, І.К. Жинеренко, І.О. Круглова, А.І. Сухарев, А.П. Сухарева та
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ін.), використання міжпредметних зв’язків (В.О. Далінгер та ін.) та історичного матеріалу (В.Г. Бевз,
Г.І. Глейзер та ін.).
Окремо підкреслимо, що найменше щодо прикладної спрямованості досліджувалась геометрія, а
саме – стереометрія, незважаючи на вагоме значення вивчення цього курсу для інтелектуального
розвитку людини та водночас на існуючі проблеми геометричної освіти у шкільній практиці.
Результати проведеного констатуючого етапу експериментального дослідження свідчать, що
навчальні досягнення учнів зі стереометрії невисокі. На вступних іспитах у вищі навчальні заклади
значна кількість абітурієнтів не виконує стереометричні завдання або допускає грубі помилки у
процесі їх розв’язування.
У школі вчителі протягом вивчення стереометрії приділяють увагу в основному опрацюванню
теорії та розв’язуванню абстрактних задач, оскільки вони недооцінюють можливості реалізації
прикладної спрямованості для досягнення цілей вивчення цього курсу. Посилюють цю ситуацію такі
фактори: невелика кількість годин, що відведена для вивчення курсу стереометрії; у методичній
літературі мало матеріалів, які доводять значущість прикладної спрямованості та конкретних
методичних розробок, які допомагають вчителю ефективно використовувати її засоби тощо. З огляду
на перераховані обставини, у вчителів відсутня мотивація для систематичного прикладного
спрямування курсу, зокрема для розв’язування з учнями прикладних задач, особливо враховуючи їх
невелику кількість у підручниках, посібниках та майже повну відсутність серед добірок завдань
контролюючого характеру. Водночас результати анкетування старшокласників дають можливість
стверджувати про необхідність реалізації прикладної спрямованості у школі. З огляду на висловлене
вище, тема статті являється актуальною.
Мета статті – зробити теоретичні узагальнення щодо реалізації сьогодні прикладної
спрямованості у школі. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:
1) ознайомити із результатами опитування учнів (як головних діючих осіб навчального процесу) щодо
навчальних предметів, зокрема математики, та актуальності прикладної спрямованості; 2) розглянути
зв’язок понять «прикладна спрямованість» та «політехнічна освіта»; 3) визначити складові
компонентів побудованої концептуальної моделі реалізації прикладної спрямованості шкільного
курсу стереометрії та окреслити основні стадії здійснення відповідної методики.
Як відомо, на сьогодні головна мета викладання будь-якого предмету, а отже, і математики,
полягає в тому, щоб зробити результат навчання корисним у теперішньому та майбутньому.
Важливим та необхідним у цьому аспекті є звернення педагогів до особистості дитини, до її інтересів
та потреб. Цікавими є дані анкетування щодо мети математичної освіти (в анкетуванні брали участь
учні 7-11 класів загальноосвітніх шкіл Житомирської області; всього – 601 чоловік). На запитання
анкети "В чому полягає мета математичної освіти?" найбільш численними виявились наступні
відповіді: 1) математичні знання необхідні для успішного вступу та навчання у вузі (28 %
опитуваних); 2) математика – запорука інтелектуального розвитку (27 % опитуваних); 3) математика
готує до майбутньої професії (25 %). Ці відповіді повністю корелюються із основними завданнями
навчання математики, викладеними в "Програмі з математики для загальноосвітніх навчальних
закладів, 5-11 класи" [1], зокрема: розумовий розвиток учнів, забезпечення свідомого і міцного
оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті і
майбутній трудовій діяльності кожному члену сучасного суспільства, достатніх для вивчення інших
дисциплін та продовження освіти.
Заслуговує на увагу, з огляду на наше дослідження, інше опитування, яке проводилося серед учнів
лише 11 класів загальноосвітніх шкіл міста Житомира та Житомирської області. У ньому брали
участь 619 майбутніх випускників. Зауважимо, що учні, які давали відповіді на запитання анкети,
вчаться у класах фізико-математичного, гуманітарного, природничого та універсального профілів.
Найважливішими предметами учні вважають математику, рідну мову, іноземну мову (відповідно
28 %, 23 %, 22 % опитуваних). Причиною такого вибору більшість (71 %) назвали потребу у вказаних
знаннях у майбутньому. Іншим критерієм користувались вони для вибору улюбленого предмета.
Улюбленими предметами виявились інформатика (25 %), знову іноземна мова (15 %), фізична
культура (11 %), оскільки саме ці предмети учні вважають найцікавішими (так відповіли 55 %).
Досить високо оцінили учні значущість математики особисто для себе. 39 % майбутніх
випускників вважають математику гарантом успішного майбутнього. Для 37 % опитуваних вона є
необхідною для здобуття майбутньої професії. Проте 16 % вважають математику потрібною лише
для вступу, а для незначної частини вона є зовсім непотрібною (так вважає 7 %). 1 % учнів не змогли
оцінити значення математики.
Інші питання стосувались, в основному, геометрії або стереометрії. Вибір між алгеброю та
геометрією більшість опитуваних (65 %) зробили на користь алгебри, пояснивши свій вибір тим:
алгебра легша (53 %), цікавіша (26 %). Досить прогнозованими виявились відповіді на пропозицію
вибрати між предметами планіметрією та стереометрією, використовуючи два критерії: легший та
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цікавіший. Легшим предметом вибрали планіметрію 76 % (стереометрію – 15 % опитуваних, 9 % не
змогли визначитись), а цікавішим назвали стереометрію 53 % (планіметрію вважають цікавою 32 %,
а решта, відповідно, не змогли визначитись).
На запитання, чи потрібно в школі в курсі стереометрії вивчати доведення теорем та вміти
виконувати креслення, значна частина відповіла позитивно. 77 % опитуваних вважають необхідним
доводити теореми, проте 36 % із них бачить користь в цьому лише для розв’язування задач.
Аналогічно, 90 % учнів пишуть про необхідність вміти зображати стереометричні рисунки, але знову
ж, для того, щоб розв’язувати правильно задачі. Тобто, іншими словами, вказані вміння потрібні
учням, щоб отримати вищу оцінку.
Наступні два запитання стосувались міжпредметних зв’язків. Спочатку учнів просили вказати, на
яких предметах (якщо такі є), вони можуть використати або використовують знання зі стереометрії.
Такими виявились креслення (20 %) та фізика (31 %). І далі навпаки, назвати предмети, знання яких
допомагає на стереометрії. Цими предметами знову назвали фізику та креслення (відповідно, 11 % та
33 %).
Очікуваними виявились відповіді на запитання про те, чи пов’язана стереометрія з реальним
світом. Позитивну відповідь дали 87 %. Але розповісти, в чому полягає цей зв’язок та навести
конкретні приклади змогли лише 66 % опитуваних.
Які шляхи пропонують учні для покращення стану справ у вивченні стереометрії? Найбільш
численними виявились наступні відповіді: 28 % вважають, що на вивчення стереометрії потрібно
виділяти більше годин, 19 % опитуваних бачать вихід у використанні ЕОМ та новітніх технологій для
навчання стереометрії і 14 % пишуть про необхідність зробити вивчення стереометрії ближчим до
життя, більш наочним. Тобто, фактично, мова йде про необхідність прикладної спрямованості
шкільного курсу стереометрії.
Дамо визначення прикладної спрямованості, якого надалі будемо дотримуватися. Зауважимо, що
воно сформувалося на основі вивчення науково-методичної літератури з цього питання та результатів
проведеного нами дослідження. Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії – це
орієнтація цілей, змісту та засобів навчання стереометрії в напрямку набуття учнями в процесі
математичного моделювання знань, вмінь і навичок, які використовуватимуться ними у різних
сферах життя.
Варто звернути увагу, що в науково-методичних роботах ми часто зустрічаємо такі терміни:
"прикладний", "практичний", "пов’язаний із життям", "політехнічний" (щодо курсу математики,
навчання, задач тощо). Ці терміни неодноразово використовувалися і використовуються до нині як
синоніми.
Справді, цілі, які ставить перед собою, наприклад, політехнічне навчання математики в школі й
пов’язане із життям навчання, поєднані між собою. На це, зокрема, звертав увагу А.І. Фетисов. Ідея
політехнічної освіти була науково обґрунтована ще К. Марксом. В.І. Ленін створив розгорнуту теорію
політехнічної системи народної освіти в соціалістичній країні. Практична реалізація виявилась
складною. Н.К Крупській належить розгорнуте визначення змісту політехнічної освіти: "Політехнізм
– не особливий предмет викладання, він повинен просочити собою всі дисципліни, відобразитись у
підборі матеріалу і в фізиці, і в хімії… Потрібна взаємна зчіпка цих дисциплін із практичною
діяльністю, і особливо з навчанням роботі" [2: 76]. Але й у 1930 р. вона констатувала, що до цього
часу школу не було зроблено політехнічною, оскільки були допущені помилки (політехнізм – не
додаток до загальної освіти, що має обмежену практичну мету). У післявоєнні роки посилилась увага
до питання про політехнічну освіту в процесі вивчення окремих предметів. На початку 60-х рр. стало
очевидним відставання змісту освіти в середній школі від рівня науки. Звільнення програм від
застарілого матеріалу, підвищення теоретичного рівня всіх навчальних предметів – крок у поліпшенні
політехнічної освіти. Політехнічний зміст шкільного курсу математики визначається функціями, які
виконує сучасна математика як наука в житті суспільства. Політехнічна спрямованість шкільного
курсу математики проявляється уже в формулюванні його задач, до яких відноситься міцне і свідоме
оволодіння математичними знаннями, вміннями та навичками: 1) необхідними у повсякденному
житті та роботі кожного члена сучасного суспільства; 2) які є необхідною основою вивчення в школі
інших наук; 3) які є достатніми для самостійного продовження освіти після школи; 4) необхідними
для читання науково-популярної або технічної літератури. Вивчення курсу математики може
ознайомити учнів із основними етапами розв’язування задач, властивих застосуванню математики в
різних наукових і прикладних областях. Курс математики підводить учнів до сприйняття важливої
ідеї прикладної математики: математичні методи не можуть безпосередньо застосовуватися до
дійсності – вони застосовуються лише до спеціально побудованих для цієї мети математичних
моделей дійсності. Слід вважати, що політехнічне навчання здійснюється не лише тоді, коли
розглядається застосування математики безпосередньо до життя, але і тоді, коли ми навчаємо
перетворенням всередині моделі.
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Зауважимо, що поняття та відповідний термін "політехнічний" у відношенні до освіти, навчання
тощо досить широко використовувався приблизно до 90-х років минулого століття, а надалі дедалі
частіше вживається "прикладний". Проте різними є їх зміст, обсяг та засоби здійснення. Це ж
стосується пари "прикладний – практичний". Але взаємозамінність вказаних вище термінів можна
спостерігати і в розмовній практиці, й у теоретичній літературі. Матимемо це на увазі, хоча й будемо
ці терміни розмежовувати.
Зупинимося детальніше на питанні прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Для її
реалізації нами було побудовано концептуальну модель прикладної спрямованості шкільного курсу
стереометрії.
Її структурними компонентами є цільовий (цілі, що сформульовані у прикладному напрямку),
стимулюючо-мотиваційний, змістовий (структурований зміст курсу), операційно-діяльнісний,
контрольно-оцінний.
Концептуальна модель передбачає також три функціональні компоненти. Перший – дії, пов’язані з
мотивацією і постановкою цілей вивчення курсу, у тому числі, з’ясування учнями важливості
прикладної складової та прикладного потенціалу абстрактної складової курсу стереометрії. Другий –
навчальні дії. У тому числі: а) дії, що пов’язані із внесенням до навчання компонентів, характерних
для прикладної діяльності: використання правдоподібних, евристичних міркувань; застосування
математичного моделювання як основи вивчення курсу стереометрії та методу розв’язування
прикладних задач; розвиток суто математичних вмінь та навичок, потрібних для розв’язування
прикладних задач (наближена прикидка результату, приведення його до числа або розрахункової
формули та ін.); б) дії, що притаманні професійно-навчальній діяльності: навички планування та
корегування діяльності, самостійної роботи, творчої діяльності, роботи із комп’ютерними
програмами; в) дії, пов’язані з моделюванням геометричних ситуацій та проведенням геометричного
експерименту. Третій – дії контролю та оцінювання знань.
Звичайно, виникає питання технології реалізації прикладної спрямованості. Тобто, потрібно
окреслити спосіб розгортання та використання запропонованої концептуальної моделі. Обмежимося
наступними дидактичними зауваженнями процесуального характеру.
Реалізація прикладної спрямованості починається із підготовчої стадії, на якій діяльність вчителя
полягає у визначенні прикладно-орієнтованих цілей і планування навчальної діяльності з вивчення
курсу стереометрії в конкретному класі. Її засобами є діюча програма; інформація про профіль, рівень
научуваності, особливості класу; запропоновані нами орієнтири дій із корекції планування
(календарного, тематичного та поурочного) у контексті прикладної спрямованості стереометрії та
варіанти редакції цілей вивчення курсу, окремих розділів, тем.
На початковій стадії навчальна діяльність учителя безпосередньо корелюються із навчальною
діяльністю учня в такий спосіб: а) розповідь вчителя про предмет стереометрії, метод, спосіб та
організаційні засоби його вивчення, визначення стереометрії – сприймання учнями інформації,
з’ясування ними початкових характеристик курсу, планування своєї навчальної діяльності;
б) постановка вчителем цілей вивчення цього курсу – їх сприймання та усвідомлення учнями як
особистісно значущих. Форма (не зміст!), в якій повинні бути визначені та сформульовані для учнів
цілі вивчення всього курсу (як і окремих блоків та тем) має бути рекламною, якщо висловлюватись
сучасною мовою. Для створення такої форми доцільно залучати комп’ютерно-комунікаційні
технології. Важливо на цій стадії організувати спільну діяльність учителя та учня для з’ясування
засобів досягнення поставлених цілей, аналізу можливих труднощів вивчення курсу стереометрії та
способів їх подолання; заповнення карток-НМТ (навчально-математичні теорії). Слід сказати, що ці
картки створені для учнів на основі проведеного системно-структурного розподілу матеріалу курсу
стереометрії на НМТ.
На підготовчій стадії (перед, власне, початком навчання курсу стереометрії на основі
математичного моделювання) діяльність вчителя, крім традиційної (написання календарних,
тематичних планів тощо), доповнюється необхідністю підготувати картки-НМТ для кожного учня
класу. Засобами діяльності є сформульовані нами орієнтири дій для вчителя; сконструйовані карткиНМТ; створена комп’ютерна програма "Стереометрія для нас".
На основній стадії реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії діють
найважливіші її засоби: 1) прикладна орієнтація абстрактної частини шкільної стереометрії,
залучення прикладної інформації на основі НМТ; 2) прикладні задачі; 3) засоби наочності;
4) комп’ютерно-комунікаційні технології (зокрема, GRAN-3D). На основі аналізу складових спільної
діяльності вчителя та учня на цій стадії визначено засоби їх діяльності. Для здійснення прикладної
орієнтації абстрактної частини стереометрії сформульовано основні та локальні (до окремих НМТ)
рекомендації вчителям. Серед них виокремимо доцільність підводити прагматичний підсумок
(систематично з’ясовувати разом із учнями особистісну цінність знань, умінь та навичок, що набуті за
певний період вивчення курсу).
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На заключній стадії реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії діяльність
вчителя полягає у здійсненні дій контролю, діяльність учня – у виконанні поставлених завдань та
самоконтролю, спільна діяльність вчителя та учня – у корегуванні, прогнозуванні подальшої
навчальної діяльності.
Таким чином, прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії – одна з цілей математичної
освіти й основа, на якій опанування учнями математичних знань, умінь та навичок їх
використовувати відбувається значно ефективніше. Забезпечення прикладної спрямованості сприяє
формуванню стійких мотивів до навчання взагалі й до вивчення математики зокрема. Способи та
засоби реалізації прикладної спрямованості, які вже були розроблені раніше, у нових суспільних
умовах та вимогах сьогодення до рівня, якості та характеру математичної освіти набувають
актуальності за умови модернізації, уточнення та розширення. Побудована концептуальна модель та
створена на її основі відповідна методика являються одним із варіантів реалізації прикладної
спрямованості шкільного курсу стереометрії.
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Прус А.В. Общие вопросы прикладной направленности школьного курса математики.
В статье исследуются вопросы актуальности и способы решения проблемы прикладной
направленности школьного курса математики. На основе построенной концептуальной модели
реализации прикладной направленности школьного курса стереометрии определяются конкретные
средства и стадии соответствующей методики.
Prus A.V. General Issues of the School Course of Mathematics Applied Direction.
Investigated are the questions of topicality and ways of solving the problem of the school course of
mathematics applied direction. Determined are the concrete ways and stages of corresponding methods
realized on the basis of the created conceptual model of stereometry school course applied direction.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОМІНАНТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано методологічні аспекти діяльності вчителя іноземних мов у контексті його
інформаційної діяльності. Розглянуто суттєві риси інформаційного суспільства, що впливають на
зміну статусу науки та освіти, зокрема й діяльності вчителів іноземних мов. Досліджено
взаємозв’язок інформаційної діяльності з формуванням головних компетенцій eчителя.
Формування глобального інформаційного суспільства – знакова подія початку нового тисячоліття.
Всесвітня мережа Інтернет і пов’язана з нею індустрія інформаційних технологій стрімко входять і
органічно доповнюють всі сфери людської діяльності – економіку, політику, культуру, освіту, науку.
На інформаційній стадії розвитку світової спільноти відбувається посилення інформаційного
забезпечення в управлінні соціальними й економічними системами та постійна диверсифікація
інформаційного сектора [1]. За М.Ю. Лермонтовим, до понятійного апарата інформаційного
суспільства входять, зокрема інформаційна реальність, тобто всі види інформації у своїй сукупності;
інформаційний ресурс як сукупність інформаційно-інтелектуальних зв’язків знань і засобів їх
обробки; інформаційне середовище, яке розуміється як штучно створена людиною система, яка
поєднує природні та технічні елементи, пов’язані з виробленням та використанням інформаційного
ресурсу; інформаційна домінанта, інформаційно зумовлена і домінуюча характеристика суспільних
відносин в умовах інформаційної глобалізації, яка закріплена системою інформаційноінтелектуальних взаємозв’язків, що реалізуються електронним засобом.
Метою статті є аналіз методологічних передумов інформаційної діяльності вчителя іноземних мов
в інформаційному суспільстві.
Суттєвими рисами інформаційного суспільства, на думку багатьох дослідників (Д. Белл,
А. Тоффлер, М. Кастельс, Є. Данильчук) є інформація та інформаційні технології як стратегічний
фактор розвитку виробничої сили сучасного суспільства, глобалізація процесів і явищ, що формує
єдиний інформаційний простір і сприяє взаємодії культур; піднесення ролі інформаційного сектора,
актуалізація інформації, знань і кваліфікації суб’єкта як провідного фактору управління, зміна ролі
особистості як основного джерела оновлення світу, розуміння людини як цілісної особистості, яка
реалізує свій творчий потенціал у взаємодії з природою і суспільством.
Зміни в суспільстві тісно зв’язані зі змінами в освіті, особливості якої визначаються системою
фундаментальних знань, життєвих і професійних умінь та світоглядних орієнтирів, що регулюють
людську діяльність у рамках певного типу суспільства. У зв’язку з цим можна виділити деякі
тенденції розвитку освіти в інформаційному суспільстві, зумовлені системним, поліфункціональним
розповсюдженням у різних сферах життєдіяльності людини інформаційних технологій. Передусім
відбувається перебудова пізнання: змінюється характер пізнавальної діяльності, поглиблюється
взаємозв’язок емоційно-чуттєвого, наочно-образного, формально-логічного та інтуїтивного мислення,
формується системно-інформаційна парадигма як новий стиль мислення [2].
В інформаційному суспільстві також відбувається зміна статусу науки, яка набуває нової
інтегративної функції, тобто, відбувається подолання вузької дисциплінарності та поява транс
дисциплінарних зв’язків, інтенсивне використання наукових знань у різних сферах людської
діяльності, гуманізація й гуманітаризація науки та переосмислення її ролі та місця в розвитку
людства.
Серед найбільш значущих освітніх тенденцій інформаційного суспільства дослідники називають й
усвідомлення цінності об’єктивного наукового знання, настанова на його постійне збільшення,
цінність інновацій і прогресу, пріоритетність вільної самореалізації, творчості, формування нового
типу діяльнісної культури людини.
Проте в суспільстві з’являються й зміни негативного характеру: комп’ютерні залежності,
інформаційна небезпека, віртуалізація спілкування. На думку В. Миронова, новітні засоби
комунікації, розширюючи можливості спілкування між культурами, водночас породжують цілий
спектр комунікативно-психологічних проблем і проблему адаптації до них людини [3]. Прикладом
може бути процес перенесення мови спілкування людини з комп’ютером на систему спілкування між
людьми. Оскільки необхідною умовою спілкування людини з комп’ютером є певна алгоритмізація
мови, відносно природної мови – це процес її спрощення за рахунок мінімізації змісту
використовуваних понять, які повинні бути зрозумілими більшості людей. Але йдеться не тільки про
зміну слів, а й про зміну самого стилю мислення, що може привести до неконтрольованого процесу
комп’ютерної раціоналізації людського мислення і, як результат, негативно вплинути на характер
© Самойлюкевич І.В., 2007
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вибору рішень, їх жорсткість, на здатність діалектичного сприйняття світу і зниження інтуїтивних
можливостей людини.
На запобігання і подолання цих труднощів повинна бути спрямована модернізована мовна освіта,
про що констатовано на Всесвітньому Самміті з питань інформаційного суспільства [4]. На сучасному
етапі метою мовної освіти є розвиток мовної особистості в її комунікативному, прагматичному і
когнітивному аспектах. За Рекомендаціями Ради Європи, у комунікативному плані користувач мови в
процесі її вивчення набуває комунікативної компетенції, яка забезпечує його лінгвістичними й
соціокультурними знаннями і мовленнєвими вміннями, правилами інформаційного спілкування в
різних сферах комунікації та здатністю адекватної інтерпретації отриманої інформації [5].
Прагматичний аспект пов'язаний з оволодінням різноманітними програмами інтерактивних обмінів з
урахуванням їх культурного бачення. Загальні компетенції користувачів мови, які складаються з їх
загальних знань світу, умінь та життєвого досвіду, а також з їх уміння вчитися, становлять
когнітивний рівень мовної освіти [6].
Серед найважливіших обставин, які також доводять особливу потребу інформаційного суспільства
у вивченні та викладанні іноземних мов, можна виділити глобалізацію інтеграційних суспільних
процесів, міждержавну інтеграцію у сфері освіти, доступ до досвіду і знань у світі, до великого
інформаційного багатства, до якісної освіти за кордоном. Сучасна мовна освіта виконує функцію
встановлення взаєморозуміння між народами-носіями різних мов і культур, виступає ефективним
інструментом успішної життєдіяльності людини в полікультурній і мультикультурній спільноті,
формує свідомість особистості, її здатність бути соціально мобільною, вільно "входити" у відкритий
інформаційний простір. Мовна освіта як результат передбачає оволодіння користувачами мови,
вміннями розуміти носія іншомовного образу світу, "чужої картини світу" [7].
Зазначені фактори визначають контури системи, яка дозволяє виділити закономірності
інформаційно детермінованих процесів взаємодії в сучасній мовній освіті, її інформаційну домінанту.
Успішність комунікативної, когнітивної та прагматичної іншомовної взаємодії в комп’ютерному
середовищі залежить від готовності до неї вчителя іноземної мови, учня й середовища, що забезпечує
умови такої взаємодії.
На готовність учителя до організації мовної освіти з використанням інформаційно-комунікативних
технологій (ІКТ) впливає рівень сформованості його особистої професійно-методичної системи: її
цілей, методологічних підходів, методів діагностики, навчання, управління, контролю. Професійнометодична система вчителя вибудовується на основі загально дидактичних і специфічних для
комп’ютерної освіти принципів. Серед принципів, виділених А.М. Коротковим, найбільш
релевантними до викладання іноземної мови, на нашу думку, є:
- принцип доцільності використання ІКТ, який передбачає звернення до комп’ютерів тільки в
ситуаціях, коли вони забезпечують отримання знань або формування вмінь, які недостатньо
ефективно опановуються через комп’ютерні технології;
- принцип особистісної цінності знань і вмінь та обов’язкового використання навчальної
діяльності;
- принцип інтегративності, який не тільки поєднує навчальну діяльність учня з методичною,
організаційною діяльністю вчителя в навчально-виховному процесі, але й інтегрує навчальні
дисципліни на основі загальних методів обробки інформації;
- принцип варіативності, який надає учню свободу вибору того чи іншого способу вивчення
матеріалу, самостійного визначення форми допомоги у випадку виникнення труднощів.
Сучасному інформаційному суспільству відповідає й особливий характер професійної діяльності
вчителя іноземної мови. Це, насамперед, інноваційно-творча діяльність, яка має проективний
характер і передбачає альтернативність і багатоваріантність рішень у нових інформаційних умовах.
Крок за кроком вчитель іноземної мови передає репродуктивні функції діяльності комп’ютерним
системам обробки інформації, інформаційним технологіям, натомість розширює коло власної
креативної діяльності в інформаційному середовищі.
Готовність вчителя до опанування нового стилю професійної діяльності на інформаційній основі
формується через інформаційну діяльність як процес, в якому особистість перетворює і пізнає
інформаційне середовище. В інформаційній діяльності вчитель виступає діяльнісним суб’єктом і
трансформує процеси, явища інформаційного середовища в об’єкти своєї діяльності, найбільш повно
реалізуючи свої здібності, потреби і прагнення (як задля власного розвитку, так і з користю для
учнів).
Інформаційна діяльність вчителя іноземної мови безпосередньо пов’язана з компетентністю в
галузі методології та передбачає організацію різних видів власної інформаційної діяльності:
- використання у самостійній педагогічній та дослідницькій діяльності універсальних
технологій (традиційних і електронних) пошуку, обробки, маніпулювання, представлення,
управління й зберігання інформації;
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- розвиток мовленнєвої культури і володіння правилами професійного ділового спілкування і
творчого співробітництва;
- відбір й акумуляція необхідних даних про резервні можливості застосування інформаційних
технологій з метою задоволення професійних і загальнокультурних запитів, потреби у спілкуванні;
- оволодіння ергономічним і естетичним підходом до створення сприятливих умов здійснення
інформаційної діяльності;
- формування знань основних принципів взаємодії в системі "людина – комп’ютер";
- рефлексія щодо відповідності цілей діяльності до постановки професійних і
загальнокультурних завдань, оцінювання наявних ресурсів і раціональної організації процесу їх
використання з метою надання творчого характеру своїй діяльності, мобільності, адаптивності в
інформаційному середовищі.
Готовність учнів до вивчення іноземної мови в комп’ютерному середовищі передбачає не тільки
засвоєння комунікативних і операційних умінь, але й підготовку до розумової діяльності: вміння
усвідомити задачу – сприйняти її ціль як особистісно значущу, проаналізувати умови, спланувати
структуру дій і організувати пошук відсутньої інформації, підібрати раціональний алгоритм її
вирішення. Важливим є не тільки вміння отримати результат, а й оцінити його повноту,
достовірність, проаналізувати доцільність і ефективність своїх дій.
Готовність середовища визначається ступенем його відповідності принципу неперервного
оновлення ІКТ, що потребує постійного вдосконалення й оновлення методичного забезпечення.
Саме тому на Конференції європейських міністрів освіти, що відбулася у Греції в 2003 році, було
прийнято "Резолюцію про сприяння інтеграції ІКТ до європейських освітніх систем", в якій визначено
цілі, потреби, проблеми і принципи впровадження ІКТ у навчальний процес, а також сформовано
рекомендації керівним органам освіти [8]. У документі, зокрема зазначається, що роботу слід
проводити з учителями всіх спеціальностей, у тому числі з викладачами іноземних мов, у 4-х
напрямах:
1) узагальнення педагогічного досвіду використання ІКТ в освітніх системах, застосування
комп’ютеризованих навчальних ресурсів і оцінювальних технологій;
2) сприяння професійному розвитку вчителів через вимогу при прийомі на роботу сертифікатів
про опанування професійних умінь на основі ІКТ; внесення до робочого навантаження
навчальних заходів з ІКТ; забезпечення діючим учителям регулярних тренінгів з метою
оволодіння новими педагогічними технологіями;
3) розвиток вищими навчальними закладами, в яких готують учителів, досліджень стосовно
інтеграції ІКТ в освіту, активне і системне застосування ІКТ у навчанні профілюючих
дисциплін у вищій школі; запровадження програм перепідготовки педагогічних кадрів з
метою підвищення їх кваліфікації за допомогою ІКТ;
4) стимулювання використання вчителями ІКТ для побудови професійної мережі, створення
банку освітніх даних, співпраці у розвитку матеріалів для електронного навчання, підтримка
ініціатив учителів щодо кооперації засобами ІКТ навколо певного предмету або рівня
навчання; розповсюдження інформації про методи і методичні прийоми використання ІКТ у
навчальному процесі.
Цією проблематикою не вичерпано методологічний аспект інформаційної діяльності вчителя
іноземних мов, але саме ці напрями, на нашу думку, становлять найбільший інтерес для фахівців
вітчизняної системи професійної підготовки вчителів іноземних мов для подальшого дослідницького
пошуку.
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Самойлюкевич И.В. Информационная доминанта деятельности учителя иностранных языков:
методологический аспект.
В статье проанализированы методологические аспекты деятельности учителя иностранных языков
в контексте его информационной деятельности. Рассмотрены существенные характеристики
информационного общества, которые определяют изменения статуса науки и образования, в том
числе деятельность учителя иностранных языков. Раскрыта взаимосвязь информационной
деятельности и формирования главных компетенций учителя.
Samoylyukevich I.V. Informative Dominant of Foreign Languages Teachers' Activity:
Methodological Aspect.
In the article the methodological aspects of foreign languages teachers' activity are analysed in the context of
his informative activity. Substantial descriptions of informative society which determine the changes of status
of science and education, including foreign languages teachers' activity, are considered. Intercommunication
of informative activity and the formation of main jurisdictions of teacher is exposed.
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ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
У статті розглянуто окремі розвивальні й виховні цілі навчання математики, які обумовлені
специфікою змісту шкільного курсу математики та феноменами гуманізації навчально-виховного
процесу й гуманітаризації змісту та безпосередньо впливають на досягнення навчальних цілей.
Сьогодні школа вступила в новий етап свого розвитку. Освіта на сучасному етапі
характеризується посиленням уваги до особистості школяра, до його саморозвитку та самопізнання,
створення максимально сприятливих умов для опанування ним соціально накопиченим досвідом і
прояву творчої індивідуальності. Тому мета навчання математики полягає не лише в озброєнні учнів
системою знань, навичок й умінь, а й у розвитку індивідуальних здібностей та вихованні
особистісних якостей.
Загальною ознакою сучасних педагогічних досліджень є застосування системного підходу.
Предметом дослідження методики навчання математики є методична система навчання математики,
що складається з таких взаємопов’язаних компонентів, як цілі та зміст, форми, методи й засоби
навчання. Цілі є одним із найважливіших компонентів методичної системи навчання математики.
Постнекласична наука розглядає людину як цілісність, як відкриту складну систему, здатну до
саморозвитку й самоорганізації [1: 49]. Педагогічний процес – це цілеспрямований процес створення
атракторів (центрів притягання траєкторії еволюції системи), куди прямують траєкторії саморозвитку
особистості. Теорія самоорганізації (синергетика) дає знання про те, як ефективно керувати
складними системами. У стані несталості або поблизу точок біфуркації (точок розгалуження)
незначне випадкове збурення може привести до нового, принципово іншого стану. Звідси випливає,
що в керуючому впливі педагога головне не сила, а правильна архітектура дії. Висуваючи цілі
вивчення того чи іншого розділу математики, учитель грає роль атрактора, який мотивує необхідність
одержання математичних знань, активізує або формує в учнів мотиви учіння.
Говорячи про цілепокладання у навчанні математики, будемо користуватися трактовкою цього
поняття, даною психологами: цілепокладання – це, по-перше, прийняття й утримання цілей,
поставлених іншою людиною перед суб’єктом і, по-друге, самостійна постановка цілей [2: 295].
Процес встановлення мети, її корекція – це важлива складова усіх видів діяльності. Проблема
цілепокладання постає як предмет дослідження у різних науках. Уже Аристотель розглядав мету як
форму розв’язання протиріччя між минулим і майбутнім у свідомості людини. Надалі німецькі
філософи Фіхте, Кант, Гегель використовували категорію мети для розв’язання протиріч між
можливим і реальним, свободою і необхідністю тощо. Вітчизняна філософія розглядає
цілепокладання як вищий рівень регуляції діяльності особистості. У психології особливу увагу
приділяють місцю цілепокладання у структурі діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв,
С.Л. Рубінштейн).
Дидактика визначає навчальну мету (ціль) як ідеальне уявлення результату, який має бути
досягнений у ході вивчення тієї чи іншої теми. Основні цілі вивчення математики визначені Законами
України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Державною національною програмою
"Освіта", Концепцією математичної освіти 12-річної школи, програмою з математики. Цілі навчання
математики розвивальні, навчальні, виховні, а саме: 1) розумовий розвиток учнів, формування
позитивних якостей особистості; 2) стійке і свідоме опанування системою математичних знань,
навичок і вмінь; 3) естетичне, екологічне, економічне, трудове виховання тощо [3: 9]. У програмі з
математики цілі вивчення її окремих розділів конкретизуються [4].
Розглянемо окремі розвивальні й виховні цілі навчання математики, які обумовлені специфікою
змісту шкільного курсу математики і феноменами гуманізації навчально-виховного процесу та
гуманітаризації змісту і безпосередньо впливають на досягнення навчальних цілей.
Вивчення математики робить значний внесок у розумовий розвиток учня. До методів його
мислення включається аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і конкретизація, порівняння й
аналогія. Це сприяє виробленню так званого математичного стилю мислення, тобто вмінню
класифікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між різними явищами,
вмінню приймати рішення. Маємо ціль I – розумовий розвиток учнів.
Коло застосування математичних методів у наш час суттєво розширюється, одним із
найважливіших понять для сучасної математики є поняття математичної моделі. Прикладами
математичних моделей є рівняння, система рівнянь, геометричні фігури і тіла, графіки тощо.
Дослідження і вивчення таких моделей потребує вміння здійснювати математичні доведення, а тому
учні повинні бути підготовлені до сприйняття логіки дедуктивних доведень. У той же час для
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засвоєння знань потрібна інтуїція, продуктивне мислення, поєднання образного й логічного
мислення, відчуття необхідності логічного обґрунтування фактів. Тому ціль ІІ – розвиток логічного
мислення учнів.
Доведення теорем є важливою складовою частиною навчання учнів математики. Спосіб доведення
може бути відкритий у процесі розв’язування спеціальних задач з використанням аналізу, а також
різних евристичних прийомів. У результаті моделюється спосіб доведення теореми, учні готуються до
доведення нової теореми, легко сприймають ідею доведення, беруть активну участь у його
проведенні, можуть самостійно здійснювати етапи доведення. При цьому виникає можливість
довести теорему способом, відмінним від того, який є в підручнику. Ще більші можливості в пошуках
альтернативних шляхів доведення мають математичні задачі, які можуть бути розв’язані декількома
способами. Оскільки в умовах ринкової економіки найбільшого успіху може досягти професіонал,
який здатний орієнтуватися на пошук оптимального розв’язку із кількох можливих, отримуємо ціль
ІІІ – розвиток дивергентного мислення.
Навколишній простір – тривимірний, його об’єкти – геометричні фігури – є предметом вивчення
математики. Повсякденне життя людини, побут, професійна діяльність і вся навколишня природа
пов’язані з просторовими об’єктами, ідеальними образами яких є геометричні тіла. Часто виникає
практична необхідність визначити об’єм і площу поверхні об’єктів природи, побуту, виробництва,
досліджувати їх розміри, взаємне розташування тощо. Тому важливою є здатність до створення
просторових образів і оперування ними. Цей вид діяльності забезпечує просторове мислення, яке має
велике значення для навчання й багатьох видів трудової діяльності. Отже, ціль IV – розвиток
просторового мислення.
Розвиток просторового мислення тісно пов’язаний із конструктивними вміннями, які включають
дії, пов’язані з вивченням теоретичного матеріалу, розв’язуванням задач тощо. Тобто це вміння
слухати вчителя і водночас стисло занотовувати його пояснення; знаходити в підручнику потрібний
матеріал; висловлювати міркування про те, що вивчається; складати орієнтовний план доведення
теореми і розв’язання задачі; записувати доведення і розв’язання задачі з відповідними малюнками;
висувати гіпотези щодо розв’язання задачі й вибирати необхідні теоретичні твердження. Під час
вивчення математики, крім цих загальних конструктивних умінь, важливого значення набувають
спеціальні конструктивні уміння. Так формуються уміння розв’язувати геометричні задачі на
побудову, алгебраїчні задачі на побудову діаграм, графіків функцій, уміння конструювати моделі.
Рівень графічної культури учнів, уміння побудувати правильний малюнок є передумовою розвитку
конструктивних умінь. Конструктивні уміння необхідні, щоб опанувати професію інженера,
конструктора, скульптора, архітектора тощо. Графічні зображення є важливим інструментом при
декодуванні образно поданої інформації, тому використання зорових образів сприяє збереженню
інформації в пам’яті учня. Робота з діаграмами, рисунками, графіками є одним із видів практичної
діяльності сучасної людини. З цього слідує ціль V – виховання графічної культури, розвиток
конструктивних умінь учнів.
"Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей навчання математики"
[4: 43]. Математика виникла із практичних задач, її твердження виражають реальні факти і знаходять
численні застосування. Наприклад, у розділі "Геометричні тіла" вивчаються форма, розміри
просторових тіл, і тому ці знання використовуються скрізь, де потрібна найменша точність у
визначенні форми і розмірів. Виявлено, що кожний десятий винахід робиться із застосуванням
геометрії за рахунок вибору зручної форми, вдалого розташування тощо. Для успішної практичної
діяльності особистість повинна опанувати навички застосування математичних знань до
розв’язування практичних задач. Маємо ціль VІ – реалізація прикладної спрямованості різних
розділів математики.
Дослідження кількісних співвідношень і просторових форм реального світу є первинним видом
інтелектуальної діяльності людства. Не можна проникнути в суть математики, якщо не бачити краси
її тверджень, формул, гіпотез, доведень тощо. У математиці закладено красу, і учні за допомогою
вчителя повинні її знаходити. Зміст шкільного курсу математики дає можливість розглянути такі
закономірності краси, як форма геометричних фігур і тіл, пропорція золотого перерізу, симетрія,
також показати красу формул, теорем, математичних задач. Чи не є дивовижним, що правильних
многогранників лише п’ять, кількість вершин, граней і ребер опуклого многогранника пов’язані
формулою Ейлера, куля – єдине геометричне тіло, що має безліч осей і площин симетрії, рівновеликі
тіла не завжди рівноскладені, формули скороченого множення можна довести не тільки алгебраїчно, а
й геометрично тощо. Для ілюстрації краси математики можна використати картини художників
різних часів. Естетичний елемент містить також історія розвитку математичних ідей. Отже, ціль VII –
сприяння глибокому і активному засвоєнню знань через естетичне сприйняття навчального
матеріалу.
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Отже, ми розглянули окремі цілі навчання математики у загальноосвітній школі. Потребують
подальшої розробки питання цілереалізації – процесу розгортання діяльності вчителя й учнів, яка
визначається змістом поставлених цілей.
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КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті проаналізовано соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності
викладача вищого навчального закладу, теоретично обґрунтовано методичні засади та результати
емпіричного дослідження з цієї проблеми. У дослідженні розкрито сутність комунікативної
толерантності викладача вищого навчального закладу.
Постановка проблеми. Останніми десятиліттями поняття "толерантність" стало міжнародним
терміном, найважливішим ключовим словом у проблематиці світу. У будь-якій мові Землі це поняття
наповнене особливим змістом, але його суть відбиває інтуїтивне сприйняття єдності людства,
залежність усіх від кожного й кожного від усіх, полягає в повазі прав іншого, а також у стримуванні
від учинення шкоди, тому що шкода, заподіяна іншому, є шкодою для всіх і для самого себе.
У сучасному суспільстві толерантність має стати свідомо сформованою моделлю взаємин людей,
народів, країн.
З розвитком цивілізацій сфера значущого в людини й суспільства розширюється: з’являються все
нові підстави для небайдужості, провідними проявами яких є толерантність та інтолерантність.
Толерантність та інтолерантність – це особливі відносини, що формуються на підставі оцінки об’єкту.
Толерантність як ставлення породжує довіру, готовність до співробітництва й компромісу,
товариськість і дружелюбність.
Ефективність діяльності сучасних викладачів вищих навчальних закладів обумовлена різними
чинниками, в тому числі й соціально-психологічними. Саме ці чинники надають якісного імпульсу
розвиткові взаємодії викладача з оточенням, забезпечують особистісне зростання викладача. Важлива
роль серед соціально-психологічних чинників належить комунікативній толерантності викладача
вищого навчального закладу, яка може сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного
процесу у вищих навчальних закладах.
Мета дослідження – визначити зміст, структуру комунікативної толерантності викладача вищого
навчального закладу та психологічні чинники її формування.
Результати теоретичного дослідження. У дослідженнях проблем толерантності, що
актуалізувалися останніми роками, толерантність постає і як певна філософія, і як категорія
стосунків, і як культура толерантної свідомості. Зростання розмаїтості, діапазону розходжень між
людьми, етносами, релігіями та культурами свідчить, що і природа й історія визначають
толерантність як унікальний еволюційний механізм співіснування соціальних груп, що володіють
різними можливостями розвитку [1; 2].
Аналіз психологічної літератури показав, що проблема толерантності є предметом уваги досить
широкого кола дослідників. Вона знайшла відображення в роботах, присвячених з’ясуванню сутності
терпимості та толерантності в онтології суспільної свідомості й самосвідомості [3], місця
толерантності у процесі набуття особистісної цілісності [4; 5], толерантності в суспільстві з ринковою
економікою [6], проблеми міжетнічної толерантності [7; 9], толерантності як категорії відносин [3],
толерантності як особистісної риси [10], комунікативній толерантності [11], толерантності як етикопсихологічної проблеми діяльності педагогічних працівників вищих навчальних закладів [12]. Разом
із тим, проблема комунікативної толерантності викладачів вищої школи спеціально не вивчалася.
Ефективність навчання передусім залежить від педагогічної майстерності викладача, від наявності
в його особистості якостей, котрі дозволять йому краще розуміти студентів, серед яких комунікативна
толерантність та позитивна комунікативна установка.
Компоненти майстерності являють собою систему внутрішніх і зовнішніх елементів, які
складають діяльність того, хто навчає. Педагогічна майстерність – це застосування педагогічної
технології, яка складається з кількох компонентів [13]: установка викладача на професійне
самовдосконалення, на розвиток у себе якостей, оптимальних для ефективного навчання й виховання
студентів; уміння забезпечувати єдність навчання й виховання; знання й використання психологічних
закономірностей навчання й виховання; практична реалізація основних принципів дидактики й
виховання; уміння використовувати специфіку конкретних форм навчання; мистецтво спілкування,
уміння організовувати педагогічне спілкування.
Зрозуміло, що компоненти майстерності являють собою функціональні елементи єдиної системи,
це ціннісна єдність, оскільки майстерність викладача залежить від досконалості кожного з
компонентів без винятку.
Крім цього, викладач для успішної роботи повинен мати необхідну психологічну підготовку, в
якій вирізняють три основні компоненти: формування комунікативної толерантності, психологічну
компетентність у педагогічній діяльності, а також уміння людини представляти себе на ринку праці.
© Скок А.Г., 2007
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Комунікативна толерантність – це насамперед здатність людини до взаємодії з іншими. Вона
включає пізнання особистістю самої себе та іншої людини, толерантні установки поведінки й
спілкування.
Психологічна компетентність – комплекс знань і вмінь із психології, необхідний для вирішення
професійних задач у педагогічній діяльності.
Уміння викладача представляти себе дуже важливе в умовах сучасного суспільства. І від того,
наскільки він знає та розуміє як сильні, так і слабкі сторони своєї особистості, свій внутрішній
потенціал, залежить можливість розкриття творчих потенцій у педагогічній діяльності.
Викладачу необхідно розвивати в собі якості психолога. Для цього йому необхідні:
- знання психологічних та вікових особливостей людини, що допомагають розібратися в
людях, адекватно оцінити їх стан, настрій, поведінку;
- уміння давати адекватний емоційний відгук на психічний стан іншої людини та її поведінку;
- уміння вибирати у відношенні до кожного таку форму спілкування, яка відповідала б його
індивідуальним особливостям;
- знання і вміння дотримуватися вимог етикету як зовнішнього вияву внутрішньої поваги до
інших людей.
Але викладач є перш за все педагогом, тобто повинен володіти педагогічною технікою і
технологією, в які необхідно вкласти свою індивідуальність і творчість для того, щоб його вплив як
викладача був розвиваючий і виховуючий.
Спираючись на підхід М.К. Тутушкиної, яка розробила з колегами психологічну модель творчого
процесу в діяльності викладача (рис. 1), ми виділяємо місце комунікативної толерантності в цій
моделі [13].
Педагогічна майстерність, про що свідчить аналіз наукових джерел, об’єднує педагогічну та
психологічну підсистеми й реалізується через педагогічні та психологічні технології, якими
оволодіває викладач. Під технологією розуміється сукупність знань, умінь, методів, способів, котрі
використовує викладач для реалізації поставленої мети. Педагогічні та психологічні технології мають
свою специфіку в цілях, методах, способах [13].
У педагогічній діяльності зустрічаються труднощі, головними з яких є наступні:
- невміння аналізувати всі компоненти своєї педагогічної діяльності й себе як особистість та
індивідуальність;
- недостатнє розуміння індивідуально-психологічних особливостей студентів і невміння
враховувати їх у викладацькій діяльності;
- невміння побудувати процес спілкування зі студентами й колегами;
- невміння керувати своїми психічними станами й долати комунікативні бар’єри [13].
На наш погляд, ці труднощі багато в чому можна пов’язати з відсутністю комунікативної
толерантності у викладача і як особистісної риси, і як принципу культури педагогічного спілкування.
Оскільки комунікативна толерантність лежить в основі взаємної довіри й розуміння, сприяє вияву
доброзичливості, допомагає встановленню позитивного психологічного клімату в педагогічних
колективах, студентських групах, то боротьба з труднощами в педагогічній діяльності передбачає
пізнання викладачем себе, розуміння своїх студентів, навчання педагогічному спілкуванню.
Сучасний викладач вищого учбового закладу за родом своєї діяльності неминуче опиняється в
ролі арбітра у вирішенні конфліктів інших людей. Це висуває підвищені вимоги до його особистісних
якостей та розуміння сутності своєї професійної діяльності.
На думку А.В. Морозова і Д.В. Чернилевського, сутність професійної діяльності викладача проста
– не вирішувати задач замість іншої людини будь-якого віку, її проблем, а розв’язувати цю проблему
разом із нею, посилюючи її віру у власні сили, свої можливості, у саму себе [14].
Як вважають вищезазначені автори, викладач вищого навчального закладу в системі освіти має
характеризуватися:
1. Професійною підготовкою, складовими якої є: практичний досвід; схильність до нововведень;
здатність до такої діяльності; прагнення до самовдосконалення; знання специфіки цієї діяльності.
2. Морально-етичними якостями: чесність; сумлінність; готовність відстоювати свої переконання;
безкорисливість; порядність; інтелігентність; людяність; доброта; надійність; скромність;
принциповість; уміння дотримуватись слова.
3. Комунікативними якостями: особиста привабливість; ввічливість; повага до оточуючих;
готовність допомогти; авторитет; тактовність; увага до оточуючих; уміння бути гарним
співрозмовником; товариськість; досяжність для контактів; довіра оточуючим; чуйність.
4. Вольовими якостями: впевненість у собі; підприємливість; наполегливість; завзятість;
ініціативність; незалежність; витримка; схильність до ризику; уміння ставити досяжні цілі;
цілеспрямованість; стриманість; врівноваженість; рішучість; самостійність.
5. Організаційно-адміністративними якостями: вимогливість до себе та інших; уміння правильно
оцінити себе та тих, хто навчається; індивідуальний підхід до кожного; уміння приймати рішення;
схвалення ініціативи тих, хто навчається; уміння координувати роботу аудиторії, а також – широта
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інтересів та незалежність поглядів; готовність до контактів та вміння їх підтримувати; уміння
емоційно приваблювати до себе людей; здатність зберігати емоційну стриманість під час спілкування;
прагнення до пізнання себе та інших [14].
Індивідуальність викладача
↓
Основні якості
1. Особистісні (психологічний портрет)
2. Світогляд та переконання
3. Моральне обличчя
4. Педагогічні здібності
5. Педагогічна спрямованість і мотивація
6. Відповідальність і надійність
↓
Творчий процес в діяльності викладача
↓
↓
Науковопошукова
підсистема
(логікопедагогічна)

→

Комунікативна
толерантність

←

1. Психофізіологічні компоненти і
їх стан
2. Творче
самовідчуття та
вміння керувати
психологічним
станом

1. Наукові знання
з предмету
2. Психологопедагогічні
знання
3. Розвиток
педагогічного
мислення
4. Уміння
науковообґрунтовано
вирішувати
педагогічні задачі
5. Педагогічне
володіння
методиками
навчальновиховного впливу
6. Логікопедагогічні
аспекти
↓

Суб’єктивноемоційна
підсистема
(психологічна)

←

Педагогічна
майстерність

Педагогічна
технологія

Педагогічний вплив (навчання)

→

3. Процес
спілкування

Психологічна
технологія

4. Педагогічна
імпровізація та
інтуїція

5. Практичне
володіння своєю
емоційнотворчою
природою
6. Елементи
акторської
майстерності
↓
Виховуючий та
психотерапевтичний впливи
__________

|
|

|__________

↓
Індивідуальність студента
Рис. 1. Місце комунікативної толерантності у психологічній моделі творчої діяльності
викладачів
Поняття комунікативної толерантності – одна з важливих категорій теорії ненасильства в освіті.
Вона складає основу педагогічного спілкування викладача й студента, сутність якої зводиться до
таких принципів навчання, які створюють оптимальні умови для формування культури гідності,
самовираження того, хто навчається, виключають страх перед неправильною відповіддю, призводять
до активної діяльності на лекціях та семінарах.
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Комунікативна толерантність як шаноблива поблажливість до того, кого навчають, з одного боку,
і як педагогічна терпимість, з іншого, уміння вислухати навіть помилкову відповідь студента і
зробити цю відповідь об’єктом колективного обговорення, все більш надійно включається в
понятійний апарат гуманізації освіти та педагогіки ненасилля.
Комунікативна толерантність передбачає особистісну орієнтацію у викладанні, реалізацію
культурологічного підходу до формування особистості майбутнього, активного члена суспільства,
здатного до творчості та відповідальності.
Методика та організація дослідження. У нашому дослідженні ми прагнули виявити особливості
комунікативної толерантності викладача вищого навчального закладу та соціально-психологічні
чинники, що впливають на її формування. З цією метою дослідженням було охоплено 209 викладачів
вищих навчальних закладів м. Чернігова та м. Києва.
Для вирішення поставлених завдань було використано такі методики дослідження: а) "Методику
діагностики рівня толерантності" Л.Г. Почебут для дослідження загальної толерантності викладачів
вищих навчальних закладів; б) "Методику діагностики комунікативної толерантності" В.В. Бойка для
дослідження особливостей комунікативної толерантності викладачів вищих навчальних закладів;
в) "Методику діагностики комунікативної установки" та "Методику діагностики рівня емпатійних
здібностей" В.В. Бойка, г) методику "16-факторний особистісний опитувальник" Р.Б. Кеттелла й
"Методику діагностики міжособистісних відносин" Т. Лірі для вивчення соціально-психологічних
чинників, що впливають на становлення комунікативної толерантності викладачів вищих навчальних
закладів. Отримані дані піддавалися статистичному аналізу з подальшою якісною інтерпретацією й
змістовним узагальненням.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження проводилося у два етапи.
Перший етап емпіричного дослідження було присвячено вивченню рівнів загальної толерантності
та комунікативної толерантності викладачів вищого навчального закладу, а також аналізу основних
виявів їхньої нетолерантності.
Дослідження загальної толерантності викладачів вищого навчального закладу (за методикою
"Методика діагностики рівня толерантності" ІНТОЛ Л.Почебут) показало, що низький рівень вказаної
якості мають 38,3 % викладачів вищих навчальних закладів, середній – 34,4 % та високий – 27,3 %. У
процесі вивчення комунікативної толерантності (за методикою "Рівень комунікативної
толерантності" В. Бойка) виявлено, що найбільша кількість викладачів (46,4 %) потрапила до групи із
середнім рівнем комунікативної толерантності. Для чверті усіх опитаних (24,9 %) характерним є
низький рівень комунікативної толерантності. І лише 28,7 % викладачів досягають високого рівня
комунікативної толерантності.
Виявлено, що існує статистично значущий взаємозв’язок (р < 0,05) між рівнем загальної
толерантності особистості й рівнем комунікативної толерантності. Тобто, можна говорити про
те, що рівень розвитку загальної толерантності викладача може виступати основою для розвитку
комунікативної толерантності.
При факторному аналізі основних складових комунікативної інтолерантності виділено два
головні фактори.
Перший фактор – "нетерплячість до індивідуальності інших" – об’єднав такі складові:
"нетерплячість до фізичного та психологічного дискомфорту, в якому знаходиться партнер" (0,810);
"невміння або небажання прийняти індивідуальності інших людей" (0,764); "погане пристосування до
характеру, звичок, установок інших" (0,558); "невміння приховувати неприємні почуття, що
виникають при зустрічі з некомунікативними якостями партнерів" (0,543); "використання в якості
еталону самого себе при оцінюванні поведінки, образу думок та окремих характеристик інших
людей" (0,541).
Другий фактор – "перевиховання партнерів по взаємодії" – утворили такі складові: "намагання
"переробити", перевиховати свого партнера" (0,858); "намагання "підігнати" партнера під себе,
зробити його "зручним" (0,656); "невміння прощати іншому його помилки, незграбність" (0,567);
"категоричність та консерватизм в оцінках інших людей" (0,529).
На основі кластерного аналізу встановлено, що за виявами зазначених вище двох факторів
опитувані викладачі можуть бути об’єднані в три групи. Першу групу – "нетерплячі викладачі" (24 %)
утворили викладачі, для яких характерна переважно "нетерпимість до індивідуальності інших
людей". Другу групу утворили "викладачі-"перевихователі" (35 %), яким в основному притаманно те,
що вони намагаються "переробити", перевиховати партнерів по взаємодії. І до третьої групи –
"толерантні" (41 %) віднесено викладачів, які характеризуються відсутністю названих виявів
складових нетолерантності. Отже, можна говорити про те, що більша частина викладачів (59 %)
утворює проблемну групу, оскільки для її представників характерна наявність тих чи інших виявів
комунікативної нетолерантності.
Другий етап емпіричного дослідження був спрямований на визначення психологічних чинників,
що впливають на становлення комунікативної толерантності викладачів вищих навчальних закладів.
(Використовувався критерій "хі-квадрат").
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Дослідження особливостей комунікативної установки (за "Методикою діагностики
комунікативної установки" В.В. Бойка) та її зв’язку з комунікативною толерантністю виявило
наявність статистично значущого зв’язку (р < 0,01) між позитивною комунікативною установкою та
комунікативною толерантністю. Це проявилось у тому, що чим вищий рівень позитивної
комунікативної установки, тим вищий і рівень комунікативної толерантності.
Дослідження особливостей емпатії викладачів вищих навчальних закладів (за "Методикою
діагностики рівня емпатійних здібностей" В.В. Бойка) та її зв’язку з комунікативною толерантністю
не виявило статистично значущого зв’язку між цими двома показниками. Разом із тим, можна
констатувати на рівні тенденції, що найвищі показники комунікативної толерантності мають
викладачі з середнім рівнем емпатії.
Дослідження інтелектуальних, емоційно-вольових та комунікативних якостей (за допомогою
багатофакторного опитувальника Р. Кеттела) та їх зв’язку з комунікативною толерантністю виявило
наявність статистично значущого зв’язку між рівнем комунікативної толерантності та особистісними
рисами, що входять до кожного зі вказаних блоків. Констатовано, що найбільш тісно комунікативна
толерантність пов’язана з емоційно-вольовими особистісними рисами, що складають емоційновольовий блок, та дещо менше з якостями, які належать до комунікативного та інтелектуального
блоку. Так, дослідження показало наявність статистично значущого зв’язку між рівнем
комунікативної толерантності та наступними особистісними характеристиками:
а) емоційно-вольовими – "емоційна стійкість" (p < 0,001), "нормативність" (p < 0,01), "жорсткість"
(p < 0,01), "тривожність" (p < 0,01); б) комунікативною – "соціальна сміливість" (p < 0,05);
в) інтелектуальною – "радикалізм" (p < 0,01). Причому з деякими із названих якостей спостерігається
позитивний зв’язок, а з деякими – негативний.
Дослідження особливостей стилю міжособистісних стосунків викладачів вищих навчальних
закладів (за допомогою методики Т. Лірі) та його зв’язку з комунікативною толерантністю показало
наявність статистично значущого зв’язку (р < 0,05) між стилем "доброзичливість" і комунікативною
толерантністю.
Висновки. На основі результатів дослідження можна зробити такі висновки:
1. Толерантність особистості – це таке ставлення до оточуючих, яке характеризується повагою й
визнанням рівності іншої особистості, відмовою від домінування, визнанням багатовимірності та
різноманіття людської культури, норм, установок, вірувань. Основними характеристиками
толерантності особистості є такі: терпимість, емпатійність, комунікативність, емоційна стабільність,
соціальна активність, достатній рівень культури та освіти.
2. Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу – це таке ставлення
викладача до студентів, яке характеризується повагою й визнанням рівності студентів у ситуаціях
комунікативної взаємодії, відмовою від домінування, врахуванням індивідуально-психологічних
особливостей студентів у процесі спілкування та створенням умов для їх самореалізації.
3. Комунікативна толерантність у системі вищої освіті – це показник соціальної й професійної
компетентності, який впливає на ефективність педагогічного спілкування викладача, а також основа
взаємодії викладача й студента, результатом розгортання якої є утворення оптимальних умов для
формування культури гідності, самовираження студента.
4. На основі аналізу діяльності викладача вищого навчального закладу визначено основні
соціально-психологічні чинники, які впливають на його толерантність: позитивна комунікативна
установка; емпатія; інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні якості особистості; стратегії
взаємодії.
5. Результати дослідження виявили недостатній рівень розвитку комунікативної толерантності
викладачів вищих навчальних закладів, що проявилось у тому, що менше, ніж третина, опитаних
викладачів мають високий рівень розвитку зазначеної якості.
6. Встановлено статистично значущий взаємозв’язок між рівнем загальної толерантності й рівнем
комунікативної толерантності особистості.
7. Виділено два головні фактори комунікативної інтолерантності викладачів вищих навчальних
закладів: 1) "нетерплячість до індивідуальності інших" (об’єднує складові "нетерплячість до
фізичного та психологічного дискомфорту, в якому перебуває партнер", "невміння або небажання
прийняти індивідуальності інших людей", "погане пристосування до характеру, звичок, установок
інших", "невміння приховувати неприємні почуття, що виникають при зустрічі з некомунікативними
якостями партнерів", "використання в якості еталону самого себе при оцінюванні поведінки, образу
думок та окремих характеристик інших людей"); 2) "перевиховання партнерів по взаємодії" (охоплює
такі складові: "намагання "переробити", перевиховати свого партнера", "намагання "підігнати"
партнера під себе, зробити його "зручним", "невміння прощати іншому його помилки, незграбність",
"категоричність та консерватизм в оцінках інших людей").
8. На основі кластерного аналізу встановлено, що за виявами зазначених вище двох факторів
опитувані викладачі можуть бути об’єднані в три групи: а) "нетерплячі викладачі" – викладачі, для
яких характерна переважно нетерпимість до індивідуальності інших людей; б) "викладачі83
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перевихователі" – яким в основному притаманне те, що вони намагаються "переробити",
перевиховати партнерів по взаємодії; в) "толерантні викладачі" – викладачі, які характеризуються
відсутністю названих виявів нетолерантності.
9. Виявлено психологічні чинники, які впливають на становлення комунікативної толерантності
викладачів вищих навчальних закладів:
9.1. Встановлено статистично значущий зв’язок між позитивною комунікативною
установкою та комунікативною толерантністю.
9.2. Не виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем емпатійних здібностей та
комунікативною толерантністю. Разом із тим, констатовано на рівні тенденції, що найвищі показники
комунікативної толерантності мають викладачі з середнім рівнем емпатії.
9.3. Дослідження виявило наявність статистично значущих зв’язків між рівнем
комунікативної толерантності та наступними характеристиками: а) емоційно-вольовими – "емоційна
стійкість", "нормативність", "жорсткість", "тривожність"; б) комунікативними – "соціальна
сміливість"; в) інтелектуальною – "радикалізм". Причому з деякими із названих якостей
спостерігається позитивний зв’язок, а з деякими – негативний.
9.4. Дослідження зафіксувало статистично значущий зв’язок між стилем міжособистісних
стосунків "доброзичливість" та комунікативною толерантністю викладачів вищих навчальних
закладів.
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Скок А.Г. Коммуникативная толерантность преподавателя высшего учебного заведения.
Статья посвящена социально-психологическим условиям формирования коммуникативной
толерантности у преподавателей высших учебных заведений. В ней отражены теоретическое
обоснование, методические основы и результаты эмпирического исследования по данной проблеме.
Раскрыта сущность коммуникативной толерантности преподавателя высшего учебного заведения.
Skok A.G. The Communicative Tolerance of the Higher Educational Establishment Teacher.
The article is dedicated to the analysis of socio-psychological conditions of higher educational
establishments teachers’ communicative tolerance formation. The methodical basis and the research results
on this problem are theoretically substantiated. The research reveals the essence of higher educational
establishments teachers’ communicative tolerance.
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ДИДАКТИЧНІ МОДЕЛІ В ПРОЕКТУВАННІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
НА РІВНІ ВИКЛАДАЧА
У статті розглянуто проектування технології навчання як окремого виду професійної діяльності
викладача вищого закладу освіти. Визначені напрями роботи викладача щодо дидактичного
описання кредитно-модульної системи навчання майбутніх фахівців. Досліджено особливості
загальної дидактичної й організаційно-дидактичної моделей для розробки проекту нової технології
навчання. Розглянуто основні компоненти дидактичних моделей фахівця, дисципліни, студента,
викладача та моделі організації навчального процесу.
Питанням проектування, розробки та впровадження кредитно-модульної технології на різних
рівнях організації навчального процесу у ВНЗ присвятили численні дослідження науковці, управлінці
в галузі освіти, провідні викладачі: А. Алексюк, І. Андрієнко, В. Андрущенко, І. Бабин, В. Бегняк,
Я. Болюбаш, Л. Бондар, Б. Бондарчук, С. Гончаренко, В. Грубінко, Л. Гурч, В. Демчук,
Н. Дем’яченко, О. Зазимко, І. Канькавський, Ж. Козіна, Г. Козлакова, А. Колот, С. Костогриз,
С. Кравченко, Г. Красильникова, В. Кремень, О. Лозинський, С. Ніколаєнко, П. Образцов, М. Пак,
А. Погорєлов, О. Потап, В. Радкевич, Ю. Рудавський, В. Салов, З. Сейдаметова, П. Сікорський,
О. Ситяшенко, М. Скиба, Є. Сокол, М. Соловей, В. Шинкарук та ін. Однак проблема узгодження,
розмежування функцій і уточнення завдань з проектування та практичного впровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) для різного рівня структурних
підрозділів і викладачів вищого закладу освіти залишається до кінця не розв’язаною.
Упровадження КМСОНП на рівні викладача вимагає вирішення окремої проблеми – побудови
дидактичних моделей, що забезпечуватимуть йому науково обґрунтоване проектування нової
технології. Метою цієї статті є розробка та з’ясування особливостей дидактичних моделей підготовки
фахівця у ВНЗ для проектування кредитно-модульної технології навчання на рівні викладача.
Проектування викладачем КМСОНП розуміється як проектування дидактичної професійнозорієнтованої технології – технології, що сприяє формуванню професійної компетентності
майбутнього фахівця, зокрема значущих для його майбутньої професійної діяльності особистих
якостей та знань, умінь і навичок, які забезпечують виконання ним функціональних обов’язків за
обраною спеціальністю [1].
Під проектуванням як видом професійної діяльності викладача слід розуміти процес розробки
ним проекту технології навчання – дидактичного описання педагогічної системи, реалізація якої
передбачається в рамках вивчення у вищому закладі освіти конкретної дисципліни або блоку
споріднених дисциплін.
Пропонується відрізняти від проектування конструктивну діяльність викладача, пов’язану з
відбором і композицією навчального матеріалу, розробкою відповідних дидактичних засобів, тобто
створенням навчально-матеріальної бази, необхідної для здійснення розробленого проекту на
практиці [2].
Головна мета проектування – створення викладачем спеціального навчального середовища, що
дозволяє йому в рамках опанування студентом навчальної дисципліни встановити відносини взаємної
співпраці двох сторін з відповідними їх правами та гарантує досягнення професійно-зорієнтованих
дидактичних цілей у разі належного дотримання сторонами обумовлених навчальних обов’язків.
Можна стверджувати, що в такому разі організація процесу вивчення дисципліни
здійснюватиметься на основі проектування, укладення та виконання неформальної угоди між
викладачем і студентом про спільну діяльність з надання навчальних послуг. Під час проектування
технології навчання це насамперед вимагає від викладача чіткого та зрозумілого студенту
формулювання змісту вимог до професійно-зорієнтованих знань, умінь і навичок з дисципліни та
різнорівневих критеріїв їх оцінювання, а також проектування, розробки й забезпечення дисципліни
якісним інформаційно-дидактичним і навчально-методичним забезпеченням. Зазначене сприятиме
прояву нових характеристик навчального середовища, зокрема прозорості відносин між викладачем
та студентом, відкритості студентам всіх аспектів цього процесу – цілей, змісту, вибору методів і
форм, оцінювання результатів.
Під час проектування КМСОНП доцільно дотримуватися визначених психолого-педагогічних
передумов організації навчального процесу за кредитними технологіями [3; 4] та ряду дидактичних
принципів, окремі з яких виділені П. Образцовим [5], В. Моторіною [6] та містяться у Тимчасовому
положенні [7] про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки
фахівців:
цілісності, науковості та прогностичності, відповідності професійним задачам,
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модульності, особистісно-зорієнтованого навчання, особистісно-діяльнісного підходу, відкритості і
саморозвитку системи, нелінійності педагогічних структур, відтворюваності, неперервності,
технологічності та інноваційності, діагностичності тощо.
Дидактична технологія розглядається нами, з одного боку, як процесуальна складова цілісної
дидактичної системи, яка, у свою чергу, дозволяє найбільш ефективно з гарантованою якістю
розв’язувати дидактичні задачі, а з другого боку – як проект, модель, описання дидактичного
процесу, відтворення якого гарантує успіх педагогічних дій [1]. Варто зазначити, що можливість
використання такого підходу під час проектування педагогічних технологій знаходить підтвердження
в дослідженнях В. Беспалька [8], В. Монахова [9], П. Образцова [2], М. Пака [10], В. Серікова [11] та
ін.
Тому дидактичне описання кредитно-модульної системи навчання майбутнього фахівця, яка
реалізовуватиметься в рамках опанування студентами певної дисципліни, орієнтує роботу викладача
за двома взаємопов’язаними напрямами:
– перший напрям передбачає, що ця система організації навчання має бути подана як результат у
вигляді науково-педагогічного проекту (моделі) дидактичного процесу, який забезпечує успішність
відтворення останнього.
– другий напрям орієнтує на сприйняття кредитно-модульної технології навчання як процесу,
тобто послідовності взаємопов’язаних дій викладача з реалізації наперед змодельованого
дидактичного процесу, виконання яких на практиці гарантує успішне розв’язання педагогічних задач.
З огляду на мету нашої статті зупинимося на розгляді першого напряму. Аналіз науковопедагогічних досліджень з проектування навчального процесу дозволяє побудувати загальну
дидактичну модель КМСОНП, подану на рис. 1.
Головна особливість пропонованої моделі полягає в тому, що результатом моделювання КМСНВІ
є модель особистісно- та професійно-зорієнтованої дидактичної одиниці, яка являє собою не окреме
академічне заняття, а систему занять, об’єднаних у заліковий модуль.
Заліковий модуль постає основною структурною одиницею сукупності інформаційнодидактичних, контролюючих і навчально-методичних матеріалів.
Поряд із цим кожен компонент модуля орієнтований на конкретну форму навчання: лекції,
практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи, підсумкове тестування. Елементарною
"порцією" процесу навчання є навчальне завдання [12].
Науково-педагогічний проект дидактичного процесу за КМСОНП як за новою системою
організації навчального процесу, крім розгляду загальної дидактичної моделі кредитно-модульної
системи навчання майбутнього фахівця, варто доповнити організаційно-дидактичною моделлю.
Розробку такої моделі можна здійснити шляхом проектування професійно-дидактичної моделі
фахівця, дидактичних моделей дисципліни, студента, викладача та моделі організації навчального
процесу (рис. 2).
Професійно-дидактична модель фахівця. Основу цієї моделі складають професійні задачі, на
розв’язування яких переважно орієнтована конкретна дисципліна, та рівні професійної
компетентності майбутнього фахівця, які відповідають відібраним задачам і можуть формуватися в
основному в рамках вивчення даної дисципліни.
Дидактична модульна модель дисципліни. Основними компонентами цієї моделі є: навчальні цілі;
професійно-зорієнтовані знання, уміння та навички; принципи відбору змісту навчального матеріалу,
дидактичні вимоги до нього, зумовлені впровадженням кредитно-модульної технології; компоненти
логіко-дидактичного структурування змісту навчального матеріалу; вимоги до змісту, структури
окремих змістових і залікових модулів й логіки їх виконання; дидактичні вимоги до різнорівневих
навчальних задач в межах дисципліни та певного модуля [13]. Розробка дидактичної моделі
дисципліни має враховувати те, що її вивчення здійснюється за КМСОНП, яка зумовлює відмінну від
традиційної технологію управління навчальним процесом, зміну ролі студента з об’єкта навчання у
його суб’єкт. Професійно-орієнтовані дисципліни ставлять специфічні вимоги до науково-прикладної
діяльності викладача. Наприклад, під час підготовки майбутнього вчителя інформатики слід
врахувати, що сучасна предметна галузь інформатики характеризується швидкими темпами втрати
актуальності частини інформації та появою нових, значних за обсягом знань.
Дидактична модель студента. Головне призначення такої моделі – забезпечити передумови для
максимальної адаптації розроблюваної кредитно-модульної системи до потреб та можливостей
особистості в здобутті належного рівня фахової підготовки. Під час проектування дидактичної моделі
КМСОНП необхідно врахувати індивідуальні особливості студентів, зокрема типи пізнавальної
діяльності і поведінки, відношення до освіти та навчання, особливості групової діяльності студентів,
рівень базових і поточних знань, умінь та навичок для того, щоб побудувати ефективні індивідуальні
траєкторії їхнього навчання, перевести кожного студента із об’єкта навчання у рівноправного
учасника, суб’єкта навчального процесу [4].
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Професійно-орієнтована модель соціального замовлення

Теоретико-методологічна модель КМСНВІ
Філософсько-соціологічна модель
Психолого-педагогічна модель
Педагогічна

Дидактична

Психологічна

Моделювання
шляхів реалізації
виховної функції
навчання

Моделювання
шляхів реалізації
освітньої функції
навчання

Моделювання
шляхів реалізації
розвивальної
функції навчання

Методична модель КМСНВІ
Моделювання професійно-зорієнтованих цілей навчання
Моделювання змісту
Моделювання
системи форм
навчання

Моделювання
системи методів
навчання

Моделювання
системи засобів
навчання

Особистісно- й професійно-орієнтована модель модуля дисципліни

Рис. 1. Загальна дидактична модель кредитно-модульної системи навчання

Дидактична модель викладача. Має враховувати індивідуальні особливості викладача, на якого
покладається успішне відтворення проектованої системи. Компонентами моделі є професійні
педагогічні якості викладача, рівень знання предметної галузі, володіння сучасними методами і
методиками навчання, зокрема кредитно-модульною технологією. Варто зазначити, що специфіка
професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах КМСОНП вимагає трансформації ролі та
основних функцій викладача з переважно репродуктивно-інформаційних і контролюючих на
інформаційно-пошукові, організаційні й консультативно-контролюючі.
Модель організації навчального процесу. Ця модель має давати відповідь на головне питання: як
ефективно організувати процес опанування студентом дисципліни, розподіленої за змістовими та
заліковими модулями, так, щоб максимально забезпечити індивідуальний характер навчальної
діяльності кожного студента? Якщо реалізація індивідуальної траєкторії навчання передбачає вибір
студентом певних дисциплін, то в межах обраної ним дисципліни розвиток такої траєкторії і
протікання педагогічного процесу можливий на основі використання лінійного та нелінійного видів
технології навчання.
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Професійно-дидактична модель
фахівця

Дидактична модульна
модель дисципліни

Дидактична
модель
викладача

Дидактична
модель
студента

Модель організації
навчального процесу

Рис. 2. Організаційно-дидактична модель кредитно-модульної системи навчання

Лінійна дидактична технологія передбачає проходження студентом кожної дидактичної одиниці –
модуля, система яких для окремої дисципліни побудована на основі лінійних структур моделей знань.
Це передбачає послідовного (за часом, темами, розділами) вивчення предметної галузі й відповідно
такого ж структурування та вивчення змістових і залікових модулів. Дидактичний процес, зазвичай,
здійснюється за схемою, наведеною на рис. 3.

мета

теорія

задача
задача
дослідження
знання

теорія
контроль

контроль

знання
Рис. 3. Схема лінійної організації
навчального процесу

Рис. 4. Схема нелінійної організації
навчального процесу

Головна можливість індивідуалізації, диференціації такого процесу під час вивчення окремої
дисципліни в умовах КМСОНП – розробка і використання системи різнорівневих навчальних
завдань, де в межах модуля кожен студент може самостійно вибирати рівень їх виконання та
здійснювати перехід від фронтального, групового, мікрогрупового до індивідуального навчання.
Нелінійність дидактичної технології полягає у включенні в педагогічний процес можливостей, з
одного боку, непослідовного навчання, під час якого студент сам вибирає наступну дидактичну
одиницю або її вибір залежить від його особистісних характеристик, а з другого – пошуку рішень
методом "спроб і помилок", що приводить до засвоєння знань на інтуїтивному рівні, коли для вибору
способу дій достатньо лише натяку, неповної інформації про задачу [14]. Дидактичний процес може
здійснюватися за схемою, наведеною на рис. 4.
Нелінійними вважаються такі основні підходи до організації навчального процесу: метод проектів;
моделювання; концентричний; рекурсивний; паралельний [10].
Система модулів дисципліни за нелінійної організації дидактичного процесу розробляється на
основі нелінійної моделі знань, яка у свою чергу будується з огляду на специфіку професійних задач,
що виникають у галузі діяльності майбутнього фахівця. Відповідно до цього проектуються модулі
навчальної дисципліни: для кожного модуля в залежності від переважання видів професійних задач та
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необхідності формування професійних умінь вибирається домінуючий підхід, що визначає основу
організації навчального процесу в межах модуля.
З огляду на вибраний підхід студенту до кожного модуля розробляється індивідуалізоване
дослідно-навчальне завдання (ІДНЗ), яке забезпечує основу його індивідуальної траєкторії навчання
та передбачає фронтальну, групову, мікрогрупову й індивідуальну навчальну діяльність студента під
час проведення аудиторних занять з викладачем. Поряд із цим таке завдання можна розвинути в
індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) самостійної роботи студента, доцільність
використання якого в умовах експериментального впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу визначена В. Грубінком [15].
Варто зазначити, що використання лінійної технології характерне для існуючої курсової системи
навчання у вищій школі, однак в умовах упровадження КМСОНП може бути використано на
початковому етапі переходу від традиційної до нової системи організації навчального процесу, а
також в окремих випадках для дисциплін гуманітарного, соціально-економічного та природничонаукового циклів підготовки.
Для ефективного КМСОНП нелінійну технологію пропонується розглядати як перспективну
дидактичну технологію під час опанування студентами дисциплін професійного циклу підготовки та
вибіркових дисциплін.
Модель організації навчального процесу за КМСОНП має також містити: дидактичні вимоги до
добору доцільних форм організації навчального процесу, особливості дидактичних методів навчання
та теорій, на яких вони базуються; відповідність способів подання навчального матеріалу рівням
навчальної діяльності студентів; вимоги до вибору ефективних засобів навчання, зокрема до засобів
управління навчальною діяльністю студентів. Зауважимо, що розвиток сучасних інформаційнокомунікаційних технологій дозволяє ефективно реалізовувати управління академічним процесом на
основі інформаційних систем [12]. Тому дидактичні вимоги до проектування та використання
інформаційної системи управління вищим навчальним закладом в умовах кредитно-модульної
системи організації навчального процесу постають невід’ємною складовою розглядуваної моделі.
Варто зазначити, що дидактичне проектування і конструювання розглядуваних моделей як
компонентів організаційно-дидактичної моделі КМСОНП здійснюється відповідно до логіки
технології навчання, у якості структурних елементів якої виступають: мотиваційно-цільовий
компонент, що підтримується професійно-дидактичною моделлю фахівця; змістовий компонент, що
підтримується дидактичною модульною моделлю дисципліни; суб’єкт навчання – викладач, що
підтримується дидактичною моделлю викладача; об’єкт проектування і суб’єкт навчання – студент,
що підтримується дидактичною моделлю студента; суб’єкт-суб’єктні ("викладач-студент", "студентвикладач") зв’язки, що підтримуються моделлю організації навчального процесу. Важливими
елементами організаційно-дидактичної моделі постають існуючі зворотні зв’язки, що дозволяють на
різних етапах навчання корегувати навчальний процес.
Проведене дослідження дає підстави для таких висновків.
Проектування кредитно-модульної технології навчання як виду професійної діяльності викладача
слід розглядати як процес розробки ним проекту такої технології, орієнтованої на вивчення у ВНЗ
конкретної дисципліни або блоку споріднених дисциплін. Запропоновані дидактичні моделі слугують
основою для проектування кредитно-модульної технології навчання майбутніх фахівців. Одним із
головних результатів проектування має бути професійно-зорієнтована модель залікового модуля
навчальної дисципліни, який об’єднує у собі систему академічних занять і постає основною
структурною одиницею сукупності дидактичних, контролюючих і навчальних матеріалів. Поряд із
цим, дослідженням визначено компоненти професійно-дидактичної моделі фахівця, модульної моделі
дисципліни, дидактичних моделей студента, викладача, моделі організації навчального процесу, які
необхідно обов’язково врахувати під час проектування КМСОНП.
Подальших досліджень вимагає дидактичне описання КМСОНП на рівні викладача як
послідовності його взаємопов’язаних дій з реалізації наперед змодельованого дидактичного процесу.
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Спирин О.М. Дидактические модели в проектировании кредитно-модульной технологии на
уровне преподавателя.
В статье рассмотрено проектирование технологии обучения как вида профессиональной
деятельности преподавателя ВУЗа. Определены направления работы преподавателя для
дидактического описания кредитно-модульной системы обучения будущих специалистов.
Исследовано особенности общей дидактической и организационно-дидактической моделей для
разработки проекта новой технологии обучения. Рассмотрено основные компоненты дидактических
моделей специалиста, дисциплины, студента, преподавателя и модели организации учебного
процесса.
Spirin O.M. The Didactic Models for Credit-Modular Technology Design
on the University Teacher's Level.
The article features teaching technology design as one of a university teacher's professional activities. The
author defines the major lines of a teacher's work aimed at didactic description of the credit-modular system
of training future specialists. The author has researched peculiarities of the general didactic and
organizational-didactic models for design of a new teaching technology. The article features the major
components of the didactic models of a specialist, a discipline, a student, a university teacher and the model
of the academic process organization.
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ЛЮДИНА У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789-1794 РР.
У статті зроблено спробу дослідити, якими були філософсько-педагогічні погляди на людину та її
місце в педагогічному процесі під час Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр.
Доведено, що людина виступає одночасно об’єктом і суб’єктом. Її об’єктність обумовлена
природним походженням, а суб’єктність – унікальною природною організацією.
У наш час гуманізація висувається в якості основного принципу розвитку системи освіти.
Справжня гуманізація системи можлива лише за умови звернення її до людини, її потреб і турбот. З
точки зору модернізації освіти й, у першу чергу, її гуманізації, необхідно забезпечити визнання
пріоритетності в освіті інтересів особистості, гарантоване забезпечення прав людини в галузі освіти, у
тому числі право на вільний розвиток і прояв своїх здібностей. Можливість правильно виділити
пріоритети в розвитку суспільства й уникнути помилок та прорахунків дає історичний аналіз
наукових проблем. Актуальність нашого дослідження викликана тим, що для більш глибокого
розуміння сучасних проблем гуманізації освіти важливо простежити генезис філософськопедагогічних поглядів на проблему поступового переосмислення місця людини в педагогічному
процесі.
Вивчення ж зарубіжного досвіду в галузі організації системи освіти дозволить нам знизити
ймовірність помилок і зробити вітчизняну освіту більш ефективною. Тим більше, що перед Україною
стоїть завдання інтегрування у світовий науково-освітній простір, провідними тенденціями якого є
гуманізація й демократизація. Саме тому існує гостра необхідність у вивченні досвіду Франції.
Оскільки саме в цій країні зародилися й отримали свій розвиток традиції, пов’язані з усвідомленням і
практичним утіленням у різних сферах суспільного життя свободи кожної окремої людини,
автономності й самостійності її особистості, визнання за нею права на індивідуальність, незалежність.
У Франції Велика буржуазно-демократична революція 1789-94 рр. завдала вирішального удару по
феодально-абсолютистському ладу й підготувала ґрунт для зміни одного соціального строю іншим, а
саме розвитку капіталізму. Історики філософії й педагогіки особливу увагу приділяли французькому
Просвітництву XVIII століття. Всебічно проаналізовані філософські погляди французьких
просвітителів Жан-Жака Руссо (В. Асмус, І. Верцман, А. Дворцов), Дені Дідро (Т. Длугач), Жюльєна
Ламетрі (В. Богуславський, І. Огородник). Педагогічну інтерпретацію філософської антропології
французьких просвітителів презентує Л. Ваховський. Проблему людини та її освіти й виховання
розглядали у своїх узагальнюючих працях з історії педагогічної думки та шкільної справи на
пострадянському просторі такі вчені, як Т. Гаміна, О. Джуринський, В. Кравець, А. Піскунов. Проте
філософсько-педагогічні погляди політичних діячів Великої французької буржуазної революції
1789 року в них викладені описово, поверхово і стисло. Тому, мета нашої статті – виявити
особливості поглядів на людину в педагогічному процесі у Франції наприкінці XVIII століття.
На практиці освіта в дореволюційній Франції була цілком у руках єзуїтів, освітня програма шкіл
була дуже малою: читання, письмо, а головне катехізис – ось усе те, чого навчали в народних школах.
Учень розглядався, перш за все, як об’єкт прикладення педагогічних зусиль і навіть учений – це не
дослідник, який здобуває нову інформацію та має власну точку зору з того, чи іншого питання, а
просто знаюча людина. Авторитет учителя був безперечним, і сумнівів щодо рівня його підготовки та
якості викладання не було й бути не могло. Місце учня в педагогічному процесі висловлювалося у
відомій метафоричній формулі: дитина – це сосуд, який потрібно наповнити [1].
Тому, для побудови нового суспільства буржуазія гостро потребувала не традицій схоластичної
школи, а гуманної освіти й науки. Педагогічні ідеали буржуазії, що розвивалася, полягали в
необхідності самостійності, активності, життєвості освіти.
Продовжуючи гуманістичні традиції Відродження й французьких мислителів епохи
Просвітництва, які вперше обґрунтували принцип активності суб’єкта, політичні представники
Великої французької буржуазної революції внесли свій вклад в усвідомлення місця людини в
педагогічному процесі.
Для розвитку людини й задоволення її потреби в реалізації властивих індивіду здібностей і
можливостей громадськість Франції 1789 року виходила з того, що саме освіта може забезпечити
панування людини над речами й над самим собою, і таким чином зробити його повноцінним
суб’єктом суспільства. У зв’язку з цим, законодавчі установи революції вимагали ввести народну
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освіту: розробити план національної освіти й виховання, створити державну систему, організувати
мережу безплатних шкіл, реформувати середню освіту.
Це питання привернуло до себе велику суспільну увагу. Його активно обговорювали в
законодавчих установах цього періоду. Тому варто простежити за міркуваннями відомих мислителів
Франції кінця століття щодо ролі освіти у формуванні вільної особистості. Законодавчі революційні
установи 1789-1794 рр. складалися з Національних Установчих зборів (1789-1791 рр.), Національних
Законодавчих зборів (1791-1792 рр.), Національного Конвенту (1792-1795 рр.).
Так, у жовтні 1790 року за дорученням Національних зборів конституційна комісія представила
доповідь із народної освіти, автором якої був Талейран. Проект Талейрана є офіційною пам’яткою
діяльності Національних Установчих Зборів у галузі народної освіти. У своїй доповіді Талейран
висловлює віру в природну досконалість людини. Він говорить: "Однією з рис людини, що найбільше
виділяється, є її досконалість, і ця риса, характерна для кожного індивідуума, ще більш характерна
для всього людського роду" [2: 137]. Джерелом же благ і для всього суспільства, і для окремих
індивідуумів він називає освіту. На відміну від багатьох теоретиків педагогіки, які виступають за
"загальнолюдську" освіту й виховання, Талейран наполягає на тому, що мета освіти полягає в тому,
щоб "навчити дітей стати згодом громадянами", й ідея громадянського виховання вищою мірою
важлива для характеристики її педагогічних устремлінь. Він хоче створити члена нового політичного
ладу, члена буржуазної держави.
Одним із найголовніших принципів, які взагалі керували революційними педагогічними
мислителями й політичними вождями революції, є такий – система та ідеологія школи ніяк не можуть
бути поза політикою. Ми поділяємо точку зору А. Пінкевича, який вважає, що ідеологія – тиск на
особистість, насадження своїх ідеалів. "Парадокс – де ж свобода?" – запитує він. Ми спостерігаємо
концепцію освіти розраховану на відношення до дитини як до об’єкту. Тобто "об’єктність" людини
пояснюється його належністю до суспільства, вимогам якого він повинен відповідати. Він не має
права на "суб’єктність", не має свободи вибору соціального чи культурного досвіду людства.
Досить цікаві міркування Талейрана про те, що свобода – це не анархія, свобода зобов’язує багато
до чого. І саме в моралі він бачив спосіб зробити людей гуманними й "дійсно прищепити їм усе гарне,
усе справедливе, змусити їх знаходити щастя в шляхетних і мучення в безчесних учинках, просвітити
їхній розум і совість і зробити кожну людину чутливою до найменшого прояву зла?". Оскільки епоха
Просвітництва визнавала єдиним джерелом пізнання відчуття, то й Талейран вважає могутнім
засобом морального виховання вплив естетичних вражень. Він вважає, що література, музика, театр,
живопис і особливо національні свята, одним словом, уся та грандіозна сфера вражень, яка,
впливаючи на внутрішній світ людини, будить у ній почуття прекрасного, є засобом морального
впливу. Він називає мораль першою основою всякої конституції й вважає, що треба "навчити
проникнення мораллю". Необхідно, отже, не тільки запам’ятати її в усіх серцях за допомогою голосу
почуттів і совісті, але й викладати її в школі як справжню науку, принципи якої відповідають розуму
всіх людей і всіх віків. Тільки в такий спосіб, – на його думку, – зуміє мораль активної особистості
протистояти всім випробуванням.
Талейран цілком відповідає індивідуалізму століття Просвітництва й указує на важливість
природовідповідності в гармонійному розвитку людини. "Люди народжуються з різними здібностями,
що забезпечують їх благополуччя й дають їм можливість виконати своє призначення в суспільстві".
Але ці здібності, спочатку бездіяльні, вимагають і часу, і матеріалу, і людей для повного розвитку та
придбання необхідної енергії. "Кожна людина приходить у життя з повним невіданням того, чим вона
може й повинна коли-небудь зробитися". Саме освіта повинна їй це показати, саме вона повинна
зміцнити й збільшити її природні обдарування всіма методами, виробленими суспільством і
накопиченими часом [2: 135].
Не викликає сумнівів той факт, що Талейран йшов по путі виявлення активності мислення, яке
пізнає. Це створювало передумови для зміни відношення до людини в педагогічному процесі:
необхідно не просто враховувати її специфіку, а створювати умови для реалізації особливостей
природної організації. "Хто не знає, що невелика кількість людей, які розумно розподілили свої
обов’язки, повинна досягти більших і кращих результатів, чим більша, що володіє тими ж
достоїнствами, кількість людей, але без подібного розподілу? Найбільший з усіх видів економії, тому
що це – економія людської праці, полягає в тім, щоб поставити всіх людей на належне місце; і без
сумніву, зразково поставлена система освіти – кращий засіб досягти цього" [2: 135]. У зв’язку з цим,
змінюється функція вчителя в педагогічному процесі: він повинен не просто взаємодіяти й
здійснювати догляд, а вивчати природну організацію дитини й співвідносити свої впливи на
вихованця з нею.
На відміну від французьких філософів-просвітителів XVIII століття, які недооцінювали творчий
характер і суверенність людського розуму, Талейран великого значення надає питанням, що пов’язані
з розвитком інтелекту людини. Думку про важливість орієнтації на особистість та її розумові
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здібності він виражає таким чином: "Давно настав час скинути з розуму всі ланцюги, – говорить він. –
Давно настав час повернути розуму його могутність і силу, звільнити його природну енергію". Він
протестує проти такого виховання інтелекту, "яке зводилося в сутності до його деморалізації й
придушення", коли поживу розуму становила "ціла мережа всякого роду марновірств" і "безплідна
номенклатура, що перевантажує пам’ять", коли "увага, що приділяється різним предметам, була
діаметрально протилежною їх справжній цінності". І він пропонує свою програму народної освіти,
цілком орієнтовану на розвиток розумових здібностей особистості [2].
Талейран наполегливо підкреслює думку про те, що мета освіти полягає в удосконаленні людини в
будь-якому віці й у нескінченному служінні освіти й досвіду людства благу кожного й благу всього
суспільства. "Освіта, – говорить Талейран, – повинна існувати для кожного віку. Це забобон, що
живиться звичкою, – призначати завжди освіту для молоді. Знання повинні зберігати й
удосконалювати людей, які отримали освіту, вони є суспільним і загальним благом, вони повинні
застосовуватися до людей будь-якого віку, якщо цей вік ще здатний до його сприйняття. Не існує
такого віку, коли людина не здатна до корисних вправ, коли людині не можуть бути прищеплені
щасливі звички," – стверджує Талейран [2].
Ще одним яскравим представником першого періоду революції був Мірабо. У центрі його
гуманістичного світогляду стоїть сильна й вільна людська особистість: "Вільні народи живуть і йдуть
уперед". Досить цікаві міркування Мірабо щодо свободи. Уміти користуватися свободою, на його
думку, аж ніяк не так просто, як це здається на перший погляд. Теорія свободи вимагає міркувань, її
практичне застосування потребує попередньої підготовки, вважає вчений. Збереження свободи
вимагає непорушних законів, певних правил, більш суворих, чим навіть капризи деспота. Ця наука
найтісніше пов’язана з найбільшими творіннями розуму й з розвитком моралі. І також, як і всі
політичні діячі Великої французької буржуазної революції, Мірабо вважає, що саме від розумної
народної освіти можна чекати того повного відродження, що в змозі заснувати щастя народу на його
моральності, а моральність народу – на освіті [3: 149]. Як бачимо, Мірабо переконаний у тому, що
тільки гарна система народної освіти може покращити долю людства.
На відміну від Талейрана, Мірабо вважає, що "права" людської особистості, "свобода"
особистості, на які він постійно посилається і які становлять центральне місце його проекту,
вимагають, щоб школа була поза політикою. Він виступає проти того, щоб школа була засобом
створення світогляду, засобом збереження "завоювань революції". Мірабо виступає з протестом
проти виховання, що створює певну ідеологію. Він настійно наполягає на "суб’єктності" людини.
"Що стосується вас, добродії, – говорить він, звертаючись до законодавців, – вам не треба
поширювати упереджених думок; вашою єдиною метою є створення людини, яка володіє всіма
своїми здібностями, користується всіма своїми правами; ваше завдання полягає у створенні
суспільства з сукупності індивідуумів, які вільно розвиваються, у створенні загальної свободи, що
складається з окремих, постійних або змінних, залежно від обставин, думок", – з такими словами
звертається Мірабо до законодавців [3: 151]. Він переконаний, що люди повинні бути тим, чим вони
бажають бути; вони повинні хотіти того, що їм подобається, і виконувати те, про що вони
домовилися. За Мірабо, зовсім не слід прагнути спорудити вічний будинок; варто лише дати
можливість людям розуміти один одного, щоб уміти вільно поєднувати свої інтереси. "Зовсім не слід
прищеплювати людям певних звичок, потрібно дати їм можливість сприймати всі ті, які диктуються
їм суспільною думкою і їхніми незіпсованими смаками. І, звичайно, ці звички зроблять щасливими
окремих людей, забезпечуючи в той же час національне благополуччя" [3: 151].
Мірабо також відзначає важливість добре організованого соціуму в справі формування істинно
гуманних людей. Поза гарним суспільним ладом, вважає він, можна почати, але не можна закінчити
виховання людей; у цьому випадку необхідно, щоб ці люди виховувалися самі та протистояли
помилковим впливам, що постійно відновлюються. У правильно організованому суспільстві, навпаки,
все закликає людей розвивати свої природні здібності, виховання буде там на належній висоті й без
втручання; воно буде тим краще, чим більше свободи буде надаватися мистецтву вчителів і змаганню
учнів, стверджує Мірабо. Така точка зору співпадає з головним педагогічним принципом Руссо, який
полягав у тому, щоб стимулювати пізнавальну діяльність людини, яка повинна самостійно
спостерігати за навколишнім світом, досліджувати його й задовольняти свою спрагу до пізнання.
Саме Руссо в XVIII столітті вперше поставив питання про внутрішню мотивацію педагогічного
процесу. Як і Руссо, Мірабо в якості мотиву розглядає не страх, не примушення й навіть не обов’язок,
а природне прагнення людини до самовдосконалення. Але якщо завдяки Руссо педагогіка вперше
придбала в якості суб’єкта освіти й виховання учня, то Мірабо чітко вказує на "суб’єктність"
педагога. У результаті він розглядає відношення між вчителем і учнем як суб’єкт-суб’єктні.
Але Законодавчі збори були набагато радикальнішими за Установчі, і комітет народної освіти не
задовольнився проектами Талейрана й Мірабо. Тому представлені доповіді не мали практичного
значення, але мають велику цінність, як вираження педагогічних ідеалів Конституанти. Якщо
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Національні Установчі збори були палатою великої буржуазії, то Законодавчі збори були органом
"ділової буржуазії". У результаті діяльності Комітету народної освіти виник знаменитий план
загальної організації народної освіти, складений Кондорсе. Усі наступні доповіді в епоху Конвенту
так чи інакше виходять з цієї доповіді, найбільш повної й систематичної з усіх доповідей з питань
освіти [4].
Вірою в досконалість людини проникнута й доповідь Кондорсе, де він стверджує, що "людині від
природи властиві досконалість, межі якої неосяжні, якщо вони взагалі існують, тому що знайомство з
новими істинами являє для неї єдиний засіб розвинути цю щасливу здатність, джерело її щастя та її
слави" [4: 201]. Інші його трактати з питань народної освіти також відбивають характерну рису всієї
педагогічної системи Кондорсе – віру в здатність людини до нескінченної досконалості.
Отже, на думку вченого, людство здатне до нескінченної досконалості, і в цьому неухильному
прагненні й полягає мета людського життя. Тому Кондорсе бачить мету освіти в тому, щоб
"культивувати в кожному поколінні здатності фізичні, моральні й інтелектуальні й таким чином брати
участь у загальному й поступовому вдосконаленні всього людського роду" [4: 179].
Кондорсе наполегливо підкреслює думку про необхідність незалежності освіти, що, на його
думку, є частиною прав людства. Тільки у випадку абсолютної незалежності думки в усьому тому, що
перевершує межі елементарної освіти, вважає він, ми побачимо, як добровільне підпорядкування
закону й проповідь способів виправити їх недоліки будуть існувати одночасно. Причому, свобода
думок не буде шкодити суспільному ладові, а повага до закону не закує в ланцюги розум, не зупинить
прогресу освіти й не освітить оман [4: 201]. Кондорсе доводить на прикладах небезпеку підкорення
освіти владі. Видатний французький мислитель закликав до того, щоб побоюватися всього того, що
може перешкоджати вільному розвитку людського розуму (ідеологія, релігія, політизованість). "Якщо
яка-небудь влада зупинить його прогрес, ніщо не може убезпечити нас від повернення до
найгрубіших оман. Розвиток не може зупинитися, не відступивши назад. І з того моменту, як увазі
людини пропонуються об’єкти, які вона не має права досліджувати, ставиться перша межа її свободі,
і необхідно побоюватися, що розум не буде більше підлеглий їй одній" [4: 202].
У поглядах Кондорсе також чітко простежуються тенденції індивідуалізму, характерні для
філософії Просвітництва XVIII століття. Саме в освіті він бачить засіб до індивідуального блага й
щастя людства в цілому [4: 203]. Він вважає, що вдосконалювання індивідуума призводить в
остаточному підсумку до вдосконалення роду. При цьому виховання здійснюється на тлі посиленої
уваги до індивідуума та його прав. Кондорсе постійно вказує на те, що необхідно зважати на права
особистості на свободу, незалежність, освіту тощо.
Філософ іде далі своїх попередників і пропонує власну програму навчання, яка повністю
відповідає філософії раціоналізму XVIII століття. Кондорсе постійно вказує на те, що він шукає
"засобів утворити розум", додати "силу й активність" інтелектуальним здібностям. Уся освітня
програма, яку пропонує Кондорсе, включає предмети, що повідомляють реальні знання, практично
необхідні. Він критикує колишню постановку викладання, що, на його думку, мала недоліки, як з
погляду форми, так і з погляду вибору й розподілу предметів.
"Упродовж шести років послідовне вивчення латини становило основу освіти. … але з якого
погляду повинне надаватися значення вивченню цієї мови в загальному плані виховання? …
можливо, до латини варто ставитися з повагою, як до мови, спільної для всіх учених. Ми настільки
віддалилися від давнього світу, ми настільки випередили його в нашім русі до істини, що потрібно
мати добре озброєний розум, щоб ця дорогоцінна спадщина могла його збагатити, не спотворюючи"
[4: 178].
Особливо великого значення Кондорсе надає вивченню природничих наук і математики. Філософ
вважає, що саме ці науки є найкращим засобом розвитку інтелекту. Він оцінює значення цих наук із
погляду промисловості, що розвивається. "Багато причин змусили нас віддати перевагу вивченню
математичних і фізичних наук. Насамперед для людей ... навіть найелементарніше вивчення цих наук
є найбільш надійний засіб розвинути інтелектуальні здібності, навчитися правильного мислення й
правильного аналізу думок. … Елементарне вивчення літератури, граматики, історії, політики,
філософії не дає цих переваг: вони користуються розумом, але не формують його. Це відбувається
тому, що в природничих науках думки більш прості, більш досконало виражені, більш суворо
окреслені, і слова в них виражають відповідні ідеї більш точно" [4: 177].
Кондорсе з особливою силою й переконливістю доводить необхідність розвитку позашкільної
освіти. "Ми зрозуміли, нарешті, – говорить він, – що освіта не повинна залишати людину в момент
закінчення школи, що вона повинна охопити кожний вік. Немає такого віку, у якому не було б
корисно й можливо вчитися, і ця наступна освіта особливо необхідна в тих випадках, коли освіті в
дитячому віці були поставлені певні, вузькі межі" [4: 170]. "Продовжуючи виховання протягом усього
життя, – зазначає Кондорсе, – ми перешкодимо занадто швидкому зникненню з пам’яті знань,
набутих у школі. Ми підтримаємо корисну активність розуму, ми познайомимо народ з новими
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законами, новими ідеями в галузі сільського господарства й методами економії, знання яких
настільки важливо для нього. Нарешті, можна буде навчити народ способів самоосвіти" [4: 172].
Ми вже згадували про те, що Кондорсе вважає, що для вдосконалення людського роду потрібно
розвивати в кожній окремій людині не тільки інтелектуальні, але й моральні та фізичні здібності.
Сутність фізичного виховання він бачить у турботі про те, щоб гімнастичні вправи розвивали
однаково всі сили, щоб фізичні вправи руйнували дію звичок, що вироблюються різними галузями
праці [4: 172]. А відносно моралі, він думає, як і Талейран, що вона займе те місце найважливішого
чинника в справі морального виховання, яке раніше займала релігія. До того ж він вважає, що
важливо обґрунтувати мораль лише на принципах розуму. Ця основа збереже людині її незалежність і
чесність, і більше не буде спостерігатися це сумне видовище, коли люди, які уявляють, що вони
виконують свій обов’язок, зневажають найбільш священні права або ж упевнені в тому, що вони
коряться Богові, зраджують свою батьківщину [4: 183].
Кондорсе у своїй доповіді піднімає проблему вдосконалення підготовки вчителів. А вирішувати
цю проблему він збирається за допомогою книг, написаних для вчителів, у яких учителі можуть
познайомитися з методами легкого викладу принципів, умінням пристосовуватися до розвитку дітей і
полегшувати їхню роботу. Таким чином він прагне полегшити викладання й стверджує, що
"суб’єктність" вчителя перестає бути абсолютною й безмежною, вона також є детермінованою
природною організацією учня. Ця обставина, яка знайшла своє відображення в принципі
природовідповідності освіти й виховання, обмежувала свавілля педагога, який раніше завжди міг
бути виправданий. Як бачимо, політичні діячі французької революції кінця XVIII століття
підтвердили важливе відкриття в осмисленні людини в контексті гуманізації освіти.
Проект носив теоретичний характер і вплинув на роботу Національного Конвенту у сфері
народної освіти.
20 вересня 1792 року відкрився Конвент, де зійшлися три ясно розмежовані партії: "Гора",
"Жиронда", "Рівнина". Уже з першого засідання Конвенту дебати з народної освіти прийняли яскраво
виражене політичне забарвлення. Проекти з народної освіти розглядалися з тієї точки зору, що освіта
й просвіта потрібні для того, щоб зміцнити революцію, створити республіканську ідеологію [5: 59].
Проект Кондорсе, що проповідує незалежність школи від політики, усе менше й менше
задовольняє Конвент. Практично всі представники Конвенту також бачать задоволення життєвих
потреб людини саме в освіті. "Законодавці, освіта зробили революцію, нехай вона й послужить
захистом свободи", – закликає Лавуазьє на одному із засідань Конвенту [6: 281]. Усі одностайно
вказують на необхідність формування в людей звички до праці й називають її благом, що є для всіх
людей безцінною перевагою. "Вселіть вашим учням цю любов, цю потребу, цю звичку до роботи, тоді
їхнє існування забезпечене; вони залежать тільки від самих себе" [7].
Лепелетьє, представник монтаньярів, у своїй доповіді про народну освіту говорить: "Я вимагаю
виховання мужності в починанні важкої роботи, енергії в її виконанні, твердості в її проведенні,
завзятості в доведенні її до кінця, що характеризують працьовиту людину" [7: 255]. "Створіть таких
людей, і республіка, що складається з цих твердих елементів, подвоїть свою продуктивність у
промисловості й землеробстві; створіть таких людей, і ви побачите зникнення злочинів; створіть
таких людей, і огидний вигляд убогості не затьмарить вашого погляду" [7].
Педагогіка гуманізму XVIII століття характеризується критикою всієї середньовічної системи
схоластичного навчання. Так, наприклад, Лепелетьє заявляє: "Узявши до уваги, якою мірою
людський рід ослаблений пороками нашої старої суспільної системи, я переконався в необхідності
зробити повне відродження, створити, якщо можна так висловитися, новий народ" [7: 247]. Створити
людину, поширювати людські знання – такі дві проблеми, які нам треба вирішити, вважає він. Перша
являє собою виховання, друга – освіту.
У зв’язку з цим, він пропонує видати закон, що полягав би у встановленні виховання, дійсно
національного, республіканського, однаково доступного для всіх, здатного відтворити людський рід і
у фізичному, і в моральному відношенні [7: 249]. Виховання, що враховувало б природу людини та її
вікові особливості.
Отже, згідно з планом Лепелетьє, процес, спрямований на розвиток особистості, полягає в тому,
щоб дати всім у дитинстві фізичні й моральні навички, настанови й пізнання, здатні впливати на все
наступне життя, звички, які важливо придбати кожній людині. Ці звички є загальнокорисними, до
якої б професії не призначала себе людина, і повинні сприяти процвітанню суспільства в тому
випадку, якщо суспільство буде однаково піклуватися про всіх членів, що його складають [7: 258]. А
щабель, на якому людина зупиниться у своєму розвитку, буде зазначено їй самою природою, як межа,
яку не можуть перейти її зусилля, зазначає Ромм. Усяка інша перешкода була б зазіханням на право
кожного громадянина придбати всю ту досконалість, на яку він здатний [7].
Життєво необхідним для існування й процвітання людей, на думку політичних діячів Конвенту
(Арбогаст, Гассенфратц, Лавуазьє, Лепелетьє), є необхідність наділити людей саме життєвими,
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реальними, практичними знаннями. Тобто спостерігається прагнення до природничо-наукової освіти,
потрібної для процвітання торгівлі, промисловості й сільського господарства наприкінці XVIII
століття: "Французька республіка, слава якої полягає в торгівлі й землеробстві, потребує створення
людей усіх професій" [7: 251].
Однак, на відміну від своїх співвітчизників, які віддавали перевагу точним наукам, Ромм вважав,
що народна освіта, узята в цілому, повинна бути універсальною; жодна наука не повинна бути
відкинута або знаходитися в зневазі; усі вони корисні й можуть зробитися ще більш корисними [8:
208]. У своїй доповіді Лаканаль-Сійєс, який дотримувався точки зору, що відрізнялася від найбільш
авторитетної на той час думки Кондорсе, у своїх міркуваннях іде далі своїх співвітчизників. Він
говорить: "Треба збільшити сферу дії освіти й включити в неї, крім літератури, як фізичне й моральне
виховання, так і розвиток чисто інтелектуальний, як промислову й фізичну працю, так і витончені
мистецтва. Адже справжня освіта охоплює всю людину й навіть, прагнучи до вдосконалення
індивідуума, вона намагається вдосконалювати й людський рід" [8: 221].
Ще однією характерною рисою філолофсько-педагогічної думки Конвенту, що актуалізує
проблему справжньої гуманізації освіти, її звернення до людини, її потреб є прагнення до
раціоналізму. Перевага віддається розвитку розуму, а не придбанню знань. "Освіта покаже, що
постійне тренування розуму має своїм наслідком його нескінченне вдосконалення, збільшує способи
досягнення щастя людиною" [8: 208]. У свою чергу раціоналізм вплинув на питання виховання й
освіти, спрямував увагу на методи розвитку людського інтелекту. Цей раціоналізм змусив вірити в те,
що немає меж пізнавальній здатності людини, що треба лише дати їй розвиток, що необхідна широка
освітня програма. Якщо знання здобуваються, то це повинні бути знання реальні. Дисципліна розуму
повинна досягатися не на мертвому відверненому матеріалі, а в життєвій освіті [7]. "Тому не в школах
варто замкнути дітей, а ввести їх у різні майстерні, на поля. Усяка інша ідея – химерична й, під
оманним видом досконалості, зв’язала б нам руки, знищила б промисловість, зруйнувала б суспільний
лад й внесла б у нього розкладання" [8: 251].
Як і представники гуманізму епохи Відродження та філософи-просвітителі, політичні діячі
Конвенту вказують на важливість фізичних вправ для гармонійного розвитку людини. Вони
називають фізичне виховання єдиним засобом створити звички, надійним способом дати тілу людини
весь розвиток і всі здібності, що їй властиві. Мету фізичного виховання вони бачать у тому, щоб
збільшити сили дітей, сприяти їх зростанню, розвивати в них силу, спритність, самодіяльність,
загартовувати їх відносно втоми, зміни погоди, тимчасового позбавлення необхідних у житті речей.
"От мета, до якої ми повинні прагнути; такі щасливі звички, які ми повинні прищепити їм; такі
фізичні переваги, що є для всіх взагалі дорогоцінним благом" [8: 253].
Отже, політичні діячі Великої французької буржуазної революції 1789 року продовжили традиції
філософсько-педагогічної антропології епохи Просвітництва, згідно з якою, провідним фактором
формування активної й вільної особистості визнавалася освіта, яка виступала як цілеспрямований,
спеціально організований й свідомо здійснюваний педагогічний процес. Вони також намагалися
вияснити, яке місце в цьому процесі займає людина.
Уявлення про людину як про об’єкт педагогічного процесі формувалося в руслі гуманізму.
Людина являється об’єктом у зв’язку з тим, що її призначення й місце в педагогічному процесі
обумовлено природою, частиною якої вона являється. Суб’єктом – тому що її природна організація
унікальна, має тенденцію до саморозвитку й забезпечує активність у пізнавальній діяльності. Учитель
уже не є єдиним суб’єктом навчального процесу, а його "об’єктність" обумовлена необхідністю
враховувати особливості природної організації учня. Природні задатки людей суттєво відрізняються й
мають тенденцію до саморозвитку, що свідчить про їх "суб’єктність" у педагогічному процесі. На
відміну від французьких філософів XVIII століття, які у своїх поглядах недооцінювали творчий
характер і суверенність людського розуму, ідеологи революції провідну роль у формуванні
"суб’єктності" людини відводили розвитку її розумових здібностей.
Звичайно, у межах однієї статті важко простежити, як історично змінювалися філософськопедагогічні погляди французьких учених на проблему людини в педагогічному процесі. Тому
перспективи подальшої розробки вбачаємо у вивченні ідей гуманізму в філософсько-педагогічних
концепціях французького утопічного соціалізму.
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Матеріал надійшов доредакції 09.10.2007 р.
Харченко Т.Г. Человек в философско-педагогических концепциях
Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг.
В статье сделана попытка изучить, какими были философско-педагогические представления о
человеке и его месте в педагогическом процессе во время Великой французской буржуазной
революции 1789-1794гг. Доказано, что человек одновременно является объектом и субъектом. Его
"объектность" обусловлена природным происхождением, а "субъектность" – уникальной природной
организацией.
Harchenko T.H. The Man in Philosophical and Pedagogical Conceptions of Great French Bourgeois
Revolution of 1789-1794.
The article is an attempt to investigate the philosophical and pedagogical ideas about the man and his place
in pedagogical process during Great French Bourgeois Revolution of 1789-1794. It has been proved that the
man is the object and the subject at the same time. His "objectivity" is conditioned by the natural origin, and
his "subjectivity" by the unique natural organization.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто особливості морального виховання учнів позашкільних навчальних закладів
туристсько-краєзнавчого профілю. Встановлено, що моральні засади колективної праці,
орієнтованої на задоволення вітальних потреб особистості в умовах туристської подорожі,
становлять фундаментальний пласт морального виховання в процесі туристсько-краєзнавчої
діяльності.
Основні завдання морального виховання учнів у позаурочний час визначені Статтею 8 "Основні
завдання позашкільної освіти" Закону України "Про позашкільну освіту" – формування морального
ставлення вихованців до людей, незважаючи на їх національну, релігійну та державну приналежність;
до старших; до Батьківщини; до родини та до себе.
У національній програмі Розвитку виховання в системі освіти України на 2003-2012 роки
зазначено, що головна відмінність сьогоднішньої системи виховання – формування ціннісного
ставлення до навколишнього світу як альтернативи вчорашнім правилам поведінки з їх обов’язковим
"правильно" і "мусиш" [1: 14]. Це свідчить про відмову від імперативної вимоги морального
характеру на користь прав та свобод особистості, а також є методологічним вирішенням виховних
проблем, і є альтернативою соціальній нормі, яка не допускає відхилень від загальноприйнятого.
Виступаючи в якості теорії та практики людської поведінки мораль передбачає розвиток
морального ставлення не тільки до безпосереднього оточення, але й до складних інтегративних
утворень, таких як Батьківщина, Рідний край, Земля, що в свою чергу, потребує формування
морального ставлення до кожної з їх складових. Так, природа, народ, культура, мова, економіка тощо
є органічними складовими Батьківщини. Враховуючи полінаціональний склад населення України
моральне ставлення до Батьківщини передбачає і відповідне ставлення до представників інших
народів.
Питання морального виховання у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого
профілю слід розглядати в декількох площинах, а саме: з врахуванням вікових особливостей учнів,
логіки освоєння простору людиною та специфіки туристсько-краєзнавчої діяльності.
Ми виходимо з того, що особистість у процесі свого розвитку опиняється під дією сил, які
визначають її просування до соціально-індивідуальної мети та задоволення різних за рівнями
особистісних потреб, які об’єктивуються в мотивах; активність діяльності, що формує відносини
особистості до оточуючого світу, а також спрямовують на її розвиток та формування [2: 13]. З огляду
на це, формування моральних відношень до складових простору, необхідних для корекції поведінки
особистості шляхом визначення її пріоритетів, та формування відповідного мотиваційного
забарвлення її діяльності набуває важливого значення.
Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблем формування суспільної та
особистісної моралі свідчить про те, що моральна норма, на наш погляд, наближується до
імперативної вимоги в діях, спрямованих на задоволення вітальних потреб людини, а в зоні
когнітивних та естетичних потреб стає досить поблажливою й у деяких випадках має вигляд
побажання. Яскравим прикладом цього є моральне відношення до наслідування моді як способу
прояву внутрішнього стану особистості з боку спільноти.
Виходячи з того, що норма закону повинна виходити з моральної норми, а сам закон повинен бути
адекватним до суспільної моралі, ми провели ранжування правопорушень, покарання за які
передбачені Карним кодексом України, що створюють загрозу фізичному існуванню людей. На
підставі означеного було визначено об’єктивно-суб’єктивні закономірні зв’язки між злочинним
(аморальним) вчинком та покаранням за нього. В основу аналізу покладено передбачені
кримінальним кодексом України максимальні строки ув’язнення за правопорушення, вчинені проти
людини. Враховуючи, що за вбивство з обтяжливими обставинами передбачається довічне
ув’язнення, тобто строк, який прагне до нескінченності, ми умовно окреслили його 50 роками.
Загальну картину означеного ми представили у вигляді таблиці 1.
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Таблиця 1.
Рейтинг правопорушень проти ЛЮДИНИ
Рейтинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Передбачений термін
ув’язнення
50
15
8
5
3
2
1

Правопорушення
Вбивство
Бандитизм
Згвалтування, тілесне ушкодження
Доведення до самогубства
Мордування
Залишення в небезпеці
Погроза вчинити вбивство, хуліганство

Проведений аналіз надав можливість графічно прослідкувати тенденцію, інтенсивності моральної
вимоги до особистості у відповідності з актуальністю потреби на яку вона посягає (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність тяжкості покарання від рангу правопорушення
Наведений вище аналіз дав нам можливість зробити припущення про те, що моральна вимога
особистості функціонально залежить від спрямованості особистості на втручання у сферу потреб
людей, які її оточують: М = Rп-2. Де М – моральна вимога; Rп – рейтинг потреб особистості, які
набувають актуальності у туристсько-краєзнавчій діяльності.
Зважаючи на погляди А. Маслоу про ранжування потреб та мотивів особистості, ми провели
аналіз життєдіяльності особистості в процесі подорожей та прийшли до висновку, що в туристськокраєзнавчій діяльності рейтинг потреб особистості набуває такого вигляду (табл. 2):
Таблиця 2.
Рейтинг потреб особистості які задовольняються у туристсько-краєзнавчий діяльності
Ранг
у відповідності з
актуальністю
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потреби
Фізіологічні (у їжі, чистому сухому одязі, нічному відпочинку,
гігієнічних процедурах)
У безпеці (при подоланні природних перешкод, уникненні негативного
впливу метеорологічної ситуації, безконфліктній комунікації з місцевим
населенням)
Прихильності, приналежності до групи (у спілкуванні, емоційнотеплому відношенні оточуючих)
У досягненнях (відчутті своєї соціальної значущості, зміні соціального
статусу)
Когнітивні (в інформації про район подорожі, відкритті нових
властивостей природного та соціального оточення, систематизації
отриманої інформації, необхідності поділитися своїми відкриттями з
іншими людьми)
Естетичні (в естетичних почуттях від контактів з оточенням, естетичній
зміні побуту, створення витворів культури власноруч)
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Керуючись попередньо зробленими висновками (табл. 1; рис. 1; табл. 2; формула М = Rп-2) ми
графічно відобразили залежність моральної вимоги від рангу потреби особистості, проти якої
можливе спрямування дій інших членів спільноти. Причому, при значенні М = 1 моральна вимога
прагне наблизитися до імперативної вимоги (рис. 2).
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Рис. 2. Залежність моральної вимоги від рейтингу потреб особистості
Звідси виходить, що в діапазоні вітальних потреб (1-3) моральна вимога з наближенням до зони
фізіологічних потреб набуває більш жорсткого вигляду і прагне набути статусу морального
імперативу. А це значить, що моральні відношення які базуються на вітальних потребах особистості,
мають первинний характер. На їх основі формуються відношення до себе, до старших, до осіб
протилежної статі, до малої групи, членом якої є особистість, і в основу яких покладено діяльність,
орієнтовану на задоволення особистісної чи групової потреб і розподіл ресурсів та продуктів праці
між членами спільноти, до якої належить особистість.
Отож, можна зробити висновок про те, що виконання моральної норми, пов’язаної з задоволенням
вітальних потреб, є більш актуальним завданням. Саме в цій зоні регулюють моральні відносини між
людьми моральні заповіді християнства: не вбий, не вкради, не прелюбодій. Ми можемо пояснити це
тим, що діяльність, спрямована на задоволення потреб, які є похідною від перебування особистості в
соціальному середовищі (потреб у досягненні, когнітивних, естетичних) меншою мірою торкається
життєвого простору (інтересів) інших членів спільноти.
У зв’язку з цим цікавою є реакція на дії, спрямовані на привласнення чужого інтелектуального
продукту. Громадською думкою списування у шкільних колективах не засуджується, а навпаки –
засуджується позиція того, хто не дає списувати. Тобто, доки інтелектуальна власність не набуває
матеріального вигляду, моральна вимога щодо її привласнення дуже поблажлива. При набутті
інтелектуальною власністю матеріальних ознак змінюється і моральна вимога щодо цих дій.
Означене дає нам можливість зробити висновок про необхідність використання у моральному
вихованні як базової компоненти діяльність вихованців щодо задоволення вітальних потреб
особистості, яка може бути ефективно реалізована в туристських подорожах активними засобами
пересування. Саме цей напрям морального формування особистості має пронизувати навчальновиховний процес позашкільного навчального закладу туристсько-краєзнавчого профілю і, відповідно,
– вирішальною умовою ефективності морального формування особистості буде організація
освітнього просторово-часового континууму, адекватного завданням виховання та здатного узгодити
час: об’єктивний, суб’єктивний, вихователя та колективу, а також особистісну та групову мотивацію
діяльності. Ми вбачаємо, що освітньо просторово-часовий континуум – це об’єктивна реальність
буття, що характеризується певною сукупністю предметів, які є необхідною складовою простору,
протяжністю і характеристикою процесів у часі та включає в себе як необхідну й достатню умову
суб’єкти навчально-виховного процесу: вихователів і вихованців як активних особистостей та
вихователів і вихованців як окремі колективи, а також матеріальні предмети, що змінюються
суб’єктами виховання протягом своєї життєдіяльності, нематеріальні риси процесів життєдіяльності,
суб’єкти природного та соціокультурного середовищ, властивості яких перетворюються у
персоніфікований досвід вихованців.
На нашу думку, це можливо за умови формування групового мотиву, який буде адекватним
особистісному мотиву кожного з суб’єктів педагогічного процесу. Запропонована О. Остапцем
модель туристсько-краєзнавчого циклу відповідає вимогам елементарної складової освітнього
просторово-часового континууму. "Три частини туристської діяльності, – зазначає вчений, –
підготовка, проведення та підведення її підсумків – у нерозривній єдності створюють структурний
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блок. Реалізовані у відповідній послідовності частини блоку створюють туристсько-краєзнавчий
цикл" [3: 73]. Протягом туристсько-краєзнавчого циклу туристи працюють у системах
адміністративно-господарчого та краєзнавчого інструментування туристської групи, тим самим
узгоджуючи час всіх суб’єктів процесу розгалуженою спільною діяльністю. Слід зазначити, що в
практиці туристсько-краєзнавчої діяльності нарівні з туристською групою закріпилися такі організації
дитячих колективів, як: гурток, пошуковий загін, експедиційний загін. Вони всі є первинними
колективами, створеними на основі туристсько-краєзнавчої діяльності, а спільним, обов’язковим
елементом для всіх них є туристична подорож.
Діяльність щодо організації та проведення туристичної подорожі (на умовах повного або
часткового самоврядування) має яскраво виражений колективістський характер й орієнтована на
створення умов життєдіяльності особистості та туристської групи під час подорожі. При цьому
інтенсивність часу взаємодії особистості, колективу і вихователів зі складовими простору будуть
однаковими в силу єдності процесу, до якого всі вони залучені.
У випадках проведення подорожі на умовах повного самообслуговування всі вище означені
потреби є актуальними для кожного з суб’єктів виховного процесу, включаючи й вихователів. По мірі
зміни конфігурації подорожі частина з цих потреб буде задовольнятися за рахунок праці інших людей
як споживання придбаних туристичних послуг. Так, у процесі проведення турів із розміщенням у
готелях, стають неактуальними практично всі вітальні потреби, крім деяких аспектів потреб у безпеці
та потреб у любові, прихильності та належності до групи. Виключення природних перешкод із
формату подорожі створює ситуацію зміни відносин особистості з природним та соціокультурним
середовищами і, відповідно, змінює всю систему моральних відношень особистості.
Визначене вище дає нам підстави стверджувати, що моральні засади колективної праці,
орієнтованої на задоволення вітальних потреб особистості в умовах туристської подорожі, становлять
фундаментальний пласт морального виховання в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. Праця
колективістського характеру щодо задоволення життєдіяльності кожного з туристів та туристської
групи в цілому протягом подорожі, організована на засадах адміністративно-господарчого
інструментування туристської групи, становить моральну основу формування особистості вихованця
позашкільного навчального закладу туристсько-краєзнавчого профілю.
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Шипко А.Л. Особенности морального воспитания личности в
туристско-краеведческой деятельности.
В статье рассмотрены особенности морального воспитания учеников внешкольных учебных
заведений туристско-краеведческого профиля. Установлено, что моральные принципы
коллективного труда, ориентированного на удовлетворение жизненных потребностей личности в
условиях туристского путешествия, составляют фундаментальный пласт морального воспитания в
процессе туристско-краеведческой деятельности.
Shypko A.L. The Peculiarities of Personality’s Moral Education in Tourist and Local Lore Activity.
The article deals with the peculiarities of tourist and local lore profile extra-scholastic educational
establishments pupils’ moral education. It is ascertained that moral principles of collective labour, oriented
on the satisfaction of vital needs of a personality in the conditions of a tourist trip, make the fundamental
layer of moral education in the process of tourist and local lore activity.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВИХ ПРІОРИТЕТІВ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії
суб’єктів освітнього процесу як умови гармонійного функціонування полікультурного соціуму.
Визначається, що внутрішнім продуктом цієї підготовки є етнічна толерантність як цілісна
багатокомпонентна освіта.
У сучасному поліетнічному та полікультурному українському суспільстві актуалізується проблема
розвитку нового типу соціальних відносин, що будуються на принципах діалогу й толерантності та
проявляються в міжнаціональному спілкуванні. Розв’язання цього завдання потребує активного
залучення потенціалу освітньої системи. Система освіти є унікальною можливістю спланованого
впливу на процес формування життєвих орієнтирів молоді та відповідно на майбутнє тих народів, до
яких ця молодь належить.
Значення ролі освіти в гуманізації громадського життя визначається такими характеристиками:
1) освіта залишилася провідним елементом суспільної гуманістичної практики; 2) освіта несе в собі
потенціал розвитку – результат не стільки зовнішнього впливу, скільки внутрішнього розвитку;
3) будучи включеною в різні системи і відносини, освіта є полікультурним простором, "місцем
зустрічі" різних етносів.
Особлива роль у системі освіти належить учителю як носію культурних надбань та традицій. Саме
тому великого значення набуває підготовка майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії.
Щоб уникнути етнічної напруженості у полікультурному середовищі, варто навчати студентів
культурі міжнаціонального спілкування й виховувати толерантність, відкритість до сприйняття чужих
культур і повагу до інших світоглядних моделей.
Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати особливості підготовки майбутніх учителів до
толерантної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікультурного соціуму.
Останнім часом все частіше використовується поняття толерантність – у політиці, культурі, освіті,
навіть у побуті. Проблема соціальної толерантності (від лат. tolerantia – терпіння) може розглядатися
в різних аспектах: расовому, національному, релігійному, ідеологічному, політичному, правовому,
морально-етичному, в аспекті толерантності між статями і між поколіннями, які змінюються і под.
Серед дослідників немає однозначного визначення поняття "толерантності". В.С. Біблер
обґрунтовує толерантність через культурологічний гуманізм [1] А.А. Погодіна визначає толерантність
як активну моральну позицію та психологічну готовність до терпіння в ім’я позитивної взаємодії з
людьми іншої культури, нації, релігії, соціального середовища. Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева
розглядають толерантність як сприйняття інших такими, якими вони є, і готовність взаємодіяти з
ними.
Науковцями (О.А. Грива, Л.М. Карамушка, Ю.О. Костюшко, В.А. Семиченко, І.О. Трухін,
І.М. Цимбалюк) виділяється поняття толерантності і як принципу культури педагогічного
спілкування. Толерантність є основою взаємної довіри і розуміння. Вона допомагає налагоджувати
взаємини педагогів з учнями та їх батьками Т.М. Білоус визначає толерантність через характеристику
взаємин з "Іншим" як комплексну особистісну якість, що підлягає цілеспрямованому вихованню в
навчально-виховному процесі й самовихованні та поєднує в собі: 1) високий рівень знань, умінь і
навичок шанобливого ставлення до "Іншого" в ході міжособистісної взаємодії; 2) володіння
моральними принципами та прийомами спілкування; 3) здатність до цілісного сприйняття "Іншого";
4) емоційно-вольову готовність до комплексного діалогу з "Іншим"; 5) здатність до компромісу тощо
[2: 6].
Гармонійне функціонування полікультурного соціуму можливе за умови підготовки майбутніх
учителів до толерантної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Останнє являє собою комплексне
психолого-педагогічне явище на трьох рівнях (макро, мезо і мікро), що передбачає, з одного боку,
наявність системи його організації та моделі реалізації, а з іншого – виявлення і врахування
конкретних соціокультурних і регіональних умов полікультурності, дотримання яких дозволить
сформувати толерантність особистості. Такий підхід розглядається як соціальна норма, що визначає
стійкість щодо конфліктів у поліетнічному міжкультурному контексті.
Міжкультурна складова покликана допомогти майбутньому педагогу побачити спільне та відмінне
між культурами, осмислити власну культуру очима інших народів, сформувати індивідуальну
картину світу.
© Якса Н.В., 2007
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У світлі концепції освіти для майбутнього вимоги до навчального курсу з будь-якої дисципліни
сфокусувалися на гуманітаризації, індивідуалізації та глобальній картині світу (В. Книп, В.С. Біблер,
Л.В. Занков, В.В. Давидов). Міжкультурна складова є способом удосконалення професійної
підготовки, однієї із стратегічних ліній сучасної системи освіти взагалі й Кримського регіону зокрема,
способом виявлення комплексних взаємозв’язків, взаємозалежностей між різними культурами та
людьми, що їх представляють.
Її використання приводить до організації освітнього процесу в дусі діалогу культур, гуманізації
цілей і змісту навчання з позицій толерантного сприйняття спілкування та діяльності представників
різних національностей. Таким чином, основним призначенням міжкультурної складової є підготовка
майбутніх фахівців до міжкультурного спілкування і формування в них міжкультурної
компетентності.
Процес спілкування в рамках цієї складової базується на власному культурному досвіді студентів,
на вже наявних у них знаннях іншомовної культури і разом з цим на розвитку їхніх моральноособистісних основ. Міжкультурна складова дає можливість студентам порівняти елементи різних
культур із традиціями, звичаями та іншими проявами своєї власної культури, що, у свою чергу,
дозволяє сформувати в них толерантність, якість, яка так необхідна для життя в новому тисячолітті.
Значна частина науковців розглядають проблему полікультурності у площині виховного процесу в
сучасній системі освіти. Так, В.О. Компанієць визначає полікультурне виховання як структурний
компонент навчально-виховного процесу в полікультурному просторі, що спрямоване на створення
атмосфери толерантності на регіональному та загальносуспільному рівні. На думку дослідника,
полікультурне виховання – це процес формування в учнів навичок поведінки щодо представників
інших національних, релігійних та етнічних груп, розширення їх культурних горизонтів шляхом
надання інформації про особливості культури та менталітету представників цих груп. Аналізуючи
поняття полікультурної освіти й виховання, І.Ф. Лощенова підтримує точку зору професорів
Каліфорнійського державного університету К. Гранта та К. Слітера щодо існування п’яти поглядів на
полікультурність: 1) прирівнення студентів, що належать до різних культурних груп до студентів з
альтернативним розвитком на принципах індивідуальності й поваги; 2) міжособистісні стосунки, що
передбачають співробітництво й терплячість; 3) навчання різних (за етнічною належністю) студентів
разом в одній групі; 4) мультикультурна освіта; 5) мультикультурне навчання або соціальна
перебудова (справедливість і рівність для всіх і в усьому) [3: 76]. Міжетнічна толерантність
виявляється у вчинках, але формується у сфері свідомості й тісно пов’язана з національною
(етнічною) ідентичністю (усвідомленням своєї належності до етнічної спільноти).
У контексті гуманістичної теорії А. Маслоу люди мають уроджену ієрархію вищих цінностей та
потреб і відповідне прагнення до їх здійснення. Основним джерелом людської активності він вважав
неперервне прагнення людини до самоактуалізації, самовираження, що неможливе і нездійсненне без
суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Процес самоактуалізації особистості, яка розвивається, зумовлює, з одного боку, формування
особистісно-значущих цінностей, комунікативних установок, моделей поведінки, а з іншого –
набуття, інтеріоризацію загальнолюдських цінностей.
Самостійний розвиток особистості, на думку А. Маслоу, допускає відносну незалежність від
зовнішнього оточення. Таким чином, особистісне становлення дозволяє самовизначитися і належати
до будь-якої культурної або цивілізованої спільноти.
О.А. Грива розглядає соціально-педагогічну модель формування толерантності в дітей та молоді в
полікультурному суспільстві, користуючись результатами досліджень, проведених на базі
Кримського республіканського центру соціальних служб для молоді. Учений відзначає вплив
мікрофакторів у різних культурних середовищах як неоднозначний, зокрема особливо сильний у
кримськотатарській, вірменській і грецькій етнічних групах [4].
У сучасній психології (М. Мідт, Г. Теджфел, А. Грачова, Д. Драгунський, Л. Дробижева,
З. Сикевич, Р. Хайруллін) ідея формування ідентичності розглядається як результат процесу
соціалізації міжетнічних взаємодій, відзначається "криза ідентичності" в суспільстві, зокрема
відсутність національної (етнічної) ідентичності в багатьох українських школярів.
За цих умов важливим є формування людини, яка знає свою культуру і відчуває гордість за
належність до неї, що визначається високим етнокультурним статусом. Незнання своєї культури
викликає почуття неповноцінності, незручності за належність до своєї культури, етносу, відмова
ідентифікуватися з ним. Як правило, це супроводжується глибокою повагою людини до інших
культур, які вона усвідомлює як більш "високі".
Слід враховувати роль педагога. "Саме вчитель є для дитини взірцем втілення культурних надбань
суспільства, носієм загальнолюдських ідеалів" [5: 17]. Формування національної ідентичності та
готовності майбутніх педагогів до полікультурного діалогу – дві взаємозалежні складові сучасної
освітньої програми. Комплексне розв’язання питань міжкультурної комунікації, залучення
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особистості до національної культури допускає їх цілісний розгляд у взаємодії релігійної, наукової,
художньої картин світу.
Освоєння рідної культури більше сприяє підвищенню етнічного статусу, а залучення до культури
інших народів – цілісності громадянської самоідентифікації майбутніх фахівців, що є важливою
умовою формування культури міжнаціонального спілкування.
Цілісний образ світу й образ себе в цьому світі формується в людини на основі духовної матриці
рідної мови й за допомогою засвоєння культурної різноманітності мов мистецтва інших народів.
Відкриваючи двері у світ іншої культури, мистецтво вчить розумінню і прийняттю іншої людини,
сприяє становленню толерантної свідомості, гуманістичної спрямованості особистості.
Ставлення учнів до культурних цінностей інших народів відображає їх ставлення і до культури
свого народу, а зрештою – до самих себе. Д.С. Лихачов вважає, якщо в людині домінує загальна
налаштованість на сприйняття чужих культур, то це неминуче призводить її до глибокого
усвідомлення цінності своєї власної культури.
Окреслена точка зору знаходить пряме відображення в концепції формування полікультурної
особистості, основними рисами якої є: динамічність, мінливість, відкритість, здатність до діалогу з
будь-яким новим породженням реальності, психокультурна адаптивність, дипломатичність,
неупередженість, толерантність до культурних розбіжностей, готовність дізнаватися більше про іншу
культуру та її носіїв.
Конституція України гарантує кожному громадянину свободу совісті (ст. 28, ст. 29). Однак
забезпечити дійсну свободу вибору можуть лише знання. Мабуть, саме відсутність таких знань
породжує нетерплячість до представників інших народів та віросповідань, сіє забобони, стереотипи,
пояснює бурхливий розквіт різноманітних сект і "шкіл" на території нашої країни.
Таким чином, представлений вище матеріал свідчить про доцільність залучення молоді до
загальнолюдських цінностей, необхідності посилення в них національного компоненту, під яким ми
розуміємо формування уявлень про світову культуру як "полілогу" національних культур.
Вивчаючи особливості організації педагогічної підготовки студентів, доцільно розглянути
сутність продуктивності педагогічної діяльності та пов’язаних із нею складових. І.П. Підласий,
розкриваючи "закономірності" процесу навчання, виділяє багато реальних взаємозв’язків дій учителя
й учнів та продуктивності навчальної діяльності (вплив інтересу, мотивації, працездатності,
результату) [6: 219].
При цьому І.П. Підласий характеризує продуктивність зміною (збільшенням) рівня навченості.
Аналіз літератури з цієї проблеми свідчить, що, наприклад, такі автори, як М. Потмесил,
О.Н. Тубельський, М.Н. Халаджан, А.В. Хутірський та інші, розглядають продуктивність на
особистісному рівні. Зокрема, А.В. Хутірський широко використовує поняття "продукти освітньої
діяльності", визначаючи в його змісті три основні показники: внутрішня потреба учня в
самореалізації; створення власного (нового для учня) освітнього продукту з обов’язковим творчим
змістом; наявність ситуації труднощів або проблеми, подолання яких зумовлює розвиток учня.
До цих положень додамо суттєву думку, пов’язану з продуктивним підходом до підготовки
студентів до полікультурної міжособистісної взаємодії. Внутрішнім продуктом досліджуваної
підготовки повинна стати етнічна толерантність, що являє собою цілісну багатокомпонентну освіту,
до структури якої входять взаємодоповнюючі, взаємозалежні та взаємозумовлені складові: позитивна
етнічна ідентичність, позитивні етнічні стереотипи (автостереотипи, гетеростереотипи), а також
суб’єктивні уявлення студентів про соціальну та психологічну дистанцію стосовно представників
своєї й інших етнічних груп. Усі складові етнічної толерантності виконують важливу функцію
адекватного соціального пізнання мінливого світу і створюють сприятливі передумови для регуляції
міжетнічних відносин людей у поліетнічному регіоні.
Розглянуті вище особливості підготовки майбутніх педагогів до полікультурної міжособистісної
взаємодії дають можливість суб’єктам через традиції, цінності, полікультурні зразки, професійну й
загальну культуру, культуру спілкування (культурологічна) одержати унікальні продукти, що носять
суб’єктивно-творчий характер і відображають особистісні досягнення кожного суб’єкта у взаємодії,
відповідно до його інтересів й освітніх цілей, сформувати здатність знаходити раціональні професійні
рішення шляхом поєднання знань і досвіду у взаємодії з людьми інших культур.
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Якса Н.В. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов педагогического
образования: поликультурный аспект.
В статье рассмотрены особенности подготовки будущих учителей к толерантному
взаимодействию субъектов образовательного процесса как условию гармоничного функционирования
поликультурного социума. Выявлено, что внутренним продуктом этой подготовки является
этническая толерантность как целостное многокомпонентное образование.
Yaksa N.V. Tolerance in the System of Value and Special Purpose Priorities of Pedagogical Education:
Multicultural Aspect.
The article examines the peculiarities of future teachers preparation to tolerant co-operation of educational
process subjects as multicultural society harmonious functioning condition. It is defined that the inner
product of this preparation is ethnic tolerance as the complete multicomponent education.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ США
(60-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
У статті визначено та проаналізовано етапи й тенденції розвитку концепцій морального виховання
особистості в сучасній педагогічній науці США у період із 60-х років ХХ до початку ХХІ століття в
контексті соціальних, політичних та економічних трансформацій суспільства.
В умовах докорінних змін суспільного життя України, модернізації системи освіти,
переосмислення цінностей, особливої актуальності набуває проблема морального виховання. На
необхідності активізації наукових пошуків у галузі морального виховання молоді наголошується у
Законах України "Про освіту", "Про охорону дитинства", Указі Президента "Про заходи щодо
розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян",
"Національній доктрині розвитку освіти". У зв’язку з цим важливого значення набуває вивчення
зарубіжного досвіду в галузі морального виховання, зокрема у педагогіці США, у якій представлено
ефективні методики формування морально зрілої особистості.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про значний інтерес науковців до досягнень
американської педагогіки. Проблема морального виховання в педагогіці США стала предметом
дослідження Л. Гончарова, А. Джуринського, Г. Дмитрієва, В. Жуковського, І. Звєревої, В. Кравця,
М. Красовицького, Т. Левченко, З. Малькової, Е. Панасенко, К. Шварцман, Н. Юсуфбекової.
Водночас можна констатувати, що історичний розвиток теоретичних підходів до морального
виховання молоді, обґрунтованих у педагогіці США, вивчений поки що недостатньо. Існує
необхідність, зокрема, у виділенні етапів та з’ясуванні тенденцій розвитку концепцій морального
виховання в сучасній педагогічній науці США.
Мета статті – визначити та проаналізувати етапи розвитку концепцій морального виховання в
педагогіці США в період із 60-х років ХХ до початку ХХІ століття.
Розвиток педагогіки суттєво залежить не тільки від академічних, але й від соціально-ідеологічних
факторів, економічних і політичних процесів, які відбуваються на різних етапах розвитку країни.
Підтвердженням цієї закономірності є розвиток і становлення концепцій морального виховання у
сучасній педагогічній науці США, що відбувалися у три етапи.
1 етап (початок 60-х – кінець 70-х років ХХ століття). У 60-х роках ХХ століття педагогічна
наука США зазнала суттєвих змін у сфері теорії морального виховання. Ідея про моральне виховання
як засіб формування у дітей універсальних рис гуманного характеру почала втрачати прихильників.
Традиційний підхід до морального виховання, який передбачав формування характеру особистості,
утратив популярність. На зміну йому прийшла гуманістично-зорієнтована модель морального
виховання.
Вагомим фактором зміни ролі сім’ї у процесі морального виховання дітей став також швидкий
економічний розвиток країни в 40-60-х роках ХХ століття. Зростання матеріального рівня життя
населення спровокувало трансформацію способу існування, світосприймання і виховання. Головну
увагу батьки почали надавати забезпеченню фінансового благополуччя дітей, а не вихованню їх
моральної свідомості. Поява засобів масової інформації ще більше поглибила існуючі проблеми. ЗМІ
не тільки сприяли швидкому поширенню новин та ідей, згуртовували американців у межах єдиної
нації та полегшували спілкування з людьми інших країн, а й одночасно справляли руйнівний вплив на
сімейні стосунки, шкодили моральному вихованню частим демонструванням негативних, агресивних
моделей поведінки [1: 35-36].
Швидкий економічний розвиток спричинив зміну освітніх пріоритетів у США, посилив увагу до
природничих наук, збільшив потребу у висококваліфікованих спеціалістах. Пріоритетним завданням
шкіл стало забезпечення високого рівня академічної підготовки учнів. У результаті цього значно
менше часу відводилося на формування характеру дітей, їх моральне виховання [2].
В. Жуковський відзначає, що "в американському суспільстві післявоєнного періоду все чіткіше
простежувалося розмежування між мораллю особистою (сімейною) і мораллю суспільною,
громадською, кожна з яких пропонувала свої норми поведінки" [2: 275]. Наслідком цього стало
ухиляння шкільних закладів США від вирішення тих моральних проблем, які розглядалися як
особисті. Питання релігії та моралі почали вважатися особистою справою кожного.
У 60-70-х роках ХХ ст. у США змінюється і соціальна ситуація: поширюються нонконформістські
настрої, традиційні цінності ставляться під сумнів, а іноді взагалі заперечуються молодим
поколінням. Педагоги одними з перших відчули наслідки нового соціального становища і стали на
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шлях релятивізму в питаннях соціалізації та морального виховання молоді. Намагаючись балансувати
між вимогами різних груп людей, які конфліктували між собою, і прагнучи уникнути суперечностей
будь-якою ціною, педагоги почали використовувати програми, які якомога менше зачіпали інтереси
різних людей [2: 275-276].
У відповідь на такі соціальні настрої в 60-х роках ХХ ст. у педагогіці США на основі ідей
психологів-гуманістів виникає концепція осмислення цінностей, прибічники якої вважали, що
особистість здатна самостійно здійснювати моральний вибір, керуючись власними поглядами і
почуттями. Автори концепції (Л. Расс, С. Саймон М. Хармін) закликали не прищеплювати дітям певні
соціальні норми, а допомагати їм осмислювати та вільно обирати власні цінності. Майже одночасно з
концепцією осмислення цінностей Л. Кольбергом була розроблена концепція морального розвитку,
яка пропонувала розвивати в дітей здатність до раціональних моральних суджень, завдяки яким вони
могли б визначати власні ціннісні пріоритети. Обидва підходи обмежували роль школи як агента
моральної соціалізації.
У цей же період у педагогіці США виникає концепція "виховання для виживання", яка зародилася
як реакція на кризовий стан освіти та загальну критичну ситуацію в країні та у світі в цілому. Згідно з
концепцією, людина повинна навчитися "виживанню" на потенційно катастрофічній планеті в умовах
конкуренції, безробіття, соціальних конфліктів, сегрегації, наркоманії, зростання рівня злочинності
тощо. Мета концепції полягала в тому, щоб допомогти людині в цьому шляхом формування "нової"
свідомості, оволодіння базовими вміннями та навичками, безперервного поглиблення власного
освітнього рівня, виконання суспільно-корисних робіт, формування якостей і стереотипів поведінки,
необхідних для виживання [3].
Попри активне поширення нових виховних концепцій американські школи в період 60-70-х років
ХХ ст. не відмовилися повністю від традиційних методів морального виховання. Як зазначає В.
Жуковський, чимало вчителів продовжували ставити моральні завдання на своїх уроках, і навіть
найновіші підручники подавали приклади традиційних цінностей. Деякі школи продовжували й далі
працювали за програмами, спрямованими на розвиток характеру учнів. Навіть школи, які уникали
питань особистої моралі, часто продовжували висвітлювати моральні проблеми сьогодення,
намагаючись водночас обходити суперечливі моральні проблеми [4: 223].
2 етап (кінець 70-х – 80-ті роки ХХ століття). Швидко набувши популярності в 70-х роках
ХХ ст., ліберально-гуманістичні концепції морального виховання згодом почали втрачати своїх
прихильників. Причиною цього стало суттєве погіршення поведінки молоді та неспроможність нових
концепцій вирішити проблеми морального виховання.
До кінця 1970-х років рівень аморальної поведінки серед молоді критично зріс, про що свідчать
результати чисельних опитувань і статистика. Зокрема, за даними Національного опитування
Геллапа, головною проблемою шкіл у 1980 р. 40 % опитаних назвали відсутність дисципліни та
наркоманію серед учнів. У 1986 р. цей показник сягнув 52 %, у 1989 р. – 53 %, у 1991 р. – 57 %.
Наприкінці 70-х – початку 80-х років ХХ ст. порушення дисципліни стали настільки серйозними, що
школи перетворилися в місця, небезпечні як для учнів, так і вчителів; а в педагогічній термінології
навіть з’явився термін "безпечні школи". Використання зброї при з’ясуванні стосунків між учнями,
вербальні та фізичні образи вчителів стали непоодинокими явищами у школах США [5]. За даними
досліджень, проведених за дорученням Національного інституту освіти, щорічно у США близько
59 тисяч вчителів зазнавали нападів з боку вихованців, виявлено численні випадки руйнування
шкільного майна [6: 123-124].
Подібні явища спричинили проведення досліджень для виявлення першопричин високого рівня
злочинності серед учнів. Головними причинами було названо відсутність зацікавленості учнів у
навчанні, що спричинено використанням освітніх програм і методів, які не передбачають врахування
індивідуальних особливостей учнів; низький освітній рівень вчителів; зниження ролі сім’ї в
моральному вихованні. За даними статистики, у США в кожній другій сім’ї має місце жорстоке
ставлення до дітей та випадки фізичного насилля, жертвами якого щорічно стають біля 50 млн. людей
[6: 124]. На думку спеціалістів, стресовий стан, який виникає внаслідок перебування дитини у сім’ї,
де постійно відбуваються конфлікти між батьками, спричинює агресивність, злість, невротичні
розлади дітей. З проблемами в сім’ї пов’язують не лише зростання дитячої злочинності, а й дитячі
самогубства, рівень яких також зріс у 80-х роках ХХ ст. [7].
Зростаюча аморальність суспільства і низький освітній рівень шкіл викликали серйозне
занепокоєння на державному рівні. У 1981 році президент США Р. Рейган створив Національну
комісію з дослідження проблем якості шкільної освіти. Опублікована в 1983 році доповідь "Нація в
небезпеці: необхідність реформ школи" спричинила занепокоєння законодавців, освітян,
громадськість, батьків, учнів тощо. Її автори гостро критикували систему освіти, заявляючи, що
"загальноосвітні основи суспільства розмиваються зростаючою хвилею посередності, яка загрожує
майбутньому країни та народу". У доповіді було визначено недоліки існуючої системи та шляхи
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подолання проблем як у сфері навчання, так і виховання. Діяльність президентської комісії та
підготовлений нею документ спричинили активну діяльність соціальних організацій – асоціацій,
фондів, спілок (зокрема, Фонду науки США, Національної асоціації освіти), якими було
запропоновано шляхи та рекомендації щодо реформування шкільної системи освіти. Провідною ідеєю
цих документів стало проголошення необхідності відмови від практики необмеженого
індивідуального підходу та виведення школи на якісно новий рівень навчання та виховання [5].
Усвідомлення того, що ліберально-гуманістичні підходи до морального виховання не спроможні
вирішити існуючі проблеми, а також наростання кризових процесів у соціально-економічному та
культурному житті суспільства спричинили повернення педагогіки США до консервативних
цінностей. Педагогіка повернулася до "основ", що означало не лише зміну поглядів на виховання, а й
відновлення віри у традиційні цінності та християнську мораль.
Прибічники руху "Назад до основ" ставили за мету розробити комплекс організаційнопедагогічних заходів, спрямованих на подолання кризи шкільної освіти у США. Освітяни виступали
за підвищення ролі вчителя у виховному процесі, встановлення суворої дисципліни у шкільних
закладах за рахунок формування в учнів стійких норм моралі та поведінки. Все більше педагогів
почали висловлювати думку, що до традиційних базових знань, умінь і навичок, слід віднести
розвиток почуттів, способів їх вираження та навичок спілкування з людьми [8: 125].
Під впливом руху "Назад до основ" чимало штатів прийняли закони про встановлення освітніх
стандартів, затверджених на конференції 1976 року, яким повинен відповідати випускник школи.
Знову з’явилися традиційні школи з класно-урочними заняттями, домашніми завданнями, суворим
порядком і дисципліною. Учителі почали активніше використовувати традиційні методи
прищеплення цінностей і розробляти програми, мета яких полягала у формуванні в учнів таких
традиційних моральних цінностей, як повага, турбота, дружба, співпраця тощо. У процесі соціалізації
молоді на перший план виступали "малі справи", які повинні були допомогти молоді інтегруватися в
наявну систему суспільних інститутів та цінностей. Особлива увага зверталася на залучення молоді
до благодійних справ [3: 122].
Американські дослідники все частіше почали висловлювати думку про те, що для досягнення
високого морального рівня вихованців потрібно не лише удосконалювати загальну систему освіти, а й
проводити реорганізацію шкіл. Зокрема, пропонувалося залучати до процесу морального виховання
не тільки вчителів і батьків, а й адміністрацію школи, громадськість, спільні зусилля яких могли б
стати запорукою успішного виховного процесу.
У цей період у педагогіці США почали розвиватися нові підходи до морального виховання,
зокрема діяльнісний та аналітичний, які передбачали активну участь усього шкільного колективу,
батьків та громади у процесі морального виховання. Діяльнісний підхід певною мірою розвивав ідеї
концепції виховання характеру, проте акцент ставився на створенні умов для активного
впровадження дітьми засвоєних моральних норм у реальному житті. Аналітичний підхід наголошував
на винятковій важливості критичного мислення, спільних обговорень, аналізу моральних проблем на
шляху прийняття моральних рішень. Проте вказані підходи не набули широкого поширення у
виховній практиці цього періоду.
3 етап (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). Характерною рисою 1990-х років став перехід
американського суспільства від тривалої індустріальної фази розвитку до науково-технічної, у
результаті чого США стали лідером щодо темпів науково-технічної революції. Кардинальні зміни у
сфері виробництва змінювали повсякденний побут людей, їхнє соціальне та духовне життя. Однак
швидкі темпи науково-технічного прогресу не супроводжувалися відповідним духовним розвитком,
а, навпаки, породжували серйозні негативні соціальні наслідки: розпад традиційних моральних
цінностей, посилення споживацьких орієнтацій, насаджування псевдокультури засобами масової
інформації [4: 300-301]. У зв’язку з цим на початку 90-х рр. ХХ ст. моральне виховання знову стало
одним із провідних завдань освітніх закладів.
У цей час набула популярності концепція виховання характеру. Її прибічник К. Райан заявив, що
припинити навчати дітей у школі загальнолюдських цінностей, керуючись тим, що існують різні
точки зору на те, які цінності корисні у плюралістичному суспільстві, означає просто відмовити
школі у відповідальності, яку вона несе за виховання дітей. З ним погодився У. Беннет, на думку
якого існують загальновизнані моральні цінності, які можна безпосередньо виховувати у дітей
[9: 522].
Держава підтримала ідею про необхідність включення морального виховання у шкільний процес.
Так, у 1990 році було представлено програму розвитку шкільної освіти "Америка-2000", в якій одним
із шести стратегічних напрямків роботи стало формування у школах атмосфери дисципліни та
порядку, без якої навчальний процес є неможливим, а моральне виховання було визнане одним із
першочерговим завдань школи. Цю програму було прийнято як закон про національні освітні цілі та
доповнено ще двома стратегічними напрямками – удосконалення педагогічної освіти та залучення
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батьків до навчально-виховного процесу. Кожен шкільний округ повинен був розробити в рамках
національних цілей власні стратегічні завдання з урахуванням місцевих умов та проблем [5]. Одним із
головних освітніх завдань було визначено відродження здорових американських цінностей,
виховання гуманних високоморальних громадян, залучення громадськості в цей процес [10: 3].
У 1997 році Президент США Б. Клінтон у своєму Посланні "Про становище країни", яке
присвячене переважно проблемі освіти, визнав виховання характеру одним із завдань освітнього
процесу. Він наголосив на необхідності навчати дітей бути хорошими громадянами, потребі
дотримання у школах дисципліни та порядку, а також закликав підтримувати ті спільноти, які
успішно реалізують визначені напрямки [11: 112].
Відновлення морально-етичного виховання в державних школах США відбувалося не лише за
рахунок відмови від ліберальних підходів, які заперечували існування універсальних моральних
цінностей, та повернення до традиційної моделі морального виховання, але й шляхом обґрунтування
нових концепцій, завдання яких полягало в розробці виховних методик, спрямованих на прищеплення
дітям моральних цінностей, що визнаються більшістю американців. У 90-х роках ХХ ст. набули
поширення діяльнісний та аналітичний підходи до морального виховання, концепція турботи та
теорія комплексного виховання цінностей.
Представники діяльнісного підходу (В. Батистич, Д. Соломон, М. Уотсон) розробили "Проект
розвитку дитини", у контексті якого передбачалося функціонування "спільноти турботи". Основна
мета проекту полягала в перетворенні шкіл у спільноти, які дають учням відчуття того, що про них
турбуються. У такій психологічній атмосфері, на думку авторів проекту, діти вчаться дбати про
інших, розвивають практичні навички продуктивної громадської роботи, засвоюють моральні знання
та інтелектуальні уміння, необхідні для гуманної й мудрої поведінки. Проект також покликаний
допомогти вчителям виховувати в дітях доброту, міжособистісне розуміння, вміння узгоджувати
власні та чужі інтереси, внутрішню мотивацію навчальної діяльності.
У контексті аналітичного підходу було запропоновано модель та структуру діяльності "спільноти
допитливих", яка покликана навчити дітей дискутувати з питань моралі, розвивати гіпотези,
оцінювати альтернативні точки зору для прийняття моральних рішень. Розвиткові цього підходу
сприяла діяльність Інституту критичного мислення, що діє за підтримки штату Нью-Джерсі та
Монтклерського університету.
Посилення уваги науковців США до ідей виховання молоді у спільнотах зумовлене переоцінкою
суспільством ставлення до індивідуалізму як безумовної цінності, розумінням того, що він може
справляти негативний вплив як на особистість, так і на оточуючих. Стало зрозумілим, що розвиток
індивідуалізму часто призводить до формування не самобутньої, вільної у своїх судженнях
особистості, а егоцентричної, ізольованої в собі людини.
У 90-х роках ХХ ст. Г. Кіршенбаум, проаналізувавши відомі концепції морального виховання,
запропонував не шукати новий спосіб розв’язання проблем морального виховання, а синтезувати усе
найцінніше, що міститься в кожній з існуючих концепцій у "теорії комплексного виховання
цінностей". Аналогічні ідеї висловлювали американські дослідники Д. Елкінз, Р. Ларсон, Б. Холл, які
пропонували об’єднати відомі підходи до морального виховання в один універсальний.
Попри зусилля громадськості та активну діяльність дослідницьких центрів, опитування, проведені
у 90-х роках, засвідчили, що проблема морального виховання молоді у США залишилась
невирішеною. За результатами анкетувань, лише 10 % учителів державних шкіл вважали, що в їхній
школі існує цілісна система морального виховання. 15 % учителів підтвердили, що в закладі
виконується спеціальна програма морального виховання [12: 118].
Початок ХХІ століття характеризується активізацією проблем морального виховання й
посиленням уваги уряду та громадськості США до існуючих проблем. Незважаючи на домінування
концепції виховання характеру, значного поширення набуває діяльнісний підхід до морального
виховання, який реалізується через "Проект розвитку дитини". Головна увага приділяється
прищепленню дітям універсальних моральних цінностей та створенню умов для їх реалізації.
Особливого поширення набуває діяльність психологічних служб та соціальних працівників.
Таким чином, розвиток концепцій морального виховання в педагогіці США (60-ті рр. ХХ ст. – поч.
ХХІ ст.) відбувався у три етапи:
І) початок 60-х – кінець 70-х років ХХ ст.: період поширення нонконформістських настроїв,
орієнтація на самоцінність, автономність і свободу кожної особистості; заперечення універсальних
норм моралі та проголошення віри в суб’єктивні моральні норми особистості; домінуюча позиція
концепції осмислення цінностей та морального розвитку особистості;
ІІ) кінець 70-х – 80-ті роки ХХ ст.: посилення консервативних настроїв; переорієнтація на
традиційні соціальні норми та цінності; посилення критичного ставлення до інноваційних,
особистісно орієнтованих теорій морального виховання;
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ІІІ) 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.: виважене ставлення до різних концепцій морального
виховання; орієнтація на прагматичні потреби виховної практики, а не ідеологічні позиції; спроба
синтезувати найцінніші ідеї існуючих концепцій у комплексному підході.
На нашу думку, еволюція підходів до морального виховання у педагогіці США нагадує своєрідний
маятник. Зміна концепцій морального виховання відповідає його коливальним циклам, які
асоціюються зі зростанням популярності певної теорії чи втратою нею своїх домінуючих позицій. Для
педагогіки США характерним є періодичне повернення до консервативних ідей у моральному
вихованні, що свідчить про циклічний, а не лінійний розвиток педагогічних ідей.
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Довгань Л.И. Этапы развития концепций нравственного воспитания личности в
педагогике США (60-е года ХХ – начало ХХІ в.).
В статье выделены и проанализированы этапы и тенденции развития концепций нравственного
воспитания личности в педагогике США в период 60-х годов ХХ – начала ХХІ века в контексте
социальных, политических и экономических трансформаций общества.
Dovhan L.I. The Stages of the Moral Education Conceptions Development in the Pedagogics of the USA
(1960s – the beginning of the 21st century).
Stages and tendencies of the moral education conceptions development in the Pedagogics of the USA in the
period from 1960s till the beginning of the 21st century are singled out and analysed in the article in the
context of social, political and economic transformations of the society.

110

УДК 37.015.3:159.942
Л.Б. Нікіфорова,

викладач
(Херсонський економічно-правовий інститут)
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА
У статті розглядаються роль та значення емоційної культури майбутнього менеджера в його
професійній діяльності, яка є невід’ємною складовою професійної культури і спрямована на
розв’язання соціально-психологічних труднощів, що дозволяє ефективно вирішувати складні
професійні завдання, які пов’язані з управлінням персоналом.
Актуальність роботи. Соціально-економічні перетворення, об’єктивна тенденція сучасного етапу
розвитку нашої держави зумовили підвищений запит на підготовку висококваліфікованих менеджерів
із необхідним діапазоном професійних, суспільно-політичних, соціально-культурних знань і вмінь,
творчо ініціативних, здатних працювати з людиною і для людини.
Особливої значущості в цьому контексті набуває виховання нового типу професіонала-управлінця
з високим рівнем культури, спроможного адекватно реагувати на постійні зміни в суспільстві, що
супроводжуються стресами й конфліктами, здатного вирішувати соціально-психологічні
суперечності, постійно самовиховуючись і саморозвиваючись. Одним із перспективних напрямів у
такому контексті є формування емоційної культури майбутніх менеджерів, яка передбачає цілісний
розвиток, використання глибинних психологічних ресурсів та усього творчого потенціалу особистості
фахівця.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати роль та значення емоційної культури в професійній
діяльності майбутнього менеджера.
Результати дослідження. Аналіз теоретичних досліджень дає змогу стверджувати, що емоційна
культура займає вагоме місце у професійній діяльності майбутнього менеджера, виступаючи
важливим компонентом його особистісної та професійної культури.
Для обґрунтування значення емоційної культури в професійній діяльності майбутнього менеджера
звернемось спочатку до аналізу базового поняття дослідження "менеджер".
У великому тлумачному словнику української мови під менеджером розуміють: по-перше,
людину, яка відповідає за координацію та контроль над організацією праці; по-друге, того, хто
управляє промисловим, торговим, фінансовим та іншим підприємством; по-третє, підприємця в
царині мистецтва, який організовує тренування і виступи спортсменів та концертну діяльність
артистів [1: 518].
В енциклопедії бізнесу подається загальна дефініція слова "менеджер – це особа, яка реалізує
функції управління: планування, організацію, мотивацію та контроль" [2: 267].
На думку В. Разанова, менеджер – "це суб’єкт, який здійснює управлінські функції" [3: 9].
О. Виханский вважає, що "менеджер визначається як член організації, який здійснює управлінську
діяльність та вирішує управлінські задачі" [4: 23].
В. Берега зазначає: "Оскільки менеджер не є безпосереднім виробником чи творцем матеріальних
благ, а лише оптимізує сам процес їх створення, то продукт праці менеджера можна кваліфікувати як
універсальний сервіс щодо створення умов для виробництва і творчості" [2: 82].
Підсумовуючи різні підходи до сутності досліджуваного поняття можна стверджувати, що
основна функція менеджера полягає в його ефективному управлінні, яке трактується як свідомий
вплив людини на об’єкти, процеси та на людей, які беруть у них участь, що здійснюється з метою
спрямування діяльності в потрібному напряму для отримання бажаних результатів [6: 11].
Аналізуючи численні концепції ефективного управління, ми зосередили свою дослідницьку увагу
на теорії "людських відносин" американського соціолога Е. Мейо [7: 4], як найбільш оптимальній для
вирішення дослідницьких завдань. Згідно з цією теорією, саме людський, психологічний чинник
відіграє вирішальну роль у виробництві. Е. Мейо експериментально довів, що пануюча довгий час у
західних країнах теорія Ф. Тейлора, яка орієнтувала менеджерів на матеріальну вигоду як на єдиний
двигун виробництва, заводить врешті-решт у безвихідь. Виявилося, що на підприємствах, які йшли за
принципом тейлоризма, почалося масове розповсюдження серед високооплачуваних працівників
явища апатії, пригніченості, підвищеної дратівливості, втрати будь-якої зацікавленості в роботі,
почастішали конфлікти між робітниками й адміністрацією. Теорія "людських відносин", сутність якої
полягала у тому, що вирішальну дію на трудову активність людей мають не стільки матеріальні,
скільки психологічні чинники, емоції, почуття та настрої працівників, і була відповіддю на
виникнення у сфері виробництва психологічних проблем. "Настрої, емоції, почуття працівників є не
лише результатом розвитку їх індивідуальної психіки, а й продуктом дії трудової, колективної
психології, результатом морально-психологічного клімату колективу," – зазначав Е. Мейо [7: 4].
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Продовжуючи ідею теорії "людських відносин" японський бізнесмен Лі Якокка розробив
комплекс заходів із підвищення рівня взаємовідносин між керівниками й підлеглими, який
ґрунтувався на особливостях їх емоційної сфери. Особливе значення надавалось налагодженню
людських взаємовідносин між робітниками і молодшими адміністраторами, майстрами, бригадирами
як ключовими фігурами, які забезпечують морально-психологічний клімат на фірмі [8].
Серед вітчизняних концепцій управління для нас певний інтерес становить соціальна теорія
Н. Вітке, який чітко розмежував керівництво речами та людьми і сконцентрувався на останньому.
Відповідно до його концепції сутність управлінської діяльності полягає у створенні сприятливої
соціально-психологічної атмосфери у виробничих колективах – "духу вулика", чого ні ідеальна
організація технологічного процесу, ні регламентація службових функцій, ні своєчасне їх
регулювання забезпечити були не в змозі [6: 48-49].
Таким чином, врахування людського фактору, зокрема емоцій, настроїв, почуттів вивело процес
управління на якісно новий рівень, який дозволив побачити в духовно-моральних аспектах ринкових
відносин засоби не лише підвищення ефективності виробництва, але й особистісного удосконалення
працівників.
Професія менеджера, за класифікацією Є. Клімова входить до складу гуманітарного напряму, що
містить всі характеристики типу "людина-людина", який визначається як соціономічний, котрий
потребує "інтерсоціальних здібностей", тобто таких, що забезпечують успішну взаємодію між
людьми, розуміння людей і ефективний вплив на них, встановлення контактів, організацію сумісних
дій [9: 302]. Головна особливість таких професій полягає в їх "комунікативному ядрі" – необхідності
професійного спілкування, взаємодії, встановлення ділових контактів з іншими людьми з метою
обміну духовними й матеріальними цінностями, пізнання людей і управління ними [9: 5-6]. Крім
орієнтації в соціальних інститутах і мовній комунікації, високої відповідальності та принциповості,
емоційної чутливості й здатності до спільної діяльності, цій категорії фахівців властива "здвоєність"
предмета праці – необхідність також оволодіння конкретними знаннями й уміннями у певній
предметній галузі [10: 305]. Водночас Є. Клімов підкреслює значення для цих професій особливої
спрямованості розуму, здатності "відчувати душу" іншої людини, бути спостережливим до прояву її
почуттів, характеру, поведінки, уміти уявити, змоделювати її внутрішній світ, бути спроможним до
співпереживання, саморегуляції, до оптимістичного прогнозування в умовах нестандартних
соціальних ситуацій [10: 305-310].
У сучасних дослідженнях, присвячених переліку професійних вимог до майбутніх менеджерів,
значна увага зосереджена на тих знаннях, уміннях, навичках, здібностях, специфіка яких полягає в
урахуванні емоційної природи людських взаємовідносин (Н. Побірченко, Г. Юркевич, В. Берега,
Й. Завадський та ін.).
Так, професор Н. Побірченко до професійних вимог майбутнього менеджера відносить:
"професійність – тобто, досягнення такого рівня, коли професійні якості стають особистими, що
забезпечує високу якість роботи; постійне переосмислення свого духовного світу і його взаємозв’язку
із зовнішнім світом – рефлексія; моделювання і планування як вияви цілеспрямованості особистості,
що передбачає внутрішнє усвідомлення мети і наявність відповідної мотивації; стресостійкість
особистості, емоційно-вольова регуляція, що дозволяє підтримувати певний психічний "гомеостаз"
особистості, а отже, і її діяльність" [11: 429-443].
До структури професійно-важливих якостей майбутнього менеджера Г. Юркевич включає:
- якості, які характеризують ставлення менеджера до себе і свого саморозвитку, а саме: а)
вольові якості – наполегливість, рішучість, впевненість в собі, зібраність, витримка, стресостійкість;
б) емоційно динамічні якості – почуття гумору, життєрадісність, оптимізм;
- якості, що характеризують ставлення менеджера до колег, підлеглих, а саме:
комунікабельність, контактність, емпатія.
- якості, що характеризують ставлення менеджера до управлінської діяльності та вирішення
управлінських задач, а саме: високий професіоналізм, творчий характер праці, почуття нового,
почуття ситуації [12].
Окремі фахівці (Л. Балабанова, О. Сардак та ін.) зазначають, що для успішної професійної
діяльності менеджера необхідними є фізичне і психологічне здоров’я, високий рівень внутрішньої
культури, чуйність, дбайливість, доброзичливе ставлення до людей, оптимізм, упевненість у собі [13:
20-21].
На думку В. Береги, управлінську функцію менеджера мають забезпечувати: психологічна
компетентність, розвинені вольові риси, здатність до самоаналізу, самооцінки, прагнення зрозуміти
позицію іншого, толерантність, уміння спілкуватися, висока комунікабельність, навички
маніпулятивного спілкування, енергійність, розвинене почуття гумору, вміння створювати
психологічний комфорт для підлеглих, уміння запобігати конфліктам та розв’язувати їх [5: 83-85].
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Важливими рисами майбутнього менеджера, на думку професора Й. Завадського, повинні
виступати: тактовність, емоційна стриманість і безмежна терплячість, розвинена комунікативна
здібність та ін. [14: 98-99].
Н. Іогалевич серед професійно-важливих умінь та здібностей майбутнього менеджера
виокремлює: легкість у спілкуванні, домінантність, соціальну компетентність, самостійність,
впевненість, самоконтроль, уміння керувати своїми емоціями та поведінкою [15: 95-99].
Проаналізувавши сучасні наукові підходи щодо професійних вимог до майбутнього менеджера,
можна зробити висновок, що серед перелічених знань, умінь, здібностей та якостей вагомого
значення набувають ті, які складають структурне утворення емоційної культури особистості, а саме:
стресостійкість, емоційно-вольова регуляція (Н. Побірченко); наполегливість, зібраність, витримка,
почуття гумору, життєрадісність, почуття ситуації, емпатія (Г. Юркевич); високий рівень внутрішньої
культури, чуйність, доброзичливе ставлення до людей, оптимізм (Л. Балабанов, О. Сардак);
психологічна компетентність, розвинені вольові риси, прагнення зрозуміти позицію іншого,
толерантність, навички маніпулятивного спілкування, вміння запобігати конфліктам та розв’язувати
їх (В. Берега); емоційна стриманість (Й. Завадський); уміння керувати своїми емоціями (Н. Іогалевич).
Це дає підстави розглядати емоційну культуру як невід’ємну складову професійної культури
майбутнього менеджера, яка спрямована на розв’язання соціально-психологічних труднощів, що
дозволяє ефективно вирішувати складні професійні завдання, які пов’язані з управлінням людськими
ресурсами. Її складовими є: гуманістично-емоційна спрямованість поведінки (прагнення зрозуміти
власні переживання та переживання оточуючих, потреба підтримувати в собі позитивні емоційні
стани); комунікативні уміння та здібності (здібність пов’язувати емоції з соціальними ролями; уміння
створювати сприятливий емоційний клімат у колективі); розвинена емпатія (здатність емоційно
відгукуватися на переживання інших, розділяти з ними інтереси, турботи, прикрощі й радощі);
конфліктна компетентність (здатність попереджати і розв’язувати конфліктні ситуації, уміння надати
допомогу при стресових ситуаціях); емоційна стійкість та рефлексивна спрямованість поведінки
майбутнього фахівця.
Сучасні реалії соціально-економічного розвитку країн світу, зміни в управлінні та нові тенденції
розвитку засвідчують, що вимоги до менеджерів постійно зростають і будуть зростати в майбутньому
[16].
Так, М. Осбалдестон вважає, що менеджери майбутнього все більше будуть характеризуватися:
- надзвичайно високим рівнем сприйняття та розуміння оточення і самого себе;
- високим рівнем мотивації, що робить можливим активну участь у складному процесі
навчання та змін;
- великою емоційною силою, що дає змогу переживати турботи фірми як власні з урахуванням
того, що життя диктує інший стиль буття;
- умінням аналізувати культурні передумови та аналізувати емоційні процеси, що розвивають
культуру організації внаслідок використання її сильних сторін та функціональних елементів;
- бажаннями та вміннями запалювати інших і залучати їх до активної участі в управлінській
діяльності, оскільки завдання, що потребуватимуть вирішення, будуть надто складнішими, а
інформація розпорошена для того, щоб лідери могли їх розв’язувати [17: 19-24].
Висновки. Виходячи з особливостей професійної діяльності менеджера, які полягають у тому, що
він виконує специфічні функції управління та організації процесу виробництва, маючи справу з
людьми, то, на нашу думку, вирішення професійно значущих завдань залежить від певного рівня
сформованості у нього емоційної культури, яка виступає як важливий компонент особистіснопрофесійної майстерності.
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Никифорова Л.Б. Роль и значение эмоциональной культуры в профессиональной
деятельности будущего менеджера.
В статье рассматриваются роль и значение эмоциональной культуры будущего менеджера в его
профессиональной деятельности, которая является неотъемлемой составляющей профессиональной
культуры и направлена на решение социально-психологических трудностей, что позволяет
эффективно решать сложные профессиональные задачи, которые связаны с управлением
персоналом.
Nikiforova L.B. The Role and Significance of Emotional Culture in Prospective
Managers' Professional Activity.
In the article the role and significance of prospective managers' emotional culture is examined in their
professional activity which is the inalienable constituent of the professional culture and is directed on the
solution of social and psychological difficulties, that allows to solve complicated professional tasks which
are related to the a personnel management.
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Г.Ю. Суріна,

викладач
(Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського)
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНЦЕПЦІЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ Ш.О. АМОНАШВІЛІ
У статті викладено деякі філософсько-світоглядні й методологічні засади концепції "гуманної"
педагогіки Шалви Амонашвілі. Виділено принципи педагогічної діяльності, що ґрунтуютьсяна любові
до дітей, спільної творчої ініціативи, толерантності, коректності, компетентності, вмінні
створювати навколо себе миролюбиву атмосферу, усвідомлювати і враховувати власні помилки
всіма суб’єктами педагогічного процесу.
"Чим суворіші будуть заборони й покарання,
тим більше процвітатиме… зло".
В.О. Сухомлинський.
Актуальність. Ім’я Шалви Олександровича Амонашвілі добре відомо вчителям, викладачам,
освітянам ще з радянських часів, коли про нього заговорили як про педагога-новатора, який пропагує
гуманно-особистісний підхід до дитини. Сьогодні важко перелічити всі його посади та звання: доктор
психологічних наук (1973 р.); професор (1980 р.); член-кореспондент АПН (1985 р.), почесний член
РАО (1993 р.), дійсний член РАО (2001 р.); керівник Центру Гуманної Педагогіки й лабораторії
гуманної педагогіки при МГПУ; науковий керівник експериментальних шкіл у Москві, Петербурзі,
Тюмені, Нижньовартовську, Сургуті, Хмельницькому, Артемівську та в багатьох інших містах СНД;
автор десятка популярних книжок таких як: "Здрастуйте, діти", "Як живете, діти?", "Єдність мети",
"Індивідуально-гуманна основа педагогічного процесу", "Школа життя", "Творення людини" та
багатьох інших [1].
Актуальним для нашого досідження є те, що експеримент із визначення нового змісту, форм і
методів початкового навчання, який розпочав Ш.О. Амонашвілі ще в 1964 році, триває й донині.
Безумовно, висновки, що було зроблено на цьому шляху, виходять за межі власне початкового
навчання, вони стосуються усіх щаблів не тільки освітянського процесу, але й взагалі процесу
життєвого. Система виховання та навчання за Ш. Амонашвілі – це "педагогіка цілісного життя дітей
та дорослих", яка будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею
педагогів із дітьми, де в якості педагогів розуміються також батьки. Щодо батьків, то в межах
гуманної педагогіки їм потрібно зрозуміти – дитина не є їх власністю, вона скоріше гість, якого вони
самі запросили. Якщо на дитину покладаються великі надії, то вони потребують і великої педагогіки.
Не можна казати: "На виховання в мене немає часу", так само як не можна вважати гуманізм
синонімом безперервного потакання, вседозвілля й безконтрольності. Гуманна педагогіка є
педагогікою дисципліни, любов до дитини не може шкодити їй. Метою статті є аналіз концепції
гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі та виявлення місця й ролі толерантності в ній
Відповідаючи на питання про зміст поняття "гуманна педагогіка", сам Ш. Амонашвілі каже: "Ця
педагогіка сприймає дитину такою, як вона є, погоджується з її природою. Вона бачить у дитині її
безмежність, усвідомлює її космічність і веде, готує її до служіння людству протягом усього життя.
Вона затверджує особистість в дитині шляхом виявлення її свобідної волі й будує педагогічні
системи, процесуальність яких визначає любов учителя, оптимізм, високо духовна моральність. Вона
заохочує педагогічну творчість і закликає до педагогічного мистецтва. Гуманне педагогічне мислення
прагне осягнути неосяжне і в цьому сила освітніх систем і процесів, народжених в його надрах" [1].
Принципи гуманної педагогіки Ш. Амонашвілі протиставляє традиціям "авторитарної" педагогіки, у
яких педагогічне мислення зводиться до двомірності "заохочення – покарання": якщо дитина вчиться
і веде себе добре – заохочуємо, погано – караємо. У концепції гуманної педагогіки існує інший вимір
педагогічного мислення – духовна спрямованість нагору, куди вчитель і дитина прямують разом. Цей
вимір випливає з власне визначення поняття "школа". У розумінні Амонашвілі: "Школа (скале) – це
скелясті, тяжкі сходинки підйому, піднесення душі, котрі потребують сили волі, ретельності,
відданості, вони "вчать керувати порядок із хаосу". А носієм скале є вчитель, тобто вчитель і є школа,
школа в ньому, а не поза ним" [2: 12]. Звісно, у такому розумінні школи смисл її значно
розширюється − школа як сходження триває усе життя людини, вона перетворюється з назви
навчального закладу на філософську категорію, що зіставляється із "сенсом життя".
Крім поняття "школа", наголошується на певній різниці в базисних поняттях "виховання" й
"освіта". Зміст процесу виховання випливає з аналізу самого слова: рос. "вос-питание" − "питание
оси", живлення осі, безумовно, осі духовної. Отже, виховання позначає живлення душі й через це –
процес духовного сходження на "скелю", "нагору", зміст виховання розширюється до формування
духовно-душевного стану особистості, що стає джерелом і спрямовуючою силою цілісного життя
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людини. Відповідно до цього, виховання повинне випереджати навчання, отримання знань. Ця думка
простежується в дослідженнях й інших багатьох видатних педагогів, наприклад, Я.С. Гогебашвілі про
те, що "виховання чесних і шляхетних почуттів в серцях дітей потрібніше й дорожче, ніж збагачення
різними знаннями". Сила знань є нейтральною у відношенні до добра чи зла, тільки від якості серця й
рівня духовності людини буде залежати, в який бік вона спрямує свої знання. Але, як слушно
зауважує Ш. Амонашвілі, на сьогодні в мові закріплено словосполучення "учбово-виховний процес",
а не навпаки, хоча потрібно затверджувати "виховально-учбовий процес" [3: 582]. Освіта, з цієї точки
зору, – це процес живлення душі й серця дитини усіма кращими плодами людської культури й
цивілізації. У концепції гуманної педагогіки поняття "освіта" тотожне поняттю "просвіта", тобто
просвітлення, розсіяння пітьми в серці й розумі людини. У сучасних умовах поняття "освіта" й
"просвіта" більше обслуговують номенклатурний зміст, вказуючи на адміністративно-управлінську
систему (система освіти, система просвіти, міністерство освіти і т.д.) [2: 33]. Якщо ж повернути цим
поняттям їх первісне значення, то знову ж таки розкривається їх глибинний філософський зміст, який
сягає категоріального рівня. Амонашвілі Ш. пов’язує слово "освіта" зі словом "образ" (рос.
"образование"). Образ – це щось приховане, наче ще не проявлений знімок на фотоплівці. Завдання
освіти (образования) – допомогти дитині проявити свій прихований образ, який вже мається у неї з
самого початку її народження [4: 3-8]. До речі, український варіант слів "освіта" − "просвіта" несе в
собі той же зміст – висвітлювання "образу". Отже, на сьогодні актуальною є проблема тлумачення
значення первісних понять, на яких ґрунтується смисложиттєва позиція людини, й необхідності
повернення в нашу суспільну свідомість їх значення.
Таким чином, головною метою гуманної педагогіки стає виховання Благородної Людини,
Благородної Особистості, Благородного Громадянина. Школа Життя, наголошена в концепції
гуманної педагогіки, веде дитину через осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї країни,
Батьківщини до осягнення загальнолюдських цінностей; через розвиток почуття громадянськості до
відчуття планетарної співпричетності.
Власне методика початкового виховання у практичній діяльності самого Ш. Амонашвілі
(практикуючого вчителя з великим стажем роботи) вбирає в себе багато новаторських прийомів і
методів. Навчально-пізнавальна діяльність школяра стимулюється не тільки за допомогою цікавої й
різноманітної подачі учбового матеріалу, але й характером відносин, які затверджує педагог у процесі
навчання. В атмосфері любові, доброзичливості, довіри, співпереживання та поваги дитина охоче й
легко сприймає навчально-пізнавальну задачу, тобто якщо дитина відчуває, що цінується її гідність, її
самостійна думка, творчий пошук, вона починає прагнути до рішення більш складних навчальнопізнавальних задач. Отже, Ш. Амонашвілі пропонує таку організацію дитячого життя, яка допомагає
дорослому спрямувати енергію дитини на продуктивні заняття.
Моральною основою дитячої кооперації в системі Ш. Амонашвілі є здатність радіти успіхам
інших, готовність прийти на допомогу, причому не тільки в межах свого колективу: старші діти
допомагають молодшим, беруть над ними шефство. Цікавими методичними новаціями у цій
концепції є:
- відміна оцінок за навчання у балах;
- недопустимість порівняння дітей між собою ("він у нас найрозумніший, беріть із нього
приклад" і под.);
- навчання одразу на кількох доступних учням рівнях, наприклад, читання можливе від
знайомства з буквами для одних до біглого читання для інших;
- співучасть учнів у побудові уроку, у складанні завдань, утворенні власного підручника, в
плануванні відповідей і под. [3].
Але сам Шалва Олександрович постійно підкреслює, що не лише методикою тримається поняття
Гуманної педагогіки: якщо її світоглядні настанови не стануть сутністю вчителя, якщо він не
перетворить спочатку сам себе, то ніякі методики, конспекти уроків тощо, не зможуть зробити його
"Лицарем гуманної педагогіки" (таке почесне звання вже кілька років вручається педагогам, які
успішно користуються у своїй роботі засадами руху Гуманної педагогіки). У межах авторитарної
педагогіки причини невдач учня розглядаються завжди однобічно за принципом "сам винен": не
слухав, не хотів, не думав, не виявив інтересу і под. Чи звертають при цьому увагу на здібності
самого вчителя – особливості його пояснень, характер взаємодії з учнями, манеру викладання і т. ін.?
З точки зору гуманної педагогіки, якщо педагог, не розібравшись у реальних причинах освітянської
невдачі учня, спрямовує на нього свій гнів та обвинувачення, то це є негуманним і несправедливим. У
цьому випадку навчання йде з позицій педагогічного егоцентризму, а не з позиції дитини. У таких
умовах учень буде прагнути скоріше вийти з поля педагогічного впливу, ніж прагнути до нього.
Тільки віра педагога в сили дитини, доброзичлива його підтримка ("я знаю, що ти зможеш"), а також
критичне ставлення педагога до самого себе, постійне самовиховання й самовдосконалення нададуть
виховному процесу діючої сили й допоможуть постійно знаходити шляхи виховання дитячого розуму
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й серця. У разі такого ставлення до себе дитина стає повноправним співучасником виховного
процесу, тобто певною мірою сам собі методист, учитель, учений, винахідник.
Можна певним чином узагальнити різницю, яка існує між принципами авторитарної та гуманної
педагогіки [2: 113-114].
Авторитарна педагогіка:
- формує і реалізує систему примусу;
- орієнтована на формування знань, умінь,
навичок;
- задовольняється обліком психологічних
особливостей дітей;
- готує дітей до життя;
- монологічна;
- не має потреби в принципах любові,
творчого терпіння, довіри, вільного вибору,
радості пізнання й спілкування,
співробітництва як суттєвих компонентів
педагогічного процесу;
зайнята
узагальненням
"практики",
результати якої, в якості наукових цінностей,
повертаються знову до практики;
- аксіоматичною основою є "емпіричний
матеріалізм".

Гуманна педагогіка:
- пропонує творчий пошук системи
співробітництва;
- звернена в першу чергу на облагородження
душі дитини, а знання мислиться як необхідна
умова творчості, творення блага;
- приймає й вбирає дитину цілком такою, як
вона є;
- виховує дітей самим життям;
- діалогічна;
- перелічені принципи є вихідними;

- йде шляхом творчості й інновацій, тому
далека від консерватизму;
- вважає основою духовну субстанцію.

З цих характеристик гуманної педагогіки виводимо особистісні якості характеру, необхідні
педагогу, який працює в системі особистісно-орієнтованого навчання: доброзичливість, щира
зацікавленість дітьми, повага до учнів, ввічливість; культура спілкування; толерантність; привітність;
коректність; компетентність, ерудованість, різнобічні інтереси; уміння створювати навколо себе
миролюбиву атмосферу; усвідомлення і врахування власних помилок; гнучкість, вміння слухати,
вміння виправляти власні помилки.
Амонашвілі Ш.О. постійно підкреслює й той безперечний факт, що головні принципи гуманної
педагогіки придумав не він, вони − квінтесенція всього найкращого у світовому педагогічному
надбанні. Отже, Ш. Амонашвілі проводить певну межу між поняттями "класична" і "традиційна"
педагогіка. Гуманізм як світоглядний принцип є засадою "класичної" педагогіки. "Традиційна" ж
педагогіка, теоретично нібито схиляючись перед надбаннями "класичної", на практиці виходить з
принципів авторитаризму. Недарма ж саме в межах руху Гуманної педагогіки видається 100-томна
серія "Антології гуманної педагогіки", в якій вже вийшло понад 50 книг, присвячених висвітленню
життя й діяльності таких видатних педагогів як Сухомлинський, Ушинський, Макаренко, Песталоцці,
Коменський, Корчак та ін. Новаторство цієї серії в тому, що поряд з іменами власне педагогів
знаходяться імена Мойсея, Ісуса Христа, Будди, Конфуція, Толстого, Ганді та ін. Це підтверджує
єдність педагогічної, духовної та взагалі культуротворчої діяльності як різних боків єдиного процесу
духовного удосконалення людства, який не підлягає ґрунтовному поділу на галузі й сфери, що
спостерігається в наші часи. Літератори, релігійні реформатори, суспільні діячі так само є педагогами
людства, як і педагог за фахом, тому що вони вчать дітей і дорослих гідному існуванню, його суті,
вчать не просто словами й нотацією, а власним прикладом, своїм життям. Люди, життя яких склало
скарбницю класичної світової педагогіки, будували його на засадах Істини, Добра, Краси, тому їх
приклади залишаються з нами назавжди, надаючи людству загально значимі культурні орієнтири й
цінності.
У нашому гедоністично-прагматичному сьогоденні спостерігається настільки яскраво виражена
відсутність високих життєвих ідеалів, що приклади великих учителів людства, життя яких сповнене
самопожертвою та альтруїзмом, навряд чи можуть запалити погаслі серця зрілого, вже сформованого
покоління. Саме тому важливішим стає завдання виховати молоде покоління на засадах моральності
й духовності, бо "у кожної людини чи навіть народу, що не наділений належною мірою ідеалізмом, як
правило, відсутні й життєві орієнтири та стимули боротьби за існування. Ідея – головне джерело
енергії творчої особистості. Ідеал – це ідея, перетворена в міцний енергетичний заряд, що спрямовує
енергію особистості майбутнє" [5: 36].
Отже, позиції толерантності, в найбільш широкому значенні цього слова, безумовно присутні в
концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі, виявляються у:
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- взаємодопомозі та взаємопідтримці вчителів і дітей, батьків і дітей, батьків і вчителів, дітей
між собою, здатності радіти успіхам інших; тим самим відкидається принцип конкуренції, що, до
речі, конфронтує з принципами навчання за Болонською системою, яка базується на вихованні
принципу конкурентоспроможності та націленості лише на власний успіх будь-якою ціною;
- взаємодії різних країн і націй – рух гуманної педагогіки набирає силу на теренах усього
пострадянського простору, демонстративно уникаючи політики;
- повазі до найкращого культурного й духовного надбання всіх часів і народів, тобто у
вихованні світоглядної толерантності.
З 2002 року в січні у Москві проходять щорічні Міжнародні педагогічні читання в межах руху
Гуманної педагогіки під керівництвом Ш. Амонашвілі. У 2007 році на чергових читаннях, на тему:
"Гуманна педагогіка: Істина Школи", взяли участь представники Фонду "Україна 3000" під
патронатом Катерини Ющенко. Ними стали: керівник напрямку "Завтра" Ольга Коваленко та
директор Відкритої педагогічної школи м. Києва Сергій Вєтров. На цьому представницькому
міжнародному форумі проведено численні зустрічі з педагогами різних країн світу, під час яких було
налагоджено зв’язки у сфері розвитку педагогіки майбутнього.
Хотілося б висловити надію, що рух гуманної педагогіки й засади світоглядної толерантності, на
яких він базується, знайдуть ширше розуміння й розповсюдження в Україні, а пошуки принципів
нової концепції освіти виведуть нас на шляхи педагогіки співпраці, педагогіки добра й любові до
людей.
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Сурина Г.В. Толерантность в концепции гуманной педагогики Ш.О. Амонашвили.
В статье изложены некоторые философско-мировоззренческие и методологические основы
концепции "гуманной" педагогики Шалвы Амонашвили, приведенные в сравнении с принципами
распространенной "авторитарной" педагогики. Выделены принципы педагогической деятельности,
основанные на любви к детям, совместной творческой инициативе, толерантности, корректности,
компетентности, на умении создавать вокруг себя миролюбивую атмосферу, умении осознавать и
исправлять собственные ошибки всеми субъектами педагогического процесса.
Surina G.Y. The Tolerance in the Humane Pedagogic’ Conception of Sh.O. Amonashvily.
The article presents some philosophic, world outlook and methodological basis of the "humane" pedagogic
conception of Shalva Amonashvily. The principles of pedagogical activity based on love to children, the joint
creative initiative, tolerance, correctness, competence, the ability to create a peaceful atmosphere around,
realize and take into account personal mistakes by all the subjects of pedagogic process are singled out.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
У статті визначено місце толерантності в системі гуманістичних цінностей, а також розкрито
необхідність формування толерантності у процесі фахової підготовки вчителів.
Актуальність. У законі України "Про освіту" та Національній доктрині розвитку освіти зазначено,
що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей. Таке
розуміння мети означає, що система вищої освіти не повинна прагнути лише до розширення
інформаційного змісту гуманітарного знання в порівнянні з професійним знанням, а відповідати
більш високим цілям – залученню молодих людей до гуманістичних цінностей людства. Перед
вищою освітою постає досить складне соціальне замовлення – формування особистості
гуманістичного типу, справжнього інтелігента, здатного не тільки професійно, а також творчо й
цілісно підходити до розв’язання завдань соціального й фахового змісту. На нашу думку, процес
формування толерантності як складової майбутньої професії може стати пріоритетним завданням
такого інноваційного навчання, яке б оновлювало особистість та сприяло її розвитку.
Демократизація суспільства вимагає від педагогічної науки пошуку нових шляхів якісного
виховання особистості, потребує подальшого реформування й модернізації системи освіти, надає їй
національну та гуманістичну спрямованість. Конкретні потреби оновленого суспільства в
спеціалістах нового типу передбачають пошук нових ефективних шляхів навчання й виховання,
вимагають ретельного врахування ціннісних орієнтацій у процесі підготовки молоді. Особлива увага
надається розробці нових виховних технологій, які б забезпечували формування й розвиток духовних
здібностей як домінуючих у ціннісній системі людини. Отже, в рамках освітньої теорії стає цілком
зрозумілим виникнення такого напрямку як педагогіка толерантності.
Метою нашої статті є розкриття поняття "толерантність" як найактуальнішої гуманістичної
цінності та висвітлення її значення для сучасної педагогічної науки.
Відповідно до зазначеної мети завдання статті полягають у:
- розкритті понять "терпимість" і "толерантність";
- з’ясуванні місця толерантності в системі гуманістичних цінностей;
- висвітленні важливості формування толерантності в процесі фахової підготовки вчителів.
Необхідно зазначити, що в нашій роботі ми користуємося терміном "толерантність", який є
синонімічним до терміну "терпимість". Слово "толерантність" має латинське походження. У римлян
tolerantia означало терпіння, покірність. В англійській мові толерантність означає "готовність і
здатність без протесту сприймати особистість або річ", у французькій – "повагу до волі іншого, його
напряму думок, поведінки, політичних і релігійних поглядів". У китайській мові бути толерантним
означає "дозволяти, допускати, виявляти великодушність стосовно інших", в арабській – "прощення,
полегкість, м’якість, поблажливість, жаль, прихильність, терпіння", в перській – "терпіння,
терпимість, готовність до примирення". Ідея толерантності виникла в середньовіччі в результаті
осмислення наслідків релігійних конфліктів [1: 163].
На сучасному етапі розрізняють такі рівні толерантності як груповий, політичний, етнічний,
індивідуально-особистісний. Також толерантність проявляється на двох рівнях: мінімальному
(початковому) та максимальному (мегарівні). Перший – це толерантне ставлення людини до самої
себе, коли індивід докладає зусилля для того, щоб сприйняти себе таким яким він є. Другий – це
толерантна взаємодія країн, міжнародна толерантність.
Кожен статус, у якому людина виступає протягом усього життя, формує окремий вид
толерантності, а, отже, розрізняють таки її види: вікову, статеву, національну – етнічну, мовну,
соціальну, майнову, професійну, політичну, конфесійну, регіональну та багато інших. Здатність
індивіда правильно визначити її вид та рівень – головна умова толерантного ставлення до того, з ким
відбувається спілкування. Цікавою є думка доктора філософських наук М.Б. Хомякова, який вважає,
що всі види та рівні толерантності можуть бути зведені до одного – міжкультурного рівня
толерантності. В.Д. Павлов зазначає, що такий підхід може бути визнаним за умови широкого
тлумачення поняття культури, саме духовної культури, як сукупності духовних складових життя
певної спільноти [2: 20].
Беручи до уваги специфіку педагогічної праці, необхідність встановлення контактів з великою
кількістю людей різного фаху, політичних та релігійних переконань, можна зазначити, що серед
ціннісних пріоритетів педагога має бути усвідомлене володіння толерантністю на всіх рівнях.
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Сучасні ціннісні пріоритети мають пов’язуватися з гуманістичною перебудовою всіх сфер життя
суспільства. З цієї позиції основною освітньою проблемою виступає реалізація людяності кожною
людиною як стосовно самої себе, так і стосовно всіх людей, світу в цілому. Людяність повинна
виступати практичною реалізацією гуманізму, бути передумовою для формування гуманістичного
світогляду. Людяність – це джерело, мета й критерій істинності гуманістичного світогляду. І.Д. Бех
вказує, що для досягнення цього ідеалу доцільним є дотримання послідовності розвитку усвідомлення
гуманістичної етики до втілення гуманістичного світогляду у власний спосіб життя, в міжособистісне
спілкування, у взаємодію особистості з усім навколишнім середовищем. Оптимальним механізмом
моральної вихованості необхідно вважати виховання людяності людяністю як співучасть людей у
саморозвитку один одного. Реальний шлях втілення людяності в образі життя особистості – не
стільки її формування, скільки саморозвиток. Справжнє виховання полягає в тому, щоб сприяти
морально-духовному саморозвиткові особистості [3: 274]. Отже, людяність як практичний засіб
реалізації гуманізму та передумова формування гуманістичного світогляду сприяє становленню
людини на позицію толерантності. Можна стверджувати, що людяність є віддзеркаленням
толерантного ставлення до інших.
Толерантність необхідна не тільки у відносинах між окремими людьми, а також на рівні родини,
громади, суспільства. Таким чином, толерантність виступає як психологічна або соціальнопсихологічна характеристика індивідів і соціальних груп, що виявляється в їхній взаємодії з іншими
індивідами або соціальними групами. Толерантність можливо розглядати як засіб зняття конфлікту,
розвитку форм співіснування та взаємодії в людському суспільстві. Виховання є найбільш
ефективним засобом попередження нетерпимості. Виховання в дусі терпимості починається з
навчання людей тому, в чому їх загальні права й свободи для того щоб забезпечити реалізацію цих
прав; із заохочення прагнення до захисту прав інших [1: 154]. Дослідження функцій толерантності в
системі освіти призвели до висновку, що, по-перше, вона є умовою ефективності та успішності
процесу навчання, де міжсуб’єктний зв’язок учителя й учня буде визначальним; по-друге,
толерантність розглядають як складову цільового комплексу процесу формування особистості. Таким
чином, необхідно відзначити, що стратегічна мета виховання сьогодні зосереджена на моральній
основі. Мета сучасної освіти співмірна меті споконвічних філософських пошуків мудрої людини, яка
здатна оцінювати явища відповідно до їх справжньої загальнолюдської цінності й знаходити доцільну
ціннісну орієнтацію. Становлення гуманної особистості майбутнього вчителя можна розглядати як
процес засвоєння педагогічних знань, суспільних норм і правил, формування гуманістичних
цінностей, гуманітарної складової, яка є важливою частиною загальнолюдської культури. Завдання
освітньої теорії визначити шляхи та засоби формування толерантності як особливої професійноособистісної якості. Реалізація такого освітньо-виховного завдання можливе лише в площині
загальнолюдських та гуманістичних цінностей.
Загальні цінності є умовою не тільки виживання, але й розвитку соціуму. Цінність – це спосіб
виділення сутнісного. Проблема цінностей особливо актуалізується в періоди соціальної
трансформації. Саме перехідний період із його нестабільністю, радикальними соціальними
зрушеннями веде до переоцінки цінностей і ціннісної дезорієнтації або переорієнтації особистості.
Заперечення старих цінностей передбачає заперечення старих форм життя суспільства й особистості,
колишніх принципів соціального пристрою й ідеалів удосконалення.
Цінності, об’єктом і суб’єктом яких є представники людського суспільства, відносять до
моральних. Вони є гуманістичними цінностями, якщо їхній зміст наповнений цінностями етики –
добра й справедливості, гуманізму, якщо вони усвідомлюються індивідом, а інша людина стає
об’єктом його ціннісного ставлення. Такі цінності – мир, свобода, рівність, праця, істина, краса,
совість, добро, гідність, обов’язок, чесність. Людина – організуючий центр цієї системи, їх носій. На
суб’єктивно-особистісному рівні цінності виражаються через ставлення до іншої людини з позицій
гуманізму, тобто ставлення до людини та її гідності як до вищої життєвої цінності. Гуманістичні
цінності – це позитивне діяльно-активне ставлення до людини, яке засноване на визнанні людського
життя, усвідомленні його недоторканості, визнанні життя головною цінністю. Це виявляється в
постійному дотриманні гуманістичних принципів, цінностей, а також альтруїстичному характері
почуттів та переживань. Таке ставлення знаходить своє вираження у визнанні інтересів та потреб
іншої людини, орієнтації на позитивне в людях; у терпимості до поглядів, вірувань, національних
традицій інших; у великодушності. Воно реалізується у відповідних вчинках, діях, поведінці людей, у
протидії жорстокості, злу, несправедливості, критичному ставленні до своїх чеснот та недоліків, що
зумовлює подальше самовдосконалення. Усі ці складові змісту гуманістичних цінностей органічно
пов’язані між собою, знаходяться у тісній єдності у процесі формування особистості [4: 532].
Проблема цінностей та сенсу життя займає важливе місце у всіх філософіях, релігіях, творах
художньої літератури, педагогічних течіях. Гуманістичні цінності – доброта, патріотизм, милосердя,
працелюбність, щирість та вірність мають першорядне значення серед особистісних якостей людини.
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Ці якості необхідні кожній людині в суспільстві для того, щоб жити за законами гуманізму, тобто
узгоджувати власні потреби й прагнення із потребами й прагненнями оточуючих людей [5: 26].
У наш час у психолого-педагогічній науці теоретичні підходи до дослідження процесу
формування ціннісних орієнтацій молоді вважаються узагальненими . Сучасні науковці Г.О. Балл,
І.Д. Бех, І.Я. Зязюн та інші пов’язують подальший розвиток людства та побудову гармонічної
цивілізації саме з духовною сферою. На основі праць та досліджень С.Ф. Анісімова, І.Д. Беха,
Л.П. Буєвої, М.С. Кагана визначився категоріальний аппарат теорії цінностей, який включає поняття:
"цінність", "ціннісне", "ціннісне ставлення", "ціннісна орієнтація", "ціннісна позиція", "ціннісна
норма". Складність поняття цінностей зумовила різні підходи до його визначення та класифікації.
Цінності – це особливі продукти духовної діяльності людини, під час якої певним чином
перетворюються та демонструються соціальні якості людей [6: 89].
Поняття "цінність", що склалося в наш час, досить широке – це все, що може цінувати особистість,
що є для неї значущим і важливим. При визначенні цього поняття враховується його соціальна або
психологічна природа [3: 292].
"Цінність" є те, що задовольняє інтереси й потреби особистості; це особлива індивідуальна
реальність, суть якої полягає в позитивній значущості речей, процесів, ідей для життєдіяльності
суб’єкта; цінність впливає на мотивацію й вибір способів поведінки людини. Цінності спрямовують
людину в соціальній, духовній, професійній, особистісній діяльності, вони впливають на процес
мислення та визначають індивідуальний стиль, спосіб життя людини. Для молодої, сучасної людини
система цінностей набуває характеру ідеальних зразків, на основі яких відбувається формування
довгострокових цілей, визначення способів поведінки. У студентів вищого навчального закладу, що
обрали професію вчителя, у якій домінує розумова праця та високий рівень спеціальної освіти,
з’являється реальна можливість приносити користь суспільству, керуючись принципами,
орієнтованими на гуманістичні цінності. Активна участь у суспільній діяльності, розвиток творчості
студентів, літературно-художній розвиток особистості, розглядаються як необхідні умови
формування ціннісних орієнтацій [7: 69].
До аспектів ціннісних орієнтацій належать такі: різнобічна ціннісна орієнтація, що відповідає
сучасному етапові суспільно-економічному розвитку суспільства; випереджаюча ціннісна орієнтація,
спрямована на ідеали, соціальні цінності суспільства на основі світоглядних принципів; соціально
цінні вміння, які формуються під час діяльності [8: 40]. Особливістю психолого-педагогічного
підходу до вивчення ціннісної проблематики є те, що цінності розглядаються крізь призму
особистісного ставлення суб’єкта до навколишньої дійсності та особливостей орієнтації в ній. Для
дослідника цінностей важливим стає вираження духовного багатства людини. У структурі
особистості ціннісні орієнтації виступають таким центром, який координує визначальну життєву
спрямованість поведінки і відношення до соціального середовища: вони тісно пов’язані зі
світоглядом людини тому є предметом вивчення соціологів і педагогів.
Нерідко ціннісні орієнтації визначаються як найважливіший елемент внутрішньої структури
особистості, закріплений життєвим досвідом індивіда, усією сукупністю його переживань, які
відгороджують значиме, істотне для певної людини від незначного, несуттєвого. Під ціннісними
орієнтаціями розуміється вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб
особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації формуються у
процесі соціального розвитку індивіда, його участі в трудовому житті. Виховання людини можна
розглядати як керування процесу становлення або зміни її ціннісних орієнтацій, стійке усвідомлене
відношення особистості до різних предметів і явищ соціального життя [9: 287].
У статті ми також розглядаємо толерантність як умову становлення педагогічної майстерності у
процесі фахової підготовки вчителів. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя є сукупністю
духовних та практичних властивостей особистості. Критеріями педагогічної майстерності виступають
такі ознаки його діяльності: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, результативність,
творчість. Педагогічна майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній
культурі та педагогічному досвіді. Необхідними умовами педагогічної майстерності є гуманістична
позиція вчителя й професійно значимі особистісні риси та якості [10: 152].
Окрім організаторських здібностей, сучасний педагог повинен володіти такими рисами як:
витримка, толерантність, наполегливість, рішучість та вміння домагатися своєї мети навіть при
виникненні перешкод. Сучасний рівень розвитку суспільства й освіти вимагає розглядати
толерантність не лише як особистісну рису педагога, а як певну вимогу до нього, як принцип його
діяльності. Система навчання американського педагога М. Ліпмана передбачає виховання
толерантності як цінності, шляхом її послідовного обґрунтування. Існують також освітні програми в
Німеччині та США, завдання яких – інтегрувати толерантність в учбові плани, а також у процес
навчання й виховання. Формування педагогічної толерантності повинно бути однією з основних
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завдань професійної підготовки, а ступінь розвитку цієї якості – показником професійної
компетентності педагога [2: 20].
Процес формування гуманістичних цінностей здійснюється за умов наявності суб’єкт-суб’єктної
взаємодії педагога та студента, механізмом якого є потреби в спілкуванні, в емоційному контакті,
повазі людської гідності, турботі про людей, ціннісному ставленні до них та за умов підключення до
гуманістично спрямованої діяльності з оточенням. Керуючись гуманістичними цінностями, потрібно
прагнути до внесення діалогічних засад у взаємодію, що відбувається в різних сферах суспільного
життя. Для того, щоб така діалогічна взаємодія в кожній сфері була ефективною, необхідна її
відповідність деяким універсальним принципам, а саме: принципу поваги до партнера; принципу
прийняття партнера таким, яким він є; принципу поваги до себе; принципу конкордатності; принципу
толерантності; принципу найповнішого використання культури.[11: 128] Освіта – це галузь, де
реалізація діалогічної взаємодії (принципу толерантності) може відбуватися повною мірою. Як
приклад, можна навести педагогіку співробітництва, де принцип толерантності стає засобом втілення
освітніх задач. Цілий ряд положень педагогіки співробітництва спрямований на відверте спілкування
й базується на принципі толерантності, прийняття учня таким, яким він є. Значущість толерантності
для процесу виховання обґрунтована у психолого-педагогічній теорії Я-концепції. Толерантність у
цій теорії була визначальним фактором для формування позитивної системи уявлень учня про себе.
Теорія Я-концепції переконливо доводить, що розвиток негативного образу "Я" відбувається за
відсутності толерантного ставлення до учня в процесі взаємодії [10].
Лише в процесі взаємодії існує можливість формування чуйності, тактовності, привітності,
терпимості, демократичності та інших гуманних якостей особистості. Сучасні дослідники
розглядають стосунки педагога з вихованцем як діалог двох суб’єктів. Гуманні взаємини стають
мірою й вищим рівнем гуманістичних цінностей [11: 8]. Ефективність гуманізації взаємовідносин
залежить від характеру педагогічного співробітництва. Професіоналізм педагогічного спілкування
виявляється в готовності й умінні використовувати наявні знання на практиці, вирішувати безліч
педагогічних задач; у виробленні норм поведінки; у готовності до співробітництва з учнями та
батьками, колегами; емоційній контактності, що виявляється в чуйності, здатності до
співпереживання; у високому рівні емоційної стабільності, педагогічної толерантності в різних
конфліктних ситуаціях [1: 212]. Толерантність як особистісна риса не може сформуватися стихійно в
процесі соціалізації, тому що об’єктивна реальність більше сприяє інтолерантності. Отже, для
формування толерантності як позитивної особистісної риси необхідна цілеспрямована робота, що
зумовлює постанову конкретної педагогічної задачі. Адже й Декларація принципів толерантності
1995 року проголошує пріоритет освіти у її формуванні.
Професійна діяльність сучасних педагогів є неперервним процесом розв’язання навчальновиховних завдань, спрямованих на розвиток особистості учнів. Ефективність такої діяльності
значною мірою визначається сформованістю ціннісних орієнтацій педагога. Сучасні потреби
гуманізації освіти передбачають творчу, вільну діяльність педагога, спрямовану на прогресивний
розвиток нації. Саме ці вимоги потребують орієнтації педагогів на необхідність кардинальної
гуманізації виховного процесу, створення умов для самореалізації педагога як суб’єкта моральнодуховної відповідальності за майбутнє. Становлення особистості педагога передбачає дії, які повинні
забезпечити певний стан її свідомості, науковий світогляд і культуру педагогічної майстерності.
Головне в діяльності педагога – це перспективна спрямованість. Особистість, що володіє високим
рівнем усвідомлення обов’язків орієнтується не на те, які наслідки буде мати її позитивне чи
негативне ставлення до обов’язкового, а базується на вільному прийнятті на себе відповідних
обов’язків[10: 205].
Отже, пріоритетним завданням теорії освіти стає визначення шляхів та засобів формування
толерантності як особистісної складової майбутніх педагогів. Сучасні педагоги повинні володіти
вміннями толерантної взаємодії в різних життєвих та професійних ситуаціях.
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Александрова О.Ф. Толерантность как личностная составляющая будущего учителя в
контексте гуманистических ценностей.
В статье определено место толерантности в системе гуманистических ценностей и раскрыта
необходимость формирования толерантности в процессе профессиональной подготовки учителей.
Aleksandrova O.F. Tolerance as the Personality Constituent of a Future Teacher in the Context of
Humanistic Values.
The article defines the place of tolerance in the system of humanistic values and discloses the necessity of
tolerance formation in the process of teachers’ professional preparation.
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УДК 37:371.135
О.А. Зуброва,

аспірант
(Херсонський державний університет)
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті проаналізовано психолого-педагогічні підходи до систематизації професійних
особистісних якостей майбутніх учителів. Виділено основні класифікації професійних особистісних
якостей учителя (запропоновані Г. Хмарою, Л. Гурьєвою, Д. Зюзіним, Ю. Бабанським, І. Зимньою,
В. Гріньовою та ін.) і здійснено аналіз кожної з груп.
Дослідження питань, пов’язаних із професією вчителя, налічують уже навіть не десятиліття, а
віки. Попри це, інтерес до них не вщухає, як і не зменшується їх актуальність. Найбільшу кількість
професіограм, акмеограм, моделей підготовки фахівців складено саме на базі вчительської професії.
Чим же це зумовлено? По-перше, тим, що результати діяльності вчителя важко прослідкувати,
оскільки вони є відстроченими і виражаються не в матеріальних речах, а в рівні освіченості та
вихованості учнів, їх особистісних якостях, громадянській позиції. По-друге, вчительська праця не є
чітко регламентованою, її неможливо спланувати до дрібниць, як працю у сфері матеріального
виробництва. Учитель індивідуально підходить до вибору засобів та методів впливу на учнів,
виходячи із завдань школи та особливостей навчально-виховного процесу. Спеціально організовані
виховні заходи асимілюються з виховними явищами, що породжуються самим життям. Тому
вирішальним фактором у вчительській професії завжди була і залишається особистість учителя, а
ефективність його праці набагато залежить від ступеню сформованості в нього професійних
особистісних якостей, які є необхідними для успішної педагогічної діяльності. Усе це зумовлює
актуальність досліджуваної проблеми.
Мета нашої статті – виявити у контексті яких питань досліджуються професійні особистісні
якості майбутнього вчителя, а також проаналізувати класифікації професійних особистісних якостей
учителя, розроблені вченими.
Питання формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів досліджується
вченими як окремо, так і в контексті вивчення інших педагогічних проблем. Так, українськими та
зарубіжними вченими досліджувалися психологічні засади розвитку особистості вчителя
(Л. Божович, І. Зимня, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська та ін.), теоретичні засади формування
професійних особистістних якостей майбутніх учителів (Ф. Гоноболін, В. Гриньова, І. Зязюн,
А. Маркова, В. Сєріков, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.), проблеми розвитку професійноособистісних якостей учителів у системі післядипломної освіти (В. Вітюк), педагогічні умови
формування окремих професійних якостей педагогів (О. Гура, М. Ткаченко).
На сучасному етапі суспільного розвитку розширилося та збагатилося трактування поняття
"кваліфікація", до якого поряд зі знаннями, вміннями та навичками увійшли професійні особистісні
якості, які є передумовою успішного виконання професійної діяльності. За твердженням Е. Зєєра,
продуктивне виконання будь-якої професійної діяльності потребує реалізації п’яти – семи
професійно-важливих якостей, розвиток та інтеграція яких у процесі професійного становлення
призводять до формування системи професійно-важливих якостей [1: 20].
Як свідчать дослідження Ф. Гоноболіна, В. Сластьоніна, Є. Бєлозерцева, В. Сєрікова та інших, у
педагогічній професії практично неможливо відділити особистісне начало від професійного. Вчитель
є найвпливовішим фактором формування особистості школяра, а педагогічні знання та педагогічна
діяльність існують лише як особистісні, як індивідуальна форма переживання та усвідомлення
загального [2: 7-10]. У зв’язку з цим, як справедливо зауважив А. Петровський, сутність педагогічної
діяльності співпадає з реалізацією основної людської потреби – бути особистістю. Тому є сенс
формування у майбутніх учителів саме системи професійних особистісних якостей.
Сплеск дослідницької активності в контексті розробки питань, пов’язаних з особистістю вчителя,
розпочався у радянський період. Починаючи з 20-30-х років ХХ століття з’явилися перші спроби
складання професіограми вчителя та визначення особистісних якостей, необхідних у педагогічній
діяльності. Одним із перших, хто описав систему професійно-значущих якостей вчителя, був Б. Ананьєв.
Ще на початку 30-х років ХХ століття за результатами анкетування студентів та вчителів початкової
школи він виділив найбільш суттєві якості, необхідні вчителеві у професійній діяльності, якими
виявилися загальний розвиток, широкий науковий кругозір, активне ставлення до предмету, яке спонукає
учнів до сумлінного навчання, індивідуальний підхід, справедлива оцінка роботи учнів,
комунікабельність [3: 258]. У 60-80-ті роки з’явилися фундаментальні дослідження особистості вчителя,
представлені трьома науковими школами, які очолювали Н. Кузьміна (ленінградська школа),
В. Сластьонін (московська школа) та І. Зязюн (полтавська школа). Вагомий внесок у виявленні та
© Зуброва О.А., 2007
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обґрунтуванні професійних особистісних якостей, необхідних вчителеві, належить Ф. Гоноболіну,
А. Щербакову, Є. Осовському, Ю. Алферову. Розробкою професіограм вчителів різних спеціальностей,
що містили не тільки систематизований опис діяльності вчителя, а й вимоги до якостей його особистості,
необхідних для успішного оволодіння та вдосконалення професійної діяльності, займалися Ю. Кожухов,
Л. Подимова, Н. Рикова, В. Сластьонін, Л. Спірін, А. Щербаков та інші.
На сучасному етапі продовжується активна розробка питань, пов’язаних із формуванням
професійних особистісних якостей майбутнього вчителя в контексті дослідження таких педагогічних
явищ:
- педагогічного професіоналізму (В. Гриньова, Н. Гузій, Л. Кондрашова, І. Лушніков, А. Маркова, Т. Марина);
- професійної компетентності вчителя (О. Антонова, О. Дубасенюк, М. Євтух, Н. Кузьміна,
Н. Ничкало, О. Овчарук, А. Реан, М. Розов);
- педагогічної (професійної) майстерності (І. Зязюн, В. Семіченко, А. Щербаков, Є. Барбіна,
Г. Хозяїнов);
- педагогічних цінностей (Є. Бондаревська, І. Ісаєв);
- професійного виховання майбутніх учителів (Є. Бєлозерцев, Б. Вульфов, С. Вершловський,
М. Дяченко, М. Ларина, А. Репринцев).
Аналіз наукових розвідок та психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми
дозволяє виділити три групи професійних особистісних якостей учителя:
1) поліпрофесійні якості, що мають бути притаманні передовим представникам усіх професій;
2) загальнопедагогічні якості, якими мають володіти педагоги, незалежно від спеціальності;
3) спеціальні якості, що характеризують вчителів конкретних предметів.
До групи поліпрофесійних якостей дослідники відносять суспільну спрямованість, працьовитість
(звичку, потребу та бажання працювати), відповідальність за свій труд, організованість (здатність до
самоконтролю, самоаналізу), активність, ініціативність, самостійність, наполегливість [4: 63-64].
Хмара Г. та Гурьєва Л. класифікували поліпрофесійні якості, необхідні випускникам вузів,
розподіливши їх, у свою чергу, на три групи:
1) світоглядні якості (правові, політичні, філософські, етичні, загальнонаукові знання,
моральні норми поведінки, загальна ерудованість та культура);
2) професійні якості (загальнотеоретична підготовка, спеціальні знання, навички,
організаційні та виховні якості);
3) психологічні та психофізичні якості [5: 224].
Д. Зюзін наголошує на необхідності доповнення цієї класифікації окремою групою професійних
якостей, котрі називає "соціальними", включаючи до них "знання обов’язку перед людьми за
результати своєї діяльності, уміння правильно орієнтуватися в соціальній і політичній ситуації" [6].
Оскільки вчительська професія належить до типу "людина – людина", перш за все треба брати до
уваги професійні якості, що мають бути притаманні усім фахівцям, сутністю діяльності яких є
людська взаємодія. Климов Є. визначає їх як особистісні якості, "котрі забезпечують успішну взаємодію
між людьми, розуміння людей та ефективний вплив на них, встановлення контактів, організацію
сумісних дій" [7: 143].
Загальнопедагогічні якості були об’єктом дослідження багатьох вчених, декотрі з яких зробили
спроби класифікації професійних якостей учителя за різними принципами. Ю. Бабанський
запропонував такий розподіл професійно-значущих якостей вчителя:
1) особистісні якості, до яких відноситься потреба працювати з дітьми, ідейно-політичний і
культурний світогляд, наполегливість у роботі, педагогічна спрямованість, мобільність,
почуття нового, педагогічний такт, вимогливість до себе та до інших;
2) якості, необхідні для здійснення навчальної діяльності;
3) якості, що реалізуються у процесі виховної діяльності [8: 91-94].
Слід зазначити, що, на наш погляд, за цією класифікацією деякі якості, які входять до різних груп,
можуть дублюватися.
Іншого підходу до класифікації професійних особистісних якостей учителя дотримується І. Зимня.
Учена пропонує розмежувати їх у дві окремі групи: професійно-педагогічні якості, котрі близькі до
здібностей або є складовими елементами здібностей та власне особистісні. Усі якості, за її
твердженням, мають триступеневий прояв або трипланову взаємозумовленість і взаємозалежність
особистісних психологічних характеристик та педагогічної діяльності людини:
1)
схильність (придатність) – визначається біологічними, анатомо-фізіологічними та
психічними особливостями людини, передбачає відсутність протипоказань до діяльності
типу "людина – людина" (якими, за Є. Клімовим, є дефекти мовлення, невиразне мовлення,
замкнутість, заглибленість у себе, нетовариськість, фізичні вади, забарливість, байдужість до
людей, відсутність безкорисного інтересу до людей);
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2)
готовність, що передбачає відрефлексовану спрямованість людини на професію типу
"людина-людина", світоглядну зрілість, широку та предметну компетентність, потреби
(комунікативну, дидактичну, потребу в афіліації);
3)
взаємодія та спілкування з людьми, що передбачає адекватність встановлення
контакту зі співрозмовником, уміння слідкувати за його реакціями, отримувати задоволення
від спілкування.
Тільки повний збіг цих трьох планів відповідності індивідуально-особистісних якостей людини
педагогічній діяльності забезпечує найбільшу її ефективність, причому вищезазначена відповідність
розвивається у процесі роботи над кожним з трьох планів її прояву [9: 110-114].
Позиція І. Зимньої видається нам дуже цікавою і досить обґрунтованою, хоча в реальності дуже
складно відділити професійні якості вчителя від його особистісних якостей, оскільки існує, по-перше,
явище переносу особистісних якостей на професійну педагогічну діяльність, по-друге, професійні
якості в результаті інтеріоризації та набуття ними особистісних смислів перетворюються в
особистісні. У результаті цих процесів формується система професійних особистісних якостей, котра
спрямовує розвиток людини як майбутнього професіонала та є підґрунтям для його акмеологічного
розвитку.
Дещо інший підхід до класифікації було запропоновано В. Гриньовою, яка вивчала професійні
особистісні якості майбутніх учителів як складовий компонент їх педагогічної культури та необхідну
умову ефективної професійної діяльності. Учена зазначає, що вчитель повинен піклуватися не про те,
які саме якості й особливості він прагне розвинути у вихованця, а про те, як їх проявити саме в себе
по відношенню до нього. Отож, спочатку вчителеві треба сформувати ці якості в себе, а потім вже
стати прикладом для вихованця. Виділені В. Гриньовою професійно-значимі якості та особливості
особистості вчителя розподілено нею на чотири блоки.
1.
До першого блоку увійшли такі професійно-спрямовані параметри, як любов до
дітей, любов до професії, відданість професії, відповідальність, обов’язок, чесність,
тактовність, ввічливість, авторитетність, виваженість та імідж.
2.
Другий блок якостей включає інтелектуальні параметри: гнучкість, варіативність,
самостійність, критичність та продуктивність мислення, ерудиція, хороша пам'ять,
дотепність, володіння усною та письмовою мовою.
3.
Третій блок містить індивідуально-психологічні якості, необхідні в учительській
діяльності, такі як стриманість, вимогливість, врівноваженість, толерантність, воля,
готовність до самовдосконалення.
4.
Четвертий блок складається з таких екстравертивних якостей, як повага до людини,
комунікативність, доброзичливість, милосердя, співчуття, справедливість, альтруїзм та
емпатійність [10: 80-81].
Ця класифікація є, на наш погляд, досить вдалою, оскільки вона враховує різнопланові
властивості, притаманні вчителю, включаючи як його професійні, так і особистісні якості. Ми
вважаємо, що така систематизація може слугувати основою для складання моделі формування
особистості майбутнього вчителя як орієнтира його професійної підготовки.
Висновки. Проведений нами аналіз підходів до систематизації професійних особистісних якостей
вчителя дає підстави стверджувати, що на сучасному етапі не існує єдиного підходу до їх
класифікації, оскільки дослідники систематизують якості, необхідні вчителю, за різними принципами.
Вважаємо, що оптимальним є такий розподіл професійних особистісних якостей: поліпрофесійні,
загальнопедагогічні та спеціальні. Серед поліпрофесійних якостей дослідниками виділено
світоглядні, професійні, психологічні, психофізичні та суспільні, а також ті, що характеризують
представників окремих груп професій (наприклад, професіоналів у сфері "людина – людина"). Щодо
загальнопедагогічних якостей, нами було проаналізовано три класифікації, згідно з якими
виділяються такі групи професійних особистісних якостей:
- професійні та особистісні;
- якості, необхідні для здійснення навчальної діяльності, виховної діяльності та особистісні
якості вчителя;
- професійні, інтелектуальні, індивідуально-психологічні та екстравертивні якості.
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Зуброва О.А. Проблема систематизации профессиональных личностных качеств
будущих учителей.
В статье проанализированы психолого-педагогические подходы к систематизации
профессиональных личностных качеств будущих учителей. Выделены основные классификации
профессиональных личностных качеств учителя (предложены Г. Хмарой, Л. Гурьевой, Д. Зюзиным,
Ю. Бабанским, И. Зимней, В. Гриневой и др.) и осуществлен анализ каждой из групп.
Zubrova O.A. The Problem of Future Teachers' Professional Personality Qualities Systematization.
In the article the psychological-pedagogical approaches to the future teachers’ professional personality
qualities systematization are analysed. Basic classifications of teacher’s professional personality qualities
offered by G. Khmara, L. Hur'eva, D. Zyuzin, Yu. Babanskyj, I. Zimnya, V. Hrineva and others are singled
out and the analysis of each group is made.
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УДК 371.038
С.П. Кирилюк,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
САМОВРЯДУВАННЯ У ВИХОВАННІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
У статті проаналізовано складові учнівського самоврядування як важливого засобу
виховання моральної відповідальності молодших підлітків. Зокрема окреслено
структура самоврядування з урахуванням напрямків експериментальної діяльності
Коростишівської гуманітарної гімназії № 5, а також виділяються особливості
формування відповідних eмінь молодших підлітків на кожному з етапів.
Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал народу, виховує
патріота й громадянина України. У цьому зв’язку особливої ваги набуває включення дітей та молоді
до управління процесом їх навчання, виховної діяльності тощо. Зазначимо, що проблема
самоврядування школярів досліджуються І. Бехом, А. Бойко, В. Оржеховською, М. Левківським,
А. Ящук, О. Сухомлинською та іншими.
Завданнями статті є розкриття особливостей самоуправління в школі як засобу зміцнення
моральної відповідальності молодших підлітків.
Зазначимо, що школа – це середовище, в якому особистість виховується, середовище, в якому
необхідно цілеспрямовано й систематично, через діяльність громадських організацій, формувати й
підвищувати в учнів правосвідомість та правову культуру. За змістом правових поглядів
правосвідомість учнів повинна стати регулятором його поведінки, за формою відображення правової
дійсності – мати власні переконання в дотриманні законності й правопорядку, за рівнем відображення
правової дійсності – стати зразком соціальної активності в навчальному закладі. Найефективніше це
здійснювати через діяльність органів шкільного самоуправління.
За територіальною поширеністю в школі формується місцева правосвідомість; за суб’єктами –
колективна, групова; за характером діяльності – буденна. Але кожен учень є індивідуальним носієм
власних поглядів, уявлень і почуттів із приводу чинного або бажаного юридичного права. Тому
громадська робота, успіх сприяють посиленню значимості учня, й особливо молодшого підлітка, його
авторитету, віри в майбутнє.
Демократія починається для юного громадянина зі школи. Щоб у суспільстві панував закон,
необхідно з дитячих років формувати правосвідомість, яка є гарантом взаємовідповідальності між
особою та державою. Щоб формувати правовий механізм за допомогою якого можна було б подолати
відчуження людини від безпосередньої та представницької форм демократії, необхідно активізувати
діяльність органів шкільного самоврядування. Активна участь у суспільному житті недержавних
самоврядних спільностей людей сприяє посиленню правосвідомості, підвищенню відповідальності
перед членами свого колективу.
У сучасних умовах у нашому суспільстві поширеним явищем є правовий нігілізм – напрямок
суспільно-політичної думки, націлений на девальвацію права й законності, на відверту недооцінку
соціальної та особистої цінності права. Правовий нігілізм існує також серед молодших підлітків у
різних формах: а) байдуже ставлення до ролі й значення права; б) скептичне ставлення до
потенціальних можливостей права; в) ігнорування правових приписів; г) негативне ставлення до
права в цілому. Для зниження впливу правового нігілізму необхідні: а)забезпечення високої якості
законів, що приймаються; б) зміцнення законності; в) підвищення ролі суддів і прокуратури;
г) підвищення ролі правового виховання; д)підвищення правової культури українського суспільства й
професійної правової культури.
Правове виховання – це соціально-правова та педагогічна допомога особі, передусім молодшому
підлітку, у формуванні правової свідомості та правової культури, почуття людської гідності, розуміння
соціальної цінності права; найгуманніший спосіб профілактики правопорушень, подолання явищ і
наслідків правового нігілізму.
Побудувати правову державу спроможні громадяни, які володіють високою правовою культурою,
з повагою ставляться до закону. Органи шкільного самоврядування створюють необхідні умови для
формування демократичних поглядів, навичок, умінь, зокрема учнів 5-6 класів, готують їх до
самостійного життя.
Зважаючи на вікові особливості молодших підлітків, пріоритетне значення має надаватися
колективним та груповим формам виховної роботи. За таких умов необхідно створити сприятливе
виховне поле для реалізації особистісно орієнтованого підходу та надання кожному адресної
допомоги, виходячи з його індивідуальних потреб. Засобами виховання в учнів правової свідомості,
правової культури через діяльність органів учнівського самоврядування є: широке використання
інтерактивних методик; дієвість органів учнівського самоуправління; особистісно-орієнтовний підхід
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у ставленні до учнів; формування зразка соціальної активності учня; пропагування досвіду роботи в
засобах масової інформації; використання передових технологій інноваційних засобів діяльності
органів учнівського самоуправління; збагачення власного досвіду класного керівника на
методоб’єднаннях, семінарах, практичних заняттях; проведення моніторингів серед учнів, батьків,
громадськості про рівень правової культури учнів у гімназії; заохочення кращих учнів за допомогою
моральних та матеріальних стимулів.
Учнівське самоврядування спрямоване на формування правосвідомості окремо взятого учня. Для
ефективної діяльності гімназійного містечка протягом 2000-2005 навчальних років було
структуровано взаємодію всіх ланок учнівського самоврядування, складено Пояснювальну записку, в
якій визначено головні завдання самоорганізації школярів, розроблено чітку модель учнівського
самоврядування. Щоб забезпечити ефективне функціонування системи гімназійного самоврядування,
потрібно організувати діяльність кожного відділу, служби, комітету, клубів за інтересами.
Структура гімназійного містечка дворівнева: 1 рівень – міська рада на чолі з мером і заступником
(до апарату міської ради входять відповідальні за діяльність органів юстиції, служб, відділів, пресцентру, клубів за інтересами); 2 рівень – аналогічні відділення діють у кожному класі, відповідальні
за певну сферу діяльності отримують рекомендації в міській раді по організації конкретних справ.
Найвищим органом гімназійного містечка (ГМ) є збори, які скликаються не рідше 1 разу на рік.
Очолює роботу мерія (міська рада ГМ) у складі: мер містечка, керуючий справами ради, голова
виконкому, секретар міської ради. Мера обирають учні 5-11 класів шляхом таємного голосування.
Для повсякденного практичного керівництва самоврядуванням проводяться щотижневі оперативні
наради з різних напрямків діяльності. На них формується апарат відповідальних за ту чи іншу
галузь шкільної діяльності, аналізується стан різних ділянок роботи учнівського самоврядування,
заслуховуються звіти представників класів, визначаються завдання на наступний тиждень.
У кінці навчального року підводяться підсумки роботи органів ГМ. Мер і його команда звітує про
свою діяльність. Визначають переможця конкурсу учнів "Гімназист року", переможців у різних
номінаціях, оголошують про перемогу найактивніших класних колективів.
Заповіді учнів гімназії закріплені в Кодексі честі й пройняті принципом "Працюй не за примусом,
а за покликом серця". Конституція ГМ передбачає захист прав і свобод учнів. Статут ГМ визначає
обов’язки та права усіх жителів ГМ. Окремі Закони вказують відповідальність учнів за прогули та
спізнення.
Учнівське самоврядування – спосіб організації життя учнівського колективу.
Воно виробляє в учнів почуття господаря школи, класу та навички співпраці на принципах
рівності, гласності, демократизму, а також формує в учнів такі позитивні риси, які неможливо
виробити за допомогою лише словесних упливів. За розвиненого шкільного самоврядування
виникають сприятливі умови для згуртування учнівського колективу, розвитку педагогічного
спрямування, громадської думки. Вивчення та аналіз результатів анкетування серед учнів 5-6 класів
на тему "Я і самоврядування", яке було проведено в березні 2000 року, свідчили про те, що 75,8 %
опитаних учнів дали позитивну оцінку діяльності мешканців гімназійного містечка. Результати
анкети показали, що більше 80 % молодших підлітків мали яскраво виражену потребу в активній
діяльності на користь суспільства.
Зокрема, в практиці позаурочної роботи з 5-6-класниками домінували видовищно-масові заходи.
На цих заходах учням у 60 % випадків відводилася роль глядачів, в 29 % випадків – роль виконавців
завдань дорослих і тільки 10 % дітей мали змогу стати безпосередньо організаторами колективних
справ. За даними спостережень 21 % класних керівників уважали практично неможливим включення
кожного учня 5-6 класу до системи суспільно-корисних справ шкільного колективу.
Респондентами стали й батьки учнів. Виявилось, що 58,9 % опитаних були інформовані про
функціонування цих органів і схвалювали участь своїх дітей у їх діяльності. Цікаво було дізнатися й
думку вчителів щодо ефективності роботи учнівської організації. Вразили результати обстеження:
96 % учителів були обізнані з системою роботи органів самоврядування; 82 % – співпрацювали з
учнями (здебільшого це класні керівники); але 30,3 % не зовсім вірили в ефективність впливу
гімназійного містечка на правосвідомість майбутнього громадянина, а саме молодшого підлітка.
Отже, можна зробити висновок, що авторитаризм, недемократичність, закостенілі догми
суспільного життя залишили свій негативний відбиток у свідомості старшого покоління. Тому
дорослим потрібно вчитися демократичним відносинам у дітей.
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без
широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах
учнівського самоврядування (УС). В організації УС необхідно враховувати три взаємопов'язані етапи
його розвитку.
I етап – організаційна робота: зосередження уваги педагогічного та учнівського колективів на
проблемах учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні
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науково-методичної літератури з цієї проблеми, проведенні педагогічних рад, нарад, засідань
методичного об’єднання (МО), учнівських зборів з проблем організації УС у школі. На цьому етапі
розробляється оптимальна структура УС, його органів з урахуванням специфіки школи; визначається
мета та завдання учнівського самоврядування, виходячи з його структури; розробляється
документація (положення, інструкції, пам'ятки); визначаються права та обов'язки органів УС;
обирається актив. До 2000 року в школі діяла така форма УС як піонерська дружина, підпорядкована
районній СПОУ. У 2001 році участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращу модель
учнівського самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах стала поштовхом
до зміни форми УС. У 2001 році відбулася педрада на тему: "Перспективи розвитку УС в школі", на
якій прийняли рішення створити ефективну систему УС.
II етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. У ході його
реалізації організовується практична діяльність органів УС, уточнюються функції кожного
виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав і обов'язків, проводиться систематичне
навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.
III етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів.
Важливий принцип учнівського самоврядування – "Самі вирішили – самі зробили – самі
відповідаємо", ігнорування якого на практиці призводить до неправильного, однобокого розвитку
УС не на користь виховній меті та створенню дружнього, єдиного шкільного колективу.
Цінність УС полягає в тому, що учні, а саме молодші підлітки, глибоко й всебічно проникають у
сутність своїх прав та обов'язків. Відповідальні справи керівництва всім життям школи
доручаються спочатку частині активу, а потім, поступово, всьому учнівському колективу. Для цього
необхідно чітко сформувати права та обов'язки кожного активіста, комісії, центру, штабу. Значна
роль тут відводиться радникам, які мають постійно цікавитись завданнями, які розв'язують органи
самоврядування; разом із учнями вести пошуки шляхів вирішення цих завдань; допомагати учням у
визначенні мети діяльності, складанні плану, проведенні аналізу роботи; не брати всю
відповідальність за роботу органів самоврядування на себе, намагатися зробити так, щоб учні
самі знайшли вихід із найскрутніших ситуацій; залучати, якщо це необхідно, до вирішення
управлінських завдань інших членів педколективу; не займати позицію спостерігача, активно
втілювати в життя рішення, прийняті органами самоврядування; консультуючи, постійно навчати
актив, готувати його до самостійної роботи.
Прогрес в учнівському самоврядуванні можливий лише за умови, що вчителі зрозуміють,
розберуться в суті цього процесу, коли учні навчатимуться самостійно планувати й організовувати
роботу, координувати свої зусилля, здійснювати самоконтроль, враховувати, регулювати й аналізувати
проведену роботу, шукати ефективні форми самоврядування. Ідея самоврядування не повинна
зводитись тільки до його структури в школі. Важливою є реалізація основних принципів, які лежать в
основі шкільного самоврядування: демократизація та гуманізація виховного процесу; зв’язок
виховання з реальним життям; виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності; єдність
вимог і повага до особистості; послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;
відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;свідомість, самодіяльність та активність
учнів.
Основними способами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є
забезпечення реальних прав і обов’язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до
поглядів і рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; кваліфікована, тактовна
допомога учнівському самоврядуванню; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації
життя учнівського колективу.
У 2002-2003 роках апаратом Міської ради ГМ прийняті різні закони: Закон про прогули та
спізнення; Закон про побутову культуру; оголошено щорічний конкурс на кращий учнівський
колектив у школі. У вересні 2003 року прийнято Конституцію – Основний Закон ГМ, Кодекс честі.
"Гімназійне містечко" діє четвертий рік і має свої традиції, свята та стиль роботи.
Загалом, як підтверджує наш експеримент, у результаті включення школярів, зокрема й молодших
підлітків, до різноманітних дитячих управлінських органів школи, утверджується їхня переконаність в
особистісних можливостях організації власної життєдіяльності, життєтворчості, а це, у свою чергу,
через механізм рефлексії спричинює утвердження моральної відповідальності, як інтегрального
новоутворення підліткового віку. Проте, це потребує подальших експериментальних підтверджень.
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Кирилюк С.П. Самоуправление в воспитании ответственности младших подростков.
В статье анализируются составляюшие ученического самоуправления как важного средства
воспитания нравственной ответственности младших школьников, а именно очерчивается
структура самоуправления с учетом направлений экспериментальной деятельности
Коростышевской гуманитарной гимназии № 5, а также определяются особенности формирования
соответствующих навыков младших подростков на каждом из этапов.
Kyryliyk S.P. Self-Government in Junior Juveniles’ Responsibility Upbringing.
The components of self government as the important means of junior juveniles’ moral responsibility
upbringing are analysed in the article, besides the self-government structure is outlined taking into account
the direction of Korostyshiv Humanitarian secondary school experimental activity. The peculiarities of junior
juveniles’ corresponding abilities formation on every stage are singled out.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В УЧНІВ
У статті висвітлено результати та аналіз дослідно-експериментальної роботи щодо підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій в учнів.
Згідно з Національною доктриною розвитку головною метою вітчизняної освіти є створення умов
для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина, формування покоління,
здатного навчатися впродовж життя на основі розвитку цінностей громадянського суспільства.
Питання сутності соціально-ціннісних орієнтацій підростаючого покоління, ставлення до них
людини знайшли віддзеркалення у працях багатьох учених (А. Амброва [1], І. Беха [2; 3],
А. Богуш [4], Н. Кічук [5], З. Курлянд [6], Н. Мойсеюк [7], А. Семенова [8], В. Сластьоніна [9] та
інші).
Вітчизняні та зарубіжні науковці неодноразово зверталися до зазначеної проблеми, але ряд ідей і
конкретних рішень повноцінно не враховувався стосовно підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів.
Метою статті є висвітлення результатів та аналізу дослідно-експериментальної роботи щодо
підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у
молодших школярів, що були отримані нами в результаті розробки та впровадження моделі
підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у
молодших школярів.
Означена модель була розроблена для унаочнення процесу підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів із
виокремленням найбільш значущих складових. На основі теоретичного аналізу розроблена модель
доповнена системою педагогічних умов, кожна з яких впливає на певний компонент соціальноціннісних орієнтацій майбутніх учителів на основі структури соціально-ціннісних орієнтацій, та
модульним характером навчального процесу вищого навчального закладу.
Результатом упровадження розробленої моделі вважаємо підготовленість майбутніх учителів
початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів, що
досягається за рахунок урахування визначених педагогічних умов: забезпечення домінування
соціально-ціннісного мотиву у структурі мотиваційно-настановчої педагогічної діяльності;
обізнаність студентів щодо особливостей формування соціально-ціннісних орієнтацій у дітей
молодшого шкільного віку; емоційна насиченість навчально-виховної роботи, спрямованої на
опанування майбутніми вчителями початкових класів умінь і навичок формування соціальноціннісних орієнтацій у дітей молодшого шкільного віку; залучення студентів до діяльності з
оцінювання та самооцінювання власної підготовки щодо формування соціально-ціннісних орієнтації
в молодших школярів.
Разом із тим модель ураховує включення студентів до практичної діяльності під час соціальнопедагогічної практики.
Для реалізації експериментальної моделі було розроблено спецкурс "Основи формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів майбутніми учителями початкової школи" в
межах курсу "Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України".
Метою змістових модулів розробленого спецкурсу стало оволодіння комплексом знань:
категоріальний апарат у межах зазначеної проблеми; конкретизація особливостей молодшого
шкільного віку щодо формування соціально-ціннісних орієнтацій; визначення сутності та структури
соціально-ціннісних орієнтацій учителів початкової школи та характеристики соціально-ціннісних
орієнтацій учителів початкової школи за компонентами: мотиваційно-настановчий, змістовий,
операційно-рефлексивний та оцінний.
Основними завданнями змістових модулів є формування у студентів відповідних умінь і навичок:
діагностика соціально-ціннісних орієнтацій молодших школярів; самодіагностика розвитку
соціально-ціннісних орієнтацій учителів початкової школи як за комплексом тестів, так і за
запропонованою експериментальною методикою; визначення й аналіз рівнів сформованості
соціально-ціннісних орієнтацій у дітей та їх корекція; розробка і проведення занять за обраним
напрямом (тренінги, методики, ігри і т. ін.) з метою формування соціально-ціннісних орієнтацій у
молодших школярів.
© Колбіна Л.А., 2007
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Дані діагностик прикінцевого етапу дали змогу констатувати відповідні зміни в рівнях
підготовленості студентів до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів.
Для аналізу результатів експериментальної роботи нами було використано Q-критерій Розенбаума
[10]. За методикою обчислення Q-критерію нами було складено відповідні таблиці: індивідуальні
рівні підготовленості у вибірках студентів експериментальних (ЕГ) та контрольних (КГ) груп.
Наочно позитивну динаміку підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів контрольної групи подано на рис. 1. За
графіком показники рівнів підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів контрольної групи на початку експерименту та
після реалізації формувального етапу експерименту практично не відрізняються.

%

20
15
10
5
0

Констатувальний етап
Прикінцевий етап
низький середній високий
рівень
рівень
рівень

Рис. 1. Графік динаміки формування підготовленості майбутніх учителів початкової школи
(контрольні групи)
Стан підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних
орієнтацій у молодших школярів у експериментальних групах показано на рис. 2.
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Рис. 2. Графік динаміки підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів (експериментальні групи)
Наведені дані свідчать про значне підвищення рівнів підготовленості майбутніх учителів
початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів у
експериментальних групах. Такий стан речей пояснюється проведеною експериментальною роботою.
Узагальнені результати експериментальної роботи представлено в таблиці 1, які вказують, що на
початку експерименту на низькому рівні підготовленості у зазначеному напрямі в контрольній групі
серед студентів 3 курсу виявлено 16 студентів (68 %) та експериментальній – 16 студентів (64%); на
прикінцевому етапі в експериментальній – студентів 3-х курсів із низьким рівнем зазначеної
підготовленості діагностовано 3 (11%), тоді як у контрольній групі – 15 студентів (64 %).
На середньому рівні підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів на початку експерименту в контрольній групі
було виявлено 5 студентів (23 %), в експериментальній – 6 (25 %); на прикінцевому етапі в
контрольній групі 6 студентів (25 %), проти 16 (64 %) в експериментальній групі
На достатньому рівні підготовленості майбутніх учителів початкової школи до формування
соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів на початку експерименту в контрольній групі
виявлено 2 особи (9 %) та в експериментальній – 3 (11 %). Однак на прикінцевому етапі це
співвідношення значно змінилося: було діагностовано 2 студенти (11 %) в контрольній групі та 6 осіб
(25 %) в експериментальній.
Результати підсумкової діагностики, проведеної за шкалою оцінювання рівнів підготовленості
майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших
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школярів свідчать про достатньо високий рівень ефективності експериментально апробованих заходів
у процесі формування зазначеної підготовленості майбутніх учителів, які були націлені на оволодіння
всіма компонентами соціально-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів.
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика підготовленості майбутніх учителів початкової школи до
формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів
Рівні
підготовленості
Групи
респондентів
КГ на констатувальному етапі
КГ на прикінцевому етапі
ЕГ на констатувальному етапі
ЕГ на прикінцевому етапі

Низький

Середній

Достатній

абс

%

абс

%

абс

%

16

68

5

23

2

9

15

64

6

25

2

11

16

64

6

25

3

11

3

11

16

64

6

25
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будущих учителей начальной школы к формированию социально-ценностных ориентиров в
учащихся.
В статье представлены результаты и анализ опытно-экспериментальной работы в контексте
подготовки будущих учителей начальной школы к формированию социально-ценностных ориентаций
у учащихся.
Kolbina L.A. The Results and Analysis of Research and Experimental Work Concerning the Primary
School Future Teachers Preparation to Pupils' Socially-Valued Orientations Formation.
The article sheds light on the results and the analysis of research and experimental work concerning the
primary school future teachers preparation to the pupils’ socially-valued orientations formation.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ
У статті представлено технологію організації самостійної роботи студентів технічного коледжу;
подано результати формувального етапу педагогічного експерименту з її впровадження в
навчальний процес, які вказують на зростання продуктивності самостійної роботи, а отже,
підтверджують ефективність розробленої технології.
Оновлення соціально-економічних процесів у нашій державі зумовило потребу в перебудові
традиційної системи підготовки молодшого спеціаліста. Наріжним є питання про готовність
майбутніх техніків, механіків та інших фахівців технічного профілю до самостійного й творчого
вирішення виробничих ситуацій шляхом включення студентів коледжу в процес активної самостійної
роботи. Вивчення результатів теоретичного аналізу та практичних здобутків у підготовці спеціаліста
у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації дозволило виявити ряд суперечностей, які об’єктивно існують у
професійній технічній освіті, як-от між:
- соціальним замовленням на випускника-фахівця та існуючою системою організації
самостійної навчальної роботи;
- типовою системою підготовки кожної особистості до самостійної праці та індивідуальним
творчим характером її професійної спрямованості;
- використанням переважно колективно-групових форм навчання в процесі професійної
підготовки та його індивідуальним характером;
- існуючими формами самостійної роботи студентів, традиційними методами, засобами її
організації та потребами вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації у впровадженні нових
способів її організації;
- необхідністю збільшення обсягу навчального матеріалу при відсутності додаткових
академічних годин для його опанування й недостатнім рівнем володіння студентами вміннями й
навичками самостійної праці.
Подолання вказаних протиріч можливе за умови докорінного реформування змісту фахової
підготовки до самостійного застосування знань на практиці, до постійного вдосконалення,
саморозвитку й самореалізації особистості шляхом упровадження інноваційних педагогічних
технологій.
У зміст технології організації самостійної роботи студентів коледжу ми вкладаємо наступне –
це модель навчального процесу в зазначених закладах освіти, яка зумовлює структуру та зміст
самостійної роботи й диференціює її згідно до індивідуально-типологічних особливостей студентів
коледжу.
Зазначимо, самостійна робота студентів коледжу є продуктивною в тому випадку, коли в процесі
її здійснення в студентів формуються бажані якості й не виникають при цьому негативні побічні
продукти. Отже, якщо технологія спрямована на оволодіння студентами методами самостійної
роботи, формування навичок самостійної праці, самоосвітніх умінь, підвищення рівня
професіоналізму, відповідальності, набуття якостей самостійності, то вона сприяє продуктивності
самостійної роботи.
Розробка експериментальної технології організації самостійної роботи для коледжу відбувалася в
два етапи. Завдання першого етапу – створення зовнішнього компонента структури навчальної
діяльності [1], тобто напрацювання системи навчальних завдань для самостійної роботи студентів.
Тут ми дотримувалися наступних положень:
1) поступове нарощення ступеня складності завдань;
2) передбачення в процесі роботи самостійного здійснення студентами реконструкцій,
перетворень, вирішення задач пошукового характеру;
3) наявність у завданнях для самостійної роботи мотивації до їх виконання;
4) використання завдань, які б відкривали простір для поглиблення та розширення знань,
професійних здібностей і творчого мислення.
Напрацьована система включає завдання трьох рівнів: 1) репродуктивного, 2) частковопошукового, 3) дослідницького (творчого). На кожному з рівнів підготовлено відповідні типи
самостійних завдань.
Другий етап роботи було присвячено адаптації складових технології до внутрішнього компоненту
навчальної діяльності студентів, який характеризується мотиваційним і когнітивним аспектами.
© Королюк О.М., 2007
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Важливе місце в технології відведене формуванню стійкої позитивної мотивації до навчання,
самостійної роботи. На основі результатів досліджень у галузі дидактики, психології, а також
унаслідок власних пошуків, встановлено, що продуктивність самостійної роботи підвищується тоді,
коли взаємодія педагога й учнів коледжу розгортається у відповідності до структури мотиваційної
діяльності учнів. Отже, завдання викладача – власні дії узгоджувати з послідовністю мотиваційних
станів студентів, завдяки чому забезпечувати їх найбільшу активність під час самостійної роботи,
тобто формування мотивації повинне стати керованим процесом.
Технологія організації самостійної роботи студентів коледжу базується на диференціації такої
роботи, а тому під час її напрацювання було враховано:
1) взаємозв’язок структурних елементів, що утворюють внутрішній компонент навчальної
діяльності;
2) індивідуальні особливості студентів, які належать до різних типологічних груп;
3) окремі психолого-педагогічні закономірності навчального процесу (педагогічні умови
самостійної роботи студентів у коледжі, узгодженість мети викладання з метою навчання студента);
4) дидактичні принципи: професійної спрямованості навчання в коледжі; індивідуального підходу;
свідомості, активності й самостійності в навчанні; стимулювання й мотивації навчання, позитивного
ставлення до самостійної роботи;
5) вимоги, необхідні для активізації самостійної роботи: використання обміркованих форм
спілкування (партнерська взаємодія викладача й студента в процесі роботи над предметом,
заохочення, коректні зауваження, підтримка в студентів віри у власні сили, в успіх тощо);
використання матеріалу, який може зацікавити студента, бути корисним для розширення його
кругозору; забезпечення рівномірного поступу всіх учнів, незалежно від вихідного рівня їх знань та
індивідуальних особливостей.
На початку дослідження було висунуто гіпотезу, що в разі впровадження в коледжі технічного
профілю під час вивчення природничо-математичних дисциплін технології організації самостійної
роботи, яка враховує індивідуально-типологічні особливості навчальної діяльності студентів,
продуктивність такої роботи підвищиться.
Перевірка правильності цієї гіпотези (формувальний етап педагогічного експерименту)
реалізовувалася шляхом зіставлення результатів навчальної діяльності експериментальних і
контрольних груп студентів Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу в процесі вивчення
природничо-математичних дисциплін. До контрольних груп увійшли 109, до експериментальних –
115 студентів І курсу, які вступили до вказаного навчального закладу в 2005-2006 навчальному році.
За перший критерій продуктивності самостійної роботи було взято успішність студентів із
предметів природничо-математичного циклу. Ми змогли простежити динаміку успішності протягом
експерименту, проаналізувавши результати: 1) ознайомлювальної контрольної роботи, за допомогою
якої встановлювався початковий рівень знань першокурсників; 2) контрольного зрізу знань під час
експерименту; 3) екзамену, в якості підсумкового контролю. З таблиці 1 видно, що на початку
експерименту успішність студентів контрольних та експериментальних груп майже не відрізняється,
а середній бал за ознайомлювальну контрольну роботу в контрольних групах навіть трохи вищий. За
час проведення формувального етапу експерименту зростає успішність усіх студентів, але в
експериментальних групах ці показники вищі. Відсутність негативних оцінок на екзамені в
експериментальних групах свідчить про те, що навіть студенти, які мають найменші навчальні
можливості, за сприятливих умов спроможні якісно самостійно вивчити матеріал, підготуватися до
іспиту. Отже, використання запропонованої нами технології організації самостійної роботи студентів
сприяє підвищенню рівня результативності навчальної діяльності з природничо-математичних
дисциплін.
Таблиця 1.
Успішність самостійної роботи студентів контрольних і експериментальних груп
Групи

Контрольні
Експериментальні

Ознайомлювальна контрольна
робота
Середн.
Успіш
бал
ність, %
5,02
83,49
4,96
84,35

Контрольний
зріз
Середн.
бал
6,02
7,05

Успіш
ність, %
87,16
94,78

Екзамен
Середн.
бал
5,70
6,01

Успіш
ність, %
94,37
100

З метою статистичної перевірки гіпотези дослідження було висунуто нульову гіпотезу Н0 про
відсутність впливу зазначеної технології на рівень успішності студентів, а щодо тих відмінностей
результатів, що спостерігаються, вважати їх випадковими. Унаслідок перевірки за допомогою
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критерію Пірсона Х2 [2: 85] гіпотезу Н0 було відхилено. Це дозволило прийняти альтернативну – на
успішність навчання й самостійної роботи студентів впливає технологія, яка враховує індивідуальнотипологічні особливості їх навчальної діяльності.
Наступним діагностичним параметром у самооцінці та оцінюванні компетентними суддями,
прийнято показник мотиваційної сфери. Позитивна мотивація навчання, й самостійної роботи в тому
числі, пов’язана з підвищенням інтересу до природничо-математичних дисциплін, самореалізацією,
професійним самовизначенням. Для її дослідження використовувався метод шкал [3]. Анкети
відповідної методики студенти заповнювали на початку експерименту й ще тричі на різних етапах
дослідження, що дозволило простежити зміни мотивації та виявити тенденції розвитку (рис. 1).
ІV

Експериментальні

ІІІ
ІІ

Контрольні

І
1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

Рис. 1. Порівняння рівнів навчальної мотивації під час навчання природничо-математичних
дисциплін у коледжі
На рисунку 1 видно: спочатку в усіх студентів майже однаковий рівень мотивації вивчення
природничо-математичних дисциплін. Цей показник протягом навчального року в контрольних
групах змінюється дуже повільно й є значно нижчим, ніж в групах, де організація роботи студентів
відбувалася за експериментальною технологією. Для учнів коледжу, самостійна робота яких
організовувалась у традиційний спосіб, характерні коливання рівня мотивації. Він зростає із
наближенням екзаменаційної сесії, тобто можна припустити, що таке зростання обумовлене
бажанням уникнути проблем у зв’язку з нескладеним іспитом. У експериментальних групах
мотивація навчання постійно росте, й досить стрімко, по мірі впровадження технології. Це свідчить
про підвищення інтересу до навчання, усвідомлення необхідності справжнього володіння вміннями й
навичками самостійної праці для майбутньої фахової діяльності.
Одночасно з дослідженням мотиваційної сфери студентів у ході педагогічного експерименту
вимірювався індекс задоволеності (І) організацією самостійної навчальної роботи з природничоматематичних дисциплін [4: 137]. За результатами опитування 88,7 % студентів, які навчалися в
експериментальних групах, висловили задоволення новими підходами в організації самостійної
роботи (І = 0,51).
За допомогою методу полярних профілів визначався коефіцієнт значущості (КЗ) [5: 63]. Знайдені
значення КЗ допомогли виявити причини активного включення студентів коледжу в самостійну
роботу з предметів природничо-математичного циклу. Найбільш значимими для студентів виявились
наступні чинники: систематичність та послідовність у її організації (0,86); сприяння вихованню
важливих особистісних якостей, як-от самостійності, відповідальності та ін. (0,83); допомога в
опануванні методами, прийомами самостійної роботи (0,77); сприяння вивченню інших предметів
(0,74); створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях (0,72). Отримані результати свідчать
про значне підвищення всіх показників мотиваційної сфери студентів коледжу, а отже, вказують на
продуктивність їх самостійної роботи.
Підсумуємо, що в ході навчання, яке відбувається за експериментальною технологією, у студентів
зростає успішність навчання й самостійної роботи, зокрема. У мотиваційній сфері спостерігається
перехід від нестійких уявлень про самостійну навчальну діяльність до більш глибокого розуміння
спонукальних чинників, які набувають професійної значущості й соціальної спрямованості. Таким
чином, простежується зростання продуктивності самостійної роботи. Отже, підтверджується
ефективність розробленої технології організації самостійної роботи студентів у коледжах технічного
профілю.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб.
пособие. – К.: Высш. шк., 1990. – 248 с.
Климчук В.О. Математичні методи у психології. Курс лекцій / Навч. посібник для студентів психологічних
спеціальностей. – Житомир, 2006. – 160 с.

137

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 34. Педагогічні науки

3.
4.
5.

Гребенюк О.С. Формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у учащихся средних
профтехучилищ. – М.: Высш. шк., 1986. – 48 с.
Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання / А.М. Алексюк,
А.А. Аюрзанайн, П.І. Підкасистий та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 336 с.
Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 115 с.

Матеріал надійшов до редакції 20.09.2007 р.
Королюк Е.Н. Экспериментальное исследование эффективности технологии организации
самостоятельной работы студентов технического колледжа.
В статье представлена технология организации самостоятельной работы студентов технического
колледжа; поданы результаты формирующего этапа педагогического эксперимента по её
внедрению в учебный процесс, которые указывают на возрастание продуктивности
самостоятельной работы, а следовательно, подтверждают эффективность разработанной
технологии.
Korolyuk О.М. The Experimental Investigation of the Independent Work Organization Technology
Effectiveness of the Technical College Students.
The article presents the technology of the independent work organization of the technical college students,
gives the results of the pedagogical experiment formation stage on its application into the teaching process,
which point to growing efficiency of independent work and thus confirm the effectiveness of the worked out
technology.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ
РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто проблему організаційно-педагогічних умов становлення та розвитку
початкової релігійної освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. У висновках стверджується, що
організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині в зазначений
період залежали, насамперед, від суспільно-політичних, релігійних чинників, становища духовенства
та релігійних громад Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.
Існування суспільства неможливе без культури, цілісність якої визначає духовна, творча
діяльність людини. Тому в епоху глобалізації непересічного значення набуває національна ідея, яка
стає мірою духовності, і разом з нею – світоглядним забезпеченням способу вільного існування
особистості, несе її ключові цінності. Духовність як основа національної ідеї є тим життєво
необхідним інгредієнтом для гідності людини, без якого неможливо створити сучасне стабільне
суспільство і державу. Носієм духовності є людина. Це є її справжній "світ" – істини й добра, до якого
вона завжди прагнула і прагне [1: 12-13]. Саме тому вивчення педагогічної та духовної спадщини
українського народу є важливим на цьому етапі розвитку нашого суспільства.
Аналіз джерел свідчить, що окремі проблеми розвитку релігійної освіти Правобережної України,
Волинського краю досліджували М. Барна, С. Бричок, О. Борейко, Д. Герцюк, Т. Джаман, Л. Єршова,
С. Коляденко, І. Курляк, В. Омельчук, Н. Сейко. Більшість праць розкриває лише окремі аспекти
розвитку релігійної освіти на Волині. Однак серед досліджень відсутні праці системного характеру
щодо організаційно-педагогічних умов становлення та розвитку початкової релігійної освіти на
Волині у ХІХ – на початку XX століття.
Мета статті – розкриття суспільно-політичних та соціокультурних чинників, які впливали на
організаційно-педагогічний процес становлення та розвитку початкової релігійної освіти на Волині у
зазначений період.
Характеризуючи суспільно-політичну ситуацію в першій половині ХІХ століття В. Павлюк у праці
"Стан магнатських господарств Волині в І пол. ХІХ ст." відзначив, що після другого (1793 р.) і
третього (1795 р.) поділів Польщі на території Волинської губернії шляхта зберегла своє
привілейоване становище, а також і свої маєтки, і посади. Російський цар Олександр І потрапив під
вплив князя Адама Чарторийського та зблизився з групою польських аристократів, великих
землевласників Правобережної України, надав можливість князям Браніцькому та Любомирському,
графам Іллінському, Ворцелю, Стройновському, Ржевуському, Потоцькому та Ожаровському займати
високі державні пости [2: 43]. Згідно зі статистичними даними Центрального державного історичного
архіву України, на території Правобережної України аж до польського повстання 1830-1831 рр. на
Волині панував польський елемент, перебуваючи в значній меншості (приблизно 5 %) серед
місцевого населення, а польська або сполонізована шляхта становила 7,8 % населення [3].
Аналізуючи загалом становище польського шкільництва в XIX столітті, Н. Сейко відзначає, що
польське шкільництво – це система соціальних інституцій разом із внутрішньою та зовнішньою
сукупністю зв’язків, що забезпечують відповідну частку соціалізаційних процесів для представників
польської етносоціальної меншини в українській державі. За незначний в історичному масштабі
термін освіта і культура волинських поляків пройшли кілька етапів підйому та спаду [4: 31].
І. Шостак у праці "Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ століть", характеризуючи організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної
освіти на Волині, відзначає, що система освіти в Російській імперії, до складу якої увійшла Волинь,
на початку XIX ст. перебувала у стані організації. У цей час на новоприєднаних землях
функціонувала одна з кращих європейських систем шкільництва – школи Комісії Народної Едукації
(Едукаційної Комісії) [5: 135].
Едукаційну Комісію було сформовано на сеймі 1773-1775 рр. Вона мала відати питаннями освіти.
У її розпорядження перейшло усе майно єзуїтського ордену, скасованого в 1773 р. У той же час усі
єзуїтські школи були закриті. Ця комісія провела реформу шкільництва, в результаті чого процес
навчання було позбавлено від середньовічної схоластики. Едукаційна Комісія здійснювала
керівництво народною освітою. Отож, комісія керувала й початковим навчанням, доступ до якого
мало просте населення. Однак після приєднання частини території колишньої Речі Посполитої до
Російської імперії, розвиток освіти в ній набув нового характеру.
Паралельно з цією системою існувала традиційна мережа римо-католицьких і греко-католицьких
парафіяльних та монастирських шкіл, яка була більш розвиненою, ніж відповідна в Російській імперії.
© Костюк О.Ю., 2007
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Вихованню освічених молодих людей, діяльність яких сприяла б культурному, а отже, політичному
відродженню Польської держави, велику увагу приділяли поляки, що мешкали на теренах,
приєднаних до Російської імперії від Речі Посполитої. Значну вагу в питанні шкільництва мало римокатолицьке духовенство. Саме священики були найближчими до простого населення, тому в
основному лише на них було покладено початкове навчання. Біле духовенство й монастирі вели
парафіяльні школи та утримували їх.
24 січня 1803 р. вийшов царський указ про поділ території імперії на освітні округи. У кожному
окрузі визначався один вищий навчальний заклад, який мав забезпечувати інші школи викладачами й
керувати ними. У результаті цих заходів було утворено Віденський навчальний округ, який
охоплював вісім губерній: Волинську, Київську, Подільську, Віденську, Гродненську, Мінську,
Вітебську, Могилівську. Куратором Віденського округу було призначено князя Адама
Чарторийського – особистого друга царя Олександра І [6: 45]. У Віденському окрузі ієрархія шкіл
була такою: Віденський університет – гімназії (Волинська гімназія) – повітові школи – парафіяльні
школи.
У 1803 р. Т. Чацький та А. Чарторийський звернулися за підтримкою до керівництва Католицької
Церкви в Росії, а саме до єпископа К. Цецішовського. Таким чином, 20 жовтня 1803 р. в Луцьку під
головуванням єпископа К. Цецішовського зібралося все духовенство Луцько-Житомирської дієцезії,
де розглядалося питання про відкриття та утримання шкіл Волинської, Подільської та Київської
губерній. За рішенням зібрання всім духовним громадам та духовним особам потрібно було
підтримувати матеріально як наявні школи, так і відкриття нових. Для підготовки учителів чернечі
ордени повинні були надсилати своїх представників до Віденського університету [6: 54-57].
31 серпня 1807 р. вийшов указ про парафіяльні школи, план якого був укладений Т. Чацьким.
Названий вище указ стосувався як міських, так і сільських шкіл, які віддавалися під безпосередній
нагляд католицьких священиків і під опіку населення. За цим указом кожному, хто бажав того,
дозволено уфундовувати школи у своїх маєтках.
Таким чином, до розповсюдження польської освіти було активно залучено католицький костьол,
незважаючи на те, що Едукаційна Комісія намагалася надати освіті більш світського характеру.
Католицьке духовенство й надалі зобов’язувалося утримувати початкову школу при монастирях та
костьолах. У приватному листі від 15 січня 1815 р. єпископ К. Цецішовський писав: "... Багато користі
має моя єпархія, коли бачить істинні християнські риси характеру, що надають кожному вихованцю
отці-єзуїти..." [7: 56].
Після провалу польського повстання в листопаді 1831 р. настає період значних змін у житті
шляхти. Царський уряд твердо вирішив покласти край польському національно-визвольному руху і з
цією метою ліквідувати всі адміністративно-правові відмінності між Правобережною Україною та
російськими губерніями. Микола І заявив генерал-губернаторові Д. Бібікову, що має намір силою
домогтися піднесення православ’я та російських елементів у системі освіти, і що не заспокоїться до
тих пір, поки області Правобережжя не зіллються в одне тіло й душу з іншими частинами імперії. Для
реалізації цього плану в вересні 1831 р. уряд створив при сенаті спеціальний комітет Західних
губерній, який очолив голова комітету міністрів князь В. Кочубей.
Період 1831-1863 рр. характеризується як період цілковитої ліквідації шкіл, які вело католицьке
духовенство, зміни навчальних програм та підручників; період зіткнення політичних інтересів
Польщі та царської Росії за вплив на український народ, який вважався польською шляхтою як
історично польський, а російськими чиновниками – російським. Саме тому початкова релігійна освіта
поляків на Волині стала знаряддям збереження їх ментальності та етнічної самоідентифікації в межах
етнічного ареалу, який було територіально та адміністративно розділено між кількома державами.
Аналізуючи релігійну ситуацію, що склалася на території Волинської губернії на початку ХIX ст. і
безпосередньо впливала на розвиток початкової релігійної освіти краю та освіти в цілому,
М. Теодорович у праці "История первоначального устройства Волынской духовной семинарии и
списки воспитанников, окончивших курс учения в ней в течении столетия ее существования"
обґрунтував необхідність заснування нових початкових (парафіяльних) духовних освітніх закладів на
Волині. Метою відкриття навчальних закладів було посилення засад православ’я на щойно
приєднаній території, покращення освітнього рівня православних Волині.
М. Теодорович у зазначеній праці підкреслив, що у зв’язку з цим єпископ Волинський Стефан
звернувся у травні 1818 р. до Святішого Синоду в Комісію Духовних училищ із проханням про
відкриття трьох духовних училищ поблизу м. Острога – у повітовому м. Ковелі, в с. Загайцях
Кременецького повіту та в с. Клинці Овруцького повіту, щоб покращити навчально-виховний процес
та умови проживання учнів і уникнути проблем із доставкою дітей священиків та церковнослужбовців на навчання. Прохання єпископа Волинського було задоволено Комісією Духовних
училищ та виділено кошти на втілення цієї справи, а Семінарське Правління при сприянні духовної
Консисторії видало розпорядження, яке зобов’язувало доглядачів училищ прозвітувати до 20 лис140
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топада 1818 р. про кількість учнів у цих училищах для призначення дати відкриття нових навчальних
закладів [8: 82-85].
З метою вирішення ситуації, що склалася з питання організації та відкриття початкових релігійних
закладів, було видане розпорядження Волинської Духовної Консисторії від 10 жовтня 1818 р., з
№ 3336, за яким Острозький, Заславський, Новоград-Волинський та Ровенський повіти
прикріплювались до Острозького парафіяльного училища, Ковельський, Володимирський та Луцький
– до Ковельського; Дубнівський, Кременецький та Старокостянтинівський – до Загаєцького; а
Житомирський та Овруцький – до Клинецького парафіяльного училища. При цьому, відповідно до
вище зазначеного розпорядження, діти священиків та церковнослужителів, які досягнули шкільного
віку (7-8 років), були зобов’язані навчатися в тих духовних училищах, до яких належав їх повіт, хоча
й дітям з інших повітів не було заборонено вступати до Острозького парафіяльного духовного
училища. Лише з початком нового 1819 року та після отримання даних про збільшення кількості
учнів у духовних училищах у січні-лютому 1819 р. стало можливим урочисте відкриття
Ковельського, Загаєцького та Клинецького парафіяльних училищ.
М. Теодорович у вище згаданій праці відзначає, що Ковельське, Клинецьке та Загаєцьке
парафіяльні духовні училища були в підпорядкуванні щодо навчальної частини виконувачу
обов’язки ректора, доглядача Острозького повітового та парафіяльного училища протоієрея Кипріана
Суковського. Комісією Духовних училищ щорічно виділялось по 176 крб. сріблом на утримання
новостворених повітових парафіяльних училищ, хоча кошти на повне утримання учнів не
виділялися, тому всі вони мали бути на власному утриманні, наймаючи при цьому помешкання для
проживання. Батьки, діти яких у зв’язку із майновими проблемами не мали змоги здобути освіту в
духовних училищах, отримували від доглядача окружного училища 1-го вересня дозвіл та ретельні
інструкції про те, яким чином їх діти мали навчатися в домашніх умовах [9: 316].
М. Теодорович констатує, що після відкриття перших трьох парафіяльних училищ єпископ
Волинський звертається до Комісії духовних училищ при Св. Синоді про можливість відкриття ще
одного духовного парафіяльного училища в м. Бердичеві Житомирського повіту, оскільки єпархія
була територіально великою, і, крім цього, благочинний священик Бердичева Петро ДунінБорковський виявив інтерес до такої справи. З дозволу Комісій духовних училищ при Св. Синоді та
згідно з резолюцією єпископа Стефана, 9 вересня 1819 р. було відкрито Бердичівське парафіяльне
духовне училище, яке було розміщене в приміщенні церковного будинку, де обов’язки доглядача та
вчителя у другому класі виконував Петро Дунін-Борковський, випускник Волинської семінарії, а
вчителем першого класу було призначено Івана Трушлевича – ще одного випускника Богословського
класу зазначеного духовного навчального закладу.
Згідно з дослідженими матеріалами, кількість учнів у парафіяльних училищах у 1844 р. зросла
порівняно з 1833 р., але низка обставин, які впливали безпосередньо на ефективність навчальновиховного процесу із зазначених навчальних закладах, спричинили припинення їх функціонування та
закриття. За першим закриттям початкового духовного закладу пішли інші, які були спричинені
подібними проблемами: недостатнє фінансування училищ, брак приміщень, незадовільні умови
навчання та проживання студентів. Ще однією причиною припинення функціонування парафіяльних
училищ були територіальні зміни, які відбулися в 1844 р., і за якими м. Бердичів відходило до
Махновського повіту Київської губернії, отже, і до Київської єпархії. Саме тому Духовно-навчальне
управління звернулося з проханням до Святого Синоду про передачу Бердичівського парафіяльного
училища у підпорядкування Київської Духовної семінарії.
Відповідно до наказу Святого Синоду від 19 грудня 1850 р. про реформування нижчих духовних
училищ, Семінарське правління вирішило, що нижчі духовні училища – Кременецьке, Дерманське,
Білостоцьке та Милецьке, які діяли у Волинській єпархії й були поділені на повітові та парафіяльні,
об’єднувалися в один навчальний заклад і були перейменовані на повітові та складалися з трьох
відділень: вищого, середнього та нижчого з дворічним курсом навчання в кожному відділенні [10:
392].
Таким чином, після різдвяних канікул, у січні 1854 р., учні, які навчалися в обох класах
парафіяльних училищ, становили нижче відділення повітового училища, яке було перейменоване на
середнє відділення, а вище – залишалося незмінним. Тоді ж були відкриті два додаткові,
причетницькі, класи по одному при Кременецькому та Дерманському повітових училищах, у яких
відповідно навчалось 44 та 27 учнів. Відповідальність за навчальний процес, поведінку учнів у
причетницьких класах та прийняття їх на повне казенне забезпечення покладалося власне на
керівництво училищ. Саме тому в Кременецькому та Дерманському повітових училищах
викладацький склад налічував 6 наставників, тоді ж як у Милецькому та Білостоцькому – по 5
наставників.
Духовенство Волинської єпархії завжди з розумінням ставилося до справи народної освіти. З 1830
р. така ланка початкової релігійної освіти, як церковнопарафіяльні школи, в єпархії були предметом
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постійної турботи духовенства. Відомо, що в часи кріпосного права школи були у важкому
становищі. Вони були розміщені при будинках священиків та причетників. Віднайдення коштів на
придбання навчальних посібників більшою мірою також було покладено на духовенство. Заохочення
дітей до навчання було важкою справою, оскільки кріпосне право завжди стояло осторонь освіти
кріпаків або й усіма силами протистояло їй.
Скасування кріпосного права пожвавило справу народної освіти. Священики та їх прихожани
більше уваги стали звертати на школу. Селяни віддавали свої приміщення під школи, залюбки робили
пожертви на їх утримання: на навчальні посібники та на утримання вчителів. Найприємніше було те,
що діти використовували здобуті знання в храмах Господніх, співаючи та читаючи під час
Богослужінь, унаслідок чого батьки ще з більшою охотою допомагали священикам у шкільних
справах.
Незабаром справою народної освіти зацікавилася й цивільна влада, тому церковнопарафіяльні
школи поступово перетворились у сільські та волосні. Для підсилення засобів утримання шкіл мирові
посередники насамперед подбали про розміщення шкіл саме в селах, де знаходилися волосні
правління. Це завдало першого удару по церковнопарафіяльних школах, що спочатку послабило, а
пізніше й вбило в народу віру, з якою вони ставилися до навчальних закладів, оскільки відправляти
дітей далеко від дому восени та взимку було справою майже неможливою. Плата на утримання
церковнопарафіяльних шкіл ставала для селян непосильною, тому школи почали закриватися. У той
час священики усіма силами намагалися відстояти освітню справу й дуже часто протистояли світській
владі, що призводило до низького економічного становища духовенства.
Найвищим указом від 13 липня 1884 р. про церковнопарафіяльні школи справу народної освіти
було знову довірено духовенству, яке з новими зусиллями розпочало виконувати цю роботу [11: 301].
Під керівництвом та захистом Його Високопреосвященства, Високопреосвященного Палладія,
архієпископа Волинського та Житомирського, передача світською владою шкіл у духовне відомство
та відкриття нових навчальних закладів проходило з великим успіхом. Навчально-виховну справу
було поставлено на основі принципів Святої віри, відданості цареві та Вітчизні.
Кількість початкових релігійних закладів та кількість дітей у них із кожним роком зростала, і
станом на 1892 р., за звітом Волинської Єпархіальної Училищної Ради, у Волинській єпархії
налічувалося 240 561 дитина шкільного віку (від 7 до 14 років), з них: 120 256 хлопчиків та 120 305
дівчаток. На цей період на Волині діяло 645 церковнопарафіяльних шкіл та 432 школи грамоти [12:
263].
Отже, організаційно-педагогічні умови становлення та розвитку початкової релігійної освіти у
Волинській єпархії залежали, насамперед, від суспільно-політичних і релігійних чинників, становища
духовенства та релігійний громад Волині у ХІХ на початку – ХХ століття.
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Костюк О.Ю. Организационно-педагогические условия развития начального религиозного
образования на Волыни в ХІХ – в начале ХХ столетия.
В статье рассмотрена проблема организационно-педагогических условий становления и развития
начального религиозного образования на Волыни в ХІХ – в начале ХХ ст. В выводах утверждается,
что организационно-педагогические условия становления и развития религиозного образования на
Волыни в указанный период зависели, прежде всего, от общественно-политических, религиозных
факторов, положения духовенства и религиозных общин Волыни в ХІХ – в начале ХХ ст.
Kostyuk O.Yu. Organization and Pedagogical Conditions of the Elementary Religious Education
Development in Volyn Region in the 19th and the beginning of the 20th centuries.
The article deals with the problem of the organization and pedagogical conditions of the elementary
religious education formation and development in Volyn region in the 19th and the beginning of the
20th centuries. In the conclusion it is stated that the organization and pedagogical conditions of the
elementary religious education formation and development in Volyn of that period depended on
social-political and religious factors, clergy and religious communities position in Volyn region in
the 19th and the beginning of the 20th centuries.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ГРОМАДЯНИНА
В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті проаналізовано проблему формування життєвої позиції громадянина в підлітків та
випускників навчальних закладів. Розкрито об’єктивні чинники формування молоді як соціальної групи.
Доведено необхідність реалізації практичних завдань психології, педагогіки та соціуму в цілому.
Постановка проблеми. Процес самовизначення нації практично завжди пов’язаний із процесом
перебудови особистісних пріоритетів та світогляду. В першу чергу, це стосується підлітків і
випускників навчальних закладів а також тих, для кого важко сформувати цілісне уявлення про світ.
Розбудова України, як незалежної, суверенної держави вимагає сформованого громадянина з
активною громадською позицією, що свідчить про ступінь її зрілості, рівень розвитку; дає уявлення
про характер ставлення особистості до країни, суспільства, народу, Батьківщини, усвідомлення нею
свого місця та ролі в процесі державотворення; стимулює самореалізацію особистості, прояв
громадських чеснот і їх формування.
Значущість проблеми вивчення життєвої позиції особистості посилюється особливостями
підліткового віку. Відомо, що особиста позиція старшокласників знаходить своє відображення у
прагненнях пізнати своє місце в сім’ї та подіях суспільного життя, реально оцінювати власні
можливості; бажаннях пізнати складний світ людських стосунків тощо. Таким чином, проблема
формування громадянина в сучасних умовах, пов’язана з реалізацією практичних завдань психології,
педагогіки та соціуму в цілому.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти вивчення життєвої позиції
громадянина неодноразово розглядалися в працях М. Євтуха, П. Ігнатенко, В. Кузем,
О. Сухомлинського, М. Стельмаховича та ін. Особливу увагу вчені надавали філософському та
юридичному аспекту формування громадських якостей, гуманістичним положенням громадського
виховання. Історико-педагогічний аспект громадського виховання висвітлений у працях Л. Вовк,
М. Чепіль, О. Бенци, Я. Яціва та інших. Отже, мета статті – привести в систему теоретичні положення
різних авторів з урахуванням регіонального підходу.
Формулювання цілей статті. Cучасний період є переломним у осмисленні значущості початку
життєвого шляху молоді та їх життєвого самовизначення на ньому. Адже, від цього залежить, їх
праця, дії та вчинки.
Українське суспільство, що знаходиться сьогодні в пошуку нових цілей, ідеалів і цінностей,
потребує особистостей, яким притаманні активність, ініціатива, творчість. Ринкова економіка вимагає
від людини ризику, вміння діяти в скрутних ситуаціях, здатності швидко реагувати на зміни в
суспільстві. Молоді, на відміну від старших вікових груп, не потрібно витрачати зусилля на
позбавлення від цінностей, сформованих під впливом колишньої тоталітарної системи. Її світогляд
формується вже в наш час і тому повинен відповідати вже новим регаліям. По-друге, для молоді
характерний високий рівень соціальної та професійної мобільності. Невизначеність її соціального
статусу, пошук свого місця в системі суспільних і виробничих відносин дозволяє юнакам і дівчатам
досить чутливо реагувати на зміни в суспільстві.
Саме ця здатність забезпечує включення молоді в соціальну структуру суспільства, яке
трансформується. Конкретно це відбувається у вигляді входження молодих людей у новостворені
соціально-професійні групи (бізнесменів, менеджерів тощо).
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктивним чинником формування молоді як
соціальної групи виступає соціально-економічний рівень, форми власності та господарювання, місце
людини в системі виробничих відносин.
Разом із тим, соціально-економічні перетворення супроводжуються загостренням суперечностей
між молоддю й потребами суспільства, яке формується.
Негативна сторона сучасного перехідного суспільства полягає в тому, що вона не має змоги
сповна турбуватися про соціальний захист молоді. Молодим людям потрібно звикати до того, що
рівень життя, якого вони прагнуть, вони повинні забезпечити самі для себе.
Таким чином, перехід до ринкової економіки, з одного боку, збільшує для молоді кількість
соціальних проблем, які необхідно вирішити, та з іншого – створює нові можливості для активної
діяльності, для життєвого вибору й реалізації свого потенціалу.
Вивчаючи процес життєвого самовизначення молоді, потрібно знати, що суспільство України має
свої регіональні особливості. Відповідно до цього, молодь, яка живе в різних областях, має
відмінності у своєму ставленні до суспільних процесів і в своїх життєвих планах. Саме тут, не
© Майданевич В.П., 2007
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виходячи за межі свого регіону, молодь формує свій соціальний статус, обираючи професію, тип
освіти та інше.
Тому важливе вивчення життєвого самовизначення молоді саме на регіональному рівні. Це дасть
можливість детальніше і зблизька дослідити процес її життєвого становлення, виробити дієві
рекомендації з метою покращення умов її соціальної активізації. Через це ми й вирішили провести
дослідження умов формування життєвої позиції у старшокласників у процесі діяльності саме східного
регіону.
Перед кожною людиною на відповідному етапі формування її свідомості постає проблема
життєвого вибору, визначення суті свого життя. Життєздійснення, яке базується на основі
внутрішнього самовизначення, в онтогенетичному плані виглядає як процес пошуку й становлення
людиною її місця в світі, системі суспільних і міжособистих відносин. Входження особистості до
соціальних і соціально-психологічних зв’язків та взаємодії проходить складно, оскільки ця інтеграція
носить багатоплановий характер, і в кожній зі сфер соціалізації індивід просувається вперед за
окремим індивідуальним "графіком". Але рано чи пізно обов’язково настає момент, коли особистість
визначає хоча б у найбільш загальних рисах себе, своє місце в структурі суспільно-політичних,
економічних, ідеологічних, освітніх, професійних, сімейних, дружніх відносинах, коли лінії життєвих
виборів сходяться в певній точці соціально-психологічного простору, обкреслюючи її соціальний
статус. Тоді життєве самовизначення постає як факт, як деякий проміжний фініш на життєвому
шляху, який означає початок появи етапу дорослості [1].
Молодь повинна знайти своє місце в новій системі суспільних відносин, визначитися в своєму
ставленні до різних сфер життєдіяльності. У зв’язку з цим виникає потреба у вивчені й теоретичному
осмисленні цих процесів. Аналіз проблеми самовизначення молоді не є популярним науковим
сюжетом. Цій проблемі присвячено не так уже й багато досліджень, у яких розробляються
соціологічні аспекти діяльності молодого покоління.
Наведемо декілька визначень цієї категорії. "Під життєвим самовизначенням ми розуміємо
розвиток і реалізацію молоддю своїх потенціалів у процесі набуття нею стійкого суспільного
становища" – так вважають естонські дослідники [2]. Кенкман П. вважає, що "життєве
самовизначення молоді – залучення молодого покоління у всі сфери життя суспільства, яке
здійснюється через діяльність самої молоді та реалізується у формуванні соціальних якостей, системи
діяльності і відносин, притаманних соціальним групам, до складу яких увійде молоде покоління" [4:
109-110]. Існує думка, що життєве самовизначення є специфічною формою суб’єктивно-об’єктивної
взаємодії, у якій особистість виступає справжнім суб’єктом життєвого процесу, тобто свідомо
включається в хід подій, опосередковуючи його творчим ставленням до життя і беручи на себе
відповідальність за всі дії і вчинки [4].
У цих визначеннях момент досягнення особою стабільного становища в житті є основним.
Стабільність суспільного становища виступає тут своєрідним результатом процесу визначення
життєвої позиції молоді.
На різних етапах суспільства громадськість, громадське виховання, громадська позиція мали
специфічне тлумачення.
Розвиток життєвої позиції людини – це складний і довгий процес. Ще в дитячому віці,
закладаються зерна цієї позиції, які тільки через деякий час дають паростки. Молодість – важливий
етап формування особистості. У цей період в одних виявляється ентузіазм, ініціатива, творче
піднесення, сміливість, пориви до активного прояву своїх здібностей і відстоювання своїх позицій, у
других – пасивність, боязкість, настрій споживача, недалекість інтересів, в третіх – енергія й
активність носить показний характер. Отже, одні й ті ж життєві обставини можуть відтворювати різні
позиції.
Поняття "життєва позиція" можна коротко визначити як чітко виражений, відносно
встановлений, визначений характер оціночних суджень людини про навколишню дійсність, певні
об’єкти, спосіб поведінки в певній ситуації при характерній мотивації його, спрямованість
діяльності, заснованої на цілісних відносинах.
Як було сказано вище, молодість – час найактивнішого самовизначення особи, і саме в старших
класах діти наполегливо шукають у своєму оточенні людей з активною життєвою позицією, відвертих
у стосунках. Це період пошуку і становлення свого "Я", самовизначення, яке зауважує на
зацікавленість майбутнім – життєвими цілями, планами й орієнтаціями.
Вивчаючи процес самовизначення молоді, треба знати, що він має свої регіональні особливості.
Відповідно до цього, молодь, яка в різних областях, має відмінності у своєму ставленні до суспільних
процесів, та у своїх життєвих планах. Процеси диференціації, що проходять зараз у молодіжному
середовищі, прямо пов’язані з місцем проживання. Саме тут не виходячи за межі регіону, молодь
формує свій соціальний статус, обираючи професію, тип освіти тощо.
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Протягом досить тривалого часу молодіжна проблематика знаходилася в полі зору широкого кола
вчених суспільствознавців. Методологічним проблемам дослідження молоді присвячені праці
В. Боряза, а В. Лісовського – процесу формування її ідеалів і життєвих планів.
Досить плідними в цьому напрямку є роботи вітчизняних учених. У їх статтях і монографіях
викладено результати досліджень життєвих планів і установок молоді, її ціннісних орієнтацій і
мотивів вибору життєвого самовизначення. Ці проблеми досліджуються в Інституті НАН України.
Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій державі у сферах політичного,
соціального, культурного життя суспільства, та велика роль молодого покоління в житті країни –
умови, у яких полегшуються задачі розвитку трудової та суспільно-політичної активної молоді,
формування її життєвої позиції.
Феномен самовизначення виникає в тому випадку, коли поведінка особистості визначається не
безпосередньо впливом середовища і не індивідуальними якостями, а, головним чином, прийнятими
суб’єктом цілями та завданнями діяльності, стійкими ціннісними орієнтаціями, які особистість
захищає навіть у супереч впливу середовища, обставин та соціального оточення. Соціальне
самовизначення є визначенням свого становища у світі, яке направлене не в середину особистості, а
назовні. Але саме в процесі самовизначення і кристалізується сама особистість [1].
Суть життєвого вибору має складний, суперечливий характер. Тому для розуміння процесу
життєвого самовизначення молоді важливо визначити етап його становлення. Мартинюк І. виділяє
три основні етапи: самопізнання, самовиховання і власне самовизначення. Всі вони одночасно є
складовими самовизначення і базуються на процессах і механізмах самосвідомості.
Учений підкреслює, що взаємодіючи із зовнішнім середовищем й іншими людьми, особистість
неминуче відокремлює і себе як об’єкт, який реально існує в часі та просторі, як істота, яка відчуває
різноманітні впливи навколишнього світу і впливає на нього, нарешті, як частина світу, реальність,
яку можна змінювати відповідно до поставлених цілей. Далі І. Мартинюк стверджує, що
самовдосконалення має процесуальну природу, активно переживається суб’єктом, приносячи йому
радість або розчарування. Особистість, яка ставить завдання самовдосконалення, повинна визначити
свої цілі так, щоб вони у будь-якому разі забезпечували їй успішність, ефективність зусиль.
Висновки. Отже, життєве самовизначення молоді – це процес і результат формування особистих
якостей людини, необхідних для її діяльності у всіх або в більшості сфер життя.
Усе вищесказане дозволяє нам зробити попередній висновок про те, що питання педагогічних
умов формування життєвої позиції у старшокласників є достатньо складним і перспективним для
подальшого експериментального дослідження.
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Майданевич В.П. Теоретический аспект изучения жизненной позиции гражданина в системе
современной педагогики.
В статье проанализирована проблема формирования жизненной позиции гражданина у подростков и
выпускников учебных заведений. Раскрыты объективные факторы формирования молодежи как
социальной группы. Доказана необходимость реализации практических задач психологии, педагогики
и социума в целом
Maidanevich V.P. The Theoretical Aspect of the Vital Position Study of a Citizen in the Modern
Pedagogics’ System.
The article analyses the problem of the citizen’s vital position formation in teenagers and graduates. The
objective factors of forming youth as a social group are disclosed. The necessity of psychology, pedagogics
and socium as a whole practical tasks realization is proved.
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ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті проаналізовано сутність поняття "гуманістичне виховання особистості", висвітлено
різні підходи сучасних українських науковців до його визначення. Розкрито зміст провідних напрямів
гуманістичного виховання, виявлено основні принципи, на яких воно ґрунтується.
У зв’язку з переходом від індустріального суспільства до інформаційного й пов’язаними з ним
цивілізаційними змінами, які ми спостерігаємо на межі другого та третього тисячоліть, людина
набуває центрального місця в усіх сферах життєдіяльності суспільства, відроджуються гуманістичні
ідеали, спостерігається тенденція гуманістичного розвитку, що свідчить про актуальність теми
нашого дослідження. І, відповідно, підвищуються вимоги до формування особистості. Сьогодні
суспільству потрібна морально й духовно розвинена, відповідальна, комунікабельна особистість,
здатна до творчої праці й подальшого саморозвитку. На вирішення означених завдань спрямовані
офіційні нормативно-правові документи держави, в яких окреслено шляхи і принципи реформування
освіти на гуманістичних засадах, а саме: державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ
століття"), Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту" та ін.
Значний внесок у розробку методології й теорії гуманістично орієнтованої освіти зробили Г. Балл,
А. Капська, І. Кузнецова, А. Макаренко, Н. Ничкало, Г. Пустовіт, М. Романенко, М. Стельмахович,
Б. Ступарик, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.; гуманістичні ідеї розвитку особистості
закладені у працях Ш. Амонашвілі, І. Беха, А. Вірковського, І. Зязюна, І. Киреєва, В. Кременя,
А. Маслоу, Н. Мойсеюк, П. Підласого, П. Перепелиці, К. Роджерса, Г. Тарасенко, І. Шевчук та ін.
Метою дослідження є аналіз гуманістичного виховання особистості як психолого-педагогічної
проблеми.
Відповідно до мети нами визначені такі завдання:
- розкрити сутність поняття "гуманістичне виховання";
- проаналізувати різні підходи до визначення поняття "гуманістичне виховання" в сучасній
психолого-педагогічній науці.
Розуміння сутності гуманістичного виховання особистості як психолого-педагогічної проблеми
потребує аналізу поняття "гуманізм".
Як зазначено в Енциклопедичному словнику, гуманізм (від лат. humanus – людяний) – це
визначення цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей,
утвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин. Гуманізм бере початок ще зі
стародавніх часів (Аристотель, Демокрит, Платон, Сократ та ін.). Але найбільшого розвитку
гуманістичні ідеї набули в епоху Відродження, коли сформувалася прогресивна течія
Західноєвропейської культури – Просвітництво (А. Дистверг, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, І. Песталоцці,
Д. Локк та ін.) – спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне
щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей.
В. Даль у своєму тлумачному словнику визначив гуманізм як "людяність, яка притаманна
духовній, високоосвіченій особистості", підкреслюючи, таким чином, нерозривний зв’язок між
гуманізмом та освітою, оскільки, на його думку, тільки освічена людина може розуміти й визнавати
цінність іншої людини, поважати її гідність та право бути собою.
Гуманістичне виховання особистості як психолого-педагогічна проблема ґрунтується на
філософському розумінні місця та значення людини в цьому світі. А оскільки на це питання немає
однозначної відповіді, то з часом виокремились гуманістичні концепції, які спиралися на різні
підходи до розуміння сутності людини [1].
Християнсько-педагогічна антропологія. Маючи в своїй основі ідею релігійного походження
людини, ця концепція характеризується постійною динамікою розвитку, набуттям нового змісту.
Представниками цієї течії були М. Бердяєв, А. Волошин, Г. Гегель, Й. Гербарт, Р. Декарт,
О. Духнович, В. Зеньківський, І. Кант, С. К’єркегор, Я. Коменський, В. Лейбніц, І. Огієнко,
Г. Сковорода, В. Соловйов, Б. Спіноза, Л. Толстой, Й. Фіхте, М. Хайдеггер, П. Шарден, Т. Шевченко,
Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер, П. Юркевич, К. Ясперс, та ін.
Соціально-педагогічна антропологія. Її основна ідея полягає у визнанні залежності природи
людини від суспільства, індивідуальної свідомості – від колективної. Таким чином, рівень гуманного
виховання особистості визначає рівень гуманних відносин у суспільстві. Значний внесок у розвиток
соціально-педагогічної антропології зроблено І. Бажанським, Ф. Вольтером, К. Гельвецієм,
І. Герасимовичем, П. Гольбахом, Г. Гриньком, М. Грушевським, Д. Дідро, А. Дістервегом,
© Міняйлова А.В., 2007
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М. Добролюбовим, Ж. Ламетрі, А. Макаренком, К. Малицькою, Ш. Монтеск’є, Р. Оуеном,
І. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Талейраном, Л. Фейєрбахом, І. Франком, Е. Фроммом, Ф. Фур’є,
М. Чернишевським, Я. Чепігою, Я. Яремою та ін.
Науково-педагогічна антропологія. Ця концепція вивчає природу людини у взаємодії з
навколишнім середовищем, використовуючи результати різних наук. У цьому напрямі працювали:
К. Ушинський, Х. Алчевська, С. Балей, Б. Грінченко, М. Демков, О. Іванчук, М. Корф, Г. Костюк,
А. Крушельницький, Т. Лубенець, С. Миропольський, В. Ратальський, С. Русова, В. Сухомлинський
та ін.
На означених засадах гуманістичного виховання ґрунтуються наукові дослідження сучасних
вітчизняних та зарубіжних вчених.
Визначення сутності поняття "гуманістичне виховання", на наш погляд, логічно розпочати з
аналізу сутності поняття "виховання". Як відомо, виховання – це цілеспрямований процес всебічного
й гармонійного розвитку особистості. У цьому формулюванні, очевидно, простежуються гуманістичні
тенденції, а саме – виходячи з цього визначення, процес виховання (будь-якого – розумового,
морального, трудового, фізичного, естетичного і т.д.) спрямований на формування особистості, тобто
визнається цінність особистості та значущість її всебічного й гармонійного розвитку, що свідчить про
гуманістичну спрямованість означеного процесу.
З метою визначення сутності поняття "гуманістичне виховання" нами проведено аналіз його
розкриття в педагогічних словниках та енциклопедіях, який свідчить про його відсутність, але
наявність визначення інших базових понять дає підстави стверджувати, що означена проблема
посідає важливе місця в наукових дослідженнях сучасних вчених. Так, у педагогічному
енциклопедичному словнику [2] розкриваються поняття "гуманність" – як система переконань
особистості, зумовлена моральними нормами та цінностями та "гуманістична педагогіка" – як напрям
в сучасній теорії і практиці виховання, спрямований на втілення ідей гуманістичної психології, яка, в
свою чергу, визначається як напрям в сучасній психології, предметом дослідження якого є цілісна
людина та її розвиток. В українському педагогічному словнику [3] визначається поняття "гуманізація
освіти" як центральна складова нового педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку
всіх компонентів педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворчої функції та означає повагу
школи й педагогів до особистості дитини. Автори словника-довідника з педагогіки [4] визначають
поняття "гуманістичний ідеал людини" як уявлення про досконалу людину в її всебічній освіченості
та розумінні своєї індивідуальності, права на вільний розвиток своїх здібностей тощо. У стислому
педагогічному словнику [5] наведено визначення поняття "гуманістична концепція" як теоретикометодологічної основи сучасної педагогіки, що відбиває систему поглядів, згідно з якими особистість
є найвищою цінністю та має право на існування, щастя, гідне життя тощо.
Таким чином, незважаючи на відсутність формально-логічного, загальновизнаного формулювання
поняття "гуманістичне виховання", сучасні науковці проводять дослідження в цьому напрямі,
реалізуючи свої погляди й підходи до визначення сутності такої проблеми.
Так, українські вчені (Г. Балл, І. Бех, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Кремень,
С. Максименко, С. Мельничук, Н. Ничкало, О. Пєхота, В. Рибалка, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.)
активно досліджують проблеми гуманістичного виховання в контексті особистісно-орієнтованого
підходу. Його основа полягає в забезпеченні більш глибокого цілісного розуміння, пізнання
особистості й на цій основі – її гармонійного розвитку в умовах існуючої системи освіти й виховання.
Головне завдання педагогічної науки в цьому напрямі – створити оптимальні умови для діяльності
особистості, які б стимулювали її до самоактуалізації [1], теорію якої розробив американський вчений
А. Маслоу. Вона ґрунтується на гуманістичних поглядах на освіту, сутність яких полягає у
сприйманні особистості такою, якою вона є, у допомозі їй зрозуміти та реалізувати власні бажання,
прагнення, можливості [6]. А. Маслоу започаткував гуманістичну психологію, яка, в свою чергу,
сприяла створенню гуманістичної педагогіки, головною метою виховання якої є досягнення
особистістю максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), відкритості для
сприймання нового досвіду, здатності на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих
ситуаціях, тобто ідея гуманістичного розвитку особистості проголошується найвищою метою
виховання сучасної гуманістичної педагогіки.
За твердженням О. Савченко, концепція гуманістичного виховання має ґрунтуватися на ідеалах
загальнолюдських і національно-духовних цінностей із винятковою увагою до внутрішнього світу
особистості в поєднанні з соціологічною рефлексією й антропоцентризмом [7].
І. Бех, реалізуючи особистісно-орієнтований підхід, висуває вимоги до виховання, які свідчать про
його гуманістичну спрямованість [8]:
- формування в суб’єкта здібності й бажання усвідомлювати себе як особистість;
- формування образу "хорошого іншого", культивування у вихованця цінності іншої людини;
- утвердження особистісно-розвивального самовиміру;
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- культивування у вихованця досвіду свободи приймати особистісні рішення;
- виховання у дитини готовності відстоювати себе як особистість та ін.
На думку вченого, "основними цінностями гуманістичного особистісно-орієнтованого виховання
виступають: людина, яка вирощує й виховує в собі особистість; творчість як механізм розвитку
культури; духовність як показник цього розвитку" [9], що підкреслює значущість гуманістичного
виховання особистості для гармонійного розвитку культури й духовності суспільства.
Описаної вище теорії самоактуалізації як основи гуманістичного виховання особистості
дотримуються А. Вірковський, П. Підласий та ін. Вони розуміють під гуманістичним вихованням
повагу до гідності й прав особистості, її цілісності, прагнення до максимальної реалізації
можливостей та здібностей [10].
П. Перепелиця, І. Киреєв визначають такі провідні напрями гуманістичного виховання [11]:
- цілеспрямованість гуманістичних переконань, завдяки якій вихователь чітко визначає мету
переконань, ідею, яку відстоюватиме, зміст, засоби, форми роботи;
- конкретність і доступність переконань, які допомагають вихователю використовувати
життєві факти, приклади, життєвий досвід (як власний, так і своїх вихованців), використовувати
місцевий матеріал, наочні образи;
- опору на життєвий досвід вихованців у гуманістичній поведінці, свідомості, відношеннях;
- принцип логічності, послідовності, доказовості у формуванні гуманістичних переконань;
- простота і ясність, емоційна забарвленість впливів вихователя;
- опора на позитивне у вихованців, повага й вимогливість до них.
І. Шевчук визначає гуманістичне виховання особистості як цілісний процес навчання і виховання,
спрямований на формування гуманних якостей, пробудження особистісних сил, засвоєння
гуманістичних вимог, формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості в співпраці вчителя
й учнів [12]. З її точки зору, гуманістичне виховання ґрунтується на принципах:
- співпраці вчителя й учнів;
- віри в здібності школярів;
- духовного зв’язку вчителя та вихованців;
- тактовності по відношенню до учнів;
- удосконалення середовища;
- поваги особистості учнів.
Як цілісний процес виховання і освіти гуманістичне виховання визначає М. Касьяненко. На його
думку, він має бути спрямований на формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості в
умовах індивідуального підходу, співтворчості вихователя і вихованця, гуманних демократичних
відносин [13].
Л. Бобко характеризує гуманістичне виховання як процес особистісно-орієнтованої взаємодії
педагога та вихованця, заснованої на діалектичній єдності загальнолюдських і національно-духовних
цінностей, що своєю метою ставить формування людини як неповторної особистості, готової до
самоактуалізації та самореалізації [1].
Висновки. Таким чином, в педагогічній науці представлені різні підходи до визначення поняття
"гуманістичне виховання", однак загальновизнаного формулювання поки що немає. Учені
дотримуються різних точок зору, акцентуючи увагу на самоактуалізації особистості, співробітництві
вихователя й вихованця, ідеалах загальнолюдських і національно-духовних цінностей із винятковою
увагою до внутрішнього світу особистості тощо, але найголовнішим і єдиним для всіх підходів
залишається визнання особистості як найвищої цінності.
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Миняйлова А.В. Гуманистическое воспитание личности как психолого-педагогическая проблема.
В статье проанализирована сущность понятия "гуманистическое воспитание личности",
отражены разные подходы современных украинских научных работников к его определению.
Раскрыто содержание ведущих направлений гуманистического воспитания, выявлены основные
принципы, на которых оно основывается.
Minyajlova A.V. Humanistic Education of the Personality as a Psychological-Pedagogical Problem.
In the article the essence of concept "humanistic education of the personality" is analysed, different
approaches of the modern Ukrainian scholars to its definition are reflected. The content of the humanistic
education leading directions is disclosed, the basic principles on which it is based are found out.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ІНТЕЛІГЕНТА
Стаття присвячена важливості створення психолого-педагогічних умов, найбільш сприятливих для
вироблення майбутнім інтелігентом власної, самостійної й незалежної позиції, для природного,
рефлексивного й індивідуального становлення толерантності.
У час посилення глобалізації всіх сторін суспільного життя зростає роль необхідності
прищеплення кожній інтелігентній людині стійких навичок і рис толерантності, терпимості до чужих
думок і вірувань. Розвинена особистість, яка піднялася до рівня інтелігентності, повинна ефективно
спілкуватися у полікультурному середовищі. У цьому плані толерантність проявляється як ключовий,
соціально-культурний механізм, який робить можливим нормальний процес такого спілкування. В
освітній, науковій і соціальній сферах толерантність сприяє формуванню освіченої особистості, якій
властиве розвинене почуття розуміння й поваги до культури інших народів, їхніх традицій і звичаїв,
вміння жити в мирі й злагоді з представниками інших рас і вірувань.
Тому мета нашої статті – дослідити психолого-педагогічні умови становлення толерантності
майбутньої інтелігенції. Предмет дослідження – толерантність інтелігенції. Об’єкт – інтелігенція та її
майбутні представники.
Внутрішньо вільна людина, здатна поважати людську гідність, а отже, здатна поважати
особистість у собі й інших, що є характеристикою інтелігента. Толерантність інтелігенції інтегрована
саме в її інтелігентність, похідна від її інтелігентності. Це можна ілюструвати наступним поясненням.
По-перше, майже всі сучасні дослідники проблеми інтелігенції вважають, що інтелігент – це людина,
що володіє інтелігентністю. Наприклад, Ю.М. Лотман, розмірковуючи над цим поняттям, вважає, що
інтелігентність – душевна якість, яка протилежна хамству й нахабності, чи психології раба. Раб
постійно змушений принижуватися. Приниженість і "випад з культури", як пише Ю.М. Лотман,
породжують злість, безглузду жорстокість і прагнення до руйнування.
Інтелігент сильний тим, що здатен протистояти брутальності, відмовляючись від неї, ставити себе
вище. Інтелігент – це людина внутрішньо вільна, здатна поважати людську гідність, а отже, здатна
поважати особистість у собі та в інших. "Тільки той, хто поважає людину в собі, здатен поважати її в
інших", – говорить Ю.М. Лотман [1: 53].
Інтелігент уміє спілкуватися на рівних, вести діалог. У цьому вмінні виявляється природне
почуття інтелігента – почуття сорому. Сором за те, що хтось виявився незаслужено приниженим,
почуття відповідальності й совісність – ось основні риси інтелігента. Але цей сором не є способом
"самоїдства", він походить від усвідомлення власної гідності й честі, а отже, від почуття
відповідальності. Так, людина не може почувати себе спокійно, якщо хтось постраждав з її провини.
Гідність і честь – це не лише права, котрі ставлять інтелігента вище інших (безчесних), але й
відповідальність.
Отже, толерантність – властивість сильної, духовно розвиненої особистості, результат почуття
відповідальності й поваги до самого себе. Відповідальність завжди супроводжується терпимістю
стосовно навколишнього. Прояв терпимості викликається не безсиллям, смиренністю індивіда перед
конфронтуючою силою, а є усвідомленим, розумним несупротивом, що у свою чергу є проявом
духовної сили [2: 145]
Вважається, що вища освіта формує інтелігенцію. Проте, крім освіченості, ще повинна бути
внутрішня інтелігентність. Інтелігентність буде результатом якісної зміни освіченої людини [3: 15].
На жаль, аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблемі формування в стінах вузу
інтелігентного фахівця педагогами і психологами приділяється недостатня увага. Можна сказати, що
проблема формування особистості студента як завтрашнього представника інтелігенції залишається
поза полем зору дослідників.
Ми поділяємо думку А.В. Петровського про те, що вища освіта не може служити критерієм
інтелігентності. З цього приводу він пише: "Стати інтелігентною людиною не означає, припустимо,
вступити в певний інститут. На жаль, і закінчивши його, можна залишитися людиною, цією якістю
обділеною". Інтелігентність – показник духовності людини. Так само, як її толерантність.
У руслі перспективного на сьогодні ціннісно-смислового підходу проблема набуття толерантності
постає як проблема особистісних установок інтелігентної особистості, цінностей і смислів, тому що
саме вони, з одного боку, детермінують внутрішній світ особистості, її відчуття й переживання, з
іншого боку – є корелятами, які мотиваційно регулюють, визначають реальну поведінку.
© Оксентюк Н.В., 2007
151

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 34. Педагогічні науки

Інтерес до смислової сфери довгий час був зосереджений у площині загально-психологічних
досліджень. Однак визнання за смисловою сферою провідної ролі у визначенні характеру
життєдіяльності в цілому, що бере початок у працях Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва,
С.Л. Рубінштейна, дозволяє говорити, що в процесі будь-якої взаємодії людей відбувається прояв
смислів і цінностей життя, стереотипів, комунікативних установок. Від того, які вони, залежить
стійкість особистості до конфліктів, уміння визнати й прийняти людей різних поглядів, етносів,
культур.
Усвідомлення необхідності радикального підвищення ефективності процесу виховання
толерантності привело останнім часом до посилення уваги до розробки різних підходів у визначенні
змісту і форм організації навчально-виховного процесу (С.К. Бондирева, М.Б. Єшич,
Д.І. Фельдштейн, Є.І. Шлягіна та ін.). Почала розвиватися педагогіка толерантності (О.M. Байбаков,
Б.З. Вульфов, В.П. Комаров, Г.В. Ващенко, Я.А. Береговий, В.Ю. Биков, І.А. Зязюн, Н.Л. Аширбагіна,
Г.М. Шеламова, М.О. Перепиліцина, О.В. Рибак, Г.Г. Маслова, О.Г. Мавріна, О.А. Стрельцова,
С.О. Герсимов, Н.О. Валєєва та ін.). Частіше піднімається питання виховання, становлення
толерантності (Є.М. Аджиєва, О.Г. Асмолов, Н.О. Асташова, Г.В. Безюлєва, С.К. Болдирєва,
В.Ф. Габдулхаков, О.А Грива, М.М. Губогло, І.І. Зарецька, Р.А. Ісламшин, Ю.О. Клейберг,
М.І. Рожков, В.А. Тишков, Є.І. Шлягіна та ін.).
Продовжуючи тему ролі ціннісно-смислової сфери в становленні толерантності, ми дотримуємося
позиції С.Л. Братченко [4: 106] у тому, що толерантні відносини не дані людині, а задані, які
актуалізуються не тільки за певних умов, але й при відповідних зусиллях самої людини. За
зовнішніми умовами та внутрішніми передумовами повинна слідувати смислова та інша активність
людини, її вільне та відповідальне самовизначення в кожній конкретній життєвій ситуації. Звідси
випливає важливий для розуміння толерантності наслідок: толерантність – це особливий принцип
існування такого Світу, який людина будує на основі розуміння і прийняття множинності й
різноманіття буття та визнання неминучості співіснування розходжень. Усвідомлення багатства й
сили різноманіття робить багатшим і різноманітнішим саме життя людини, вона прагне будувати свій
Світ і своє буття настільки сильним і гнучким, щоб бути відкритою для співіснування й взаємодії з
іншими.
Суть міжособистісної толерантності полягає в готовності людини вийти за рамки обмеженого кола
"своїх світів" (відмінних від "інших" за будь-якою ознакою − за національністю, вірою, соціальним
походженням, віком і под.) назустріч "Світу світів" і рівнозначних, "різнорізних" людських світів
(М. Гефтер). У цьому вимірі головне "внутрішньоособистісна умова" толерантності – розуміння
природності й неминучості розходжень між людьми й готовність поважати ці розходження, а також
визнання прав і свобод кожної людини, здатність до співіснування з іншими (інакшими) людьми, до
вступу з ними в ненасильницькі форми взаємодії, тобто, готовність і здатність до Діалогу. Отже,
можна виділити в якості головної психологічної підстави міжособистісної толерантності –
усвідомлений і ціннісно-осмислений особистісний вибір, відповідно до якого людина, маючи власну
думку, позицію, поважає й визнає право іншого сприймати та мислити інакше, бачить цінність
різноманіття, а також готова будувати взаємодію на основі розуміння та врахування інших точок
зору.
Тобто, якщо розуміти толерантність не як просту суму знань чи поведінкових умінь, а як
особистісну позицію, ціннісне відношення, то найбільш адекватною психолого-педагогічною
тактикою розвитку толерантності є фасилітативний підхід, у якому основна увага зосереджена не на
досягненні загальних для всіх "заданих результатів", а на створенні умов найбільш сприятливих для
вироблення кожним власної, самостійної й незалежної позиції, для природного, рефлексивного й
індивідуального становлення толерантності у всіх основних вимірах. При цьому серед ключових умов
виділяються не самі по собі методи чи тематика навчання, а цінності й змісти, що актуалізуються,
якість відносин між педагогами й учнями, а також толерантність й особистісна зрілість самих
педагогів.
Ефективне формування толерантних якостей особистості здійснює педагог із високим
інноваційним потенціалом. Він включає бажання та можливість розвивати свої інтереси та уявлення,
шукати власне нетрадиційне розв’язання проблем, які виникають, сприймати і творчо втілювати у
вже існуючі нестандартні підходи в навчанні [5: 18]. Успішна робота в галузі інноваційної педагогіки
потребує таких якостей особистості: відкритість особистості до нового, що ґрунтується на
толерантності та гнучкості мислення; культурно-естетична розвиненість та досвідченість, що
передбачає інтелектуальну й емоційну розвиненість і високий рівень грамотності педагога; творчу
здатність генерувати нові ідеї, проектувати та моделювати їх у практичних формах, конкретній
діяльності.
Створення умов, сприятливих для становлення толерантної особистості включає наступні
моменти в навчальній та виховній роботі. Педагог має розвивати в тих, хто навчається, критичність
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мислення, стимулювати в них інтерес до пошуку істини або розв’язання проблеми замість егоїстичної
мотивації під час міжособистісної взаємодії. Отже, потрібно формувати такі знання та уміння: знання
природи стереотипів, особливості процесу виникнення та ролі їх у формуванні упереджень,
конфліктів тощо; уміння аналізувати власні стереотипи та протистояти їм, а також визначати такі, що
призводять до некоректних узагальнень; виявляти упереджені думки й ставлення; ретельно
продумувати та аргументувати свої думки й висловлювання, відділяти головне від неістотного в
тексті або в мовленні; вміння визначати сутність проблеми міжособистісного спілкування та
альтернативні шляхи її творчого розв’язання та ін. [6: 150].
Необхідно також розвинути у студентів усвідомлення того, що сутність багатьох конфліктів має
суб’єктивний характер. Останні найчастіше виникають не через несумісні цілі чи інтереси, а через
почуття ворожості до іншого, через нерозуміння свого партнера. Бажано продемонструвати їм
способи розв’язання конфліктних ситуацій за наявності протилежних інтересів, показати можливості
співробітництва у розв’язанні проблем на основі довіри й взаєморозуміння. Для цього слід добирати
ситуації, які відповідають життєвому досвіду студентів та викликають зацікавленість.
Формуючи почуття, які супроводжують явище толерантності, доцільно розвивати уяву, здатність
до співпереживання й співчуття, довіру, гідність і самопізнання як особливості толерантної
особистості в контексті відносин "Я". Потрібно навчати конкретних прийомів, завдяки чому студенти
розвинуть у собі якості толерантної особистості.
Надзвичайно важливим у зазначеному процесі є ознайомлення їх з мовою, історією, культурою,
побутом різних народів, що дає змогу на практиці утверджувати принципи безконфліктного
взаєморозуміння та співробітництва. Розширення знань про народ, який живе в рідному краї, дає
можливість формувати взаємну терпимість та природну готовність кожної людини до продуктивної
міжнаціональної та міжкультурної взаємодії.
Стосовно умов формування загальної культури потрібно дати розширене пояснення, адже ця
сфера займає чи не найголовніше місце в структурі інтелігента. Інтелігент – це суб’єкт, наділений
активним творчим початком, перетворювач, творець, насамперед творець своєї особистості. Тому
інтелігентності властивий певний егоцентризм, орієнтація більше на себе, чим назовні. У цьому змісті
інтелігент завжди трохи відсторонений від загальної маси, він має внутрішній простір, де може
перебувати, простір його цінностей, його думок, власне той простір, де й відбувається творчий
процес. У рамках сучасного розуміння цей внутрішній простір особистості називається культурою.
"Називатися інтелігентною людиною може лише та, для якої власна душа стала відкритою книгою.
Адже культура зобов’язує нас поважати в собі особистість, свято шанувати своє право на незалежне
внутрішнє життя" (Мішель Монтень) [7: 63]. Культура позбавлена агресії та насильства, через
культуру людина творить світ, культура творча за своєю природою. Багато дослідників по-різному
визначають поняття "культура", але загальний зміст, який можна знайти у всіх цих визначеннях, той,
що культура є творенням людини. Людина створює, "вирощує" культуру, але разом з тим культура
створює людину, вона виділяє її з природного світу, формуючи особливу реальність людського буття,
штучну реальність.
Щодо становлення інтелігенції в такому ракурсі, то можна сказати, що йдеться про становлення
"людини культури", сформованість її культурних цінностей та постійне прагнення до краси, вищих
духовних засад. Така людина наче замикає на собі культуру, переживає її в своїй свідомості, вчиться
дивитися на світ очима не лише сучасників, але й людини інших часів і народів, відчуває себе
одночасно громадянином своєї країни та всього світу. Тому, на нашу думку, значну роль у
формуванні світогляду має відігравати філософія, філософські та етичні знання. Особливо важливо
звертати увагу на стимулювання прагнення людини до пошуку, переосмислення відомих істин на
загальне благо.
Розвиток особистості в гармонії з загальнолюдською культурою залежить від рівня освоєння
базової гуманітарної культури. Цією закономірністю обумовлений культурологічний підхід до добору
змісту освіти. У зв’язку з цим самовизначення особистості у світовій культурі – стрижнева лінія
гуманітаризації змісту освіти.
Гуманітарні науки орієнтуються на людину, на те, що світ не є об’єктивною даністю, а твориться
самою людиною. Якщо визнати, що світ формується в людині, можна припустити, що людина здатна
конструювати світ за своїми власними законами. Тому, коли ми визнаємо, що гуманітарне знання – це
не наука, що розглядає культуру розглядати тільки в людському вимірі, що вона не має об’єктивних й
універсальних параметрів, тоді ми відкриємо шлях вільній творчості. Таким чином, кожен має право
на власне прочитання художнього тексту, на власне судження про мистецтво, має право
проігнорувати будь-яку критику, що претендує на об’єктивність (Д. Ольшанський) [1: 57].
Застосовуючи такий принцип до аналізу навчання, потрібно зауважити, що в його основі повинне
стояти не повторення, а дослідження. Студент-дослідник, який керується інтересом і вигодою
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(наприклад, коли він знає, що результати досліджень будуть опубліковані), завжди знайде й
довідається більше, ніж студент-учень, що повинен вивчити матеріал, щоб не одержати поганий бал.
Педагог повинен вище усього цінувати в учнів власну думку, нехай навіть неправильну. Будь-яке
знання завжди суб’єктивне, пов’язане з конкретним "Я". Учитель не може ставити своє "Я" вище "Я"
учня. Педагогу слід пам’ятати, що для гуманітарного знання немає об’єктивних істин, загального
знання, раз і назавжди встановлених принципів і законів. Людина, залежна від такого абстрактного
"учителя", стає нездатною сама приймати рішення, чекає допомоги, губиться. Ще раз наголосимо, що
сам учитель, якщо він хоче виховати інтелігентність, повинен бути інтелігентом, уміти вести діалог,
мати гідність і толерантність.
Потрібно зауважити, що важливий принцип, який закладений в основі толерантності – це
діалогічність. Якраз орієнтація на рівний діалог, миролюбство – основні риси інтелігента. Сучасній
інтелігентній людині повинна бути властива діалогічна свідомість як готовність і здатність працювати
в просторі різних ідейних позицій, що змагаються на рівних між собою, кожна з яких відкрита для
критики, не претендуючи на безумовну істинність. При цьому взаємодія різних ідейних позицій не
повинна призводити до втрати їх самостійності, а натомість передбачати відкритість у спілкуванні
одна з іншою. Визнання правомірності існування різних конкуруючих підходів не означає переходу
на позицію якогось безпринципного "плюралізму", що реалізується за законом "живи й дай жити
іншим. Навпаки, справжня діалогічність у конструктивній полеміці з іншими підходами передбачає
високу відповідальність і максимальне напруження у розгортанні творчого потенціалу власної
позиції. Діалог зовсім не означає втрати принципів. Не поділяючи чужої позиції, здатна до діалогу
особистість має виходити з поважливого ставлення до цієї позиції, розуміючи її підґрунтя і
допускаючи, що в ній є реалістичне зерно. Не забуваймо, що діалогічна свідомість передбачає високу
самодисципліну й моральну відповідальність.
Отже, становлення толерантності майбутнього інтелігента має бути забезпечене функціональною
моделлю освітнього процесу, зміст якого містить такі складові: формування системи знань про
толерантність, ціннісних відносин, особливостей взаємодії з представниками різних культур;
принципи: гуманізму, діалогу культур, співтворчості суб’єктів взаємодії. Формування різнобічно
підготовленої інтелігенції, в першу чергу, передбачає розвиток її свідомості та наукового світогляду,
який охоплює багатогранність пізнання, духовний і культурний рівень особистості.
Ефективність такого процесу може бути забезпечена педагогічними вимогами: проектуванням
педагогічної діяльності з урахуванням структури й змісту толерантності, можливостей освітнього
процесу у вузі; реалізацією задач створення умов для становлення толерантності, що ґрунтуються на
принципах гуманізму, діалогу культур, співтворчості суб’єктів взаємодії освітнього процесу;
цілісністю знань про толерантність як ціннісній особистісній якості, що обумовлює адекватний зміст
освітнього процесу; застосуванням форм і методів виховання проблемно-пошукового, імітаційнорольового характеру, що сприяють позитивній взаємодії з представниками різних культур.
Узагальнюючи сказане, приходимо до висновку, що в основі парадигми сучасної освіти лежить
"модель культурної людини". Одним з аспектів загальної культури людини є її толерантна свідомість,
яка формує механізми толерантної поведінки й толерантних відносин, навички міжкультурної
взаємодії. У зв’язку з цим потрібно реформування сформовану практику організації навчальновиховної роботи в вищих навчальних закладах, новий погляд на проблему створення умов для
становлення толерантності. З’являється необхідність вирішення цілого ряду актуальних проблем:
широкого використання дидактично обґрунтованих дисциплін, оволодіння змістом яких сприяє
становленню толерантної свідомості в студента – майбутнього інтелігента, інноваційних педагогічних
форм і методів, що стимулюють процес виховання в студента толерантних відносин.
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Оксентюк Н.В. Психолого-педагогические условия становления толерантности
будущего интеллигента.
В статье идет речь о важности создания психолого-педагогических условий, наиболее
благоприятных для выработки будущим интеллигентом собственной, самостоятельной и
независимой позиции, для естественного, рефлексивного и индивидуального становления
толерантности.
Oksentuk N.V. Psycho-Pedagogical Conditions of the Future Intellectual’s Tolerance Formation.
The article is dedicated to the importance of psycho-pedagogical conditions creation which are the most
favourable for working out a personal, independent position by an intellectual for natural, reflexive and
individual tolerance formation.
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ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ АЛЬТРУЇЗМУ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ
У статті досліджено й проаналізовано традиції виховання альтруїстичних якостей в учнів
загальноосвітніх навчальних закладів України. Досліджено означену вище проблему в історичному та
сучасному аспектах. Виявлено основні тенденції виховання альтруїзму у підростаючого покоління на
сучасному етапі.
Постановка проблеми. Кожен народ, нація, держава мають свої власні національні системи
виховання. К. Ушинський справедливо підкреслював, що кожне суспільство формує свою систему
виховання, не тільки на основі суспільно-політичної необхідності, а й з урахуванням національних
традицій, тобто воно повинне відбивати національну історію й народні традиції, все багатство
української демократичної культури як самобутнього явища світової цивілізації [1: 7]. Власне з цього
положення, випливає актуальність нашого дослідження, яке спрямоване на аналіз і вивчення
особливостей традицій виховання альтруїстичних якостей у підростаючого покоління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічні й теоретичні підходи до виявлення
проблеми здійснено з використанням праць вітчизняних учених, а саме: Г. Ващенка, Л. Драчук,
В. Кравця, М. Красовицького, А. Макаренка, І. Охріменка, О. Пархоменко, Р. Расевича, Б. Рокіцького,
Б. Ступарика, К. Ушинського, М. Фіцули, та ін.
Метою статті є дослідження традицій виховання альтруїстичних якостей в учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України.
Виклад основного матеріалу. У філософській літературі традиція (traditio, з лат. – передавання)
визначається як звичаї, обряди, ритуали, норми, суспільні настанови, ідеї та цінності, норми
поведінки й т.п., що історично склались і передаються від покоління до покоління; елементи
соціально-культурної спадщини, які збережені в суспільстві чи в окремих групах впродовж тривалого
часу [2: 465]. Традиції усталено відображають наступність соціального досвіду українського народу
через освіту, виховання самопізнання і самотворення індивідууму як особистості, забезпечують
засвоєння найвищих національно-культурних духовних і матеріальних цінностей, норм, правил,
ідеалів. Вони спрямовані на розширення знань про свій народ, що сприяє здійсненню особистосго
вибору в житті, праці, моралі, на відродження менталітету українського народу [3: 93].
Великого значення в навчально-виховному процесі надавав традиціям видатний педагог
А. Макаренко. Він вважав, що "ніщо так не скріплює колектив, як традиція". "Виховати традиції,
зберегти їх – надзвичайно важливе завдання виховної роботи. Школа, в якій немає традицій, звичайно
не може бути хорошою школою, і кращі школи – це школи, які нагромадили традиції" [4: 311].
Важливим чинником, на думку А. Макаренка, у діяльності певного колективу є нагромадження
традицій. Таким чином, живучи за встановленими традиціями, вихованці почувають себе в оточенні
свого особливого колективу, пишаються його здобутками й намагаються його покращити. Традиції
дають змогу колективу зберегти досвід минулого й здійснити наступність поколінь.
Розвиваючи й поглиблюючи положення видатних учених щодо значущості й важливості традицій
у процесі виховання, сучасні науковці продовжуюють апелювати також до цієї проблеми,
наголошуючи на її актуальності й пріоритетності.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічних досліджень останніх років засвідчив, що виховання
на традиціях реалізує: глибоке й всебічне пізнання рідного народу, оскільки традиції виступають
своєрідним генетичним кодом нації; усвідомлення особистості самої себе як невід’ємної частини
свого народу, нації; формування самобутньої індивідуальності, необхідності для цього самоучіння й
самовиховання [5: 8-9].
Слушною у цьому контексті буде думка М. Красовицького, за якою традиції відіграють важливу
роль у формуванні учнівського колективу, оскільки вони об’єднують колектив, утворюють
своєрідний ідейно-моральний каркас його структури [6: 7-10].
Наукові викладки Л. Драчук співпадають з означеними вище положеннями сучасних досліджень.
Зокрема, дослідниця стверджує, що традиції слугують основою виховання підростаючого покоління.
Вони яскраво відображають духовні цінності народу, своїм корінням сягають у далекі часи, втілюють
народну мудрість, людський досвід, фіксують сходинки формування людини як особистості,
сприяють усвідомленню правильних норм, ідеалів, які впливають на вчинки, поведінку, діяльність,
© Стецько І.І., 2007
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почуття, думки людей. Завдяки традиціям український народ відтворює себе, свою духовну культуру,
свій характер і психологію в своїх нащадках [7: 7-8].
Розглянемо досліджувану проблему в історичному аспекті. Так, уже в перших письмових
пам’ятках давньоруської культури висловлені цікаві думки про проблему морального, релігійного й
патріотичного виховання ("Повість временних літ", "Слово о полку Ігоревім", "Ізборники" князя
Святослава та ін). Вони допомагали розкрити значення й необхідність виховання та освіти, проблеми
ролі праці в житті людини, прикладу дорослих у вихованні дітей та вирізняються ідеями виховання
молодого покоління на засадах патріотизму й національної свідомості [8: 68].
"Повчання дітям" князя В. Мономаха відзначаються ідеями гуманізму й патріотизму. У
"Повчанні" наголошується на повазі до людської гідності, старших і менших, любові, чуйності,
гуманності до людей, допомозі убогим і слабким, турботі про бідних і сиріт, безкорисливому
служінні Вітчизні, а власне й альтруїзмі. В. Мономах вказував, що перемагати зло й гріхи можна
покаянням, сльозами та милостинею. Ця літературна пам’ятка є своєрідною спробою впровадити
гуманістичні принципи доброчинності, милосердя, доброчесності у міжособистісні взаємини [4: 6-8,
23].
Система виховання у Київській Русі будувалася на народних традиціях (звичаях і обрядах).
Пріоритетними напрямами у виховному процесі були:
- формування поваги до членів сім’ї й людей похилого віку;
- виховання слухняності;
- виховання чемності й пристойності.
Найбільшого освітнього розквіту Україна досягла в ХVI-XVII ст., коли великого поширення
набули православні братства, котрі діяли у Львові, Острозі, Києві, Галичі, Луцьку, Вінниці, Кременці
та в інших містах. Їх діяльність спрямовувалася на популяризацію гуманістичного виховання.
Статути братських шкіл зобов’язували вчителів "навчати й любити всіх дітей однаково". Навчальновиховний процес у школах будувався на принципах гуманізму, патріотизму, демократизму й
національної самосвідомості більшість обов’язків люди виконували на добровільних засадах.
Побратимство займало чільне місце у вихованні та самовихованні підлітків. Стимулом до чистоти
моральних взаємин і критерієм дружби виступала совість і воля, дружба і честь побратимів [4: 42].
Таким чином, діяльність братських шкіл, сприяла поширенню ідей гуманізму й утвердженню
національної свідомості та духовності української нації.
Яскравою сторінкою в розвитку українського шкільництва й педагогіки є період козаччини.
Головне завдання козацької педагогіки полягало у вихованні українського національного характеру й
світогляду, національних і загальнолюдських моральних цінностей; у формуванні високих
лицарських якостей, пошани до старших людей, милосердя. Ідеалом козацької педагогіки була вільна
й незламна людина в своїх прагненнях, людина, яка, спираючись на традиції народу, повинна
розвивати його культуру, будувати незалежну державу [9: 513].
Навчально-виховний процес у кінці ХІХ на поч. ХХ ст. був спрямований на формування в учнів
рис того режиму, який панував у Галичині. Система, яка діяла в середніх школах, мала на меті
виховувати молоде покоління інтелігенції в консервативному клерикальному й аристократичному
дусі, формувати в учнів почуття зверхності до простого народу. Автори публікацій декларували про
підняття національної свідомості завдяки організації просвітньої роботи серед населення, а саме:
створення громадських організацій, педагогічних товариств. Зусилля цих інституцій спрямовувалися
на виховання молоді, готової до боротьби за незалежну українську державу, прищеплення любові до
рідної мови, церкви, історії, літератури, звичаїв, культури, всього того, що надбали попередні
покоління [10: 106-108].
Завдяки молодіжним організаціям "Сокіл", "Січ", "Пласт", " Молода Просвіта" інтелігенція
Галичини намагалася сформувати новий тип українського характеру, основними рисами якого були:
свідомий патріотизм, вихованість, культурність, освіченість, висока моральність. Молодіжні
організації слугували також ланкою поєднання виховних традицій українців з вимогами того часу,
збереження мови, історії, культури краю. Якщо "Соколи", "Січ", "Молода Просвіта" залучали до своїх
рядів здебільшого зрілу молодь, то "Пласт" проводив виховну роботу з дітьми шкільного віку, що
було важливо, тому що саме в цей період у дітей формуються основи як власного, так і національного
характеру. Основною метою української скаутської організації було сприяння всебічному
патріотичному вихованню й самовихованню української молоді на засадах християнської моралі
(виховання характеру й духу, виховання гідного патріота своєї країни); допомога іншим (милосердя,
добро на благо інших, благодійні вчинки); життя за законами Пласту (бути ввічливим, братерським,
доброзичливим, справедливим, корисним, сумлінним, врівноваженим) [10: 110; 11: 218].
Діяльність товариств "Сокіл", "Січ", "Молода Просвіта" сприяла вихованню високоморальної
особистості, гідного громадянина своєї держави. Вони мали на меті сформувати в української молоді
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такі риси, як: національна свідомість, дисциплінованість, розуміння свого обов’язку перед Україною,
готовність до самопожертви [10: 228]. Таке виховання починається із галицької сім’ї, яка незважаючи
на багатовікові намагання окупантів денаціоналізувати український народ, зберегла традиції народної
педагогіки, історичну пам’ять, волелюбність, прагнення до незалежності свого народу, виховувала в
дітей любов до Батьківщини, працьовитість, прищеплювала загальнолюдські моральні якості [10: 110111].
Школа періоду СРСР мала на меті здійснювати розумове, ідейно-політичне, естетичне, моральне
виховання; прилучати підростаюче покоління до духовної культури. Структура радянської школи,
зміст освіти й організація навчання в ній змінювалися з розвитком соціального суспільства,
прогресом науки й культури, але принципові засади її діяльності залишаються сталими: єдність
системи освіти, єдність навчання й виховання, гуманістичний високоморальний уклад, виховання
патріотизму, колективізму. Діяльність піонерських, комсомольських та учнівських організацій,
тимурівських загонів, зважаючи на низку недоліків, вирізнялася позитивними рисами у виховному
аспекті: юнаки й дівчата займалися благодійністю, милосердям (допомагали безпритульним дітям),
доглядали за братськими могилам, здійснювали шефство над дитячими будинками, допомагали
учителям у гуртковій роботі [13: 336-337; 14: 416-417].
На особливу увагу заслуговує робота тимурівського руху, яка вирізняється масовим патріотизмом,
освяченого найблагороднішими дитячими помислами й справами, морально-етичною ефективністю
його діяльності. Прилучаючи підростаюче покоління до традицій народу, творення доброти,
безкорисливих благородних вчинків, доброчинності й благодійності, вони формують у своїх членів
почуття справжнього громадянина своєї Вітчизни, гуманне ставлення до людей, любов до
Батьківщини, сміливість, мужність, загартованість, небайдужість до оточуючих, благородність,
ввічливість, доброзичливість, чуйність, повагу до старших, турботу по молодших, креативність, а в
кінцевому підсумку – впливають на формування особистості [15: 56-59].
Про зазначені факти свідчить тематичний огляд періодичних видань, зокрема журналів "Радянська
школа" за період 1950-1990 роки. У процесі наукових розвідок у контексті нашого дослідження ми
дійшли висновку, що при розробці проблем виховання на шпальтах журналів "Радянська школа"
простежується тенденція до актуалізації питань ідейно-морального й патріотичного (пропагувалося
формування в учнів ідеологічних переконань, колективізму, інтернаціоналізму) та гуманістичного
(акцентуація на формуванні моральних почуттів, їх переконань і поведінки, гуманних відносин,
товариської взаємодопомоги, виховання високих моральних якостей) виховання.
Знайомство з досвідом роботи вчителів та аналіз їх педагогічної діяльності, дав змогу
стверджувати, що педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл періоду 1950-1990 рр. проводили
цілеспрямовану виховну роботу з утвердження й формування патріотичної свідомості, почуттів і
поведінки учнів, морально-естетичних ідеалів, вихованню в учнів благородних почуттів радянського
патріотизму, співдружності, любові й поваги до Батьківщини та її героїчного минулого, любові до
рідного краю, вихованню колективізму, почуттів дружби, альтруїзму, безкорисливості, любові й
поваги до оточуючих, піклування, відповідальності, товаришування й взаємодопомоги; формуванню
високих моральних якостей: ввічливості, уваги, відповідальності, любові до старших, людської праці,
бережного ставлення до її результатів та ін.
Серед низки форм й методів роботи, що застосовувалися педагогами в процесі навчально-виховної
роботи, на особливу увагу заслуговують ті, які сприяли формуванню й утвердженню перелічених
вище якостей і вже стали традиційними в епоху радянського суспільства. Учителі значної уваги
надавали культпоходам у кіно й театри, екскурсіям, гуртковій роботі, позакласному читанню
художньої літератури, впровадженню уроків-диспутів, на яких обговорюються проблеми, що
порушуються в художніх літературних творах, організації тематичних вечорів, слуханню лекцій. У
школах окремих регіонів стало почесною традицією охороняти и вивчати історичні пам’ятки,
доглядати й охороняти братські могили (діти обгороджували могили, садили біля них дерева,
висаджували квіти); займатися пошуковою діяльністю, організовувати вечори, зустрічі з ветеранами.
Традиційними стали для деяких шкіл форми проведення різноманітних свят, відзначення
ювілейних дат, зустрічі з колишніми вихованцями, святкування дня народження кожного вихованця,
проведення "Днів відкритих дверей", свята "За честь рідної школи", свята врожаю, тощо. Таке
різноманіття форм і методів виховної роботи безперечно сприяло формуванню й утвердженню
моральних якостей вихованців, примноженню й розвитку шкільних традицій.
Стрімкість подій, що відбувалися при розпаді Радянського Союзу, призвела до зміни політичного
та економічного суспільного курсу, а отже до зміни усталених суспільних ціннісних орієнтацій.
Соціологічне дослідження, проведене серед старшокласників у 1992 році співробітниками Інституту
педагогіки АПН України (Н. Лавриченко) показало, що провідною ціннісною орієнтацією молоді на
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рівні свідомих мотивів залишилася колективістська спрямованість – результат виховання радянських
часів [16].
З метою вивчення тенденцій виховання альтруїстичних якостей у сучасних школярів ми провели
соціологічне дослідження впродовж 2005-2006 рр. серед учнів старших класів, майбутніх та
досвідчених учителів іноземних мов м. Тернополя. Результати аналізу анкетних даних дали змогу
стверджувати, що значна частка респондентів акцентують увагу на необхідності й нагальності
виховання таких альтруїстичних якостей як: милосердя, емпатія, допомога, доброта, співчуття,
безкорисливість, самовідданість, самопожертва; а також виокремлюють фактори, які сприяють
оптимізації процесу виховання альтруїзму в підростаючого покоління: сімейне й родинне виховання,
шкільне виховання, оточення (навколишнє середовище), суспільство, релігійне виховання. Інші
фактори, які зайняли незначне місце в ранзі виокремлених факторів у діаграмі не наводяться. Далі
подаємо результати опитування у рисунках 1, 2. (Респонденти мали можливість вибирати декілька
показників).
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Рис. 1. Виховання альтруїстичних якостей у сучасної молоді
Період становлення української держави вирізняється трансформаційними змінами в царині
суспільних відносин, новими підходами до навчально-виховного процесу, переосмисленні
стереотипів та принципів виховання, форм і методів роботи. Аналіз публікацій останніх років дав
змогу визначити тенденцію, що намітилась, виховання сучасної молоді. Пріоритетними напрямами, в
контексті означеної проблеми, є національно-патріотична й гуманістична спрямованість, сімейне,
родинне, моральне й духовне виховання. Досвід сучасних вчителів-новаторів свідчить про активне
впровадження й використання в навчально-виховному процесі форм і методів роботи, які базуються
на етнопедагогіці. Традиційними в багатьох загальноосвітніх школах є проведення українських
національних свят, пов’язаних із традиціями, звичаями й обрядами українського народу.
Висновки. Прилучаючись до усталених традицій, примножуючи й розвиваючи їх, молоде
покоління вбирає в себе філософський, психологічний, ідейно-моральний і естетичний зміст, у якому
формуються національно-патріотична свідомість, любов до Батьківщини, рідного краю, народу;
утверджуються й культивуються високі моральні почуття (альтруїзм, любов і повага до оточуючих,
милосердя, співчуття, чуйність, безкорисливість, піклування про старших, молодших за віком,
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взаємодопомога та ін.), переконання, принципи поведінки, гуманні відносини. Виховані в такий
спосіб юнаки й дівчата мають започаткувати й розвивати нові традиції та звичаї в конкретноісторичних обставинах суверенної України.
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Рис. 2. Фактори, які сприяють вихованню альтруїзму
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Стецько И.И. Традиции воспитания альтруизма у учащихся
общеобразовательных школ Украины.
В статье исследованы и проанализированы традиции воспитания альтруистичных качеств в
учеников общеобразовательных учебных заведений Украины; исследована отмеченная выше
проблема в историческом и современном аспектах; выявлены основные тенденции воспитания
альтруизма у подрастающего поколения на современном этапе.
Stetsko I.I. The Traditions of Bringing up Altruism of Schoolchildren in Ukraine.
The article investigates and analyses the traditions of bringing up altruistic qualities of general
educational establishments pupils in Ukraine. The above mentioned problem is explored in
historical and modern aspects. The basic tendencies of bringing up altruism of a rising generation
on the contemporary stage are exposed.
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ОЗНАКИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВАХ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена деяким вербальним особливостям публічних промов. У ній розглядається
діалогічний характер сучасного англійського публічного мовлення та досліджується вплив
формально надмірних структур на композицію промови. Стаття аналізує питально-відповідні
структури як засіб створення діалогічності англомовної промови та пропонує вісім комунікативнофункціональних ролей цього типу експлікаційних моделей.
Дослідники публічного мовлення оперують різними термінами: ораторське мистецтво,
красномовство та риторика. Загалом їх використовують як синоніми, хоча вважається, що ораторству
можна навчитися, а красномовство – природний дар [1: 82]. Під риторикою розуміють науку про
закони управління мисленнєво-мовленнєвою публічною діяльністю [2: 73]. Публічне мовлення
становить собою один із жанрових різновидів мовленнєвої діяльності, досить своєрідний за своєю
природою, місцем серед інших видів мовлення, а також за своїми якісними характеристиками.
Крім логічної композиційної структури публічної промови, доцільного співвідношення
емоційного та раціонального, виконання основних вимог, що ставляться до неї, та власне вдалої
презентації, успішність промови безпосередньо залежить від матеріалу, з якого вона складається,
тобто від самого слова промови. Саме тому багато уваги приділяють вивченню лінгвістичних та
стилістичних особливостей публічних промов.
М е т а цієї статті - дослідити діалогічний характер публічного мовлення і проаналізувати
особливості використання окремих видів гіперекспліцитних побудов як засобів оптимізації
мовленнєвого впливу саме у сфері англомовного публічного мовлення.
Комунікативно-прагматичне вивчення формально надмірних побудов корелює з загальною
тенденцією в лінгвістиці, спрямованою на дослідження функціонального аспекту мови, що й визначає
а к т у а л ь н і с т ь нашої роботи.
Сучасні науковці приділяють багато уваги аналізу психолого-лінгвістичних та композиційних
характеристик публічних промов [3; 4; 5; 6; 7], адже спостерігається загальний інтерес до вивчення
можливостей та засобів аргументативного мовлення.
Мова публічних промов є книжково-розмовною [2: 73-76]. З одного боку, вона – динамічна, точна,
стисла (перевага надається простим, не надто поширеним реченням) і повинна обов’язково
відповідати нормам літературної мови, а з іншого боку, вона – безпосередня, невимушена та
емоційна. Будь-яке усне мовлення відрізняється від писемного більшим ступенем згорнутості та
стислості. Ця характеристика усного мовлення зумовлена особливостями сприймання мови на слух,
при якому лаконічні висловлення є запорукою розуміння предмета мовлення.
Але проведений нами аналіз відібраного лінгвістичного матеріалу доводить, що в публічному
мовленні спостерігається тенденція до використання формально надмірних побудов для реалізації
певного комунікативно-прагматичного завдання (тлумачення, переконання, заохочення,
інформування, акцентування уваги, зацікавлення, інтриги тощо). Вони характеризуються
перенасиченням плану змісту та представлені експлікаційними моделями розчленування
синтаксичної структури висловлення, розширення структури висловлення і розширення структури
репліки [8: 3-4].
Слід зазначити, що явище гіперекспліцитності неодноразово привертало увагу лінгвістів
(Ю.М. Скребнєв, В.В. Бузаров, О.М. Старикова, Є.В. Пономаренко та ін.), проте наукові дослідження
проводилися у сфері розмовного мовлення.
О б ’ є к т о м дослідження обрано англомовні публічні промови різних жанрів. П р е д м е т о м
дослідження є функціонально-семантичні особливості експлікаційних моделей розширення структури
репліки. М а т е р і а л о м дослідження слугували англомовні публічні промови різних жанрів.
© Павленко Л.I., Мангушева О.О., 2007
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Публічне мовлення є підготовчо-імпровізаційним [2: 73-76], і за ступенем підготованості промови
поділяються на два типи: спонтанні (impromptu) та підготовані (extemporaneous). Із цієї особливості
публічних промов випливає, що формально надмірні побудови за ступенем підготованості також
можна поділити на заплановані та імпровізовані. Зрозуміло, що чинники, які зумовлюють
використання цих двох типів є різними. З одного боку, вони виникають унаслідок відходження від
підготовленого тексту промови як відповідь на реакцію аудиторії. Публічна промова є імпліцитним
діалогом, у якому заздалегідь підготовлений текст модифікується у відповідності до ситуації, за умов
виникнення потреби посиленої емоційності, переконання, тлумачення. Однак довести, чи була певна
синтаксична конструкція запланованою, чи ні, можливо лише за умови співставлення тексту промови
з його кінцевою презентацією, що надзвичайно рідко вдається. Саме тому важко визначити, коли
власне в тексті промови з’являються формально надмірні побудови, і яка їх частка припадає на
імпровізацію, а яка є заздалегідь запланованою.
Публічна промова є особистісною, досвідчені оратори виробляють власний індивідуальний стиль,
що безумовно відображає психолого-соціальне та інтелектуальне спрямування їх особистості.
Науковці наголошують на монодіалогізмі текстового утворення, тобто йдеться про "/…/ наявність у
ньому як монологічних, так і діалогічних ознак, в кожній з яких чітко прослідковуються і
індивідуальні, і соціальні аспекти мовленнєвої творчості мовної особистості" [6: 50]
З іншого боку, цей тип офіційного мовлення повинен мати адресата, адже націлений він саме на
вплив [9]. Ефективність промови залежить не тільки від дій самого промовця, але й від того, що
відбувається між ним і слухачами, оскільки контакт оратора і слухачів – це взаємодія особистостей,
міжособистісний контакт. Таке розуміння зв’язку "оратор – слухачі" дозволяє оцінити публічну
промову як діалог між оратором та слухачами в протилежність до загальнопоширеної думки про
односторонність монологічного мовлення. Діалогічність ораторської промови пов’язана з рядом
питань, які мають лінгвістичний аспект, що випливає з комунікативної суті ораторської промови, і
логіко-психологічний аспект, пов’язаний із характером мислення особи, що виступає [7: 11].
Установка на слухача становить в ораторській промові принципову схожість між монологом і
діалогом. У монолозі, який спрямований на слухача, оратор часто звертається з репліками: ви знаєте?
ви розумієте? так? зрозуміло? Ці репліки розраховані на участь слухачів та їх співпрацю з оратором у
акті спілкування. Слухачі не залишаються осторонь: якщо вони не вдаються до прямих реплік
констатуючого, заохочуючого, оціночного або емоційно-експресивного змісту, то навіть за умови
цілковитого мовчання їх взаємодія з оратором виражається у посиленій увазі, міміці або навіть
жестах. Отже, виникає двосторонній контакт із переважною мовленнєвою діяльністю однієї сторони,
і ми можемо говорити про експліцитну та імпліцитну взаємодію між оратором та його аудиторією.
У першому випадку оратор вступає у відкритий діалог із слухачами, зберігаючи основну ідею й
композицію монологічної промови. Імпліцитна взаємодія – це прихована форма діалогу, яка
проявляється в самій структурі промови (наприклад, питання до слухачів, звертання до них тощо).
Нерідко, починаючи промову з відкритого діалогу (експліцитна взаємодія), оратор переходить до
прихованого діалогу (імпліцитна взаємодія). Подальший процес виступу розгортається у
психологічному плані як співавторство оратора і слухачів завдяки імпліцитній взаємодії.
Під час представлення публічної промови спостерігаються різноманітні реакції аудиторії:
внутрішня незгода, заперечення, схвалення, прояв емоцій. Досить суттєвим є зв’язок реплік, який
відображає хід розвитку думки: повтори, перепитування, підхват, переривання, доказ, синхронізм.
Активне сприйняття оратором реакції слухачів та їх реплік є надзвичайно важливим у виступі, адже
це зближує ораторський монолог із діалогом і надає йому емоційної насиченості і невимушеності,
сприяє кращому його розумінню.
Репліка розглядається нами як складова публічної промови, яка є проявом імпліцитного зв’язку
між оратором та аудиторією, тобто виступає мовленнєвим засобом діалогізації промови. Автор
наближає монолог до діалогу за допомогою специфічних синтаксичних побудов – експлікаційних
моделей розширення структури репліки. Моделі зазначеного типу розподіляються на: питальновідповідну побудову репліки і псевдоінформативне перепитування [8; 10; 11], але найбільш
поширеним є використання саме питально-відповідних елементів, тому що діалог є імпліцитною
складовою публічної промови.
Питально-відповідні репліки різняться між собою як за структурою, так і за своїми
функціонально-семантичними характеристиками. Пропонуємо розглянути найбільш типові з них, які
були виділені нами в результаті опрацювання відібраного лінгвістичного матеріалу.
1. Питально-відповідні репліки використовуються як засіб введення власної думки, акцентування
уваги на певній позиції або факті:
"What is to be done? I believe that what is now required is a new and imaginative Atlantic initiative"
(Margaret Thatcher. John Findley Foundation Lecture).
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"They state that there is no control over what is printed in the various papers that they subsidize in this
manner, such, for instance, as a trade-union paper. But what would happen if a paper were to print ideas
which were critical of the basic policies and beliefs of the Communist government? I am sure some good
reason would be found for abolishing the paper" (Eleanor Roosevelt. Struggle for Human Rights).
2. З огляду на те, що будь-яка позиція оратора, яка знаходить своє відображення у промові, може
викликати в аудиторії незгоду, мудрим рішенням є висунути контраргументи, дати відповідь на всі
можливі заперечення, одночасно спростовуючи їх, і тим самим ще раз ствердити свою думку:
"Now some of you might say, as many people do: "Aw, I never think in such abstract terms--I want to
deal with concrete, particular, real-life problems - what do I need philosophy for?" My answer is: In order to
be able to deal with concrete, particular, real-life problems - i.e., in order to be able to live on earth" (Ayn
Rand. Philosophy who needs it?).
"Now, what does all this mean for me and for us? First, I will instruct my lawyers to mount a vigorous
defense, using all available appropriate arguments. But legal language must not obscure the fact that I have
done wrong. Second, I will continue on the path of repentance, seeking pastoral support and that of other
caring people so that they can hold me accountable for my own commitment" (Bill Clinton. I have sinned).
3. Використовуючи питально-відповідні репліки, оратор інколи вдається до найабсурдніших
припущень, ще раз наголошуючи на логічності та правильності власної позиції:
"Would NATO expansion mark a new division of Europe and give Russia the right to intervene in states
outside the fold? Not in the least" (Margaret Thatcher. John Findley Foundation Lecture).
4. Окремо виділяємо питально-відповідну побудову реплік, яка підкреслює причинно-наслідкові
відношення між ідеями:
"… we must assume that the poor helpless patients will soon be killed. For what reason? Not because
they have committed a crime worthy of death. … but rather because, in the opinion of some department, on
the testimony of some commission, they have become 'worthless life' because according to this testimony they
are 'unproductive national comrades"(Cardinal Clemens von Galen. Against Nazi Euthanasia).
"Why was this not done? Why was every obstacle put in the way of the new market democracies? Why
were their exports subject to the kind of absurd quotas that have until now been reserved for Japan? And why
is there still no room at the Inn? The answer is that the European Union was too busy contemplating its own
navel" (Margaret Thatcher. John Findley Foundation Lecture).
5. Нерідко питання позначає перехід до нового смислового блоку, зазначає його тему, тим самим
забезпечуючи логічну й композиційну єдність промови:
"Now, what does all of this mean in this great period of history? It means that we’ve got to stay together.
We’ve got to stay together and maintain unity. You know, whenever Pharaoh wanted to prolong the period of
slavery in Egypt, he had a favorite, favorite formula for doing it. What was that? He kept the slaves fighting
among themselves. But whenever the slaves get together, something happens in Pharaoh’s court, and he
cannot hold the slaves in slavery. When the slaves get together, that’s the beginning of getting out of slavery.
Now let us maintain unity" (Martin Luther King "I’ve been to the Mountaintop").
6. Протилежними за функцією від попереднього виду питально-відповідних побудов реплік є такі,
що підсумовують та узагальнюють певний смисловий блок, і є його логічним завершенням:
"What will the legacy of this vanishing century be? How will it be remembered in the new millennium?
Surely it will be judged, and judged severely, in both moral and metaphysical terms. These failures have cast
a dark shadow over humanity: two World Wars, countless civil wars, the senseless chain of assassinations Gandhi, the Kennedys, Martin Luther King, Sadat, Rabin - bloodbaths in Cambodia and Nigeria, India and
Pakistan, Ireland and Rwanda, Eritrea and Ethiopia, Sarajevo and Kosovo; the inhumanity in the gulag and
the tragedy of Hiroshima. And, on a different level, of course, Auschwitz and Treblinka. So much violence, so
much indifference" (Elie Wiesel Speech. The Perils of Indifference).
7. Питально-відповідна структура репліки може виконувати функцію тлумачення термінів,
пояснення або нагадування загальновідомих фактів:
"What are the differences, for instance, between trade-unions in the totalitarian states and in the
democracies? In the totalitarian state a trade-union is an instrument used by the government to enforce
duties, not to assert rights. Propaganda material which the government desires the workers to have is
furnished by the trade-unions to be circulated to their members" (Eleanor Roosevelt. Struggle for Human
Rights).
"What is indifference? Etymologically, the word means "no difference." A strange and unnatural state in
which the lines blur between light and darkness, dusk and dawn, crime and punishment, cruelty and
compassion, good and evil" (Elie Wiesel Speech. The Perils of Indifference).
8. Також автор промови може застосовувати метод імітації почутого питання тоді, коли
висловлена ним думка може здатися аудиторії малоймовірною. Ця функціонально-семантична роль
наближує питально-відповідну репліку до псевдо-інформативного перепитування [11: 136]:
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"For us to be ignored by God was a harsher punishment than to be a victim of His anger. Man can live
far from God -- not outside God. God is wherever we are. Even in suffering? Even in suffering" (Elie Wiesel
Speech. The Perils of Indifference).
Отже, публічний виступ – це не однобічна спроба впливу оратора на аудиторію, а – взаємодія,
співпереживання. Імпліцитно-експліцитному діалогу між оратором та аудиторією передують декілька
етапів підготовки, під час яких на основі аналізу особливостей аудиторії обираються відповідні
формально надмірні мовленнєві засоби. Усе вищевикладене та відібраний лінгвістичний матеріал
дозволяє дійти висновку, що в англомовних публічних промовах експлікаційні моделі розширення
структури репліки, а саме питально-відповідні елементи, спрямовані на оптимізацію мовленнєвої
взаємодії та вживаються з метою досягнення інтелектуального та емоційного співпереживання.
П е р с п е к т и в о ю подальших наукових розвідок вважаємо дослідження комбінаторного
використання експлікаційних моделей різних структурно-семантичних та функціональнопрагматичних типів у публічному мовленні.
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Павленко Л.И., Мангушева О.А. Признаки диалогической речи в публичных выступлениях
(на материале современной английской речи).
Статья посвящена некоторым вербальным особенностям публичных выступлений. В ней
рассматривается диалогичный характер современной английской ораторской речи и
исследуется влияние формально избыточных построений на композицию речи. Статья
анализирует вопросно-ответные построения как способ создания диалогичности в
англоязычных публичных выступлениях и предлагает восемь коммуникативно-функциональных
ролей данного типа экспликационных моделей
Pavlenko L.I., Mangusheva O.O. The Dialogue Features in English Public Speaking
(on the basis of Modern English).
The article deals with some verbal peculiarities of public speeches. It focuses upon the dialogical character
of modern English public speaking and investigates the impact of formally redundant structures on speech
organization. The article analyses "question-answer" patterns as means to create dialogue features in
English public speaking and suggests eight communicative and functional roles for this type of explication
models.

165

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 34. Філологічні науки

УДК 821.161.2"1900/1930"
О.В. Пасічник,
кандидат філологічних наук, викладач
(Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Т. Шевченка)

ЛЮДИНА У В’ЯЗНИЦІ: ВИПРОБУВАННЯ ДУХУ Й ТІЛА
У статті простежується проблема зіставлення презентованих у різних текстах візійних світів, які
відбивають сприймання в’язнями тюремних камер і практики слідчих тоталітарних карних установ.
Подібні елементи художнього світу письменників не просто залежать від тюремних просторовочасових вимірів, а передусім зумовлені концепцією авторів, їхнім ідейно-естетичним задумом.
На початок ХХІ століття в культурі кожного народу стали відомі документів про політичне
переслідування й ув’язнення людей, які дотримувалися опозиційних щодо правлячої системи
світоглядних орієнтацій і переконань.
Кожен вид мистецтва по-своєму репрезентує цей варварський спосіб приниження людської
гідності на різних етапах цивілізації. Література чи не найбільш прислужилася освоєнню цієї сфери
людських стосунків і суспільних відносин. Художні твори, поряд із щоденниками, листами і
спогадами людей, репресованих і позбавлених волі, постійно цікавлять як масового читача, так і
фахівців з етики, юриспруденції, філософії, психології та соціології. Літературна критика та історія
літератури не обминають увагою творів будь-якої тематики й жанру, особливо якщо вони викликають
громадський резонанс. Саме це й зумовило актуальність нашого дослідження.
Мета статті – проаналізувати художнє осмислення факту перебування людини у в’язниці у творах
письменників різних епох.
Серед авторів книг на в’язнично-таборову тематику по-своєму знаковими є постаті Івана Франка
та Уласа Самчука. Уласа Самчука, зокрема, одним з перших у світовій літературі ще в 50-х роках
ХХ століття почав художньо досліджувати тему радянських концтаборів і більшовицького геноциду
свого народу в романі "Темнота" (друга книга трилогії "Ost"). Досвід історії, пережитий окремими
людьми і зведений до типових ситуацій і певних окреслених парадигм, вже узагальнений і
репрезентований працями Мішеля Фуко, Цвєтана Тодорова, Євгеніуша Чаплеєвича, Григорія
Костюка та ін.
У світлі спостережень, узагальнень і висновків загальновизнаних авторитетних учених
виокремлюється не менш відома в світі спроба подати панораму в’язнично-таборової одіссеї в
Російській імперії та в колишньому СРСР – "Архипелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина. З його
"досвідом художнього дослідження" перегукуються прозові твори в’язнично-таборової тематики
Миколи Нарокова (Марченка), Івана Багряного, Бориса Антоненка-Давидовича.
Перспектива бачення фізичного й духовного світу, тілесності й духовності людини залежить не
тільки від умов перебування, а й від сутності людини як особистості.
М. Фуко вирішив писати історію покарання, переконавшись не стільки на уроках історії, скільки
на інформації новітніх бунтів у в’язницях. Адже йшлося про "бунт на рівні тіла супроти самого тіла
в’язниці". На думку Фуко, причина всіх різновидів бунтів полягає не в тому, чи в’язниця обшарпана
чи дуже чиста, невигідна чи довершена, а в самій матеріальності репресії, "тією мірою, якою вона є
інструментом та вектором влади, в усій технології влади, яка діє на тіло і яку технологія "душі" –
технологія вихователів, психологів та психіатрів – не намагається ні замаскувати, ні компенсувати, і
то тільки тому, що вона становить одне з її знарядь" [1: 40].
В’язничний світ починається з арешту, і типологія арештів, яка враховує поведінку їх
організаторів, виконавців та репресованих, вичерпно представлена О. Солженіциним у першій
частині "Архипелага ГУЛАГ". Це своєрідна багатогранна парадигма початкового періоду
пригнічення особистості, "перевертання" звичного світу: "Арест – это мгновенный разительный
переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое" [2: 16].
У світлі типових варіантів арешту, які окреслив О. Солженіцин, легко впізнаються характерні його
прикмети в розповіді про затримання Івана Мороза (роман "Темнота" Уласа Самчука), який прибув на
"нараду" до господарського відділу ГПУ: "Усе це тривало не більше трьох хвилин і було таким
ударом, що нерви Івана відмовилися реагувати. Він дослівно задубів. Хвилин з п’ять після цього у
нього зовсім не було думок . А як отямився, то першим питанням було, що сталося? Чому? За що?" [3:
226]..
Звичайно детальніше, з психологічними і побутовими деталями намальована картина нічного
несподіваного арешту в романі М. Нарокова "Мнимые величины".
Значення й ефект діяння влади на особистість особливо наочно проявляються на другому етапі
ув’язнення, коли людину поміщають в спеціальне приміщення.
Історія цивілізації знає чимало таких "випадків" – від печери, підземелля, склепу до маленьких
кімнат казематів, тюремних камер для одиноких в’язнів. Література не могла не реагувати і не
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фіксувати таких явищ. Вони ставали темами, мотивами різноманітних творів, живили й той образний
світ, який моделювали письменники. Такі твори часто ставали єдиним джерелом публічного
оскарження надуживань влади своїми репресивними можливостями.
Іван Франко, наприклад, назвав причину свого третього ув’язнення "божевіллям у дусі часу". У
львівських Бригідках, які виявилися жорстокою перевіркою духу й тіла письменника, Іван Франко
провів десять тижнів. В’язниця була перевіркою й творчої снаги поета. Саме тут він написав понад 70
творів глибокого громадського та політичного змісту. Своєрідним художнім репортажем з тюремних
казематів (1889 р.) був цикл тюремних сонетів:
Се дім плачу, і смутку, і зітхання,
Гніздо грижі, і зопсуття, і муки!
Хто тут ввійшов, зціпи і зуби й руки,
Спини думки, і речі, і бажання!..
Тут стережуть основ, але основу
Усіх основ – людського серця мову, –
І волю, й мисль зневажують, як дрантє…[4].
У творах О. Солженіцина, І. Багряного, Б. Антоненка-Давидовича, спогадах Г. Костюка, зокрема,
знаходимо різні варіанти моделювання образу в’язничного світу, невід’ємним компонентом якого є
використання того контрасту, який доводиться пережити різним категоріям ув’язнених. На основі
різного життєвого досвіду і психофізіологічних можливостей в’язні не тільки зазнають духовного
пригнічення тюрмою, а й мимоволі завдають і посилюють його один одному.
Промовисто ілюструє цю тенденцію сонет І. Франка, який він пише 16 вересня 1889 року:
"Вузька, важкая до добра дорога", –
Се сказано десь у письмі святому.
Та я перечу тим словам як мога,
Пізнавши вхід до в’язенного дома.
Вонючі сіни – перша осторога,
Скрипливі двері в хіднику тісному.
Відтак ідеш по манівцю крутому,
А там подвір’я, мов пуста барлога.
А по подвір’ю вояк патрулює,
У сінях варта, стражники понурі
І арештанти наче тінь снуються.
Сей шлях важкий – чи до добра прямує?
Спитайте тих, що мучаться в тім мурі!
Зрахуйте сльози, що день в день тут ллються! [4]
Улас Самчук, коли передає "тюремні університети" Івана Мороза, акцентує не стільки на
жахливих умовах перебування в задушливій камері, скільки на віталістичному світовідчутті свого
героя. Іван, сприймаючи тюремний "пейзаж" і технологію допитів, свідомо й відразу обирає тактику
виживання, зберігаючи фізичні та морально-духовні сили для подальшої боротьби за існування на
своїй українській землі.
Найжахливіші методи, що поєднують тілесні страждання катованих в’язнів і використання їх
людських вад, нестійкої психіки, внаслідок чого в’язень сам творить фантастичний світ і вірить у
нього, демонструє М. Нароков у романі "Мнимые величины". Анормальне здається "нормальним" і
можливим, а гостре почуття приреченості скеровує помисли знівеченого в’язня до єдиного виходу –
до смерті.
В "Архипелаге ГУЛАГ" О. Солженіцина у розділі "Следствие" "пытка" в’язнів в’язнями
відбувалася у візуальному взаємосприйнятті понівеченої тілесності й духовних ненормальних виявів.
Після ув’язнення широкий (безмежний) простір вільної людини звужується до камери. У своїх
тюремних сонетах Іван Франко занотовує власні спостереження і враження від "тюремного домового
порядку". З іронією, сарказмом, натуралістичними подробицями він зображує естетичну природу
потворного, а також передає свій гнів і обурення поліцейсько-тюремною сваволею Австро-Угорської
монархії:
… Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмирає в твоїм гробі [4].
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Але Іван Франко і твердо вірить в силу свого духу, безкомпромісність власної позиції:
… Нехай тепер безсильно розбиваєсь
Мій крик о зимні стіни, прецінь раз
Він вирвавсь, і ваш сон його злякаєсь [4].
Отже, візійний світ людини, як і вся її духовна сфера, переформатовується кожної миті, в кожній
ситуації з динамікою просторово-часових вимірів людського буття. В’язнично-таборовий світ як
текстуалізована модель людського буття заповнений передусім постатями людей найрізноманітніших
соціально-людських категорій і суспільних рангів. У цьому аспекті – це світ людських індивідів,
зведених до рабського становища, в якому людська сутність особистості випробовується за
неприродних умов.
Автори творів, присвячених цьому спотвореному, перевернутому світові, залишили в культурі
ХІХ та ХХ століть свої версії різноманітних персонажних систем. Людина – феномен, який
оприявнює читачам простір Космосу і простір рідного села, і простір переповненої в’язничної камери.
Як бачимо, різні підходи до художнього осмислення таборової теми все ж таки зводились до
показу жорстокості, нелюдських катувань, приниження людської гідності, безпідставних
звинувачень, духовного та морального знищення людини.
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Пасечник Е.В. Человек в тюрьме: испытание духа и тела.
В статье рассматривается проблема сопоставления представленных в разных текстах миров,
которые отображают восприятие заключёнными тюремных камер и практики следственных
карательных учреждений. Подобные элементы художественного мира писателей не просто зависят
от тюремных пространственно-временных измерений, а, в первую очередь обусловлены концепцией
авторов, их идейно-эстетическим замыслом.
Pasichnyk O.V. A Man in a Prison: Trial of Spirit and Body.
The problem of comparison of the worlds which reflect prisoners' perception of prison chambers and
investigation totalitarian punitive establishments’ practice presented in different texts is examined in the
article. Such elements of the writers' artistic world do not simply depend on the prison spatio-temporal
dimensions, but in the first place are conditioned by authors' conception and their ideological-aesthetic
scheme.
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КОНЦЕПТ САМОТНОСТІ ЯК ІНТЕРТЕКСТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ
ПАРАДИГМИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ПАВЛА ТИЧИНИ
У статті подано аналіз інтертекстуальної взаємодії поетичних текстів П. Тичини в читацькому
сприйнятті через концепт самотності, який кваліфікується нами як інтертекстема індивідуальноавторської парадигми.
Категоризація людського досвіду, у тому числі й емоційного, одержана в ході пізнавальної
діяльності, знаходить своє вираження в мовних формах і пов’язана з когнітивною діяльністю людини.
До оперативних одиниць пам’яті, якими послуговується когнітивна лінгвістика, крім фреймів і
гештальтів, належать також і концепти. Формування концептів відбувається в результаті взаємодії
чуттєвого сприйняття, формування уявлень, мовомислительних процесів.
Сам процес пізнання, з точки зору когнітивної лінгвістики, – це процес породження і
трансформації концептів. Найважливіші концепти кодуються в мові. Концепт є калькою з латинської
conceptus "поняття". Планом вираження концепту є сукупність мовних засобів (лексичних,
фразеологічних, пареміологічних та ін.) [1: 27].
Щодо художнього тексту, то В. Кухаренко вважає, що "є твори без сюжету, без теми, яку можна
легко виокремити, але творів без концепту немає. Втілення соціальної, моральної, естетичної ідеї –
концепту – художніми засобами лежить в основі творчого процесу. Тому обов’язкову наявність
концепту – концептуальність художнього тексту – можна вважати його основною категорією" [2: 75].
Концепт – це конденсат втілення авторського задуму, згорнутий зміст художнього тексту. Саме
концепт презентує смисловий бік тексту, який інтерпретується реципієнтом. Сформульована ідея
твору і є його концептом.
Як же концепт стає інтертекстемою парадигми художніх текстів?
У нашому розумінні інтертекстемою може бути мовна одиниця або певним чином організована
сукупність мовних одиниць, яка в різних текстах виявляє ознаки певного концепту, тим самим
створюючи поліфонію звучання художніх текстів, які вступають у діалогічні стосунки між собою як у
межах авторської парадигми, так і поза її межами. Читач може виявити в різних творах одного автора
повторювані елементи, які є особливо вагомими в розкритті його світобачення. Ці повторювані
елементи (інтертекстеми) виявляють концептуальне ставлення автора до дійсності й притаманні
авторові мовні знаки вираження цього ставлення.
Мета нашого дослідження – розкрити через концепт "самотність" особливості інтертекстуальності
в парадигматиці філософсько-психологічних малюнків художніх текстів П. Тичини.
Інтертекстуальність можна розглядати з двох позицій – читацької (як метод прочитання) й
авторської (як принциповий художній прийом).
Виділення концепту самотності в поетичних творах П. Тичини і кваліфікування його як
інтертекстеми індивідуально-авторської парадигми – це (в нашому випадку) читацька (дослідницька)
позиція, установка на більш глибоке розуміння, проникнення у свідомість, концептуальну систему
автора, яка гармонізує з концептуальною системою читача (дослідника).
З позицій філософського розуміння людина здатна як до самотності, так і до комунікації.
З’ясуємо лексичне значення лексеми "самотність". СУМ фіксує це значення як "властивість і стан
за значенням "самотній", як усвідомлення такого стану". Що ж до лексичної одиниці "самотній"
(самітний, самітен, самотний), то її значення таке: який залишився, живе і т. ін. наодинці, без нікого
(про людину); сам.
Хоч деякі мовознавці ототожнюють поняття (концепт) зі значенням слова, усе ж концепт значно
ширший за лексичне значення. Концепти – це посередники між словами та екстралінгвістичною
дійсністю. Якщо поняття включає суттєві й необхідні ознаки, то концепт – і несуттєві ознаки. У
структурі поняття присутні не всі компоненти, які є в структурі концепту.
В. Маслова зазначає: "Концепт оточений емоційним, оцінним, експресивним ореолом; це той
"жмуток" уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, котрий супроводжує слово і поняття,
виражене ним" [1: 28]. Отже, концепти – предмет емоцій, симпатій і антипатій. Вони є символами,
емблемами, які чітко вказують на текст, що їх породив, ситуацію, знання.
Що ж до концепту самотності у віршах П. Тичини, то він, базуючись на нейтральному лексичному
значенні, набуває в художніх текстах значного експресивного забарвлення. І це не просто констатація
автором і усвідомлення ліричним героєм стану самотності, а яскраве зображення в різних формах
мовного вираження всіх відтінків переживання цього стану.
© Переломова О.В., 2007
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Літературознавець Ю. Ємець-Доброносова в передмові до книг – літературного проекту "Текст +
контекст", яка вийшла під назвою "Відлуння самотності: Кнут Гамсуна та контекст українського
модернізму", зауважує: "Говорячи про феномен відлуння переживання самотності в текстах, не маємо
на увазі просте соціальне вилучення із загалу або відлучення від Єдиного, а скоріше – тривання
самоусвідомлення своєї персональної приреченості та феноменальну присутність, відповідальність за
неї" [3: 17].
Тому ми говоримо про розширення значення поняття (концепту) самотності у віршах П. Тичини,
наповнення його емоційним змістом, який часто в контексті стає домінуючим, асоціаціями,
опосередкованими конкретними екстралінгвістичними чинниками, аксіологічною конотацією.
Самотність призводить до страждання, втрати власної цілісності, гармонійного світовідчуття.
Особистість у стані самотності відчуває потребу, необхідність внутрішньої комунікації, і лише потім
вона потребує виходу у світ інших людей Автокомунікація – це внутрішній діалог людини з самим
собою , спілкування "Ego" і "Alter Ego" особи [4: 318].
Діалогом (автокомунікацією) автора з самим собою Н. Фатєєва пояснює інтертекстуальність
індивідуально-авторської парадигматики [5: 237].
У поетичних творах раннього Тичини, що ввійшли до збірки "Сонячні кларнети", крізь захоплення
і радість приналежності до світу природи, віталістичне відчуття молодості, кохання проривається
екзистенційний смуток самотності, трагічності світовідчуття, вгадування його конечності, мовно
оформлений у текстах поетичних творів. Так, наприклад, у вірші "Подивилась ясно…"самотність
означено двома займенниками, які стоять поряд, "сам я", що підсилюється експресивно забарвленим
словосполученням "в чорному акорді", яке набуває додаткової виразності за рахунок повтору в
першій і другій строфі:
Ліс мовчав у смутку, в чорному акорді.
Заспівали скрипки у моїй душі!
Буду вічно сам я в чорному акорді.
Промені як вії сонячних очей! [6: 18].
Зазначені мовні одиниці формують текстовий концепт вірша. Концепт же репрезентує смисловий
бік тексту як макрознака.
У поезії "З кохання плакав я…" ми бачимо той самий мотив самотності, концепт, на якому
вибудовується смислова структура тексту вірша. Цей концепт з читацької позиції сприймається як
індивідуально-авторська парадигмальна інтертекстема, що, постає у вигляді субстантивованих
прикметників, які несуть у собі аксіологічну емоційність неуникності стану внутрішньої самотності
навіть у момент закоханості, бо "я" і "ти" чітко диференціюється і не стає "ми", яке б могло подолати
самотність:
Самотня ти, самотній я.
(Весна! – світанок! – вишня!)
Обсипалась душа твоя –
(Вранішня вишня…) [6: 19 ].
Ця диференціація є вже в першій строфі, де також відсутній займенник "ми", а натомість вжито
займенники "нею, мною" з синсемантичною мовною одиницею – сполучником "між", який також
виконує диференціюючу функцію, яку посилює емоційно забарвлена лексема "плач" і поетична
фігура "мармуровий мур", що на фонетичному рівні створює відчуття непрохідності межі, а отже,
невідворотності самотності ("Той плач між нею, мною став – "Мармуровим муром").
Синтагматичний рівень поетичного твору П. Тичини " О люба Інно…" засвідчує вагомість
концепту самотності в організації структури тексту для вираження ідейного змісту поезії. Другий
рядок вірша ( "Я – сам. Вікно. Сніги…") на перший погляд може видатися логічно не пов’язаним з
першим і третім, але загальна настроєвість схвильованості від спогаду про минуле щастя, що
викликало гостре відчуття самотності, органічно пов’язує другий рядок і з першим , і з третім,
звучить вступним мінорним акордом до всієї поезії. Отже, актуалізація емоційності породжує
концепт. Другий рядок вірша складається з трьох коротких речень, два з яких непоширені називні.
Вони є ніби відбитком Я-самотності (відчуженість самотнього вікна підсилюється семою холоду, яка
присутня в лексичному значенні словесної одиниці "сніги"). Перше речення зазначеного рядка є
коротким і безапеляційним твердженням-визнанням самотності (якщо зняти тире, то вийде
конструкція – Я є сам (тобто самотній). Але й три крапки в кінці останнього речення другого рядка, і
тире в першому відіграють неабияку роль як графічні засоби вираження експресії концепту
самотності, який у співвіднесенні з розглянутими двома попередніми віршовими текстами
сприймається як інтертекстема, що дає підстави зарахувати і цей вірш до парадигми концептуального
простору.
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Самотність може виростати з суму і переростати в світлий сон.. Звукове оформлення строфи вірша
"Я стою на кручі…" з наданням переваги звукові "с" створює відчуття спокою, світлого смутку,
знімає трагічність звучання і переживання самотності:
Припливеш, прилинеш –
Сум росте, мов колос:
З піснею про сонце! –
Сумно, сам я, світлий сон… [6: 20].
У контексті граматичний рівень вираження концепту-інтертекстеми підсилюється фонетичним,
що створює відповідний емоційний фон сприйняття.
Поезія цього ж періоду "Квітчастий луг…" (1915 р.) теж про самотність і смуток, але також
світлий, хоча й мінорний. Така тональність вірша досягається вживанням колірних епітетів на
позначення явищ природи і створення зорових образів (квітчастий луг, дощик золотий), епітетадієприкметника, на основі якого вибудовується порівняння (повітря – мов прив’ялий трунок),
непрямого порівняння ранньої осені з цілунком чудовим та сумним. Але вже в другій строфі - "Стою
я сам посеред нив чужих" – стан самоти підсилюється вказівкою на відчуження від світу природи.
Самотньою (одинокою) є також і верба, хоч вона не така скороминуща в цьому світі, як людина.
Все вітами хитає, наче сумно мовить:
Журба, журба…
Отак роки, отак без краю
На струнах Вічності перебираю
Я, одинокая верба [ 6: 22].
До того ж вдало використана автором у тексті вірша нестягнена граматична форма прикметника
жіночого роду (одинокая) є фольклорним елементом, що надає концепту самотності більшої
вагомості звучання і вказує на його архетипні корені.
Звернемося до іншого періоду життя і творчості Павла Тичини. Вірш "До кого говорить?" був
написаний у 1925 році, але за часів тоталітаризму ні за життя, ні після смерті поета не був
надрукований. Самовідчуження від соціально-позірного "Я", "внутрішня еміграція", у якій перебував
"шанований радянський поет" П. Тичина, була вимушеною страшною самотністю стражденної душі,
яка шукала виходу в комунікацію і знаходила його в уявному діалозі, але не з тими, хто був поряд, а з
тими, хто був поза межею реально досяжного часу і простору. Відчаєм самотності звучить початок
вірша: "До кого говорить?" Художній прийом риторичного запитання передає всю експресію розпачу
духовної самоти. Цією ж риторичною фігурою і завершується вірш, що поглиблює концептуальність
ідеї самотності. Хоча саме слово на позначення поняття протягом вірша жодного разу не згадується,
проте ми його "зчитуємо" з кожного рядка, кожного слова, які опосередковано передають поняття
самотності. Так, наприклад, рядок "Блок у могилі. Горький мовчить" ми розуміємо як констатацію
факту про відсутність суб’єктів для гармонійної комунікації, а це означає визнання абсолютної
самотності. Можливого співбесідника поет вбачає в Рабіндранатові Тагору "з далекої Бенгалії",
бачить у ньому духовного брата, тому й звертання до нього набуває інтимної конотації –
"Рабіндранате-голубе" (повторюється тричі, що підкреслює відчуття автором своєї самотності).
Прохання-заклик "прилинь до мене на Вкраїну" ще більше переконує читача в потребі автора
висловитися перед рівним собі по духу. Задоволення цієї потреби – єдиний порятунок, бо інакше,
стверджує автор: "Я задихаюся, я гину" [7: 250].
Отже, інтертекстема вірша "До кого говорить?" у вигляді концепту самотності виконує апелятивну
функцію (модель функцій мови, запропонована Р. Якобсоном у 1960 році) – виступає в ролі
звернення, покликаного привернути увагу, незважаючи на те, що автор не розраховував у
найближчому майбутньому на реального читача. Як бачимо, авторська концептуальна система
"спрацьовує", попри часову відстань і ті зміни, які сталися у свідомості та емоційній домінанті
світосприйняття і переживання стану самотності як інтровертної відчуженості.
Узяті нами до розгляду поетичні тексти не мають генетичного зв’язку, тут якраз виявляється
функціональний аспект інтертекстуальності, функціонально-стилістичний код, який презентує спосіб
художнього мислення автора.
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Переломова Е.В. Концепт одиночества как интертекстема индивидуально-авторской
парадигмы поэтических произведений Павла Тычины.
В статье подан анализ интертекстуального взаимодействия поэтических текстов П. Тычины в
читательском восприятии через концепт одиночества, квалифицируемый нами как интертекстема
индивидуально-авторской парадигмы.
Perelomova O.V. The Concept of Solitude as Intertexteme of Pavlo Tychyna’s Poetic Works
Individual Author’s Paradigm.
The article deals with the analysis of an intertextual interaction of poetic texts by P. Tychina in the reader’s
perception through the concept of solitude, which we qualify as an intertexteme of an individual author’s
paradigm.
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ГЕРМЕНЕВТИЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ПРОЗИ
КІНЦЯ XVI – ПОЧ. XVII СТ.
У статті на основі української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI – початку XVII ст.
виділено основні принципи інтерпретації Біблії та творів Отців Церкви. Встановлено, що для
полемістів Біблія була пізнавальною моделлю, яка відображала розуміння соціальних проблем
того часу.
Своєрідним камертоном, що дозволяв зрозуміти характер світосприйняття будь-якого автора аж
до кінця XVIII ст., було Святе Письмо, точніше – його модус у свідомості письменника. Полемічнопубліцистична проза кінця XVI – початку XVII ст. також проілюструвала свій тип ставлення до
сакрального тексту. Оскільки Святе Письмо разом зі Святим Переданням становило основу відліку в
будь-яких релігійних суперечках, вона не залишилася осторонь проблем, що порушувалися в епоху
Реформації та Контрреформації. У цю пору літературною нормою для полемістів стає точне
цитування Біблії та посилання на неї. Тому дослідження української полемічно-публіцистичної прози
кінця XVI – початку XVII ст. слід ґрунтувати на зіставленні аналізованих явищ із сакральним
інваріантом. У цьому сенсі найдієвішим буде герменевтичний підхід.
Біблія традиційно сприймалася православними як непорушна основа їх світогляду. На відміну від
католицької доктрини, вона не підлягала ані обговоренню, ані індивідуальному осмисленню. Тому
православні в міжконфесійній полеміці кінця XVI – початку XVII ст. почувалися хранителями
споконвічної церковної традиції. У другому листі Клирика Острозького до Іпатія Потія відступ від
традиції порівнювався з відступництвом до поганства нечестивих царів Ізраїлю: "à ìà í à ñ ¿ ¤
øò î ò à ê ç ë î ã î ç á ð î ¿ ë ; ñ î ò â î ð è ë ë î ó ê à â î å ï ð å ä î ÷ è ìà ã ñ ï ä è ìà . È
î ó÷èíè âî ëíî óþ
á ð ûä ë è â î ñ ò , Wñ ò à â è â øè ç à ê î í î ’ WÒö î â ú ñ â î è õ ,
ë
ï î øî â ú ñ ë hä ú ÷ î ó æè õ , è Wñ â ¤÷ à ë ñ Ûí û ñ â î è â ú î ã í è , â î ð î æê è , ÷ à ð û à
ç â å ç ä ò î ÷ hò ñ ò â à ñ ò ð î ¤÷ è . Í å ç à á ûâ à é ñ ê à ç à í ¿ é ñ ò à ð ÷ å ñ ê û õ , è á î è
Wí è í à ó ÷ è øà ñ ¤ W WÒö î â ú ñ â î è õ à å ùå ä è â í hé , ä è â í ûé î ’ Wí û ’ W
å ç ä å ö ú Wã í å í í î é ê î ë å ñ í è ö h ê ð ûê í uë ìî â ¤÷ è
ë ¿ ¤. "Í hñ ìü ³ ¤
ë hï ø¿ é WÒ WÒö î â ú ìî è õ , ÷ à ä î ì á î ÷ å ñ ò í à à ï î õ â à ë à , WÒö å â ñ ê à à ñ ë à â à "
[1: 208].
Поява друкованого видання Острозької Біблії слов’янською мовою активізувала рецепцію її
ширшими масами. У передмові до цього видання Герасим Смотрицький заклопотаний тим, що
"ï î í æå í å â ñ è è ñ ê ó ñ í è , í è æå â ñ è ÷ è ò à þò ñ è ñ ï ûò à í ³ ì è â í è ìà í ³ ì,
î ò í è õ æå è ç à á ë ó ä è øà ìí î ç è , à ùå ó á î í å â hð ó þùè ì ï î â å ë h Õð è ñ ò î ñ
è ñ ï ûò à ò è Ïè ñ à í ³ ÿ , î á ë è ÷ à ÿ è õ á å ç ó ì³
è ñ ë hï î ò ó , ÿ ê î á å ç
ð à ñ ñ ó æä å í ³ ÿ ä ó õ î â í î ã î ÷ è ò à þò ò å ë å ñ í å ; ìí ÿ ò â ï è ñ à í í ÿ õ æè â î ò
â å ÷ í ûé è ìhò è , í å ð à ç ó ì³ ì æå ï è ñ à í ³ é æè â î ò à î ò ìhò à þò ñ ÿ ..." [2: 205];
через кілька сторінок Герасима Смотрицького знову тривожать "ñ à ìî ç à ê î í í ûÿ
ï ð å ë å ñ ò è ... á hñ î â ñ ê ³ ÿ ê î ç í è è ï ð å ë å ñ ò í è ÷ à ñ î á ë à ç í û " [3: 209], які можуть
виникнути у процесі самостійного читання Святого Письма.
Таким чином, Біблія набуває більшого авторитету, ніж раніше, бо в Середньовіччі вона
сприймалася крізь призму церковного вчення й тлумачення Отців Церкви. Тепер досвід
середньовічних коментаторів Святого Письма об’єктивно змінюється. Спадщина патристів починає
активно перетлумачуватися перш за все протестантами, які зовсім відкидали його сакральну
недоторканість. Натомість між православними й католиками виникає своєрідна суперечка – "чиєю"
має бути літературна спадщина Отців Церкви. У трактаті "Ключ Царства Небесного" Герасим
Смотрицький впевнено вважає "за своїх" світочів візантійської церкви, ігноруючи ту обставину, що
вони шануються як святі й визнаються як законовчителі й католиками. Він критикує католицького
публіциста, який "ä à ë å ê î ç ï ð à â ä î þ ð î ç í î ï à ï æî â ó ñ hõ ï î ä í å á î
â ûí î ñ ÿ ÷ è ", одночасно з "í å í à â è ñ ò è ... â ûò ê í ó ë í à ï ë ÿ ö å ð å ò è ê î â ê ã ð å ö ê è õ
è ñ ò ûìè ò å ï å ð â ñ å õ ï ð à â î â hð í ûõ , ï ð è ã ð å ê à õ ó â hð å ñ ò î ÿ ÷ è õ ,
ç ð î â í ÿ ò è è ç ìhøà ò è ð à ä á û è ö å ð ê î â â ñ þ â ñ õ î ä í ó þ ç
ð å ò è ê à ìè
î ñ ó ä è ò è õ î ò hë á û "; "Ç à ï î ìí hë Áî ã à è ï ð à â ä û Åã î è î í ûõ ñ â ò è ë í è ê î â ,
â å ë è ê è õ è í å ç ûá ë ìûõ ñ ò î ë ï î â ö å ð ê î â í ûõ ó ÷ è ò å ë å é ê ã ð å ö ê è õ
Âà ñ è ë ³ ÿ Âå ë è ê î ã î , Ã ð è ã î ð ³ ÿ Áî ã î ñ ë î â à , ² î à í í à Ç ë à ò î ó ñ ò î ã î ,
Àôà í à ñ ³ ÿ , Êè ð è ë à , Äà ìà ñ ê è í à è è í ûõ ìí î ã è õ " [4: 219].
© Поплавська Н.М., 2007
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Дещо інша картина вимальовується, якщо взяти до уваги "протестантський фермент" церковної
полеміки. Ідеї Реформації виявилися чи не первинною основою, яка активізувала звичну теологічну
ситуацію і примусила з собою рахуватися. Ідеться навіть не про полеміку з протестантами як таку
(хоча вона мала місце й вимагає окремої уваги), а про філіацію ідей – проникнення протестантських
постулатів і прийомів аналізу Біблії в методи ортодоксальних полемістів. Це створює картину,
сповнену, з теологічного погляду, протиріч, а з погляду літературознавчого – вкрай цікаву: тут, як ми
переконуємося, фіксується певний синхронічний зріз суспільної свідомості, ціхований суто
ренесансними ознаками. Істина тут вже практично не розуміється як соборна думка авторитетів, а
шукається силою власного розуму [4: 219].
Православні й католики ніби одностайно (принаймні теоретично) виступили проти протестантів:
обидві сторони обурює та сміливість, з якою протестанти ставлять себе нарівні з такими
авторитетами, як Августин, Ієронім, Іван Золотоустий або Василь Великий. Однак на практиці
спостерігалося й приховане оглядання на протестантів, яке або примушує ретельніше будувати
контрреформаційну доктрину (католики), або використовувати протестантські аргументи, зазвичай
без посилання на джерела, – православні. У цьому контексті є симптоматичним те, що спрямований
проти католицизму "Тренос" Мелетія Смотрицького, оригінальний за своєю літературною формою,
викликав серйозний інтерес у протестантському середовищі, яке книжку жваво читало й належно
оцінювало. Але казус Смотрицького ілюструє тезу про примхливість і неочікуваність ідейних
контамінацій у міжконфесійному діалозі цієї епохи. По-перше, не секрет, що "Тренос" є вершиною
творчості Смотрицького, який перебував після його написання у стані постійних сумнівів щодо
власної правоти, що закінчилося переходом до унії. Протягом цього суперечливого періоду
письменник "безперервно хитався у своїх поглядах" і розробляв "мотиви дріб’язкових суперечок з
уніятами" [5: 4]. На нашу думку, не варто погоджуватися з автором цього спостереження
К. Студинським, який критикував Смотрицького за те, що у більшості його творів схоластичнобогословські та історично-церковні мотиви переважають над суспільними [5: 4], оскільки це було
специфікою тогочасної полеміки, а Смотрицький репрезентує її повною мірою.
Показовим є і той факт, що у "Треносі" спостерігається приховане, але активне використання
протестантських постулатів, що засвідчувало розгубленість православних теологів перед новими
обставинами, неготовність відповісти на пекучі питання сучасності. Саме те, що ним, одним з
найбільш яскравих і авторитетних оборонців православ’я, використовуються протестантські думки,
свідчить про брак власних аргументів, духовну кризу, якщо не паніку. Це добре ілюструється також
полемікою М. Смотрицького та Іпатія Потія з приводу тлумачення Біблії середньовічними
авторитетами, які було покладено в основу церковного життя. Заклик Іоанна Златоустого підноситися
до Св. Письма, тобто "втікати на гори", Мелетій Смотрицький пояснює причиною, що святу Церкву
стали напастувати різні єресі, а для справжнього християнства немає кращого доказу, захорони чи
втечі, як власне Святе Письмо. І тому найкращим способом пізнати, котра є правдива Христова
Церква, вважає Св. Письмо. Тут Смотрицький використовує одну з основних протестантських тез про
Святе Письмо як єдине джерело віри, що було наслідком здобутої ним, напевно, західноєвропейської
освіти. Але в цьому випадку цікаво відзначити інше: суто протестантську за своєю суттю тезу
полеміст намагається обґрунтувати зовсім не цитуванням Біблії, як би то годилося, хоча при цьому
посилається ніби безпосередньо на Христа, а насправді посилається на св. Івана Золотоустого (49
Гомілія на Матвія). У Новому ж Завіті про Святе Письмо як опору для християнина і зовсім не
йдеться (Мв. 24: 1-44). Натомість Смотрицький компенсує цю догматичну лакуну яскравим
суб’єктивним художнім образом, апелюючи до "високих і сильних гір Св. Письма". Але при пильному
розгляді виявляється, що й у патриста Івана Златоустого цього моменту просто немає.
Мелетій Смотрицький не був винахідником подібного прийому. У православній полеміці ще до
нього склалася стихійна традиція вільно комбінувати різнорідні догматичні засади, особливо ж ті, що
мали статус ще не усталеного й соборно утвердженого догмата, а тільки теологічної гіпотези. Слід
зауважити, що положення протестантизму на той час ще не були усвідомлені як протестантська
догматика, а розглядалися тільки ще як потенційно єретичні думки окремих бунтівних теологів у лоні
католицької церкви. Зрозуміло, що православні полемісти вбачали у протестантах певного роду
союзників, хоча тільки в суто тактичному аспекті, а їхні ідеї бралися як знаряддя боротьби з
католицизмом.
Полюбляв подібні випади і Стефан Зизаній. Однодумці та опоненти вважали його здібним
фальсифікатором слів отців Церкви і Святого Письма. До слів св. Кирила Єрусалимського у своєму
творі "Казання святого Кирила патріарха ієрусалимського" він додав цілу низку вставок, нерідко з
протестантських джерел, щоб тільки доказати, що папа є антихристом. Дещо дозволив пропустити з
проповідей св. Кирила, багато перекрутив, багато додав від себе. І все це зробив так влучно, що годі
розрізнити, де закінчуються слова св. Кирила, а де починаються його. Немає і в Івана Золотоустого
тих слів, що Зизаній додав до свого твору.
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Звичайно, такий метод, використаний Стефаном Зизанієм та Мелетієм Смотрицьким, не є
коректним відносно сакральних текстів. Але у нашій ситуації це становить дуже цікавий аспект:
авторитет Святого Письма a priori мислиться в тогочасному суспільстві традиційно високим, і,
водночас, полеміст розраховує на те, що насправді читачі не знають глибоко Біблію, бо припустити,
що Смотрицький з його блискучою освітою сам не орієнтувався належним чином у біблійному тексті,
неможливо.
Така сама роль спіткала і Святе Передання. Звичайно, і православні, й католики ригористично
обстоювали недоторканість та безпомилковість постулатів Отців Церкви. Але й між цими двома
благодатними церквами здавна тлів конфлікт, який започаткувався саме в епоху пізньої патристики та
спалахнув у цей період з новою силою. Гострота ситуації полягає в тому, що всі ці невирішені колись
міжконфесійні питання раптом стали в контексті прийняття унії нагальними, вимагали чіткої
відповіді й духовного вибору. Йдеться, по-перше, про трактування Трійці, зокрема виходу Святого
Духа "і від Сина" [Filioqe]. У Символі віри, прийнятому Нікейським Собором, не було цієї формули,
догмат Filioqe був не новим. Але інтрига ситуації полягає в тому, що в Біблії формула Трійці "Отець і
Син і Святий Дух" присутня лише в одному місці новозавітного тексту. Більше того, сучасна
текстологія Нового Завіту довела, що це є більш пізньою вставкою. Саме ця обставина і стала
підґрунтям зародження аріанського вчення. Герасим Смотрицький, фіксуючи відродження в
суспільстві крайньої антицерковної позиції, яку відкидають навіть протестанти, – аріанського вчення,
що заперечує Трійцю, трактує у "Предсловії..." до Острозької Біблії позицію аріан як перекривлення
Святого Письма, але до доказів не вдається: "Божественных Писаній" аріанами як про "â å ë è ê ³ é
ï ë à ìå í ü ç ë î õ è ò ð ûõ è ìí î ã î ã ë à â í ûõ å ð å ñ é , ï î ìà ë h ï î â ð å ìå í õ
â ñ ò ó ï à þùè õ ç ë î õ ó ë í î í à ï ð å ä à í ³ ÿ ö å ð ê î â í à ÿ <...> ò à ê æå è â
å ä è í ñ ò â h ñ â hò î ç à ð í î ï î â ñ å ë å í í hí é ñ ë à â è ìî ã î ò ð å õ ñ î ñ ò à â í î ã î
Áî æå ñ ò â à ê î ñ í ó ò è ñ ÿ ä å ð ç í ó ë à " [2: 208].
У православних полемістів викликала особливе обурення подальша перманентна модернізація
церковного вчення в католиків, яка розглядалася як щось однорідне з розумуваннями протестантів.
Справа в тому, що догматичні суперечки між ортодоксальними Церквами-сестрами точилися на тлі
ревізії протестантами чи не усіх вироблених патристами положень (питання про Трійцю, про
вшанування Діви Марії та святих, змістовності таїнств або чину літургії тощо), що в результаті
поступово розхитувало довіру до традиційної патристичної концепції. Природно, що полеміка
органічно переходила зі сфери Св. Письма у сферу спадщини Отців Церкви і церковного життя
взагалі.
Особливої напруги набуло питання і про чистилище. Православна традиція вважає за правдиве
об’явлення видіння св. Теодори про митарства душі по смерті. У католицизмі це усталюється як
вчення про чистилище. Православні проти ідеї митарств душі протягом 40 днів не заперечують, але й
визнавати вчення про чистилище не погоджуються. Отож, ідея чистилища виникла у І ст., була
розроблена Томою Аквінським, але прийнята як догмат лише Тридентським Собором 1562 р., і це
викликало особливе неприйняття у православних. Її опонент Василь Суразький у трактаті "Î
åäèíî é
è ñ òè í í î é
Ïð à â î ñ ë à â í î é
â hð h è
î
Ñâ ÿ ò î é
Ñî á î ð í î é
Àï î ñ ò î ë ü ñ ê î é Öå ð ê â è " заперечує ідею чистилища, також опираючись на Писання, але суто
декларативно: "Íè ã ä hæå ó á î î ò í þä â Ñâ ÿ ò ûõ Ïè ñ à í ÿ õ í å î á ð hò à å ò ñ ÿ , à á û
ï î ñ ìå ð ò è ï î ê à ÿ í ³
è ë è î ÷ è ùå í ³
ã ð hõ î â á ûò è ìhë î , î ê ð î ì ç ä h,
ä î í å ë å æå â ò hë h ï ð å á ûâ à å ì " [6: 238].
А Іпатій Потій у творі "Унія греків з костьолом римським 1595 року", посилаючись на
старозавітну книгу Сираха, красномовно доводив, що, власне, у православ’ї ця ідея теж присутня:
"Якщо молимося за померлих і жертви за них приносимо, і пам’ять їм творимо, то мусимо
вважати, що є ще інше місце – третє, між небом і пеклом, де душі бувають затриманими, аби
заплатили до найменшої частиночки. А по-нашому це називається митарство" [7: 111].
На тлі цитати з Сираха "Бо немає у пеклі розплати за життя" в Іпатія Потія це виглядає
бездоказово, бо, по-перше, тут йдеться не про чистилище, а про пекло; по-друге, книгу Сираха у
православ’ї вважають "другоканонічною".
Мелетій Смотрицький також приділив увагу питанню, чому Східна Церква молиться за душі
померлих, але відповіді на це зовсім уникнув. Як зазначає з цього приводу К. Студинський,
"правдоподібно був він під впливом протестантів, головно ж кальвінів. Це опісля він сам буде
оплакувати після свого навернення до Католицької Церкви" [5: 208].
Зрештою, якщо полишити тему чистилища й перейти до іншої сфери інобуття – раю, то він
виглядає ще менш конкретним. Деталізованих описів пекла "з чортами й сковородами" в полемічній
літературі й зовсім не зустріти – це переважно фантазії фольклорних джерел. Пригадаймо цитовану
вище формулу Василя Суразького "î ê ð î ì ç ä h, ä î í å ë å æå â ò hë h ï ð å á ûâ à å ì ", що є
цікавою сама собою. Загалом, це стандартне середньовічне кліше, яке означає тимчасове земне буття.
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Але в цьому тілесному бутті Церква репрезентує на землі Царство Небесне, вона є ніби "живою"
Біблією, особливим виміром, у якому живуть паралельно з буттям земним (ситуація міфу та ритуалу,
в якому живе міф). Саме патристика розробила детально чин священнодійства як образ Царства
Небесного. При цьому слід зазначити певну напруженість: образ Небесного Царства в самій Біблії є
сферою духу й совісті, у ньому немає ніякого натяку на тілесний образ. Церква ж, її таїнства, ритуали,
ризи священства, церковний інтер’єр як сакральний простір, церковні живопис та музика покликані
були втілити Царство Небесне в конкретно-чуттєвому дійстві й художньому образі, який не є точною
копією Небесного Царства.
У цьому відношенні цікаво, що образ раю, який у біблійно-середньовічній думці виразив віру в
посмертне буття в Царстві Небесному (рай – одне з ключових слів Біблії), в українській культурі цієї
епохи набуває, по-перше, рис фольклорно-язичницького вирію; по-друге – змальовується дуже
побіжно, можна сказати, не зовсім упевнено. Достатньо згадати ренесансно-барокові іконні
зображення райського буття в українському живописі цього часу. Але і в образному світі
міжконфесійної полеміки цей полюс біблійної картини світу існує як основоположний момент. Проте
й тут спостерігається не зовсім біблійне, не умопоглядне бачення того, що у Святому Письмі
іменують Небесним Царством.
Суголосною із цією проблемою є євхаристія – центральний, серцевинний момент літургії, коли
віруючі причащаються св. Дарів – Тіла й Крові Христових. По суті, це і є тимчасове, одномоментне
осягнення раю віруючим – Причастя до Христа. У полемічній прозі з новою силою спалахує це
пригашене століттями питання: яким має бути причащання – під одним видом, як у католиків
(мирянам, на відміну від священиків, подається лише хліб), або під обома, як у православних.
Причащатися квасним хлібом (як у православ’ї) чи опрісноками (як у католиків). Полемісти активно
подають тлумачення одного з ключових слів Біблії – квас (квасне). У Старому Завіті квасне (дріжджі)
однозначно ототожнювалося з гріхом. Характерно, що іудейське свято Песах (Пасха) знаменується
вимітанням з будинку щонайменших крихт звичайного хліба – на свято споживаються опрісноки
(маца, що випікається без дріжджів) як символ свободи й чистоти. Квасне – це бродіння, гниття, гріх.
Саме тому в католицькій церкві для причастя уживається аналог іудейської маци – прісний хліб
(облатка), а в православній – звичайний квасний. Православна церква прагнула відірвати
християнство від його іудейської основи: тут панує теза, що Христос на Тайній Вечері зовсім не
святкував іудейську пасху, як вважається на Заході. Це, мовляв, був звичайний день. Панує навіть
думка, що це встановлено було самим св. Іваном Золотоустим (IV ст.). Вона ґрунтується на тому
широко відомому факті, що константинопольський архієпископ дійсно виступив із 8-ма проповідями
проти іудейської віри та заборонив християнам, як це водилося від часів Древньої Церкви, святкувати
разом із іудеями їхні традиційні свята по синагогах.
Отож, тлумачення слова квас і в патристів, і в полемістів набуло великого напруження, яке
сьогоднішньому читачеві вже важко зрозуміти. І тут спостерігається часом справжня діалектичність,
вміння відстоювати свою тезу не безпосередньо, а опосередковано. Іпатій Потій, наприклад, готовий
відірватися від традиційного старозавітного ототожнення квасного з гріховним, хоча вдало
демонструє одночасно й об’єктивність, і ерудицію, і неосвіченість опонента, не "розхитуючи" при
цьому тези про опрісноки: "Кажеш, що квас у Св. Письмі завжди означує гріх, а я тобі кажу, що не
завжди і не всюди, бо буває вживаний до добрих і спасенних речей. Чи ти не читав того слова
Спасителя, що "подібне царство небесне до квасу". Але пощо про це широко дискутувати, коли ти
сам свої слова збив і внівець обернув, коли ти написав, що Грецька Церква ніяк не грішить тим, що
приносить жертву Тайни на кваснім хлібі, і що це робить вона з слушних причин, а головно ж на знак
того, що Господь Христос прийняв нашу людську природу. Видиш, як ти сам замотався в своїх
словах..." [7: 97]. При цьому Потій доводить, що апостоли вживали в цій ситуації опрісноки, а не
квасний хліб, покликаючись безпосередньо на свідоцтво із 81-ої гомілії св. Івана Золотоустого (на
Матвія), руйнуючи тим і концепцію патристичного походження тези про законність уживання в
причасті квасного хліба.
У М. Смотрицького голослівно стверджується, що у константинопольського святителя немає
згадки про опрісноки й що Христос споживав з апостолами на Тайній Вечері таки квасний хліб. При
цьому він опирається на запозичену знову ж таки від Зизанія цитату зі св. Кирила Єрусалимського,
який жив задовго до Івана Золотоустого – у IV ст. н.е. Але не каже, звідки він бере цитати св. Отців,
не аналізує їх. Тому можна здогадуватися, що Смотрицький користувався не православними, а радше
католицькими чи навіть протестантськими авторами чи виданнями св. Отців.
Отже, можна стверджувати, що в основі української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI –
початку XVII ст. сформувалися свої принципи текстової інтерпретації Біблії та творів Отців Церкви.
Полемісти (і уніати, і католики, і православні) зуміли подати через Св. Письмо, яке було для них
своєрідною пізнавальною моделлю, своє розуміння тодішніх соціальних проблем. Адже в ту епоху
через широке цитування й коментування Біблії йшли пошуки нових наративних форм.
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Поплавская Н.Н. Герменевтическая модель украинской полемически-публицистической прозы
конца XVI – начала XVII в.
В статье на основе украинской полемически-публицистической прозы конца XVI – начала XVII в.
выделяются главные принципы интерпретации Библии и сочинений Отцов Церкви. Определено, что
для полемистов Библия была познавательной моделью, которая отражала понимание социальных
проблем того времени.
Poplavska N.M. The Ukrainian Polemical-Publicistic Prose of the End of the 16th and the Beginning of
the 17th Centuries Hermeneutic Model.
The article marks out the basic principles of the Bible and Priests' texts interpretation basing on the
Ukrainian polemical-publicistic prose of the end of the 16th and the beginning of the 17th centuries material.
It is defined that for polemicists the Bible was a cognitive model, which reflected the social problems’
understanding of that period.
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ПОГЛЯДИ Й.К. ГОТТШЕДА НА ПЕРЕКЛАД У ЙОГО ТРАКТАТАХ
Стаття присвячена вивченню історії перекладацької думки періоду Просвітництва в Німеччині,
а саме перекладацьким принципам Йоганна Крістофа Готтшеда, які він пояснював у своїх
наукових працях.
Історія перекладу висвітлює, досліджує та узагальнює досвід перекладачів минулого, різноманітні
зв’язки перекладної літератури з літературою оригінальною, їх взаємовпливи. Вона аналізує історичні
причини переосмислення творчості тих чи інших письменників у перекладі, розглядає запозичення
образів, ідей та мотивів із творів зарубіжних авторів через переклади й переспіви [1: 7].
На початку розвитку німецької літератури періоду Просвітництва в 1730 році Йоганн Кристоф
Готтшед спробував відшукати критичну поезію в трактаті "Критичне поетичне мистецтво", в якому,
по-перше загальні правила поезії, а потім всі особливі види віршів, науково обґрунтувати і пояснити
за допомогою прикладів. На думку В. Коптілова, в XVIII столітті під упливом панівної в країнах
Західної Європи естетики класицизму з її нехтуванням усього, що не вкладалось у рамки тодішніх
естетичних приписів, виникають "прикрашальні" переклади, в яких відкидалось усе, що може не
сподобатись читачам, і в той же час додавалося дещо нове їм на догоду [1: 19]. Готтшед підтримував
ідею, що гарний переклад повинен погоджуватися з принципами та нормами поетики епохи
Просвітництва. Метою перекладача було стилістично очистити текст, що зводилось до переписування
тексту оригіналу, водночас маскуючи цей процес за допомогою опущень та виправлень. Динаміка
"вільних перекладів" мала на меті надати читачам перекладений текст, який легко читати – що було
домінуючою характерною рисою перекладу XVIIІ століття. І якщо оригінал тексту не підходив під ті
принципи, то перекладач повинен був удосконалювати, розширяти чи скорочувати цей текст [2: 411413; 421-423].
Свої основні принципи перекладу пояснював Готтшед в трактатах: "Критичне поетичне
мистецтво", "Детальне ораторське мистецтво" та "Художня майстерність письменника". Дослідження
цих принципів є актуальним в наш час, тому що, ці принципи в подальшому сприяли розвитку
перекладацької думки Німеччини.
Об’єктом дослідження є історія розвитку перекладу в Німеччині періоду Просвітництва
Предметом аналізу є як принципи перекладу Й.К. Готтшеда, так і його наукові трактати.
Мета статті – ознайомити вітчизняного читача з історичними особливостями розвитку
перекладу в Німеччині за часів Просвітництва.
Спроба Й.К. Готтшеда відшукати критичне поетичне мистецтво займає центральне місце в його
творчості. Доказ важливості поетичного мистецтва можна побачити в тому, що Готтшед, в цілому,
декілька разів ґрунтовно переробляв свій трактат. Його передмови до чотирьох видань свідчать на
користь його старанних доробок та переробок. Нечисленні невпорядковані замітки з питань
перекладу в своїх моралістичних журналах "Розумний суддя" та "Чесна людина" він пізніше переніс в
свою найголовнішу працю, представивши їх у ширшому контексті [4].
Однак у широкій науковій системі Готтшеда жодного місця не знайшлося сформованій ним теорії
перекладу. Зауваження з цієї теми в "Поетичному мистецтві" містили в кожному випадку спеціальні
параграфи з поясненнями, що стосувалися лише основних проблем поетики.
Готтшед, як і його дружина Луїза Адельгунде, активно займався перекладацькою діяльністю.
Серед його перекладів з французької та англійської мов можна знайти твори Д. Аддісона,
Д. Драйдена, Расіна та Лейбніца. У цих перекладах йдеться про наукові та філософські трактати і
драми. Крім того його переклади не мали ніякого теоретичного значення, вони ілюстрували лише
його систему виховання [3; 5].
За часів Готтшеда при перекладі робилася перебудова форми системи думок, що були виражені в
оригіналі, мовою перекладу. Тому повинен був переклад, як процес зміни форми, служити як
правилам рідної мови, так і законам поетичного мистецтва.
Свої власні погляди на переклад Готтшед представив у коментарі до твору Горація "Мистецтво
поетики". Не зважаючи на численні переклади своїх сучасників твору Горація на англійську та
французьку мови, Готтшед із великими зусиллями сам зробив переклад цього твору німецькою
мовою. Класичний латинський приклад показово стояв попереду перекладу. В рамках трактату
залишився переклад твору Горація як єдина велика спроба перекладу.
Готтшед визначив для перекладу два основних правила, не зважаючи на те, з якої мови був
зроблений переклад:
© Концидайло Р.В., 2007
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У першу чергу, перекладач не повинен свій текст інтерпретувати "…перекладач не має бути ані
коментатором, ані розповідачем". Другим правилом було те, що переклад мав відповідати німецькій
мові настільки точно, наскільки це можливо [4: 9].
Принцип перекладу для Готтшеда полягав в тому, що перекладач повинен свою працю перевіряти
та вдосконалювати "…до тих пір, поки він не зробить оригінал настільки схожим, наскільки це
можливо". Цьому принципу підпорядковувались 4 основних правила, які він визначив для
перекладачів:
І. Не вибирай для перекладу текст чи мову, з якою чи з яким не зможеш впоратися.
ІІ. Не намагайся гарно перекласти всі слова, а навпаки намагайся передати правильний зміст та
повне значення кожного речення, що перекладаєш.
ІІІ. Потім перекладай все тим виразом, щоб в твоїй мові звучало знайомо і було їй притаманно.
І, в кінці кінців, IV. Зберігай, наскільки це можливо, всі фігури, як загальні вирази, так і частини
періоду оригіналу … тут перекладач може собі дозволити певну свободу, заплутані речення
перекласти у двох, трьох чи більше частинах [4: 17] (тут і далі переклад наш – Р.К.).
Закономірність, що вимагалась Готтшедом, знайшла своє вираження у використанні ним значення
слова "переклад". Він використовував три типи значення, що мали в більшій чи меншій мірі
відповідність із вимогами поетичного мистецтва:
- "Verdeutschen – Онімечування" (також "привносити у німецьку мову") використовував
Готтшед при відповідності тексту правилам поетичного мистецтва. Таким терміном називались
переклади Опіца чи Адама Олерю "Казок" Езопа.
- "Übersetzen – Переклад" займав найбільш нейтральне місце у вживанні цих значень
Готтшедом. "Перекладам" надавав Готтшед як похвального значення так і докоряв їм, щоб зробити
свою думку зрозумілою. Повністю нейтрально він використовував цей термін, щоб описати свій
власний переклад творів Фонтенелля.
- "Dollmetchen – Коментар", не дивлячись на те, що цей термін використовувався з часів
Лютера, Готтшед в своєму трактаті засуджував його [4: 15].
Готтшед розглядав переклад як з негативної, так і з позитивної сторони, докладно доводячи в
своєму трактаті "Критичне поетичне мистецтво", що погані переклади не тільки не дали розвитку для
німецької літератури а й навіть нашкодили їй, тому що іншомовні оригінали не відповідали правилам
поетичного мистецтва.
Поетом, що через свої так звані переклади та поезію, що, на думку Готтшеда, псували поетичний
смак, був Бертольд Хайнріх Брокес, якого Готтшед часто критикував у своєму трактаті. Це здавалося
відбувалось кожен раз, коли були порушені правила Готтшеда. Йому дорікали за те, що при перекладі
твору Маріноша "Смерть дитини" він переклав його бездушно. Подібно до цього перекладу погано
переклав Брокес і твір Томсона "Пори року". Взагалі Готтшед докоряв йому за те, що він погано та
неохайно володів пером. На його думку, Брокес настільки закохався в цей вид віршів, що він готові
твори іноземців, що були написані вірним, з точки зору Готтшеда, віршем, таких як "Пори року"
Томсона, "Спроба людини" Поупа, переклав спотвореною поезією.
Критика Готтшедом перекладів носила не тільки негативний характер, він абсолютно визнавав
заслуги в цій області, коли твори співпадали з його теорією поетичного мистецтва. Одним з таких
перекладачів, наприклад, чию роботу Готтшед майже вихваляв, був Мартін Опіц. Готтшед мотивував
цю похвалу досконалістю оригіналу. Основний сюжет визначався Готтшедом насамперед двома
великими видами (передусім героїчна пісня та драма). У них полягала краса твору, "… так як вони
служили саме змісту автора, та також безпосередньо сприяли моральним цілям". Так як основний
сюжет античних авторів можна взяти за приклад, так переклад Опіца твору Софокла "Антігона"
об’єктивно може бути прикладом для інших перекладачів. За допомогою таких перекладів німецька
література може пройти далі у своєму розвиткові. Ця думка доповнена в іншому місці трактату
зауваженням: "Що хоча й Опіц, спробував явно копіювати античних авторів у своїх гімнах, він зробив
послугу онімечивши героїчні пісні войовничих готів та Бохуса, що були написані на голландській мові
Даніелем Хайнсіусом" [4: 13].
У цьому останньому реченні, поряд з похвалою Опіца, можна знайти ставлення Готтшеда до
оригіналу. Для нього дуже часто не був важливим той факт, чи був переклад зроблений з античного
оригіналу чи з перекладу іншою мовою, а навпаки, важливо було те, чи відповідав німецький
переклад його правилам. Переклад із вторинного джерела прирівнювався до перекладу з оригіналу.
Похвала та докори Готтшеда не мали нічого спільного із суттю самого перекладу. Коли Готтшед
хвалив переклад, він оцінював, в першу чергу, взірець та його користь для німецької літератури та, в
другу чергу, роботу перекладачів.
Оригінал є майже виключною темою його дослідження. Якщо приклад оригіналу співпадатиме із
правилами, тоді оригінал може отримати оцінку гарний.
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У рамках теорії поетичного мистецтва в трактаті Готтшеда знайшлося достатньо місця і для теорії
практики перекладу. Вона представляла собою абстрактні правила, що являли собою практичні
вказівки для перекладачів. Дві вимоги Готтшеда завжди стояли в центрі його трактату: поезія повинна
бути мовленнєво чистою, і в той самий час має співпадати із раціоналістичною правильністю
німецької мови [4].
З "Поетичного мистецтва" виходить, що правильність та красота для Готтшеда це дві речі, які не
мали різниці для нього. Якщо правильний текст мав ще щось корисне для німецької мови, як
наприклад, античні драми, чи із сучасних творів книга Аубіньяка "Практика театру", тоді для
перекладів створювались ідеальні умови.
У своїй праці "Детальне ораторське мистецтво" Готтшед запевняв, що для того, щоб стати
оратором, треба скористатися двома можливостями: по-перше, перекладом, а потім копіюванням.
Новим в ідеях Готтшеда було встановлення перекладу на цьому ж самому рівні що й копіювання,
якому він приписав педагогічну роль. Крім того, він встановив пряме відношення перекладу до
живопису, коли давав йому (перекладу) визначення: "…це є саме той приклад, що в живопису
поставлено перед новачком для копіювання" [4: 16].
У висновку ми можемо зазначити, що в рамках його педагогічної системи ці короткі параграфи
ораторського мистецтва залишилися лише спробою висловити теоретичні пункти за допомогою
перекладів. У трактаті Готтшеда "Німецька художня майстерність" містяться як теорія поетичного,
так і ораторського мистецтва. Цей трактат торкається питання практичної граматики. Так як теорія
перекладу Готтшеда базується на його теорії поетичного мистецтва, а в "Ораторському мистецтві"
розглядається зв’язок між поняттями "переклад" та "копіювання", то в "Художній майстерності" рідко
зустрічаються вказівки на переклад. Як і в "Поетичному мистецтві" тут пояснюються в окремих
місцях загальна граматика, а не встановлені закони перекладу. Сучасники Готтшеда навпаки
наслідували незрозумілому оригіналу чим порушували німецьку мову. Як приклад порушення правил
можна розглядати перекладацьку діяльність Брокеса, яку Готтшед у "Поетичному мистецтві" назвав
"поезією дурнів". Результатом незрозумілих наслідувань іншомовних форм та особливостей була, на
думку Готтшеда, широка загибель мови, яку він виявляв не тільки в "Художньому мистецтві".
Загибель мови показалася перед усім в нестримних іншомовних словах на французький кшталт в
німецькій мові.
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Статья посвящена изучению истории развития переводческой мысли в Германии в период
Просвещения, а именно переводческим принципам Йогання Кристофра Готтшеда.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОТИВАЦІЇ
АНГЛОМОВНОЇ ГЕНДЕРНО АДРЕСОВАНОЇ РЕКЛАМИ
У статті розглянуто раціональну та емоційну мотивацію гендерно адресованої англомовної
реклами. Реалізація мотивації здійснюється на основі аргументем й інформем, виражених
оціночними номінаціями та невербальними візуальними засобами.
Мета статті полягає у розгляді вербальних та невербальних засобів мотивації гендерно
адресованої англомовної реклами. Психологічні аспекти мотивації вже були раніше предметом
наукового аналізу [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Лінгвістичні аспекти ще очікують висвітлення.
Актуальність роботи визначається, з одного боку, важливим місцем реклами в житті сучасної
людини, з іншого – використанням інструментарію дискурс-аналізу, який дозволяє здійснити
комплексне лінгвістичне дослідження гендерно адресованої реклами враховуючи особливості її
мотивації.
Матеріалом для дослідження слугували 200 рекламних текстів із британської та американської
периодичної преси, теле і радіо програм.
Спеціалісти в галузі соціальної психології визначають мотив як складну психологічну структуру,
яка має емоційну або раціональну основу, пов’язану з підсвідомістю індивіда й спрямовану на
спонукання до дії [7: 96]. Мотив у рекламі тлумачать як психологічну структуру, яка пов’язана в
підсвідомості адресата з певним продуктом, на основі якої адресат діє емоційно та примусово,
реагуючи на образи й спонукання, з метою задовільнити психологічні потреби [2: 104]. Вивчення
мотивації полягає у виявленні потайного змісту настанови здійснення покупок.
Усе розмаїття мотивів у сфері реклами зводять до утилітарних, естетичних, престижу,
уподібнення та моди, самоствердження й традиції [2: 210]. Кожний із цих мотивів може спиратися на
емоційний та/або раціональний базис.
Як раціональна, так й емоційна мотивація реалізуються в рекламному дискурсі шляхом складної
взаємодії вербальних та невербальних засобів.
До вербальних одиниць аналізу рекламного дискурсу відносимо аргументему й інформему.
Аргументему розглядаємо за А.Д. Бєловою як контекстуально залежну (найчастіше лексичну) мовну
одиницю, яка здатна на основі притаманної їй аксіологічної сигніфікації створювати аргументативний
фокус, задавати аксіологічну перспективу рекламного дискурсу, сприяти досягненню не тільки
безпосереднього перлокутивного ефекту, але й посткомунікативного впливу на адресата [8: 156].
Інформему розуміємо як мовну одиницю, яка містить фактичну інформацію [8: 235] (наприклад,
назву фірми, адресу, телефон, електрону адресу, дату).
Оскільки виразність і чіткість рекламного образу в більшості випадків залежать від мотивації й
функціональної обґрунтованості використання візуальних засобів, окрім вербальних, виділяємо,
невербальні одиниці аналізу рекламного дискурсу, а саме – візуальні аргументеми, тобто тип
зображення, що чинить спонукальну дію на адресата, підштовховуючи його/її до купівлі товару, який
рекламується.
Згідно з нашими даними, емоційна мотивація має місце в 68 % від загальної кількості
аналізованих рекламних фрагментів, а раціональна – у 38 %. При цьому, в більшості випадків
емоційний базис є характерним для реклами, яка адресована жінці (38 % проти 30 %), а раціональний
– для реклами, яка адресована чоловікові ( 25 % проти 7 %).
На думку О.М. Леонт’єва, емоції становлять собою результат й механізм руху діяльності.
Особливість емоцій полягає в тому, що вони відображають відношення між мотивами (потребами) та
успіхом або спроможністю успішної реалізації відповідної діяльності суб’єкта. [9: 196]. Завдяки
зв’язку з особистими потребами эмоції спроможні трансформувати об’єктивне значення в особисте
значення. Однак реальним базисом регулятивної поведінки адресата є не самі эмоції, які він/вона
отримує від побаченої, почутої реклами, а потреба організму та людини.
У більшості випадків, реклама, адресована жінці, експлуатує прагнення жінки бути привабливою,
для того щоб привернути до себе увагу чоловіка. Найбільш поширені мотиви уподібнення та моди.
Запорукою привабливості тут виступає відповідність модним тенденціям часу. Ці мотиви, як правило,
мають емоційний базис. У рекламних фрагментах такого типу вербальною аргументемою виступає
назва модного бренду. Візуальні аргументеми представлені зображенням гарної, сексуальної жінки,
яка випромінює позитивні емоції, які таким чи іншим чином асоціюються з товаром модного бренду,
який рекламується. Це може бути зображення невідомої моделі (як наприклад, реклама жіночого
взуття, яка супроводжується зображенням жінки, що стриже газон у формі туфельки (1); або якої© Малишенко А.О., 2007
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небудь знаменитості: відомої актриси, спортсменки тощо (як наприклад, реклама нового аромату від
Givenchy із зображенням актриси Лів Тайлер, яка втілює красу та жіночість (2); або реклама нової
губної помади, яка не залишає слідів на одязі чи губах чоловіка, яку репрезентує Міла Йовович (3).
(1) Heavenly labels – Earthly prices. Labels for up to 60 % less. T.K.MAXX (The Sunday Times).
(2) Very Irresistible Givenchy. The new feminine fragrance. Very élégante very fun very you (Vogue).
(3) Like a tattoo on lips put its resistance to the kiss. The first invincible lipstick with a tattoo effect in
just one stick. L’orėal (The Sunday Times).
В останніх двох випадках використовується опора на авторитет: прагнення адресата придбати
товар, для того щоб уподібнитись зображеним на фото успішним, модним, задоволеним, гарним
жінкам, повинно посилитись, якщо ці жінки – знаменитості, котрих знає увесь світ.
Зображення супроводжується інформемами, які повідомляють назву товара, його призначення,
розмір знижок, і таке інше.
Емоційна мотивація посилюється за допомогою вербальних аргументем, які виражені як
стилістичними ресурсами типу позитивно емотивно-оцінних ад’єктивних (élégante) чи адвербіальних
номінацій (very), так і стилістичними засобами, заснованими на контрасті (heavenly labels – earthly
prices), де також задіяні емотивно-оцінні номінації. Позитивно кваліфікуючи як власне товар, так і
ефект, здобутий у результаті його купівлі, вони сприяють досягненню перлокутивного ефекту
реклами.
Різновидом прийому опора на авторитет є використання знаменитості не тільки як модного
бренду (коли його/її зображення відіграє роль візуальної, а згадування ім’я в тексті реклами –
вербальної аргументем), але й у якості експерта, який дає оцінку товару, який рекламується. Ефект
уподібнення у цьому випадку досягається не тільки завдяки емоціям, асоційованим із відомим
брендом, але й завдяки емоціям, викликаним емотивною вербальною оцінкою товару, яка дається
авторитетним професіоналом. Прикладом може слугувати реклама фарби для волосся Colour Therapy
of Nicky Clarke (4), де використовується не тільки ім’я відомого стиліста-перукаря, але й його оцінне
висловлення стосовно рекламованого товару, або засіб для моделювання зачіски Nicky Clarke
Hairomatherapy (5), теж від цього відомого стиліста та перукаря. Емотивна мотивація спирається на
"порожню" емотивно-оцінну лексику, яка втрачає свій предметний зміст та відображає не властивості
об’єктів, а "чисті емоції": (4 – goddess, dazzling touch, stunning highlights, exotic richness; 5 – fabulous
sleek ’modern gamine’ look, sensational, fragrant aroma ):
(4) Blonde goddess guaranteed to turn heads. Colour Therapy of Nicky Clarke official hair stylist
(The Orange British Academy Awards in 2005).
Sweet like cholcolate guaranteed to turn heads. Colour Therapy of Nicky Clarke official hair stylist
(The Orange British Academy Awards in 2005).
"Blonde hair needs a dazzling touch to bring out its stunning highlights. Dark hair needs a touch of
mystery to bring out exotic richness" (The Sunday Times).
(5) "To get Sophie’s clean cut style I used Crème Deluxe for a fabulous sleek ’modern gamine’ look".
Hairomatherapy – as used and developed in Nick’s Mayfair salon, is guaranteed to make your hair look
and feel sensational. Treat your senses and your hair to the fragrant aroma and rich feel of
hairomatherapy. Style guaranteed to turn heads (Vogue).
Мотиви уподібнення й моди з використанням прийому опори на авторитет характерні також для
реклами, яка адресована чоловікам. Різниця полягає в тому, що така реклама, як правило, має
раціональний базис. Раціональність проявляється, по-перше, в тому, що ставка тут робиться на емоції,
які викликані використанням в якості вербальної та візуальної аргументем ім’я та зображення
знаменитості, а вербальні аргументеми, представлені одиницями, позбавленими підвищенної
експресивності.
Ідеографічний аналіз таких аргументем дозволяє зробити висновок, що реклама, адресована
чоловікові, у більшості випадків поєднує декілька видів мотивації. Мотиви уподібнення та моди
можуть взаємодіяти з утилітарними й/чи престижу. Утилітарні мотиви базуються на економічних
(ціна) та эксплуатаційних характеристиках товару (гарантійний строк, можливість швидкого й
якісного ремонту, надійність, экономічність і простота в експлуатації). Мотиви престижу
проявляються у представлені товару як ексклюзивного, оріентованого тільки на певну соціальну
групу високого соціального й/чи професійного статусу. Суспільна практика показує, що з ростом
матеріального добробуту та життєвого рівня роль мотивів престижу підвищується [5: 107].
Як приклад наводимо рекламу годинника BREITLING з зображенням Джона Траволти:
(6) Profession: Pilot Career: Actor "I like to fly at least once a day" People are acquainted with the
star, the multi-faceted actor. But John Travolta is also a seasoned pilot with more than 5,000 flight hours
under his belt, and is certified on eight different aircraft, including the Boeing 747-400 Jumbo Jet. As a
young boy in New Jersey, he already used to dream of flying as he watched planes criss-crossing the sky
around the New York airports. Today, John Travolta travels the world at the controls of his own airliner and
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nurtures a passion for everything that embodies the authentic spirit of aviation. Like BREITLING wrist
instruments. Where safety is of crucial importance, BREITLING is known as the specialist in reliable and
high-performance "wrist instruments" designed and tested for the most demanding professionals (The
Sunday Times).
Цей достатньо довгий уривок тексту містить інформацію про знаменитість, що підвищує його
"рейтинг" як професіонала-пілота, а також аргументеми, які кваліфікують товар, що рекламується.
Аргументеми представлені позитивними раціонально оцінними номінаціями reliable, highperformance, які відображають такі характеристики товару, як надійність й точність, згідно з
критерієм утилітарності, а також designed and tested for the most demanding professionals, що
акцентують увагу на ексклюзивній якості, яка відповідає вимогам найвибагливіших професіоналів,
згідно з критерієм престижу.
Прикладом мотивів престижу може слугувати і реклама ексклюзивного авто (7), як певна ступінь
в ієрархії матеріального і соціального положення чоловіка:
(7) Design that moves you. The New IS from Lexus. Pause for a moment to appreciate fully the powerful
visual appeal of the new IS. The bold lines of the bonnet. The way light and shadow play across the sculpted
surface. The sleek arrowhead shape of the rear windows. Painstaking attention to detail has delivered a
dynamic yet stylish form, matched only by the beautifully crafted interior and the refinement of the driving
experience. This is a car that is stimulating in every sense. LEXUS The pursuit of perfection (Men’s
Health).
Окрім мотивів престижу, утилітарні мотиви також перемежовуються з мотивами традиції, як
наприклад у рекламі опалювального бойлера Bosch:
(8) Heating and hot water? Take comfort from Worcester Bosch. Its dependable and welcoming as
the dawning of a bright new day. The advanced high-efficiency Worcester Bosch family of central heating
and hot water boilers. All the reassurance and peace of mind of legendary Bosch quality and reliability.
And all the warmth, comfort and economy you could ever dream of. So sleep easy – by waking up to the very
best in heating and hot water comfort (Good Housekeeping).
Рекламний фрагмент містить раціонально оцінні аргументеми, які втілюють як утилітарні мотиви
(dependable, advanced, high-efficiency, quality, reliability, warmth, comfort, economy), так і мотиви
традиції (legendary Bosch).
Раціональна мотивація реклами може бути розрахована також і на жінку. Але, такого роду
реклама, як правило, адресована не абстрактній жінці, а жінці, яка постає у своїй прототипній
соціально-професійній й, водночас, релятивній ролі – домогосподарки: дружини або матері, тобто як
свого роду професіонал у певній сфері діяльності (веденні домашнього господарства) та, водночас, –
як взірець матері/дружини. Характеристики товара, який має для жінки-домогосподарки утилітарну
цінність (надійність, ефективність, безпека), як правило, представлені раціонально оцінними
вербальними аргументемами. Як приклад наведемо рекламу засобу для миття Flash Wood & Special
Surfaces, де задіяні раціонально оцінні вербальні аргументеми effectively, without damaging та
візуальна аргументема, яка представлена зображенням дитини, що сидить на вимитій рекламованим
засобом підлозі:
(9) Flash Wood & Special Surfaces for delicate situations. With its pH neutral formula, Flash Special
Surfaces cleans floors effectively without damaging them. Or your relationships (Good Housekeeping).
У рекламі, яка адресована жінці без специфікації її соціально-професійних чи релятивних ролей,
утилітарні мотиви часто взаємодіють з естетичними. У цьому випадку акцентується краса товару
(форма, оригінальне кольорове рішення). Естетична мотивація спирається на емоційний базис і
реалізується в аргументемах, які представлені эмотивно-оцінними номінаціями зовнішньої
характеристики товара. Прикладом може слугувати реклама стільникового телефону Siemens, де
раціонально оцінні номінації типу light, compact, dual screen display, Polyphonic ring tones, які
передають утилітарно значущі властивості товару, поєднуються з емотивно оцінними номінаціями
типу sleek, sophisticated and sexy, які характеризують його з естетичної точки зору:
(10) Siemens Mobile. A girl’s best friend. Sleek, sophisticated and sexy, it’s easy to see why the
Siemens CL50 is every girl’s new best friend. With its light and compact clamshell design, blue dual screen
display and Polyphonic ring tones, the Siemens CL50 adds a brilliant sparkle to your day. Be inspired (The
Sunday Times).
Вище наведені мотиви можуть взаємодіяти з мотивами самореалізації, що цілком узгоджується з
думкою психологів і соціологів, згідно з якою наприкінці XX століття споживання товарів
перетворюється у форму самореалізації. Ідеологія конкуренції поступово відступає перед
психологією особистої самореалізації, й у сучасному суспільстві з його підвищеною інтеграцією
індивіди більше змагаються один з одним не у володінні добробутом, але у можливостях
самореалізації [2: 27]. Реклама усе частіше говорить не про якогось абстрактного ідеального чоловіка,
але про його індивідуальність, приналежність до певної групи йому подібних, самобутність. Ілюзія
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особливої переваги – основа підвищення соціального статусу. Реклама апелює до інстинкту
солідарності, разом із тим адресат використовує рекламований товар для того, щоб відрізнятися й
відособлюватися від інших. У подвійність мотиву цього виду реклами закладено водночас дві
формули – покупка з метою відрізнитися, відокремитись від інших, і покупка з метою придбати те,
що є у інших [5: 140]. Для реклами, яка використовує мотиви самореалізації, характерний феномен
персоналізації, який відображається, зокрема, займенником you, що відіграє роль вербальної
аргументеми, апелюючи більш до емоцій, ніж до інтелекту адресата, порівняємо рекламу жіночої
косметологічної клініки:
(11) The Cosmetic Surgery Clinic. YOU first. Liposculpture Specialists Re-contouring by leading
surgeons specializing in Tumescent Liposculpture, offering you excellent results and faster recovery. Total
focus on YOU, with personal, impartial guidance. Decades of surgical excellence, supported by the latest
technology and procedures. Highest standards of care, governed by The Healthcare Commission (Vogue).
У цьому рекламному фрагменті емоційно навантажене персоніфіковане звернення до адресата, яке
відображається займенником you, сполучається з раціонально-оцінними аргументемами утилітарного
плану leading surgeons, excellent results, faster recovery, with personal, impartial guidance, latest
technology and procedures, governed by The Healthcare Commission.
Таким чином, регуляція поведінки гендерно специфічних адресатів англомовної реклами
досягається на основі емоційної та раціональної мотивації. Емоційна мотивація в більшості випадків
характерна для реклами, адресованої жінці, у той час як раціональне – для реклами, адресованої
чоловікові. Характер мотивації поведінки чоловіка й жінки визначається їх цінісними орієнтирами.
Для чоловіка більш важливими є утилітарні (економічні, експлуатаційні) або ж статусні властивості
товара, а для жінки – створення з його допомогою зовнішнього образу, досягнення емоційного
підйому. Раціональна та емоційна мотивація гендерно адресованої реклами реалізуеться завдяки
аргументемам, які актуалізуються раціонально й емотивно оцінними номінаціями, а також
невербальними візуальними засобами.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні взаємодії вербальних та невербальних
засобів реалізації перлокутивного ефекту англомовної гендерної реклами на більш
репрезентативному матеріалі.
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Малышенко А.О. Взаимодействие вербальных и невербальных способов мотивации англоязычной
гендерно адресованной рекламы.
В статье рассмотрена эмоциональная и рациональная мотивация гендерно адресованной
англоязычной рекламы. Реализация мотивации гендерно адресованной рекламы осуществляется на
основе аргументем и информем, выраженных оценочными номинациями и невербальными
визуальными средствами.
Malyshenko A.O. The Interaction of Verbal and Non-Verbal Motivation Methods of the English
Gender Based Advertisement.
The article studies rational and emotional motivation of the English gender based advertisement. Motivation
is realized through argumenthemes and informemes which are expressed by evaluative nominations and nonverbal visual means.
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ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто проблему вираження філософської категорії кількості в сучасній англійській
мові. Градацію значення кількості проаналізовано на матеріалі лексичних одиниць англійської мови,
які належать до лексико-граматичних класів іменника, прикметника, займенника, числівника,
дієслова та прислівника.
Зміст логічної категорії кількості з’ясовується на основі аналізу фактів цілого ряду наук, у тому
числі й лінгвістики. Дослідження умов, що сприяють реалізації значення кількості в мовах, викликає
безумовний гносеологічний та лінгвістичний інтерес, оскільки допомагає дослідити шляхи пізнання
кількості, більш глибоко пізнати природу мовного знаку, виявити структуру та семантичну
наповненість цієї мовної категорії.
Отже, мета статті – проаналізувати мовні засоби вираження значення кількості в сучасній
англійській мові й виокремити одиниці мови, які реалізують значення точної та неточної кількості.
"Кількість – філософська категорія, що виражає зовнішню визначеність об’єкта: його величину,
число, об’єм, ступінь розвитку властивостей та ін." [1].
Як і будь-яка логіко-граматична категорія, кількість у тому чи іншому аспекті знаходить своє
втілення в усіх мовах. Однак досліджувана мовна категорія має унікальну понятійну основу, завдяки
чому вона отримує різноманітні засоби репрезентації в залежності від особливостей конкретної мови.
Мовна категорія кількості – це результат складної, інколи суперечливої, взаємодії об’єктивного світу
й людської свідомості. У процесі аналізу мовних засобів вираження категорії кількості виявляються
суперечності не лише логічного, а й граматичного плану, що слугує підтвердженням того, що закони
розвитку категорії кількості в об’єктивному світі, свідомості та мові неоднакові.
Кількість – це загальна категорія, в яку іноді об’єднують декілька різних, окремих категорій, які в
тому чи іншому плані пов’язані своїми значеннями з поняттям кількості. Доцільність такого
об’єднання пояснюється частим сплетінням різних значень кількісного порядку.
Деякі лінгвісти включають до категорії кількості категорії злічуваності, сумарності, дрібності та
повторюваності, величини та інтенсивності (сконцентрованості, напруженості, ступеня та ін.) [2].
Згідно іншої теорії, універсальна категорія кількості охоплює три категорії нижчого рівня: числа, міри
та граничності [3].
Більшість лінгвістів розглядають кількість як широке поняття, яке утворюють різні за своїм
характером складники, серед яких найрелевантнішими є число, розмір та множинність. Визнання
числа, розміру та множинності складовими частинами категорії кількості не є випадковим:
сприйняття просторової форми перервної множинної субстанції забезпечується завдяки її
обмеженості в просторі. Просторове обмеження уможливлює ідентифікацію частин цілого та
обчислення, результатом чого стає число. Останнє дає уяву про величину протяжності перервної
просторової форми [4: 135].
Мова відображає кількість за допомогою засобів, у яких сема кількості має різний план вираження
й різну репрезентативність. У кожній мовній системі виокремлюється група слів, які співвідносяться з
різними частинами мови і виступають номінаціями кількості. Первинна квантитативна актуалізація
реалізується за допомогою форм граматичної категорії числа, вторинна – за допомогою лексичних
одиниць різних лексико-граматичних розрядів.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, а також емпіричний матеріал свідчать про
домінантність числівників в парадигматичній групі квантитативності, вони складають ядро
квантитавних словесних знаків [4; 5; 6]. Числівники відокремлюються від інших кількісних слів як у
плані змісту, так і в плані вираження. Реалізуючи значення числа, числівники співвідносяться з
абстрактними одиницями, позбавленими предметності, чим і відрізняються від іменників. Числівники
позбавлені значень процесуальності, якісності, вказування, сумарності, які притаманні іншим
лексико-граматичним групам.
Числівники англійської мови – самостійний незамкнений ряд повнозначних нумеральних слів, які
характеризуються специфічними семантичними, синтаксичними та словотворчими ознаками.
Англійським числівникам притаманні динамізм, термінологічність, динамічність в квантитативному
ряді, кореляція з квантитавними одиницями, словотвірна валентність [6].
© Самочорнова О.А., 2007
185

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 34. Філологічні науки

Центральне місце числівників у лексико-семантичному полі кількості обумовлюється їх
регулярною співвіднесеністю з натуральним рядом чисел, заміщенням ними злічуваних предметів
(слів), масовістю вжитку, залученням до прямого та непрямого рахування, здатністю номінації
точних, приблизних та неозначених кількісних характеристик [7].
Кожний із числівників реалізує загальну сему числа, що дає йому підстави бути співвіднесеним з
рядом слів загального значення числа, а також конкретну сему числа, яка відокремлює один
числівник від іншого [8].
Числівники англійської мови поліфункціональні. Це виявляється в номінативно-квантитативній
функції, за допомогою якої виражаються результати пізнання кількісних відносин об’єктивного
світу; в когнітивній функції, яка узагальнює й аналізує складний, ступінчатий шлях пізнання
кількісної реальності; в прагматичній функції, яка здійснює емоційно-вольовий вплив на адресата в
умовах фразеологічного контексту; в словотвірній функції денумеративів [6].
Іменник в англійській мові має здатність не лише визначатися кількісно, а й виступати у функції
кількісного визначника. Серед іменників можна виділити такі, які, з одного боку, співвідносяться з
лічбою, з іншого боку – з вимірюванням. Функціонування цих двох груп слів обумовлено природою
кількісно визначених об’єктів [9].
У лінгвістичній літературі кількісні іменники мають різноманітну термінологію: "злічувані слова",
"злічувані іменники", "кількісні слова" [10], "означено-кількісні слова", "слова міри і ваги",
"substantival quantifiers" [11], "words of number and amount" [12], "quasi nouns" [13].
Значення злічуваності в англійській мові реалізується рядами спеціальних "злічуваних" іменників
типу dozen, pair, score, bit, piece, item, portion, doze та ін., а також слів із значенням сумарності типу
group, pile, patch, flock, herd, school. Деякі з так званих "злічуваних" іменників є особливо важливими,
оскільки вони дозволяють рахувати, злічувати предмети та явища, позначені іменниками, які
позбавлені категорії числа, наприклад: a piece of advice/information/gossip, two items of
clothing/jewellery та ін.
Серед іменників англійської мови виділяються такі групи кількісних слів:
- слова збірного значення типу: crowd, group;
- слова, пов’язані з лічбою, типу: dozen, score;
- слова міри й маси типу: inch, foot, ounce, yard, fathom, pound та ін.
На парадигматичному рівні перша група актуалізує значення неозначеної кількості, у той час як
дві наступні мають числову константу. До першої групи слів прилягають одиниці, які реалізують
значення неозначеної кількості. На синтагматичному рівні слова, пов’язані із рахуванням, як і слова
міри та маси в певному контексті здатні реалізовувати значення неозначеної, приблизної кількості,
наприклад: . two-three score of spoons, two-three acres; a dozen or two, a pair or two, a couple or two;
some yards, several inches; thousands of miles, tens of acre та ін.
Серед займенників виокремлюється група квантифікаторів, які реалізують функцію кількісних
визначників, що мають значення точної та неозначеної кількості. В англійській мові виокремлюється
група займенників, які мають значення "одиничності", яка утворює семантичну опозицію означеність
:: неозначеність (each :: every). Перше слово цього ряду співвідноситься з означеним актантом, друге
– з неозначеним [9].
Значення багато/мало в англійській мові представлено лексичним рядом, що утворює опозиції
much :: little, many :: few. На відміну від української та російської мов, названі опозиції базуються на
принципі злічуваності/незлічуваності. Серед займенників, що вказують на неозначену кількість,
виокремлюються одиниці типу: all, several, some, whole, які виражають ідею кількості сумарно,
партитивно та ін. [9].
Кількісні прикметники англійської мови утворюють дві групи слів, які співвідносяться з поняттям
обчислення і вимірювання. Перша група слів реалізує сему числа як експліцитно, так і імпліцитно.
Наприклад: double, decimal, dipolar, dipterous, tripartite та ін.
Виділяється також група прикметників, які реалізують значення неозначеної кількості. Наприклад:
big, distant, great, high, last, long, old, short, small, tall, wide, young та ін. Деякі прикметники при
вторинній номінації можуть набувати градуальні ознаки. Наприклад: deep knowledge, wide erudition,
high respect, short life та ін.
Дієслово внаслідок своєї семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості.
Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження
кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин відповідно до
категоріального значення процесуальності, яке є характерним для дієслова. Отже, у смислових
структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості,
поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії. Наприклад, to increase, to decrease
(пор. з укр. збільшити, збагатити та ін. ). Ці дієслова реалізують сему неозначеної множини, що є
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характерним для англійських дієслів. На відміну від іменників та прикметників, для дієслів не є
властивим значення означеної множини. Виключеннями є лише конверсиви типу ‘to double’, to
couple, to quarter’ та ін., які реалізують значення числа (означеної множини), запозичене у
відповідних частин мови.
У той же час дієслова здатні передавати ідею кількості більш конкретно, ніж це має місце в
категорії числа, в опозиції "граничність :: неграничність" або через видові форми. При цьому дієслово
номінує не саму кількість, а відображає динаміку кількісних відносин у бік їх зменшення або
збільшення. Відповідно виділяють дві групи дієслів, які показують зміну кількості у бік:
а) зменшення (наприклад, to reduce, to decrease, to cut, to decline, to fall, to drop та ін.); б) збільшення
(наприклад, to add, to increase, to rise, to reach, to climb, to run, to jump, to maximize та ін.). Наприклад:
а) Sales of records have declined steadily.
Unemployment has dropped from 8% to 6% in the last year.
б) Exports of computers have increased by 15% since January.
House prices have jumped by 20%.
Деякі лінгвісти розглядають також можливість реалізації дієсловами категорії злічуваності, яка
виражається в складених дієслівних лексемах із другим формально-іменним компонентом,
отриманим шляхом конверсії від дієслова та зберігає дієслівність лексичного значення ( так звані
"розщеплені" дієслова) [2]. Форма числа іменного компонента слугує для вказування на одиничність
чи множинність актів. Таким чином, ця категорія позначає в дієслові кратність дії. До цієї групи
належать поширені складені дієслівні утворення типу: made a step, gave (three) barks, took (several)
pulls, took (many) looks, took (deep) breaths та ін.
Прислівники англійської мови також використовуються для вираження значення кількості – вони
функціонують для вираження великого, малого, надмірного, недостатнього, повного чи неповного
ступеню або міри ознаки, яка реалізується за допомогою слів, що сполучаються з прислівниками.
Наприклад, у поєднанні з прикметниками або числівниками прислівники виконують підсилюючу чи
послаблюючу функцію; вони нейтралізують або виділяють ознаку, позначену прикметником або
числівником. Наприклад: just two hours, nearly two o’clock. Кількісна недостатність виражається
структурними типами з суфіксом -ish (ly): whitishly, greenishly.
Прислівники англійської мови здатні актуалізувати значення ступеню й міри, наприклад: very,
enough, half, too, nearly, almost, hardly, rather, exceedingly, quite та ін. Виражаючи ступінь або міру
кількісної ознаки, прислівники реалізують значення неточної кількості як автономно, так і в
сполученні з іншими словами (шляхом простої та розчленованої номінації). Порівняйте: soon, lately,
time and again, not far from here, more than two hours, very often та ін.
Кількість предметів може виражатися по-різному. Порівняйте: many books, much water, little snow,
few books. Серед прислівників, що вказують на неозначену кількість, виокремлюються одиниці типу:
much, many, few, little.
В англійській мові на значення неозначеної кількості можуть вказувати й деякі службові слова,
серед яких, наприклад, виокремлюються слова among, between. Перше з них вказує на наявність осіб,
предметів більше двох, останнє – лише двох.
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Самочёрнова О.А. Логико-грамматическая категория количества и лексические средства
её выражения в современном английском языке.
В статье рассматривается проблема выражения философской категории количества в
современном английском языке. Градация значения количества анализируется на материале
лексических единиц английского языка, принадлежащих к лексико-грамматическим классам
существительного, прилагательного, местоимения, числительного, глагола и наречия.
Samochornova O.A. Logical-grammatical Category of Quantity and Lexical Means of Expressing
Quantitative Meaning in Modern English.
The article deals with the problem of expressing the philosophical category of quantity in Modern English.
The gradation of quantitative meaning is analysed through the lexical units of the English language,
belonging to the lexical-grammatical classes of nouns, adjectives, pronouns, numerals, verbs and adverbs.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ
У статті досліджено види лексико-семантичних трансформацій складу німецьких та
українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. Встановлено, що такі
трансформації, особливо в газетному мовленні, – авторський прийом, який будується за
загальномовними законами побудови тексту. Трансформація фразеологізмів
підпорядковується закономірностям, які визначаються специфікою фразеологічних
одиниць як стійких словосполучень і стилістичною спрямованістю таких змін.
Фразеологізми, як і інші лексичні пласти, відіграють важливу роль у побудові газетного тексту. Як
зазначає А.М. Григораш, уже стала традиційною думка про дві функції газетної мови – інформативну
та експресивну [1: 73]. Функцію експресії можуть виконувати як окремі слова, так і цілі
висловлювання, покликані оживити виклад, зацікавити читача, дати матеріалу емоційний заряд. Цю ж
функцію можуть виконувати й фразеологічні одиниці. Вони не тільки називають предмети, явища
різного порядку, вони ще й характеризують їх. За ознакою суб’єктивної оцінки фразеологізми можна
поділити на дві групи: одні дають позитивну оцінку явищам, інші – негативну. Вони загострюють
увагу читача на тих чи інших особливостях, виявляють ставлення автора до описуваного,
допомагають логізувати думку. Фразеологічні одиниці (ФО) можна зустріти в тексті і в тій формі, в
якій вони зафіксовані в словнику, й у видозміненій, трансформованій: "Покажи мені свій диплом, і я
скажу, хто ти" (вихідна форма – скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти) [2].
Отже, з метою детальніше дослідити це явище, ми звернулися до аналізу ряду газетних статей.
Актуальність нашого дослідження зумовлена особливою роллю ФО у мові ЗМІ та підвищеним
інтересом до порівняльної характеристики споріднених та неспоріднених мов у сучасній лінгвістиці.
Слід зазначити, що образність німецької та української мов, їх стилістичні можливості
доповнюються і збагачуються завдяки використанню стилістичних прийомів, контекстуального
перетворення фразеологічних зворотів. Творче перетворення сталих сполучень обумовлюється
певними стилістичними завданнями. Стилістичні прийоми контекстуального перетворення
фразеологічних зворотів різноманітні, але в той же час вони носять системний характер.
Трансформація фразеологізмів підпорядковується закономірностям, які визначаються специфікою
фразеологічних одиниць як стійких словосполучень і стилістичною спрямованістю таких змін.
Метою нашого дослідження є виявлення типових, на нашу думку, лексико-семантичних
трансформацій, які зазнають ФО в інформаціно-газетних текстах.
Об’єктом дослідження є лексико-семантичні трансформації німецьких та українських
фразеологізмів у інформаційно-газетних текстах.
Випадки індивідуально-авторських перетворень складу фразеологізмів у газетних текстах досить
різноманітні. Властива стійким словосполученням варіантність використовується журналістами, як
засіб їх оновлення. При цьому заміна складових частин фразеологізмів може не відбиватися на їх
значеннях:
"Bei der ersten Etappe der Tour der France rollen die 189 Fahrer noch im gemütlichen Tempo durch
Luxemburg. Noch bersten alle Beine vor Kraft" (вихідна форма – vor Ärger (vor Lachen) bersten – мало не
луснути через прикрощі (зі сміху) [3].
"Всі захищають дисертації, правила, а ти коптиш стелю у відділі" (вихідна форма – коптити небо)
[2].
"Geht es in Deutschland gewöhnlich nur ums Geld, treibt die Verträgsfreiheit in den USA farbige Blüten"
(вихідна форма – üppige Blüten treiben – розквітати пишним цвітом) [4].
"А хлопчик, хоч і став задумуватися над неприродністю ситуації, тактовно мовчав, щоб не
завдавати матері зайвого болю" [2] (вихідна форма – завдавати горя). Німецькі вирази vor Kraft
bersten, farbige Blüten treiben та українські коптити стелю , завдавати болю не можна розглядати як
варіанти фразеологізмів, оскільки компоненти нім. Ärger (Lachen) und Kraft, farbig und üppig чи укр.
небо і стеля , горе і біль не мають семантичної близькості. Але прийом заміни компонентів
фразеологічних одиниць міг виникнути завдяки наявності в німецькій та українській мовах явища
варіантності усталених висловів.
Збереження значень фразеологізмів можливе і при ще більш значних, іноді навіть повних замінах
їх складових частин:
"Inzwischen ist ihre Statur, deretwegen sie früher gehänselt wurde, ihr Kapital" (вихідна форма – Hab
und Gut – майно, надбання) [4].
© Тараба І.О., 2007
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"Просто дивуєшся бачачи, як на твоїх очах безжалісно заривається в будматеріали літературний
хист виконроба Баклана" (вихідна форма – закопувати талант (хист) у землю) [5].
Заміна складових частин фразеологізмів іноді призводить і до семантичних змін. При цьому
можуть виникати відтінки значень, які вказують на ступінь прояву ознаки:
"Гадаю, ліпше не ризикувати, не зважаючи на те, що мистецтво передбачає деякі жертви (у кодексі
своїх законів)" (вихідна форма – мистецтво вимагає жертв) [2].
"Ehemalige Freunde übers Internet suchen, finden und sich dann nach Jahren, teilweise sogar
Jahrzehnten, in die Arme fallen" (вихідна форма – sich j-m in die Arme werfen – кинутись кому-небудь в
обійми) [3].
"Дехто поглядав на чародійку, посміхався в кулак, але заперечувати їй не наважувався" (вихідна
форма – сміятися в кулак) [5].
Зміна компонентів фразеологізмів у деяких випадках призводить до повної зміни семантики
фразеологізмів:
"Die vierte Flasche ist ihm auch schon in den Kopf gestiegen. Er war betrunken" (вихідна форма – j-m
etw. in den Kopf setzen – забити голову кому-небудь, чим-небудь, навіювати кому-небудь що-небудь)
[3].
"На загальному, широкому тлі чіткіше видно, як деякі поети збиваються на дрібнотем’я, як інші
самовдоволено милуються собою, ревно фіксуючи у віршах і сонетах кожен свій крок і кожен
душевний порух" (вихідна форма – "збиватися на манівці," змінювати свою поведінку, як правило, у
поганий бік, відступати від правильних думок, переконань) [2]. Журналісти використовують зміни
складу фразеологізмів для створення індивідуально-авторських зворотів, семантика яких
визначається контекстом, у якому такі фразеологізми вживаються: "jmd. in den Kopf stiegen" – "
залізти, піднятись в голову у (знач. алкоголь)"; "збиватися на дрібнотем’я" – "писати художньослабкі твори, яким бракує значної величі думки, ідеї". Такі перетворення фразеологізмів полягають у
зміні їх складу разом з їх переосмисленням, а самі звороти, перетворені в такий спосіб, можна
вважати або фразеологізмами оказіональними, або індивідуально-авторськими неофразеологізмами
[6: 55; 7: 75].
Серед індивідуально-авторських перетворень фразеологізмів спостерігаються випадки їх
контамінування:
"Читайте все! Але оскільки все прочитати неможливо, то читайте те, що можна. Не соромтесь у
цьому признатися ні собі, ні своїм родичам, ні знайомим. Хай сміються: сміється той, хто сміється на
кутні зуби" (контамінуються фразеологізми сміється той, хто сміється останній, сміятися на кутні
зуби і шкірити зуби) [2].
"Вже коли весілля, цю пам’ятну на все життя подію, готували ретельно й продумано, то хіба варто
ятрити собі сторонніми думками голову, вже прийшовши на весілля?" (контамінуються
фразеологізми ятрити рану і морочити собі голову) [8].
"Wir stimmen mit Herz und Hand, und Beutel in euren Protest ein" (контамінуються фразеологізми mit
Herz und Hand – всією душею, всім серцем, ein Herz und ein Beutel sein – ділитися всім) [4].
Прийом контамінації фразеологізмів може також реалізуватися шляхом поєднання двох виразів
при збереженні всіх їхніх компонентів:
"Auch wenn es für alte Hasard spielende Hasen selbstverständlich ist, für Neueinsteiger darf ein Hinweis
nicht fehlen: Wintercamping erfordert Schneeketten! Nur so können Wartezeiten, Behinderungen, wenn nicht
gar Unfälle vermieden werden" (ein alter Hase sein – бути майстром своєї справи, досвідченою
людиною; Hasard spielen – бути легковажним, легковажно поставити щось на карту) [9].
"Щоправда, до насосної станції у будівельників тоді руки не дійшли, тому перевірити
працездатність поливальної системи було неможливо. Так і перейшов "кіт у мішку" "з рук в руки"
(контамінуються фразеологізми перейти з рук в руки та кіт у мішку) [5].
Еліптичне вживання зворотів, притаманне розмовній мові, використовується авторами статей для
підкреслення основної думки, яка виражена фразеологічним зворотом. Трансформовані в такий
спосіб фразеологізми зрідка вживаються в мові героїв газетних начерків:
" – Але, – як запевнив Станіслав Андрійович, – комбінат з свого боку натисне там, де слід. Треба,
щоб й інститут також натиснув" (вихідна форма – натиснути там, де слід) [5].
"Haben Sie schon mehrmals dem inneren Chaos auf die Finger geschaut?/ - Ja, ich habe schon
dutzendmal geschaut" (вихідна форма – jmdm auf die Finger schauen (sehen/gucken) – слідкувати за кимнебудь, контролювати кого-небудь) [9].
" – Ви прожили в літературі немале життя. Яку основну ідею винесли стосовно нелегкої
письменницької праці?/ – Виніс – і не одну" (вихідна форма – винести ідею (думку) [2].
В українських газетних статтях, хоча і не надто часто, зустрічаються випадки максимальної
редукції фразеологізмів, коли використовується тільки один компонент фразеологізма:
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" У Лариси Шевченко за плечима книжка повістей і оповідань "Прем’єра" та журнальний варіант
повістей "Сусіди", "Провінціальний проспект", які готуються до друку" (вихідна форма – мати за
плечима) [2].
Дуже рідко максимальна редукція фразеологізмів як прийом використовується в газетних жанрах
для індивідуалізації мови:
" – Не проганяйте! – лагідно заступилася за чоловіка чаклунка. – Не вміють співати – навчу. Не
святі ж …" (вихідна форма – не святі горшки ліплять) [2].
В усіх випадках авторських перетворень фразеологізми (часткової і повної заміни компонентів
сталих висловів, їх контамінування, еліптичного використання), які ми розглядали вище, граматична
структура фразеологічних одиниць зберігається. Порушення граматичної структури фразеологізмів
виникає у випадках вільного їх переказу (особливо це стосується прислів’їв, приказок, крилатих
виразів, які часто вживаються на шпальтах газет):
"Gestern ging der DGB – Vorsitzende Dieter Schulte in die Offensive. "Diesmal steckt der Teufel,
sondern der Erfolg im Detail", erklärte Schulte in Berlin vor der Presse. Gerade in puncto Überstundenabbau
hatten die Gewerkschaften zumindest die Taube auf dem Dach eingefangen" (вихідна форма – Ein Spatz in
der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach – краще синиця в руці, ніж журавель в небі) [10].
"Однак було б неправомірним переносити невдачі окремих авторів, їхню творчу неспроможність,
порушення принципів художнього узагальнення на всю літературу. Твори, про які йдеться – це ті
тріски, які неодмінно летять, коли ліс рубають" (вихідна форма – ліс рубають – тріски летять) [2].
Журналісти використовують також прийом фразеологічної алюзії, тобто натяків на відомі вирази.
У таких випадках склад фразеологізмів може не порушуватися:
"Sie wissen doch, diese zwei Personen geben niemals einen schönen Klang" (вихідна форма  einen
guten Klang haben – мати гарну репутацію, користуватися повагою) [4].
"Не мав Іван Яровий клопоту, то купив...шафу" (вихідна форма  не мала баба клопоту, то купила
порося) [8].
Досить часто журналісти використовують одночасно кілька прийомів авторської інтерпретації
фразеологізмів. Наприклад, одним із випадків комплексного експресивного вживання сталих зворотів
є їх контамінація з вільним словосполученням або словом при збереженні спільного компонента
фразеологізму:
"Наталя Володимирівна ніколи не зірветься на крик, і ні в якому разі не дозволить собі дорікнути
дитині її батьками, минулим" (вихідна форма – дорікати чим-небудь) [8].
"Тепер несподівано для себе відкрили, що Гоголь вам найближчий по духу, по серцю, по уму і,
звичайно, по зовнішності, якщо у Гоголя була така зовнішність, як сьогодні у вас" (вихідна форма –
бути близьким по духу) [2].
"Dass es dennoch kein Tag von Pleiten, Pech und Pannen wurde, sei den Gastronomen des Freizeit- und
Erholungszentrums Wuhlheide zu danken. Die zeigten Güte, Herz und Seele und fanden innerhalb kürzester
Zeit die Möglichkeit, 25 Personen gut zu bewirten" (вихідна форма  Herz zeigen – проявити розуміння,
добросердечність) [9].
Як німецькі, так і українські журналісти використовують варіанти фразеологізмів, оскільки в
одному фразеологізмі стикаються компоненти різних стилістичних шарів. Сталі звороти при цьому
поширюються здебільшого для вираження жартівливого, гумористичного або й сатиричного
ставлення до описуваної ситуації:
"Und in diesem Fall muß jeder ausrufen: Das Ende krönt den Meister" (вихідна форма – das Werk krönt
den Meister – майстра видно по роботі) [9].
"На машинці я майже ніколи не друкую. Думка у мене біжить швидше, ніж каретка друкарської
машинки. Поки ти шукатимеш літеру, забудеш фразу. Потім не знайдеш. А якщо вона і вигулькне
через певний час на поверхню, то уже здається тобі не такою" (вихідна форма  випливати на
поверхню) [2].
Автори газетних статей інколи вміщують фразеологізм у незвичайний контекст, інколи
розширюючи фразеологічний зворот різноманітними компонентами, використовуючи еліптичні
конструкції та інші прийоми індивідуально-авторського перетворення фразеологізмів, найчастіше для
досягнення за допомогою контрасту гумористичного або сатиричного ефекту:
"Коли ж у квартирі холоднеча, тоді природно виникає запитання: "Люди добрі, а де ж тепло?" При
цьому кожен квартиронаймач це пекуче питання адресував тому відомству, котре давало йому житло"
(вихідна форма – адресувати кому-небудь питання) [5].
"Doch wie sehr müssen sich die Bürger tatsächlich einschränken? Bei Familie Legner, einem OttoNormalverbraucher-Paar aus Berlin-Mitte, fragte Simone Schimollack nach" (вихідна форма − Otto
Normalverbraucher− середній споживач) [10].
"Ihre Amtszeit läuft noch bis 2004. Wollen Sie anschließend um weitere vier Jahre verlängern? Mitte
2004 ist Schluss. Warum? Auch hier muss mal frisches Blut ran. Wie in jedem gut geführten Unternehmen.
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Haben Sie nicht Angst, von nun an als lame duck, als lahme Ente, zu gelten? Da kennen Sie mich schlecht"
(вихідна форма − eine lahme Ente − інертна, безініціативна людина) [9].
"У науково-дослідному інституті, де працює Варзаносов, його характеризують як спеціаліста
вищої кваліфікації. Але поведінка вимагає бажати кращого: схильні до чарчини ці золоті руки"
(вихідна форма – мати золоті руки) [8].
Висновки та перспективи. Трансформація складу фразеологізмів у газетному мовленні − явище
стилістичного порядку. Безперечно, зміна фразеологізму не може відбуватися сама по собі, без
зв’язку з текстом (оточенням), у якому він функціонує. Тому це явище й розглядається в умовах
контексту, з урахуванням його впливу на формування нової фразеологічної одиниці. Усі
трансформовані фразеологізми викликають у пам’яті читача первісні фразеологічні одиниці. Читач
одразу порівнює зміст первісного фразеологізму й нове, розширене значення його у прочитаному
тексті. Це викликає певний стилістичний ефект. Нова експресивність фразеологізму дає можливість
загострити наше сприйняття того, заради чого написаний газетний матеріал, чіткіше розмежувати
позитивне й негативне ставлення до описуваних фактів. Тому трансформація складу фразеологічних
зворотів, особливо в газетному мовленні, − авторський прийом, але будується він за загальномовними
законами побудови тексту. Напрямок подальших розвідок полягає в дослідженні чинників, які
обумовлюють здатність ФО змінювати свою сталу семантику й набувати певного стилістичного
значення.
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Тараба И.А. Лексико-семантические трансформации состава немецких и украинских
фразеологизмов в газетно-информационных текстах.
В статье исследованы виды трансформации состава немецких и украинских фразеологизмов в
газетно-информационных текстах. Установлено, что такие трансформации, особенно в газетной
речи, – авторский прием, который строится по общеязыковым законам построения текста.
Трансформация фразеологизмов подчиняется закономерностям, которые определяются спецификой
фразеологических единиц как устойчивых словосочетаний и стилистической направленностью таких
изменений.
Taraba I.O. Lexical and Semantic Structural Transformation of German and Ukrainian Phraseological
Units in the Texts of the Newspapers.
The article deals with the ways of structural transformation of German und Ukrainian phraseological units
in the texts of the newspapers. It is determined that such transformations are the occasional stylistic means,
which are based upon the general laws of text construction. Transformation of phraseological units is
subjected to the regularities determined by the peculiarities of phraseological units as stable word
combinations and by the stylistic direction of such changes.
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МОДИФІКАЦІЇ СТРУКТУРНОГО І СЕМАНТИЧНОГО СКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто явище модифікації та варіації структурно-семантичного складу
фразеологізмів, виділено основні типи лексичних та семантичних модифікацій стійких сполук у
сучасній німецькій мові: лексична субституція, розширення компонентного складу, фразеологічний
еліпсис, контамінація, дефразеологізація тощо.
Фразеологія є одним з яскравих та дієвих засобів мови. Метафоричність, емоційність,
експресивність – всі ці якості фразеологізмів надають мові образності та виразності, адже
фразеологізми не лише відображають уявлення народу про світ та їх специфічні ментальні
особливості, а й усю складність і багатогранність мови. Саме ця складність є причиною інтенсивності
досліджень та постійного інтересу мовознавців у сфері фразеології, що відзначають помітну
тенденцію до зміни та модифікації компонентного складу стійких сполук.
Різним аспектам вивчення природи модифікації фразеологічних одиниць німецької мови
присвятили свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. Гавриш, С. Денисенко, Г. Бюргер,
Д. Добровольський, В. Фляйшер, Х. Пальм та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Віддаючи належне дослідницькій
праці зарубіжних та вітчизняних філологів, слід зауважити, що існує необхідність подальшої
розробки й уточнення системи класифікації модифікаційних типів фразеологізмів, оскільки склад
модифікованих та трансформованих ідіом постійно поповнюється через такі потужні джерела, як
реклама, преса, телебачення, де фразеологізми та їх модифікації надзвичайно поширені. Отже,
актуальність теми дослідження обумовлена потребою подальшого вивчення механізмів та специфіки
модифікації, варіації й трансформації структурного та семантичного складу фразеологізмів сучасної
німецької мови, особливостей їх актуалізації в функціональних стилях мови.
Об’єктом нашої розвідки є фразеологічні одиниці як особливі мовні ускладнення. Під
фразеологічною одиницею (ФО) ми розуміємо стійкі звороти мови, наділені цілісним (часом частково
цілісним значенням), що вступають у смислові та граматичні зв’язки з іншими мовними одиницями,
мають постійний, за традицією відтворюваний у мовленні компонентний склад.
Предметом дослідження є трансформації структури й семантики фразеологізмів сучасної
німецької мови.
Метою статті є вивчення специфіки модифікації структурного та семантичного складу
фразеологізмів, виявлення їх комунікативної та національно-культурної специфіки і прагматичної
спрямованості.
Модифікація ФО є одним із найскладніших питань у мовознавстві, оскільки вона суперечить одній
з основних характеристик ФО – стійкості, стабільності компонентного складу. Незважаючи на це,
творчі трансформації ФО, їх оказіональне вживання стають дедалі популярнішими, особливо в таких
сферах як реклама, телебачення та преса.
Слід зауважити, що явище модифікації ФО зумовлене насамперед екстралінгвістичними
факторами. Фразеологізми, як і інші лексичні одиниці, тісно пов’язані з навколишньою дійсністю,
тому зміни, реформи в суспільному та духовному житті нації позначаються на їх номінації та
функціонуванні.
Одним із перших мовознавців, хто розглядав творчу трансформацію ФО як закономірне та
системне мовне явище, був О. Кунін. "У разі оказіонального вживання фразеологічних одиниць, –
зазначав дослідник, – можлива заміна компонентів, уклинювання слів і перемінних сполучень, часто
ускладнене лексичними змінами, додавання перемінних компонентів, синтаксична деформація…" [7:
10].
Щодо визначення модифікації фразеологізмів, то, наприклад, І. Арнольд говорить про "релевантні
зміни в лексичному складі, синтаксичній структурі, семантиці, при яких узуально-стала форма
фразеологізму протиставляється його оказіональній формі" [8: 89]. Г. Бюргер модифікацією ФО
вважає креативні зміни в складі ФО, що не відповідають формі, зафіксованій у словнику, та зумовлені
цілями певного контексту [3: 114].
Від модифікації слід відрізняти варіантність фразеологічних одиниць. Варіантність розглядається
мовознавцями як здатність реалізації фразеологізму в різних формах, об’єднаних у єдине ціле завдяки
інваріантним властивостям [9: 16]. Аналіз варіювання фразеологізмів сучасної німецької мови
дозволяє виокремити наступні види варіацій: лексичні, морфологічні, синтаксичні та комбіновані,
яким властивий широкий діапазон синонімічних замін певних компонентів іменниками,
прикметниками, дієсловами.
© Федоренко Л.О., 2007
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Наведемо приклади лексичної варіативності: sich (Dat) die Kehle (die Lunge, die Stimme) aus dem
Hals schreien; den ewigen (letzten) Schlaf schlafen; Atem holen (schöpfen).
У морфологічних змінах словоформ компонентів фразеологізмів можна виявити:
1) варіації іменникових форм: aus dem Ärmel (aus den Ärmeln) schütteln; 2) варіації прийменників: jm (für j-n) eine Extrawurst braten; 3) зміна часової форми дієслова: es ist (wird) (die) höchste Eisenbahn
та ін.
Синтаксичній фразеологічній варіативності властива інверсія компонентів, можливість німецького
дієслова керувати різними відмінками іменника: j-n schief ansehen – j-m einen schiefen Blick zuwerfen.
Спостерігається також широке застосування вклинювання компонента: j-d, etw. sieht nach etwas
(Besonderem) aus; j-d speit Feuer (und Flamme).
Комбінована варіативність поєднує лексичну, морфологічну і синтаксичну: mit der Hand
umherfahren / mit den Händen / mit Händen und Füssen reden [9: 12].
Проблема розмежування модифікації та варіантності досить складна, тому що певною мірою
перетинаються схожі між собою мовні процеси, адже і в першому, і в другому випадках йдеться про
зміну певного компонента ФО. Слід зважати й на те, що в один період певна ФО може сприйматися
як оказіональна, а в інший – може стати загальновживаною, закріпленою суспільною мовною
практикою.
Традиційно виділяють наступні критерії варіювання компонентів ФО:
1) семантична тотожність варіантів стійкої сполуки;
2) синонімічна взаємозаміна її компонентів;
3) зафіксованість у словнику (цей критерій відносний, оскільки відомо, що словник відстає від
живого розвитку мови).
Отже, варіантність ФО – це синонімічна заміна одного з їх компонентів, що не порушує
семантичної тотожності, синтаксичної функції й прийнята узусом.
На відміну від варіантів, модифіковані фразеологізми не зафіксовані в словнику і є креативною
переробкою відомих сталих висловів. У сучасній німецькій мові існує декілька класифікацій
структурно-семантичних модифікацій ФО, представлених Г. Бюргером, Д. Добровольським,
В. Фляйшером, А. Хеммі та іншими [3; 4; 5; 10]. У статті ми будемо спиратися на класифікацію,
запропоновану А. Хеммі, яка об’єднала та розширила існуючі класифікації оказіональних ФО
Г. Бюргера, А. Бугофера, А. Сіалма [11].
Хеммі А. доводить, що мова реклами особливо багата на структурно-семантичні модифікації ФО і
поділяє їх типи на чотирнадцять груп:
1. Лексична субституція (Lexikalische Substitution): Liebe auf den ersten Schluck – вихідна форма:
Liebe auf den ersten Blick;
2. Розширення компонентного складу ФО: Spiel mit dem politischen Feuer – вихідна форма: Spiel
mit dem Feuer;
3. Детермінативна композиція (Determinativkomposition): Einen Strich durch die Wahlrechnungen
machen – вихідна форма: j-m einen Strich durch die Rechnung machen;
4. Приєднання означення в родовому відмінку:
Die Träume einer internationalen Entspannung sind leider Schäume geblieben – вихідна форма: Träume
sind Schäume;
5. Відділення (Abtrennung): Das Ohr, über das er mich gehauen hat – вихідна форма: j-n übers Ohr
hauen;
6. Скорочення (Verkürzung): Währungsreform auf der langen Bank – вихідна форма: etw. auf die
lange Bank schieben;
7. Координація (Koordinierung): Er hat ein Auge auf Emma und die Flinte ins Korn geworfen – вихідні
форми: auf j-n, etw. ein Auge geworfen haben та die Flinte ins Korn werfen;
8. Зміна ствердження запереченням та навпаки (Wechsel Affirmation – Negation und umgekehrt): jm ein Haar krümmen – вихідна форма: j-m kein Haar krümmen;
9. Введення в контекст (Verweis im Kontext): Leichte haben’s leichter,... – вихідна форма: es leicht
mit j-m haben;
10. Порушення семантичних умов відбору (Verletzung der semantischen Selektionsbedingungen):
…, weil auch der Schrank ihn mit offenen Armen empfing – вихідна форма: j-n mit offenen Armen
empfangen;
11. Порушення текстолінгвістичних умов (Verletzung der textlinguistischen Bedingungen), за яким
ФО із звичайного текстуально-ситуативного контексту вилучається і переноситься в інший,
"нелогічний" контекст: Lebt Ihre Heizung in Saus und Braus? – вихідна форма: in Saus und Braus leben;
12. Нагромадження (Häufung), контамінація (Kontamination), катахреза (Katachrese): Sie ist mit
allen Wassern gewaschen und kann mit jedem Waschprogramm kurzen Prozess machen (реклама пральної
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машини "Bosch") – вихідні форми: j-d, etw. mit allen Wassern gewaschen ist та mit j-m kurzen Prozess
machen;
13. Коментар метамови (Metasprachliche Kommentierung): "Die schönste Versuchung, die es je
gab…" (цитата Оскара Уальда для реклами вина);
14. ФО як принцип структуралізації тексту (Phr als textstrukturierendes Prinzip): Hört nicht auf den
Wurm, im Wurm ist der Wurm! [10: 50].
Розглянемо детальніше найпоширеніші види модифікацій ФО.
Заміна, або субституція, компонентів стійкого сполучення словами вільного вжитку – один із
найпоширеніших різновидів структурно-семантичного типу модифікацій, при якому вибір словазамінника зумовлює контекст. Залежно від виду співвідношення корелятів, тобто компонентівзамінників, розрізняють синонімічну, омонімічну, антонімічну, полісемічну та інші субституції.
Субституція компонентів фразеологізму – улюблений та найбільш вживаний прийом, який
популярний в журналістиці, рекламі, на телебаченні тощо:
WC-Ente verdient Ihr Vertrauen. Ente gut, alles gut (реклама "туалетного каченя"); Verdauung gut,
alles gut (реклама йогурту); Preise gut, alles gut (слоган фірми C&A); Reise gut, alles gut (реклама
туристичного агентства "Arosa") – вихідна форма: Ende gut, alles gut. Van schon, denn schon (реклама
автомобіля Peugeot 806 Van) – вихідна форма: Wenn schon, denn schon!
Розширення структури базової ФО є способом інтенсифікації значення фразеологізму. Цей вид
лексичної модифікації ФО, як правило, не вносить якісних змін у компонентний склад вихідної
структурно-семантичної моделі, наслідком чого є створення додаткових відтінків фразеологічного
значення і розширення базової ФО. "… експліцитність є однією із сторін якісних змін ФО. Цей
процес полягає в здатності одиниці збільшувати свій компонентний склад" [12: 18]. "… це,
насамперед, змінні мовленнєві компоненти фразеологічного складу, які створюють варіант, не
порушуючи його відносної семантичної цілісності" [12: 18]. Для ілюстрації можна навести приклад
розширення ФО означенням, взятий з преси: "sein reaktionäres politisches Süppchen kochen" [5: 211],
вихідною формою якого є ФО sein (eigenes) Süppchen kochen.
Зустрічаються й гумористично-іронічні продовження відомих прислів’їв, наприклад: "Ein Mann,
ein Wort — eine Frau , ein Wörterbuch" [3: 112] – вихідна форма: Ein Mann, ein Wort.
Протилежною модифікацією до розширення компонентного складу ФО є фразеологічний
еліпсис. "У результаті скорочення стійкі сполуки слів стають більш виразними в стилістичному
відношенні і зручними з точки зору мовленнєвого використання" [13: 56]. Наприклад: "Im Einklang
mit Mensch und Natur" [14] – вихідна форма: im Einklang mit etw. stehen .
Досить часто зустрічаються еліпси відомих прислів’їв, афоризмів тощо, що є проявом мовного
соціоцентризму, коли мовець, по-перше, солідаризується з думкою колективу і спирається на силу
традицій в якості аргументу, по-друге, випускаючи ті чи інші компоненти ФО, мовець впевнений, що
його зрозуміють, оскільки скорочені та вихідні ФО мають однакове значення, наприклад: "Wer zuletzt
lacht…" (вихідна форма: Wer zuletzt lacht, lacht am besten); "Wer nicht wagt..." (Wer nicht wagt, gewinnt
nicht) [6: 57].
Скорочення компонентного складу ФО надає висловлюванню багатозначності, додаткових
відтінків експресивності.
Фразеологічна контамінація – це один із прийомів структурно-семантичної модифікації ФО,
який полягає в поєднанні структурних елементів двох або кількох мовних одиниць на основі їхньої
структурної схожості, функціональної або семантичної тотожності, або без будь-якої спільності.
Наприклад: "von Gott verlassen sein + von allen guten Geistern verlassen sein = von Gott und allen guten
Geistern verlassen sein" [15]; "aussehen wie + j-d durch den Kakao ziehen = aussehen wie durch den Kakao
gezogen" [16].
Поряд з лексичними трансформаціями в сучасній німецькій мові набули поширення семантичні
модифікації, або дефразеологізація, спричинені актуалізацією ФО в особливих контекстуальних
умовах, внаслідок чого узуальне фразеологічне значення набуває додаткових відтінків.
Під поняттям дефразеологізація розглядається дестабілізація фразеологічної норми, тобто
образно-метафоричне переосмислення в мовленнєвій практиці. Явище дефразеологізації
характеризується креативністю мислення, оригінальністю, здатністю відтворювати складні асоціації
мовця, прагненням до реалізації потенціалу мови в області конструювання і варіювання узуальних
форм та значень, експериментом над сталим словесним комплексом.
До основних прийомів дефразеологізації в сучасній німецькій мові належать буквалізація значення
ФО та подвійна актуалізація.
Буквалізація значення ФО відбувається тоді, коли вихідне, пряме значення сполуки не лише
актуалізується, але й виступає на передній план, часто протиставляючись фразеологічному значенню
звороту [12: 14]. Прийом буквалізації значення часто використовується в анекдотах, наприклад:
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"Der Theaterdirektor Friedrich Haase kritisierte einmal einen nur mäßig begabten Schauspieler,
woraufhin dieser ihn um Nachsicht bat: "Sie haben ja keine Vorstellung von meiner Liebe zur Kunst."
"Wenigstens keine besuchte", brummte der Direktor" [17: 49].
Гумористичний ефект у цьому анекдоті базується на протиставленні двох значень компонента
Vorstellung: 1) уявлення, поняття; 2) вистава, спектакль.
Подвійна актуалізація полягає в поєднанні фразеологічного значення ФО та його образної
системи і / або внутрішньої форми [12: 15], наприклад:
"Der Kanzler sitzt auf heißen Kohlen" [17: 53] Тут актуалізується пряме значення компонента die
Kohle зі значенням вугілля (мається на увазі демонстрація гірників) та фразеологічне: auf heißen
(glühenden) Kohlen sitzen – сидіти як на вугіллі, як на жару, як на голках;
"Wir versprechen das Blaue vom Himmel" [17: 55] (реклама туристичного агентства "Happy Surf &
Tours") – das Blaue vom Himmel (herunter)versprechen – (розм.) обіцяти золоті гори.
Таким чином, реалізація функцій модифікованих фразеологізмів спрямована на творення
різноманітних стилістичних ефектів, зокрема стимулювання інтересу до повідомлення, підтримку
засобів аргументації, переконання.
Отже, у цій статті ми розглянули найпоширеніші види модифікованих ФО і на прикладах
показали, що авторські трансформації структурно-семантичного складу ФО використовуються, перш
за все, для підсилення емоційно-експресивної функції фразеологізмів. Явище модифікації ФО, з
одного боку, суперечить тому, що фразеологізми характеризуються сталістю компонентного складу,
який не підлягає змінам. Проте такі модифікації стійких словосполучень є цілком умотивованими,
оскільки дозволяють досягти додаткової експресії, актуалізувати фразеологізм, пристосувати його до
нових суспільно-політичних подій, явищ, фактів. Структурно-семантична трансформація й
переосмислення ФО відкривають перед мовцем невичерпне багатство експресії та засобів оновлення
мовностилістичної виразності.
У мовному арсеналі є чимало методів та засобів впливу на читача. Фразеологізми та їх
модифікації – найпотужніші серед них. Фразеологічні модифікації привертають увагу читачів,
наближують важкий для сприймання текст до аудиторії будь-якого рівня, поглиблюють зміст,
надають додаткових відтінків висвітлювальній темі та гумористичного, сатиричного звучання.
Побудовані на ментальних особливостях, спільному історичному досвіді, фразеологічні модифікації
сприяють спільності думок у сприйманні та розумінні інформації.
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Федоренко Л.О. Модификации структурного и семантического состава фразеологизмов
современного немецкого языка.
В статье рассмотрено явление модификации и вариации структурно-семантического состава
фразеологизмов, выделены основные типы лексических и семантических модификаций устойчивых
оборотов в современном немецком языке: лексическая субституция, расширение компонентного
состава, фразеологический эллипсис, контаминация, дефразеологизация и др.
Fedorenko L.O. The Modification of Structural and Semantic Constitution of Phraseological Units in the
Modern German Language.
The article deals with the modification and variation of structural and semantic constitution of
phraseological units. Among basic types of lexical and semantic modification of stable word combinations in
the modern German language are distinguished: the lexical substitution, the broadening of component
composition, the phraseological ellipsis, the contamination, the remotivation etc.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІРОНІЇ
В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
У статті визначено особливості публіцистичних текстів з огляду на таку мовну функцію, як
спонукання, розглянуто роль іронії як прийому вираження особистісної оцінки та на матеріалі
німецького журналу ''Der Spiegel'' здійснено аналіз лінгвостилістичних засобів створення іронії в
публіцистичних текстах та досліджено вплив контексту на набуття мовними одиницями іронічного
забарвлення.
З огляду на найбільш значущі, стрижневі функції мови в сучасній лінгвістиці прийнято
виокремлювати такі функціональні стилі мовлення: науково-технічний, офіційно-діловий,
публіцистичний, белетристичний і побутовий [1: 397]. Своєрідність текстів публіцистичного стилю,
найбільш широко представлених у газетах і суспільно-політичних журналах, визначається такою
мовною функцією як спонукання, під яким у більш широкому смислі розуміють уплив на адресата,
формування в нього певної думки, позиції. Визначальною рисою публіцистичного функціонального
стилю є його експресивне забарвлення, хоча тут існують суттєві розбіжності між українсько- та
німецькомовними публіцистичними текстами. Виразна експресивність значною мірою притаманна
німецькій публіцистиці на відміну від переважно нейтрального тону української преси [1: 402].
Іншою характерною рисою текстів публіцистичного стилю є значна присутність особистісного
фактора, ступінь вираженості якого, однак, може вар’юватися в залежності від функціонального
призначення тексту (інформування, коментар, оцінювання). Так, в інформуючих текстах (наприклад,
в офіційних повідомленнях, викладах новин, оглядах) особистісний компонент максимально
нейтралізований. І, навпаки, різного роду коментарі, інтерв’ю, репортажі та нариси містять значний
обсяг суб’єктивного ставлення до висвітлюваних подій та явищ [2: 261].
Лінгвостилістичний аналіз статей популярного німецького суспільно-політичного журналу ''Der
Spiegel'' виявив, що поширеним засобом вираження особистісної оцінки є іронія. Особливістю іронії
як стилістичного засобу є здатність реалізовуватися на різних рівнях: у мікроконтексті (на рівні слова
чи словосполучення), макроконтексті (на рівні фрагмента тексту) та мегаконтексті (на рівні цілого
твору) [2: 185]. Хоч у мовленнєвому плані для іронії більш характерним є імпліцитний спосіб
реалізації, проте зазвичай виділяють ряд експліцитних лінгвостилістичних засобів, що створюють
іронічний ефект: метафора, перифраз, порівняння, напівпозначені структури тощо [2: 184].
На сучасному етапі проводяться дослідження структури іронії з позицій теорії ментального
простору [3] та теорії мовленнєвих актів [4].
Метою цієї роботи є дослідження лінгвостилістичних засобів створення іронії в публіцистичних
текстах. Сформульована мета передбачає вирішення таких завдань:
- виявити лексичні та синтаксичні виразні засоби та стилістичні прийоми створення іронічного
значення на матеріалі статей журналу ''Der Spiegel'';
- дослідити, яким чином контекст обумовлює іронічне значення мовленнєвих одиниць різних
рівнів.
Актуалізація текстових одиниць будь-якого рівня відбувається лише в певному контексті, й саме
контекст обумовлює передбачуваність появи лінгвальних одиниць у мовленнєвому ланцюгу [5: 12].
Порушення передбачуваності розгортання висловлення лежить в основі багатьох стилістичних
прийомів. Так, оксюморон базується на протиставленні антонімічних чи далеких за значенням, а тому
несумісних, компонентів словосполучення [2: 193]. Оксюморонні словосполучення часто служать
основою для створення іронії в проаналізованих публіцистичних текстах. Наприклад, заголовок статті
''Echt falsch oder falsch falsch'' [6: 68] базується на антонімічності компонентів echt (справжній) та
falsch (фальшивий, підроблений). Елементи словосполучення echt falsch є семантично несумісними,
як результат – низький ступінь передбачуваності виникнення такого словосполучення в мовленні.
Заголовок у цілому побудований на антитезі, протиставленні понять, образів, значень, що
виражаються різними мовними одиницями [2: 192]. Маркером антитези виступає сполучник oder (чи,
або), що виконує функцію протиставлення контрастних ознак референта ''справжній'' – ''фальшивий''.
Але самому референту (тут: підробка, фальшивка) ці ознаки взагалі непритаманні, вони суперечать
його природі. Отже, іронічне значення заголовка розкривається вже на рівні мікроконтексту. Однак,
лише мегаконтекст реалізує його в повній мірі: в статті йдеться про підробку копій картин всесвітньо
відомих майстрів.
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Порушення семантичної сполучуваності, яке виступає основою створення іронії, реалізується на
різних синтаксичних рівнях: словосполученні, реченні, надфразовій єдності. Так, іронічне значення
словосполучень den Kunden mit einer Rechnung beglücken [7: 103] (ощасливити клієнта рахунком),
Anhänger rekrutieren [6: 41] (вербувати прихильників) обумовлено семантичною неузгодженістю їх
компонентів і розкривається в мікроконтексті. Зв’язок між компонентами цих словосполучень є
близьким до оксюморонного. На вищому синтаксичному рівні (речення) несумісні лексичні одиниці
об’єднуються в синтагматичному ланцюгу за принципом антитези. Наприклад:
Nach Ansicht vieler Experten gibt es nur eines, was schlimmer sein könnte als ein Scheitern der
Reformpläne – ihr Gelingen [7: 25].
У наведеному фрагменті в рамках одного речення актуалізована антонімічна пара
субстантивованих дієслів Gelingen (вдале впровадження, успіх) та Scheitern (крах, провал).
Номінативно вони позначають діаметрально протилежні ознаки референта (Reformpläne). Але в
контексті значення Gelingen трансформується: сема позитивності втрачається, під упливом
порівняльного звороту schlimmer als ein Scheitern (гірше, ніж провал) слово набуває негативного
значення. В такий спосіб автор статті в іронічній формі критикує заплановані реформи уряду,
вбачаючи менше шкоди в разі їх провалу, ніж у разі успіху.
Достатньо низьким ступенем передбачуваності характеризуються образні порівняння. Внаслідок
уподібнення понять, не пов’язаних між собою в реальному житті, створюється надзвичайна
виразність [2: 189]. У публіцистичних текстах порівняння часто виступає експліцитною основою
створення іронії. Наприклад:
Die komplizierte Software dafür wird ausgerechnet von Shawn Fanning geliefert, dem Gründer der
UrBörse Napster und lange die wichtigste Hassfigur jedes Plattenmanagers. Es ist, als würde der Pate nun
mit vollem Einsatz eine FBIArbeitsgruppe leiten [11: 179].
За своєю синтаксичною структурою речення als würde der Pate nun mit vollem Einsatz eine
FBIArbeitsgruppe leiten є нереальним підрядним порівняльним, що приєднується до головного
сполучником als. Суб’єктом й об’єктом порівняння виступають ситуації: засновник безкоштовної
музичної інтернет-біржі постачає програмне забезпечення компанії звукозапису (суб’єкт порівняння)
та мафіозі керує з повною віддачею загоном ФБР (об’єкт порівняння). Темою порівняння є різка зміна
стосунків між дійовими особами обох ситуацій. Нереальність об’єкта порівняння надає іронічного
звучання наведеному вище фрагменту статті.
Порушення передбачуваності розгортання висловлення лежить в основі ще одного стилістичного
прийому створення іронії в публіцистичних текстах, а саме трансформації фразеологічних одиниць
(ФО). Як мовна одиниця фразеологізм складається з певних компонентів і має визначену структуру та
стале значення. Але усталеність ФО є ознакою відносною, оскільки в конкретних текстах вони
набувають здатності до перетворення, яке призводить до виникнення певного стилістичного ефекту.
В кожному окремому випадку особливості модифікації ФО визначаються конкретними
контекстуальними чинниками, проте виділять ряд способів структурної трансформації ФО:
- розширення компонентного складу ФО;
- скорочення компонентного складу ФО;
- зміна компонентного складу ФО;
- інверсія компонентів ФО [2: 133].
У наступному фрагменті актуалізується ФО зі зміненим компонентним складом:
Und wenn man nicht der erste Dealmaker ist, dann beeilt man sich, der Herde zu folgen: Eine
Übernahme kommt selten allein [7: 100].
Компонент ein Übel (зло, лихо) відомого прислів’я ein Übel kommt selten allein (лихо одне не
приходить) замінений на економічний термін eine Übernahme (поглинення, придбання контрольного
пакету акцій). Внаслідок такої контекстуальної заміни значення ФО частково переосмислюється та
під впливом мегакотексту набуває іронічного забарвлення: автор статті критикує тенденції розвитку
німецьких компаній, збільшення фінансового обігу яких відбувається не через розширення
виробництва, а в результаті багатократного поглинення менших підприємств більшими.
Структурна трансформація ФО часто призводить до конкретизації, посилення чи послаблення
значення ФО чи окремих її компонентів [2: 133]. Наприклад:
Wenn aber die neue Reform in Kraft tritt, würden die Länder wieder in eigener Machtvollkommenheit
Wasser aus ihren Kellern schöpfen: Jedes Land bekommt ein ''Abweichungsrecht'' von der Bundesregelung,
weil im Föderalismus jeder nach eigener Façon nass werden soll [7: 27].
У цьому фрагменті модифікація усталеного виразу jeder kann nach eigener Façon selig werden
(дослівно: кожен може по-своєму стати щасливим) здійснюється шляхом додавання нових лексичних
одиниць im Föderalismus (при федералізмі). Під упливом іронічного мегаконтекту заміна компонентів
selig (щасливий, радісний) на nass (мокрий, вологий) та модальних дієслів kann (може) на soll
(повинен, зобов’язаний) призводить до переосмислення частини ФО nass werden soll: повинен
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мокнути → змушений самостійно боротися з наслідками повені. У статті висміюються непрозорі та
незрозумілі для громадян принципи розподілу повноважень і відповідальності між федерацією та
землями, що призводить не лише до суперечок, але й до надзвичайних ситуацій, які склалися під час
повені.
Таким чином, факторами, що обумовлюють здатність ФО створювати іронічне значення, є
структурна трансформація, внаслідок якої відбувається часткове або повне переосмислення значення
ФО, а також контекст, під упливом якого змінюється усталена семантика ФО.
Порушення семантичної сполучуваності мовних одиниць, що надає висловленню іронічного
забарвлення, знаходимо й на рівні надфразової єдності. Наприклад:
Auf dem Papier fügt sich alles ganz wunderbar. Da ergänzt ein Unternehmen das andere. Sie befruchten
sich gegenseitig. Sie sparen gemeinsam. Es entsteht etwas Neues, Mächtiges, Grandioses. Und niemand
wundert sich über die sonderbare Algebra der Fussionsstrategen, bei denen eins plus eins immer drei ergibt.
Mindestens [7: 98].
У наведеному фрагменті актуалізовано речення з порушеним семантичним зв’язком між його
компонентами: eins plus eins (один плюс один) та immer drei ergibt (завжди дорівнює три).
Невідповідність посилюється синтаксично відокремленим внаслідок парцеляції членом речення
mindestens (принаймні, щонайменше). Стилістичний прийом парцеляції характеризується навмисним
розщеплення єдиної синтаксичної структури на декілька інтонаційно та пунктуаційно ізольованих
частин [2: 159]. Поява парцеляту mindestens є малопрогнозованою, а тому надає фрагменту
виразності. Іронічність висловлення розкриває макроконтекст: об’єднуючи компанії, їх керівництво
переслідує інші цілі (die sonderbare Algebra - дивна алгебра), ніж ті, що проголошуються (auf dem
Papier fügt sich alles ganz wunderbar - на папері все виглядає чудово), насамперед у сфері фінансів.
У проаналізованих текстах високим ступенем непередбачуваності характеризується вираження
заперечення або ствердження в формі риторичного питання. Наприклад:
Reformer? Nein, ein Reformer sei er nicht. Möchte er Deutschland verändern? Nein, mit ihm habe das
nichts zu tun. Aber Amerika hat ihn stark beeinflusst? Nein, eher Italien.
Endlich bleibt jetzt nur noch eine Frage. Ist er Jürgen Klinsmann? [7: 76]
Трансформація питальної синтаксичної структури Ist er Jürgen Klinsmann? (чи є він Юргеном
Клінсманном?) у заперечну відбувається під упливом контексту. Фрагмент містить уривок інтерв’ю з
Юргеном Клінсманном, головним тренером німецької збірної з футболу. Питання й відповіді подані в
формі непрямої мови з еліптичними реченнями (''Reformer?'', ''Nein, eher Italien''), повтором
модального слова nein (ні), присудками, вираженими дієсловами в формі умовного способу (sei,
habe). Це все сприяє створенню додаткової експресивності, в читача виникає відчуття присутності. У
такому контексті останнє питання журналіста є абсолютно неочікуваним, воно ніби суперечить самій
ситуації мовлення. Лише співвіднесення макроконтексту з фоновими знаннями читача (численні
поразки німецької збірної, які пов’язують із реформами головного тренера, що тривалий час
проживав у США) дає можливість транспозиціонувати просте питання в риторичне, а його, в свою
чергу, в емоційне заперечення. В іронічній формі автор статті критикує невідповідність суспільної
думки реальному стану справ.
Таким чином, у ході аналізу лінгвостилістичних засобів створення іронії в німецькомовних
публіцистичних текстах було встановлено, що:
- найбільш представленими лексичними стилістичними засобами створення іронії в
проаналізованих текстах є оксюморон, антитеза, порівняння, трансформація фразеологізмів;
- виявленими синтаксичними стилістичними засобами є парцеляція та риторичне питання;
- мовні одиниці різних рівнів набувають іронічного значення лише в контексті, модифікуюча
роль якого полягає в конкретизації, повній або частковій зміні семантики мовної одиниці.
У подальших дослідженнях доцільним є проаналізувати іронічно забарвлені фрагменти
німецькомовних публіцистичних текстів у зв’язку з проблемами їх перекладу на українську мову.
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Шимотюк Л.А. Стилистические средства создания иронии в немецкоязычных
публицистических текстах.
В статье определены особенности публицистических текстов с точки зрения побудительной
языковой функции, рассмотрена роль иронии как приёма выражения личностной оценки и на
материале немецкого журнала ''Der Spiegel'' проведён анализ лингвостилистических средств
создания иронии в публицистических текстах и исследовано влияние контекста на приобретение
языковыми единицами иронической окраски.
Shymotyuk L.O. The Stylistic Means of Creating Irony in German Publicistic Texts.
The article deals with the peculiarities of publicistic texts considering the impellent language function,
highlights the role of irony as a way of personal estimation expression. The linguo-stylistic means of creating
irony in publicistic texts on the basis of the German magazine ''Der Spiegel" are analysed. The context
influence on the acquisition of the language units of an ironical colouring is investigated.
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СЛОВОТВІР ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У НАРОДНО-МЕДИЧНІЙ І
ЛІКУВАЛЬНО-МАГІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ
(НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК КІРОВОГРАДЩИНИ)
У статті досліджено префіксальні дієслова, які вживаються в лексиці народної медицини та
лікувальної магії говірок Кіровоградщини. Вказано загальне значення мотиватів. Проведено їх
словотвірний аналіз, виділено продуктивні, малопродуктивні та непродуктивні типи. Виявлено
структуру мотиваторів. Охарактеризовано акцентуаційні особливості дериватів.
У системі дієслівного словотвору одним з найбільш поширених і продуктивних способів творення
є префіксальний [1: 358; 2: 147]. За допомогою цього способу творяться мотивати від дієслів.
Мовознавці зазначають таку специфічність слів даної групи: вільну здатність поєднуватися з
префіксами лише тих дієслів, які мають первинно дієслівне походження. Відіменні дієслова
утворюють префіксальні деривати у незначній кількості [3: 104; 4: 47-54].
Словотвір у різних аспектах в українській мові досліджували І.І. Ковалик, А.П. Грищенко,
В.В. Ґрещук, Н.Ф. Клименко, І.І. Кунець, Д.Х. Баранник, Я.В. Закревська, М.А. Жовтобрюх,
І.Г. Матвіяс, Б.М. Кулик, Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська та інші. Словотвору дієслів присвятили
свої дослідження повністю або частково К.Г. Городенська, Т.М. Возний, Л.А. Юрчук, В.О. Горпинич,
В.В. Німчук, С.П. Бевзенко та інші [4; 5; 6; 7; 8; 9]. Однак префіксальні дієслова народно-медичної та
лікувально-магічної лексики Кіровоградщини ще не були предметом окремого дослідження, саме цим
і зумовлена актуальність цієї роботи. Мета статті – словотвірний аналіз таких дієслів. Реалізація
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати дієслова, утворені
префіксальним способом; 2) виявити продуктивні та непродуктивні типи; 3) охарактеризувати
акцентуаційні особливості дериватів.
Матеріалом для цієї статті послугували дані "Словника лексики та фразеології народної медицини
й лікувальної магії Кіровоградщини" О.М. Вікторіної [10]. Дослідження народно-медичних і
лікувально-магічних термінів на місцевому матеріалі показало, що ця лексична група є досить
чисельною. Зокрема, "Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії
Кіровоградщини" містить 7 146 лексем і сталих сполук та їхніх варіантів. З них 1270 одиниць
(17,77 %) – дієслова, серед яких 461 – префіксальні (36,29 %). Вони утворені за 14-ма словотвірними
типами різної продуктивності. Також виявлено одне одиничне утворення, яке не належать до жодного
з них. Аналізовані типи подано відповідно до їхньої словотвірної активності – від найпродуктивніших
до непродуктивних.
Префікс з- (зі-, зо-, із-, с-). З префіксом з- (зі-, зо-, із-, с-) утворилися 78 дериватів доконаного виду
та їхніх дублетів, що становить 16,91 %. Загальне значення похідних: "довести до результату дію,
названу твірним словом": ізли́ти ← ли́ти, ізлизáти ← лизати. У літературній мові цей формант
"вказує на напрямок руху, однократний вияв дії, … утворює форми доконаного виду" [11: 371]. Як
зазначає В.М. Русанівський, ще в ХІV ст. префікси зо-, со- "мали фінітивне значення і розрізнялися
уже з погляду фонетики, а не семантики" [12: 81].
Похідні з префіксом з- (зі-, зо-, із-, с-) мотивуються дієсловами такої структури: 1) суфіксальними,
з морфами -и-, -і-, -є- (26): зціли́ти ← ціли́ти, сдурє́ть ← дурє́ть; -ну- (9): зблíднути ← блíднути,
згáснути ← гáснути; -ува- (3): спаралізувáти ← паралізувáти; -а- (1): знеду́жати ← неду́жати;
2) непохідними (35): зламáти ← ламáти, скорόбити ← корόбити; 3) постфіксальними (2): скази́тися
← кази́тися; 4) префіксальними (1): знепритόмніти ← непритόмніти; 5) суфіксальнопостфіксальним (1): спузири́тися ← пузиритися; 6) префіксально-суфіксальним (1): збезси́літи ←
безсиліти. Майже всі деривати з префіксом з- (зі-, зо-, із-, с-) мотивовані дієсловами недоконаного
виду. Лише один мотиватор доконаного виду: злягти́ ← лягти́.
Найчастіше вживається морф з- (43): збожевόліти ← божевόліти, змарнíти ← марнíти; дещо
менше – с- (27): сґнíть ← ґніть, скалíчити ← калíчити; значно рідше із- (4): ізли́ти ← ли́ти, ізцели́ти
← ціли́ти; зі- (3): зійти́ ← йти; зо- (1): зомлíти ← млíти. Як бачимо, якщо корінь починається двома
приголосними, то вживаються морфи зі- або зо-. Але у деяких випадках перед такою комбінацією
стоїть префікс з- (с-): згни́ти ← гни́ти, скриви́ти ← криви́ти. Аналізований тип словотворчо
активний як у фактичному матеріалі, так і в літературній мові. Акцент похідних зберігається від
мотиваторів.
Префікс по-. У досліджуваному матеріалі з формантом по- зафіксовано 76 мотивованих слів, що
становить 16,48 %. Вони мають загальне значення "зробити інтенсивно, багато разів або з багатьма
людьми дію, названу мотивувальним словом": понапухáти ← напухáти, понабрякáти ← набрякáти,
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поболíти ← болíти. За даними досліджень В.М. Русанівського, ще в ХІV ст. префікс по- поєднувався
"з досить значною кількістю дієслівних коренів" [12: 81]. Деривати мотивовані перехідними та
неперехідними дієсловами недоконаного виду. Похідні утворюються від мотиваторів з такою
структурою: 1) суфіксальними (42), з морфами -и-, -і- (30): попри́щити ← при́щити, покривíти ←
кривíти; -ну- (7): послáбнути ← слáбнути; -ча- (-ша-) (4): поглáдшати ← глáдшати, поду́жчати ←
ду́жчати; -ува- (1): пошрамувáти ← шрамувáти; 2) непохідними (22): пом’я́ти ← м’я́ти, пому́ляти
← му́ляти; 3) префіксально-суфіксальними (11): повискáкувати ← вискáкувати, пороз’їдáти ←
роз’їдáти; 4) постфіксальним (1): порéпатися ← рéпатися. Всі похідні доконаного виду. Обидва
типи належать до найпродуктивніших у досліджуваному матеріалі. Дослідники відносять префікс подо поширених і в літературній мові [11: 373]. Акцент зберігається від мотиваторів [13: 83].
Префікс за-. З таким формантом утворилися 72 деривати, що становить 15,61 %. Дієслова з
префіксом за- поділяються на 3 типи: 1) "довести до результату дію, названу твірним словом" (63):
заговори́ти ← говори́ти, закипíти ← кипíти; 2) "почати дію, названу мотиватором" (6): загрипувáти
← грипувáти, заятри́ти ← ятри́ти; 3) "зазнати інтенсивної, надмірної дії, названої твірним словом"
(3): запу́хнути ← пу́хнути, загорбатíти ← горбатíти. Усі деривати з префіксом за- доконаного виду.
Вони мотивовані дієсловами недоконаного виду. Мотиватори слова мають таку структуру:
1) непохідні (42): задави́ти ← дави́ти, задéрти ← дéрти; 2) суфіксальні, з морфами -и-, -і- (23):
зачу́чверіти ← чу́чверіти, зашолуди́віти ← шолудивіти; -ува- (3): загрипувáти ← грипувáти;
3) префіксальні (2): занемогти́ ← немогти́. Словотвірний тип продуктивний як у досліджуваному
матеріалі, так і в літературній мові. Майже всі деривати зберігають наголос мотиваторів. Спорадично,
у двох випадках, акцент переходить із суфікса на корінь: заси́діти ← сидíти, застόяти ← стоя́ти.
Префікс о- (об-, обі-, обо-). В аналізованому матеріалі зафіксовано 71 дериват з варіантами із
префіксом о- (об-, обі-, обо-), що становить 15,40 %. Вони мають загальне значення "довести до
результату дію, названу твірним словом" одряхлíти ← дряхлíти, омлíти ← млíти. Мотиватори –
перехідні й неперехідні дієслова недоконаного виду. Вони мають таку структуру: 1) непохідні (42):
озівáти ← зівáти, ожи́ти ← жи́ти; 2) суфіксальні, з морфами -и- (-і-) (24): отемнíти ← темнíти,
онімíти ← німíти; -ну- (4): ослáбнути ← слáбнути; -а- (2): акáркать ← кáркать; 3) постфіксальне
(1): очу́хатися ← чу́хатися. Усі похідні доконаного виду. В 59 прикладах вживається морф о-: опрíти
← прíти, очманíти ← чманíти; в 10 – об-: обкури́ти ← кури́ти, обси́пати ← си́пати; у 2 – обо-:
обомлíти ← млíти; в 1 – обі-: обімлíти ← млíти. Словотвірний тип належить до найпродуктивніших
у досліджуваному матеріалі. У літературній мові він також активний. Похідні дієслова зберігають
наголос мотиваторів.
Префікс ви-. У досліджуваному матеріалі утворено 31 дериват із дублетами (6,72 %) з префіксом
ви-. За словотвірним значенням вони діляться на 3 типи: 1) "довести до результату дію, названу
мотиватором" (21): ви́ґаваріть ← говори́ти, ви́шептати ← шептáти; 2) "вилучити, прибрати,
змістити щось з певного середовища за допомогою дії, названої твірним словом" (4): ви́давити ←
дави́ти, ви́щербити ← щерби́ти; 3) "терпіти, витримати якийсь час, виконуючи дію, названу
мотиватором" (3): ви́боліти ← болíти, ви́чахнути ← чáхнути. Усі деривати доконаного виду. Похідні
цього типу мотивуються дієсловами недоконаного виду. Твірні слова можуть мати таку структуру:
1) непохідні (20): ви́варити ← вари́ти, ви́ломити ← ломи́ти; 2) суфіксальні, з морфами -и- (-і-) (7):
ви́лисіти ← лисíти, ви́боліти ← болíти; -а- (2): ви́дужати ← ду́жати; -ну- (2): ви́сохнути ←
сόхнути. У зібраному матеріалі перший тип продуктивний, інші – малопродуктивні. У літературній
мові дослідники відносять префікс ви- до поширених [11: 369]. Незалежно від акцентування твірного
слова наголошується префікс ви- [14; 15; 17].
Префікс від- (віді-, од-, оді-). У фактичному матеріалі зафіксовано 27 похідних та їхніх
фонетичних варіантів з даним формантом, що становить 5,85 %. Дієслова з префіксом від- (віді-, од-,
оді-) діляться на п’ять семантичних типів: 1) "анулювати результат попередньої дії" (9): відшептáти
← нашептáти, отдє́лать ← сдє́лать; "префікс мотивувальних дієслів, як правило, відсутній" [17:
264]; 2) "закінчити дію, яку називає твірне слово" (8): одгрипувáти ← грипувáти, відслабувáти ←
слабувáти; 3) "відділити периферійну частину тіла внаслідок дії, названої твірним словом" (4):
оття́пать ← тя́пать, відрíзати ← рíзати 4) "довести частину тіла, орган до небажаного стану
внаслідок дії, названої твірним словом" (3): відби́ти ← би́ти; 5) "вилікувати людину внаслідок
старанного виконання дії, названої твірним словом" (3): відпої́ти ← пої́ти, відли́ти ← ли́ти [7: 60].
Деривати мотивовані перехідними та неперехідними дієсловами недоконаного виду. Твірні мають
таку структуру: 1) непохідні (21): відби́ти ← би́ти, відійти́ ← йти; 2) суфіксальні (6), з морфами -і(3): відболíти ← болíти; -ува- (2): відслабувáти ← слабувáти; -а- (1): відшептáти ← шептáти.
Найчастіше вживається морф від- (18): відходи́ти ← ходи́ти, відпої́ти ← пої́ти; от- (5): отрíзати ←
рíзати; од- (2): одгрипувáти ← грипувáти; оді- (1): одібрáти ← брáти; віді- (1): відійти́ ← йти.
Перші два типи є малопродуктивними, третій, четвертий і п’ятий – непродуктивними. У літературній
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мові дослідники відносять такий префікс до поширених [11: 370]. Наголос похідних слів співпадає з
наголосом твірних.
Префікс на-. З цим формантом у досліджуваному матеріалі утворилося 24 деривати із
фонетичними варіантами, що становить 5,20 %. Вони мають загальне значення "довести до
результату дію, названу твірним словом": накли́кати ← кли́кати, навíяти ← вíяти. Дослідники
стверджують, що з ХІV ст. префікс на- вживається переважно як засіб творення нових дієслів та для
вираження результату інтенсивно виконуваної дії [12: 87; 18: 214]. Деривати мотивовані перехідними
й неперехідними безпрефіксальним дієсловами недоконаного виду. Деривати з префіксом наутворюються від дієслів такої структури: 1) непохідних (17): наплáкати ← плáкати; нарвáти ←
рвáти; 2) суфіксальних (3), з морфами -і- (2): наболíти ← болíти; -а- (1): нашептáти ← шептати.
Усі деривати доконаного виду. Акцент зберігається від твірних слів.
Префікс роз- (розі-). З таким формантом зафіксовано 18 похідних (3,90 %). Їх загальне значення "зробити з сильною інтенсивністю дію, названу твірним словом": розпанáхати ← панáхати, розсíкти
← сíкти.
О.А. Земська характерною особливістю цього префікса називає його "універсалізм, здатність
приєднуватися до слів різних частин мови" [19: 13]. Твірні – перехідні та неперехідні дієслова
недоконаного виду. За структурою вони можуть бути: 1) непохідними (13): розтрощи́ти ←
трощи́ти, роз’ї́сти ← ї́сти; 2) суфіксальними, з морфами -і- (5): розшаленíти ← шаленíти. Усі
деривати доконаного виду. Морф роз- має 17 похідних, розі- – один: розірвáти ← рвáти. Можливо,
це пояснюється збігом приголосних на початку кореня, але у двох інших випадках такої комбінації
суфікс розі- не вживається: роздроби́ти ← дроби́ти, розтрощи́ти ← трощи́ти. Словотвірний тип
продуктивний. У літературній мові Л.М. Полюга відносить суфікс роз- (розі-) до поширених [11: 371].
Акцент зберігається від твірних слів [20: 66].
Префікс при-. З цим формантом утворилося 17 мотивованих слів, що становить 3,68 %. За
словотвірним значенням вони діляться на 2 типи: 1) "зробити, пережити з незначною інтенсивністю
дію, названу твірним словом" (10): примарнíти ← марнíти, припу́хнути ← пу́хнути; 2) "довести до
кінцевого результату дію, названу твірним словом" (7): придуши́ти ← души́ти, приворожи́ти ←
ворожи́ти.
Деривати мотивовані перехідними та неперехідними безпрефіксальними дієсловами недоконаного
виду. Похідні з префіксом при- мотивуються дієсловами такої структури: 1) непохідними (12):
прищеми́ти ← щеми́ти, придави́ти ← дави́ти; 2) суфіксальними, з морфами -и-, -і- (5): приморόзити
← морозити, прихворíти ← хворíти. Усі мотивовані слова доконаного виду. Обидва типи
малопродуктивні у фактичному матеріалі. У літературній мові дослідники вважають префікс припоширеним [11: 374]. Наголос зберігається від твірних слів [20: 66].
Префікс у- (в-). Зафіксовано 16 похідних і фонетичних дублетів із таким словотворчим засобом,
що становить 3,47 %. Дієслова з префіксом у- (в-) мають значення "закінчити, довести до результату
дію, названу твірним словом": вчамрíти ← чамрíти, умлíти ← млíти. В.М. Русанівський зазначає,
що в документах ХІV ст. "в більшості випадків позиційні варіанти вільно видозмінюються" [12: 81].
Приєднання префікса оу-/в- тільки модифікувало значення безпрефіксного дієслова [11: 213].
Деривати цього типу мотивовані перехідними й неперехідними безпрефіксальними дієсловами
недоконаного виду. Твірні слова за структурою можуть бути: 1) непохідними (10): втамувáти ←
тамувáти, упрíти ← пріти; 2) суфіксальними (4), з морфами -ну- (2): вблíднути ← блíднути; -і-, -и(3): вчáдіти ← чáдіти. Всі мотивовані слова доконаного виду. Морф у- вживається в 12 утвореннях,
в- – у чотирьох. Не виявлено певної системності вживання цих морфів перед певними (голосними чи
приголосними) звуками. Так, перед двома приголосними може стояти як у-, так і в-: укля́кнути ←
кля́кнути, вблíднути ← блíднути. Словотвірний тип досить продуктивний. У літературній мові
дослідники відносять цей формант до поширених [11: 369]. Переважна більшість дериватів зберігає
акцент від твірного слова. Спорадично, в одному випадку, наголос переходить на корінь: урáзити ←
рази́ти.
Префікс пере-. З цим префіксом утворилося 13 дериватів (2,81 %). Вони поділяються на 3 типи:
1) "інтенсивно або багаторазово зробити дію, названу твірним словом" (7): переби́ти ← би́ти,
перепόроти ← порόти; 2) "припинити дію, названу твірним словом" (5): перегрипувáти ←
грипувáти, перекáшляти ← кáшляти, перехворíти ← хворíти; 3) "зробити дію, названу твірним
словом, небажано довгою за тривалістю у часі" (1): переспáти ← спáти (пор. перевари́ти ← вари́ти).
Деривати утворюються від перехідних і неперехідних безпрефіксальних дієсловів недоконаного
виду. Твірні слова можуть мати таку структуру: 1) непохідні (6): переламáти ← ламáти, перемлíти
← млíти; 2) суфіксальні (8), з морфами -і- (3): переболíти ← болíти; -ну- (3): перехолόнути ←
холόнути; -я- (1): перекáшляти ← кáшляти; -ува- (1): перегрипувáти ← грипувáти. Мотивовані
дієслова доконаного виду; як перехідні, так і неперехідні. Перші два типи малопродуктивні, третій –
непродуктивний. Акцент зберігається від твірного слова [13: 83].
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Префікс під- (под-). З таким формантом утворено 8 похідних, що становить 1,73 %. Вони
поділяються на 2 типи: 1) "з незначною інтенсивністю виконати дію, названу твірним словом" (6):
підлікувáти ← лікувáти, підпу́хнути ← пу́хнути; 2) "таємно зробити дію, названу твірним словом"
(2): підси́пати ← си́пати (пор. підгля́діти ← глядíти). У досліджуваному матеріалі перший тип
малопродуктивний, другий – непродуктивний. Твірні – перехідні та неперехідні дієслова
недоконаного виду. Деривати з префіксом під- (под-) мотивуються дієсловами такої структури:
1) непохідними (7): підкури́ти ← кури́ти, підлікувáти ← лікувáти; 2) префіксальними (1): підупáсти
← упáсти. Похідні можуть бути і перехідними, і неперехідними, всі доконаного виду. Морф підвживається у 7 прикладах: підби́ти ← би́ти; под- – в одному: поддє́лать ← дє́лать. Акцент деривата
співпадає з акцентом твірного слова.
Префікс про-. У фактичному матеріалі зафіксовано 7 дериватів з префіксом про-, що становить
1,51 %. Вони мають загальне значення "закінчити, довести до результату дію, названу твірним
словом": провали́ти ← вали́ти, проби́ти ← би́ти. Похідні утворилися від перехідних та неперехідних
непохідних дієслів: проколόти ← колόти, промéрзнути ← мéрзнути. Всі деривати доконаного виду.
Перший тип малопродуктивний, другий – непродуктивний. У літературній мові Л.М. Полюга
відносить префікс про- до поширених [11: 374]. Наголос зберігається від твірного слова.
Префікс над-. Зафіксовано лише 2 деривата (0,43 %) з цим префіксом. Вони мають значення
"неповна дія або дія у невеликій мірі, названа твірним словом": надколόти ← колόти, надломи́ти ←
ломи́ти. Деривати мотивовані непохідними дієсловами. У літературній мові дослідники відносять
префікс над- до поширених, він "вказує на наближення або віддалення чогось" [11: 372]. Можливо,
саме його основна функція до вказівки просторових відношень і є причиною пасивності в
досліджуваному матеріалі. Наголос зберігається від твірного слова.
Крім зазначених словотвірних типів, зафіксовано один мотиват (0,21 %) з префіксом не-, який у
літературній мові також не відзначається словотвірною активністю. Похідне утворення має значення
"заперечення дії, названої твірним словом словом": незду́жати ← здужати (пор. неполюбля́ти ←
полюбля́ти, неставáти ← ставáти). Мотиват утворився від суфіксально-префіксального дієслова.
Акцент похідного слова співпадає з акцентом твірного.
Отже, зафіксовані в народно-медичній і лікувально-магічній лексиці Кіровоградщини
префіксальні дієслова утворюються за 14-ма різними з продуктивної точки зору типами.
Найпродуктивнішим у досліджуваному матеріалі є префікси з- (зі-, зо-, із-, с-) (16,91 %), по(16,48 %), за- (15,61 %), о- (об-, обі-, обо-) (15,40 %). Менш продуктивними – ви- (6,72 %), від- (віді,
од-, оді-) (5,85 %), на- (5,20 %), роз- (розі-) (3,90 %), при- (3,68 %), у- (в-) (3,47 %). До
малопродуктивних відносяться пере- (2,81 %), під- (1,73 %), про- (1,51 %). До непродуктивних –
над- (0,43 %). Виявлено також одне одиничне дієслово (0,21 %). Майже в усіх мотиватах (крім тих,
що утворені за допомогою префікса ви-) зберігається наголос від мотиватора. Спорадично в
дериватах із формантами за-, у- (в-) наголос переходить із суфікса на корінь. У похідних з формантом
ви- завжди акцентуаційно виділяється префікс.
Перспективним є дослідження словотвору суфіксальних дієслів, а також інших частин мови
лексики народної медицини та лікувальної магії говірок Кіровоградщини.
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Матеріал надійшов до редакції 27.03.2007 р.
Викторина Е.Н. Словообразование приставочных глаголов в народно-медицинской и лечебномагической лексике (на материале говоров Кировоградской области).
В статье исследуются приставочные глаголы, употребляющиеся в лексике народной медицины и
лечебной магии говоров Кировоградской области. Указывается общее значение мотивированных
слов. Проводится их словообразовательный анализ, выделяются продуктивные, малопродуктивные,
непродуктивные типы. Характеризуются акцентологические особенности дериватов.
Victorina О.M. The Word-Building of Prefiхed Verbs in Folk Medical and Medical Magic Leхicon
(on the Material of the Kirovohrad Region Dialect).
The prefiхed werbs, which are used in leхicon of folk medicine and medical magic dialect of the Kirovohrad
region are eхplored in this article. The general importance of the motivation is specified. Their wordbuilding analуsis is accomplished. The productive, less productive and non-productive tуpes are revealed.
The structure of motivators is revealed. The stress particularities of the derivatives are characterized.
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(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОРСЬКИХ ІМПЛІКАЦІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ
ПРИ ВІДТВОРЕННІ РЕАЛІЙ ІЗ РОМАНІВ Ю. АНДРУХОВИЧА АНГЛІЙСЬКОЮ
ТА ПОЛЬСЬКОЮ МОВАМИ
Статтю присвячено дослідженню особливостей відтворення в перекладах на англійську та польську
мови реалій із романів Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада". На основі аналізу текстів
оригіналів, акцентовано зв’язок між авторським задумом та його вербальним втіленням. З огляду на
цю єдність доведено важливість для адекватності передачі смислу першотвору здійснення в
окремих випадках поділу реалій у практиці перекладу не лише на зовнішні та внутрішні, але й на свої
та чужі.
Проблемі вивчення реалій та відтворення їх у перекладі присвячено чимало розгорнутих і
коротких мовознавчих та перекладознавчих розвідок. Ученими, такими зокрема як Р. Зорівчак,
С. Влахов і С. Флорін, А. Реформатський, В. Уваров, А. Супрун, В. Рєпін, В. Крупнов, запропоновано
різнотипні класифікації реалій, досліджувано труднощі, пов’язані з адекватним перенесенням у
перекладний текст всього масиву культурної інформації, закодованої в реаліях, що містяться в
першотворі, та намічено можливі шляхи подолання цих труднощів. Напрацювання цих та багатьох
інших лінгвістів, втім, не лише не вичерпують питання, а навпаки чітко вказують на перспективи та
ймовірні лінії його подальшої розробки. Однією з таких ліній, продиктованих, крім усього іншого,
сучасною ситуацією у вітчизняному перекладознавстві, де відчутний брак праць, що стосувались би
проблематики перекладу з української мови іноземними, на сучасному етапі може бути вивчення
функціонування реалій у творах сучасної української літератури та специфіки їх відтворення в нині
існуючих перекладах відповідних текстів. Оскільки реалії "завжди хоча б частково стильотворчі
засоби, бо вони сприяють створенню національного колориту як постійного складника стилю" [1:
158], видається особливо цікавим і важливим дослідити на конкретних прикладах наскільки
відповідально ставляться перекладачі до завдання введення читачів перекладу до світу (художнього
та локально-культурного) того чи іншого автора через браму його неповторної манери письма. Знайти
ключ і прочинити цю браму доконечно, адже як мало зможуть побачити іноземні читачі через
високий мур недосконалого схематичного перекладу.
Метою статті є визначення адекватності репрезентації стилю Ю. Андруховича в перекладах його
творів англійською та польською мовами у сегменті відтворення реалій. Обсяг розвідки не дозволяє
розглянути специфіку відтворення у англійських та польських перекладах усього корпусу реалій
оригінальних творів Ю. Андруховича, зокрема структурно-конотативних реалій (термін Р. Зорівчак),
тому об’єкт дослідження обрано менший – реалії романів "Рекреації" та "Московіада". Вибір об’єкту
дослідження пояснюється насамперед інтересом до того, яким чином і наскільки успішно розв’язують
перекладачі завдання адекватної репрезентації в цільових текстах паралельного (і суміжного в
"Московіаді") функціонування в зазначених першотворах як своїх, так і чужих (термін С. Влахова і
С. Флоріна) реалій. Принагідно дозволимо собі не погодитися з думкою польського вченого
Р. Лєвіцкого, котрий зазначає, що "нема підстави вводити розрізнення реалій чужих … і реалій
своїх… Адже з погляду мови перекладу цілком неістотно, чи у мові оригіналу певна назва позначає
"свій" чи "чужий" об’єкт; значення має лише чужість (чи брак її) відносно мови перекладу і
відповідної культури" (переклад наш – М. Н.) [2: 50]. Дійсно, праця перекладача над відтворенням
своїх чи чужих відносно мови оригіналу реалій здебільшого суттєво не відрізняється ступенем
складності, оскільки в обох випадках він має справу з надзвичайно делікатною субстанцією, яку являє
собою конотативна, національно-культурна інформація реалій, однак осмислення перекладачем
одиниць, що належать до цих двох категорій, не повинно і не може бути однаковим. У дослідженнях,
присвячених реаліям (див. напр. Р. Зорівчак), неодноразово вказувалося ще й на таку грань їхньої
складності для перекладу як та, що вони (мова йшла про свої реалії) є органічним складником
першотвору й у свідомості читачів-носіїв мови оригіналу не вирізняються на його загальному тлі,
тому надзвичайно непросто зберегти семантико-стилістичну цілісність оригінального твору в
перекладі й при цьому не перенаситити його надмірною, бентежною для читача оригіналу,
екзотикою. Чужі реалії в тексті оригіналу, натомість, завжди є носіями стилістичного навантаження:
вони – перші інструменти автора у змалюванні географічно чи/та ідейно-побутово віддаленого світу,
часто вкрай мало знайомого читачеві-співвітчизнику. Світ "Московіади" – це Росія, а конкретніше її
столиця, Москва в період занепаду СРСР. Усі реалії, наявні в тексті, відомі й зрозумілі читачевікраянину Андруховича і його героєві Отто фон Ф. Очевидно, що їхня функція в романі – не створення
інтригуючої атмосфери іншої дійсності. На прикладі цього твору можна з повною відповідальністю
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твердити, що названа функція є далеко не єдиною, котру здатні виконувати в тексті чужі реалії.
Працюючи над перекладом "Московіади" (як і в деяких епізодах "Рекреацій", де фігурують
радянізми) перекладачеві важливо усвідомлювати, що російські та радянські реалії – це
розосереджені маркери, міні-інкарнації одного монолітного референта – імперії, ставлення до якого
Отто фон Ф. (та друзів-героїв "Рекреацій") недвозначно відразливе. Символічною у зв’язку з цим є
сцена алегоричного (уявного? бажаного?) звільнення героя від млосного, фізичного/психологічного
відчуття у шлунку та горлі/свідомості та душі, недаремно тлумачний словник встановлює паралель
між словом нудота і словом відраза [3: 378]: "…ти вивергаєш нарешті із себе увесь цей день, усі його
хімічні елементи вкупі з органічними речовинами, усю цю Москву" [4: 119]. Для того щоб у читача
перекладу склалося правильне уявлення про переконання і в цілому про натуру головного героя
(героїв), перекладач має якомога сумлінніше поставитися до відтворення в цільовому тексті особливо
вагомих семантично одиниць, що передбачає не лише категоричну відмову від таких прийомів як
заміна російсько-радянських реалій реаліями мови перекладу та контекстуальний переклад, а і
якомога точніше і ясніше відтворення реалій українських, зокрема тих із них, котрі умовно назвемо
тут національно-патріотичними, що в тексті виразно протиставляються першій категорії. Оскільки в
"Московіаді" російсько-радянські реалії, перебуваючи в чіткій опозиції до українських, підсилюють
смислову значущість останніх, незвичним чином виділяють їх із текстового середовища, позбавляють
їх стилістичної нейтральності, цей роман показово демонструє, що не завжди строго послідовне
відтворення своїх для мови оригіналу реалій зі збереженням їх підкреслено-своєрідного
національного колориту неминуче призведе до надмірної екзотизації перекладу і що, перш ніж
братися до роботи, перекладач повинен виокремити для себе, усвідомити основні ідеї твору і
простежити, за допомогою яких засобів автор реалізовує їх у тексті. На перший план виходить, отже,
увага перекладача до ролі своїх і чужих реалій у тексті першотвору, стосунків між ними та відрізку
семантичного континууму, що активізується залежно від покладених автором на ту чи іншу групу
реалій функцій.
Зазначалося, що перекладач, "котрий перекладає текст, що містить елементи третьої (першої
відносно оригіналу) культури" [5: 49] стає вже не просто посередником між культурою оригіналу й
культурою перекладу, але "посередником між тією "прекультурою", до якої відсилає оригінальний
текст, і культурою перекладу" (переклад наш – М. Н.) [5: 49]. Оскільки завдання перекладача стає
вдвічі складнішим, для досягнення гарного результату він має стати вдвічі пильнішим, вдвічі
винахідливішим. Приклад "Рекреацій" та "Московіади" виразно доводить, що здійснення первинного
поділу в одномовному плані реалій на "свої" і "чужі" перекладачем як найретельнішим (в ідеалі)
дослідником оригінального тексту, в деяких випадках не менше зможе допомогти йому в
майбутньому досягти високого рівня адекватності відтворення цих одиниць у цільовому тексті, аніж
традиційно "корисний… для цілей перекладу" [6: 66] поділ їх на внутрішні та зовнішні [7: 113] у
площині пари мов. Цей наочний приклад дозволяє нам говорити про те, що при обговоренні
релевантних перекладознавчих проблем доречно використовувати обидві пари термінів, як пару
"реалії внутрішні та зовнішні", так і пару "реалії свої та чужі".
Від загального спостереження над текстами романів "Рекреації" та "Московіада" перейдімо до
визначення на підставі конкретного лексичного матеріалу міри успішності, з якою перекладачам
вдалося відтворити реалії романів "Рекреації" та "Московіада" і, відповідно, донести до читачів своїх
цільових аудиторій ідей, розкриття котрих у тексті першотворів відбувається за допомогою цих
виразових засобів.
Аналізувати відтворення реалій у перекладах "Рекреацій" та "Московіади" будемо за предметною
класифікацією, запропонованою С. Влаховим і С. Флоріним [6: 59-64]. Але спершу, оскільки об’єкт
дослідження розглядатиметься надалі так само з урахуванням авторських імплікацій, але вже не з
погляду мови оригіналу, а в площині двох мов, зробимо застереження, що опорну пару термінів – свої
та чужі реалії замінить більш доречна на цьому етапі проведення дослідження пара – реалії внутрішні
та зовнішні.
До внутрішніх географічних реалій належить назва ендеміка тернослива, що зустрічається в тексті
в множині вперше як порівняння "дівчинка з очима як терносливи" [8: 72], вдруге – як метафора "Дві
терносливи так дивляться при цьому на тебе" [8: 72]. В англомовному перекладі збережено тропи, а
реалію, що входить до їх складу відтворено plums [9: 71] – способом гіперонімічного перейменування.
У польському перекладі в порівнянні та метафорі маємо заміну образу: "Dziewczyna z oczyma
ciemnymi i błyszczącymi jak węgielki" [10: 54], "dwa węgielki" [10: 54]. До складу порівняння, крім
того, помічаємо, вводяться, слід гадати, для увиразнення образу, прикметники, яких у оригіналі не
було.
До внутрішніх етнографічних реалій, що стосуються побуту, референтами котрих, конкретніше, є
страви та напої належать лексеми пляцки [8: 57] та горілка [4: 18]. У Великому тлумачному словнику
української мови зазначається, що "пляцок" означає "корж" [3: 800]. Поруч маємо маркер "зах", тобто
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вказівку на ареал функціонування слова в цьому значенні – західноукраїнське. Якщо звернемося до
перекладів, побачимо, що в англомовній версії цю реалію у спосіб дескриптивної перифрази
відтворено як potato pancakes [9: 55], що у зворотному перекладі "картопляні млинці", але аж ніяк не
коржі (слово "корж" Новий тлумачний словник української мови визначає як "Плоский круглої форми
виріб із прісного тіста" [3: 893]. Чи ж слід вважати таке відтворення цієї лексеми семантично хибним?
Проведімо невеличке лінгвістичне розслідування на матеріалі західноукраїнської преси. В одній зі
статтей (розповідалося про львів’янку-кондитера родом з Івано-Франківщини) читаємо від
журналіста: "На Галичині пляцками називають прямокутні торти" [11] і далі, від самої героїні
матеріалу: "А на свята у нас завжди було напечено багато смачнючих пляцків". В іншому виданні
натрапляємо на фразу "смажу свої пляцки з бульби" [12]. Наведені приклади вказують на те, що
словникова дефініція "пляцка" розкриває лише одне зі значень цього слова. На користь прийнятності
варіанту перекладача на англійську мову свідчить сам текст оригіналу, до якого, свідомим існуванню
інших значень, нам тепер слід звернутися за підказкою. Отже, у першотворі маємо: " – О, пляцки – то
божественне їдло – втішився Немирич. – Прошу шість порцій з грибовим соусом!". Оскільки герой
замовляє до страви грибний соус, очевидно, вона була не солодкою. Малоймовірно також, що то були
коржі, вироби з тіста. Достеменно невідомо, чи саме картопляні пляцки, а не кукурудзяні, приміром,
мав на думці автор, але правильність напрямку думки перекладача не викликає сумнівів. Для
польськомовної перекладачки, що вдається до варіанту placki [10: 39], відтворення зазначеної реалії
не становить особливих труднощів, адже вжита нею лексема в цільовій мові є фактично прямим
корелятом відповідної лексеми оригіналу (Словник польської мови подає: placek – зазвичай у мн.
"страва у вигляді невеликих, печених або смажених шматків (з борошна, картоплі й т. і.)" (переклад
наш – М. Н.) [13]). Інакше відбулося при перекладі реалії горілка. В англомовній версії її відтворено
транслітерацією з російської мови – vodka [14], у польській – wódka [15: 29]. Р. Зорівчак зазначала, що
така тенденція намітилась паралельно з тенденцією передавати в перекладі радянізми виходячи з
їхнього звучання та написання російською мовою [1: 61]. На жаль, ця прикра тенденція вкоренилася
не лише в англомовному світі, але й у Польщі – переклади творів Андруховича засвідчують її
живучість.
До наступного різновиду внутрішніх етнографічних реалій, що належать до підкатегорії
побутових реалій і позначають деталі вбрання, належать лексеми вишиванки [8: 24] та ґердан [8: 110].
Реалія вишиванки в обох перекладах – в англомовному embroided shirts [9: 16], у польськомовному
koszuli z wyszywanką [10: 8] – відтворена методом дескриптивної перифрази. Таке відтворення цієї
реалії вповні передає її денотативну семантику, але не здатне донести до читача цільового тексту
конотацій. Вишита сорочка була звичним предметом одягу для наших предків, тепер же її одягають
радше з урочистих нагод як зовнішній символ належності до української народу. Цей елемент
національного костюма набував серед українців особливої популярності в часи піднесення
національного духу, як то було, приміром, в 90-91 роках минулого століття (про які провісницьки, хоч
і в дещо іронічній формі оповідає твір). Якщо читач перекладу не володіє цією інформацією, то,
зустрівши в тексті "вишивані сорочки" чи "сорочки з вишивкою", він не лише не затримається на них
думкою, як це поза всяким сумнівом зробить читач оригіналу, але й не зможе вповні відчути
атмосфери виразно українського карнавалу, яку автор створив у своєму романі. Реалію ґердан в
англомовному перекладі передано у спосіб гіперонімічного перейменування як necklace [9: 112], у
польському ж перекладі використано інший метод, комбінованої реномінації – naszyjnik, prawdziwy
gerdan [10: 91]. Помічаємо, що при цьому польська перекладачка приєднує до транслітерованої в
перекладі реалії прикметник, якого в оригіналі не було.
Внутрішню етнографічну реалію козацький оселедець [8: 77] як у англомовному, так і в
польському перекладах відтворено досить вдало: в обох випадках у спосіб комбінованої реномінації –
Cossack oseledets cut [9: 77] та ostrzyc się po kozacku, z osełedcem [10: 91].
Також до внутрішніх етнографічних реалій, що стосуються побуту належать реалії колиба [8: 30]
та рушники [8: 73]. Позалінгвальна дійсність дозволяє польському перекладачеві відтворити першу з
цих реалій з максимально високим ступенем адекватності – koleba [10: 14]. Незважаючи на те, що у
ВТСУМ лексема колиба, яку він тлумачить як "житло чабанів та лісорубів [3: 861]" має маркер діал., а
у словнику польської мови koleba, "сховок в горах, особливо шалаш чабанів" (переклад наш – М. Н.)
[13] такого маркера не має, проте семантика польської лексеми в своїй основі відповідає семантиці
лексеми української. Складніше довелося перекладачеві англомовному, котрий мусив шукати іншого
способу донести значення реалії до цільового читача. У його версії колиба – hut [9: 24]. "Hut" –
"невеликий ненадійний прихисток, що використовується для житла" (переклад наш – М. Н.) [16].
Втрачено ту частину семантики, котра для читача оригінального тесту відповідає за створення
стрункого асоціативного ланцюжка: житло людей із певними заняттями, насамперед чабанів –
пасовиська – гори – простір, свобода дихати на повні груди. Найбільша втрата тут, отже, не
семантична, а настроєва. Хоч ця реалія може здаватися художнім дріб’язком, оскільки виступає у
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тексті лише назвою придорожнього кафе, її адекватне відтворення важливе для збереження
підкреслено національного духу дійства "Рекреацій". Реалію рушники в англомовному перекладі
відтворено як embroidered cloths [9: 72], в польському – як wyszywane ręczniki [10: 55]. Якщо
англомовний перекладач вдався до дескриптивної перифрази, яка у цьому випадку не до кінця
вияснює, яке саме полотно прикрашає вишивка в українських церквах, то версія польськомовної
перекладачки із застосуванням роз’яснювального прикметника більш досконала з цього погляду.
До внутрішніх етнографічних реалій, що стосуються мистецтва, належать, зокрема, назви танцю
аркан [8: 70], назви виконавців бандурист [4: 10], трембітарі [8: 66], кобзарі [8: 66], фольклорний
колектив [8: 41], назви народних майстрів писанкарі [4: 114]. Назву танцю в англомовному перекладі
транскрибовано arkan [9: 69] та супроводжено приміткою, а в польському передано методом
комбінованої реномінації – taniec-arkan [10: 52]. Англомовний перекладач "Рекреацій" відтворює
назви виконавців із застосуванням різних методів: Trembita Players [9: 65] – дескриптивна перифраза
з приміткою, Kobzars [9: 64] – транслітерація (адже ця реалія має досить високий ступінь знаності
серед англомовців завдяки Шевченку як постаті та перекладам його творів), folkloric ensemble [9: 38] –
калькування. Польська перекладачка цього роману опускає в перекладі реалію трембітарі,
транскрибує за правилами польської граматики – Kobziarze [10: 49] і методом уподібнення передає
фольклорний колектив як kapela ludowa [10: 25]. Англомовний перекладач "Московіади" відтворює
реалії бандурист та писанкарі методом дескриптивної перифрази – bandura-playing minstrel і Easter
egg painters. Польський же перекладач вдається до транскрипції у першому випадку – bandurzysta, в
другому ж також застосовує дескриптивну перифразу. Слід зробити застереження, однак, що
перифрази Trembita Players та bandura-playing minstrel не є дескриптивними у чистому вигляді, адже
до їх складу входять "материнські" реалії. Це швидше розтлумачення семантики через вказівку на те,
яким саме видом діяльності займається названа особа.
Пов’язані зі звичаями та ритуалами внутрішні етнографічні реалії маланки [8: 66] та китайка [8:
70] в англомовному перекладі відтворені транскрипцією Malankas з приміткою [9: 65] та
дескриптивною перифразою winding cloth [9: 69]. Якщо у першому випадку така передача виглядає
доречною, адже на відрізку тексту з цією реалією були протипоказані більш громіздкі прийоми, то в
другому застосований метод здається сумнівним (про цю реалію вичерпно написала Р. Зорівчак [1:
87]). У польському перекладі реалію маланки опущено, а реалію китайка транскрибовано – kitajka
[10: 52]. Словник польської мови фіксує це слово у значенні "тонка, шовкова тканина східного
походження" (переклад наш – М. Н.), тому можна припустити, що історично-фольклорні конотації
цієї лексеми залишаться поза межами досяжності сприйняття читачів цільового тексту.
Назви реалій-етнонімів гуцули [8: 35], [4: 9] та бойки [4: 9] як в англомовному, так і в
польськомовному перекладах передаються методом транскрипції: Hutsuls з приміткою [9: 65], Hutsuls
[14] – huculi [10: 18], Huculi [14], Boikos [14] – Boikowie [10: 15]. Застосування вказаного методу тут
видається цілком слушним, адже за внутрішньою формою етноніми близькі до антропонімів та
топонімів, які "неминуче треба подавати в національній подобі" [1: 98].
Внутрішні етнографічні реалії-прізвиська кацапи [4: 132] та москаль [8: 27] передані у
англомовному перекладі як russkies [14] і Muscovite [9: 20] та як kacapy [15: 187] і moskal [10: 11] у
польськомовному. Якщо лексемі кацапи в англомовному перекладі знайдено вдалий відповідник, що,
як свідчать найновіші словники [17], передає негативні, зневажливі конотації цієї реалії в українській
мові, то слово Muscovite, яке словник Вебстер визначає нейтрально як "мешканець Москви" (переклад
наш – М. Н.) [16], цих конотацій не передає. Польському перекладачеві в обох випадках сприяв
словниковий склад рідної мови, у якому обидві згадані в першотворах реалії наявні з тими ж
зневажливими конотаціями. Перехресна історія трьох народів дозволяє говорити в цьому випадку про
спільність реалій, про які йшлося вище, для української та польської мов.
Третю категорію реалій, що зустрічаються в текстах "Рекреацій" та "Московіади", становлять
реалії суспільно-політичні. До внутрішніх реалій цієї категорії належать, зокрема, реалії гетьман [4:
9] та тризуб [8: 47]. Перекладацькі підходи до названих реалій виявилися ідентичними в першому
випадку: в англомовному та польськомовному перекладах спостерігаємо транскрипцію Hetman [14] –
Hetman [10: 15], а в другому слід говорити про калькування в англійському перекладі trident [9: 20] і
знову ж таки транскрипцію в польському tryzub [10: 30]. У цій ситуації метод калькування в цілому
видається нам доречним, адже мова йде про реалії, "які, через важливість денотатів, мають шанси
ввійти з часом у периферійні шари словникового складу мови-переймача" [1: 95]. Якщо говорити про
реалію гетьман, то відповідна стаття в SJP свідчить про те, що вона вже увійшла до цього шару
польської мови у значенні "чільник козацьких військ" [13]. Реалія ж тризуб зафіксована у польській
Вікіпедії [18] під видом кальки – trójząb. Ні англомовні, ні польськомовні перекладачі не
супроводжують свої варіанти відтворення цих реалій примітками. З огляду на важливу роль, котру
відіграють реалії, а надто такі, з особливо значущими в культурно-історичному плані денотатами, у
текстах оригіналів Андруховича, такий перекладацький підхід виглядає не найбільш продуманим,
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таким, що надміру покладається на фонові знання читачів цільових текстів. Між тим, якщо реалії
саме цього типу залишаться в перекладах німими, важливу частину культурної інформації буде
втрачено, а авторські інтенції – затемнено. Приміткою супроводжується, однак, також відтворена
методом транскрипції – Hetmans [9: 65] – реалія гетьмани [8: 66] у англомовному перекладі роману
"Рекреації".
До останньої категорії реалій належать у текстах двох досліджуваних романів такі внутрішні
військові реалії як підхорунжий [4: 66], дивізійник [4: 66], сердюки [8: 66], козаки [4: 5] та козакизапорожці [8: 41]. Як показує зіставне дослідження текстів, при відтворенні цих реалій перекладачі
застосовували чи не всю гаму можливих методів. В англомовному перекладі реалія підхорунжий
передана у спосіб уподібнення sergeant [14], у той час як у польському спостерігаємо її відтворення
польською омонімічною реалією podchorąży [15: 96], що позначає військових у рівноцінному званні,
котрі належали, однак, до війська Речі Посполитої. Кращий варіант відтворення реалії дивізійник
знаходить, на нашу думку, англомовний перекладач, котрий передає її дескриптивною перифразою a
fighter in the Ukrainian rebel army [14], достатньо вичерпно пояснюючи тим самим її суть читачеві
цільового тексту, що, передбачувано, мало обізнаний із подробицями української історії. Польський
перекладач теж застосовує перифразу, однак його перифраза – żołnierz Dywizji [15: 96] не лише менш
докладна та інформативна. Слово "Dywizji", написане з великої літери безперечно здатне викликати
збентеження в читача такого перекладу, адже він розумітиме: велика літера сигналізує про те, що у
тексті йдеться про якусь конкретну дивізію, недогідну КДБ, однак решта інформації через недостатнє
роз’яснення залишиться йому недоступною. Реалія сердюки в англомовному перекладі відтворена із
застосуванням методу транскрипції Serdiuks [9: 65] і супроводжена приміткою. У польському ж
перекладі маємо прикру похибку: очевидно, лексема złośnicy [10: 49] виникла там через те, що
перекладачка не розпізнала реалію і прийняла її за кореневим збігом за похідний іменник від дієслова
"сердитися". Оскільки військові реалії козаки та козаки-запорожці є одними з найвідоміших за
кордоном завдяки історичним розвідкам та перекладній українській художній літературі, їхнє
відтворення для перекладачів не становить особливих труднощів; як в англомовному, так і в
польському перекладах вони передаються відповідно до вже усталеного їх написання в кожній із
цільових мов: Cossacks [14] і Zaporozhian Cossacks [9: 37] та Kozacy [15: 9] і kozacy zaporoscy [10: 24].
В англомовному перекладі "Московіади" зовнішні етнографічні реалії-назви предметів одягу
відтворені в абсолютній більшості методом дескриптивної перифрази: сарафани, кокошники [4: 110] –
Russian folk costumes [14], кубанка [4: 112] – Kuban Cossack fur hat [9], косоворотка [4: 114] – Russian
folk shirt [14], валянки [4: 117] – felt boots [14]. У польському перекладі цього роману до відтворення
відповідних реалій застосовані різноманітніші методи: дескриптивна перифраза (не надто вдала, на
наш погляд) кокошники [4: 110] – stroiki na głowie [15: 96], косоворотка – rosyjska haftowana koszula
[15: 163]; транскрипція валянки – walonki [15: 167]; транскрипція з додаванням прикметника-маркера
географії вжитку сарафани – Rosyjskie sarafany [15: 158], кубанка – kozacka kubanka [15: 160].
Російська реалія валянки увійшла до периферійного шару польської мови й зафіксована в SJP з
приміткою "рос", тому не потребує в польському тексті додаткових тлумачень, так само як і реалія
сарафан. Що ж до реалії кубанка, то тут додавання прикметника видається не надто помічним, адже
навіть якщо припустити, що читачам цільового тексту з контексту стане зрозуміло, що йдеться про
предмет одягу, точної інформації про нього з перекладу вони не отримають.
Цікаво звернути увагу також на передачу в перекладах іншої зовнішньої етнографічної реалії,
цього разу пов’язаної з мистецтвом – романс [4: 115]. У польському перекладі ця лексема відтворена
як romanca [15: 165]: підібране близьке за звучанням, але, якщо проконсультуватися зі словником, не
зовсім подібне за семантикою слово. В англомовному перекладі видно, що перекладач прагнув
передати авторську іронію чи навіть сарказм, що стосувався цього музичного твору та його
виконавиці в оригіналі, тому вдався до ситуативного відповідника, що передає радше не денотативні,
а конотативні, імпліцитні значення лексеми: heart-breaking song [14]. Це зразок того, як неформально
часом має мислити перекладач, щоб досягти адекватності в перекладі.
При перекладі інших зовнішніх етнографічних реалій перекладачі користувалися також і іншими
методами. Так, приміром, російську реалію балалайники [4: 110] як в англомовному, так і в
польському перекладах відтворено у перифрастичний спосіб зі збереженням "материнської" реалії:
balalaika players [14] та zespół z bałałajkami [15: 158]. Реалію діди-морози [4: 125] в англомовному
перекладі передано методом уподібнення – Santa Clauses [14], а в польському – калькуванням Dziadki
Mrozy [15: 178]. Слід відзначити тут пильність польської перекладачки: варіант зі святим Миколаєм
був би абсолютно недоречний через насмішкуватий авторський тон, що супроводжував появу цієї
реалії в першотворі.
Серед зовнішніх суспільно-політичних реалій, що зустрічаються в досліджуваних романах
Андруховича, переважають реалії-радянізми (слід тут зробити окреме застереження: реалії-радянізми
ми відносимо до зовнішніх релій на підставі їхнього імпліцитного протиставлення автором у
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першотворах реаліям питомо українським). На основі дослідження цільових текстів до перекладу
радянізмів простежуються різні підходи:
1) транскрипція: комсомол [8: 21] – Komsomol з приміткою [9: 25] – komsomoł [10: 15],
комсомольці [8: 38] – komsomolcy [10: 22]; піонери [8: 26] – pionerze [10: 10]; політбюро [4: 26] – the
Politburo [14];
2) калькування: прискорення [8: 25] – "acceleration" з приміткою [9: 25] – przyspieszenie [10: 9];
народна артистка [4: 117] – artystka ludowa [15: 167];
3) дескриптивна перифраза: перші комсомольці [8: 38] – founders of the Komsomol [9: 34];
4) заміна радянізмів-абревіатур повною формою: політбюро – biuro polityczne [15: 40]; міськком
комсомолу [8: 39] – Komsomol City Committee [9: 35], miejski komitet Komsomołu [10: 22]; обком партії
[4: 68] – regional party committee [14] – komitet obwodowy partii [15: 100]; міськком Компартії України
[8: 41] – City Committee of the Communist Party of Ukraine [9: 38] – miejski komitet Komunistycznej Partii
Ukrainy [10: 25];
5) знаходження у цільовій мові фонетично і семантично близького відповідника: піонери –
Pioneers з приміткою [9: 20];
6) ситуативний відповідник, відтворення імпліцитного значення (іронічних конотацій): народна
артистка – the true artist of our people [14].
При відтворенні зовнішніх військових реалій штабс-капітан [4: 112] та опричники [4: 125] у
польському перекладі було застосовано метод транскрипції: sztabs-kapitan [15: 160], oprycznicy [15:
178]. Реалія опричник зафіксована у SJP, тоді як реалія штабс-капітан – ні, але транскрипція тут
припустима, бо друга половина складного слова вказує на те, що реалія позначає одне із офіцерських
звань. В англомовному перекладі штабс-капітан передано гіперонімом captain [14], а опричники
відтворено як knights [14]. СУМ подає значення слова "опричник" – як "дворянин, що служив у
опричині" з маркером "іст.". Довідуємося також, що "опричина – військово-поліцейські сили, створені
Іваном Грозним для боротьби з дворянсько-князівською опозицією, що відзначалося особливою
жорстокістю; у перен. – у дореволюційній поліції – цісарська поліція, жандармерія" [19: 729]. Навряд
чи людину, що відзначалася особливою жорстокістю можна назвати лицарем, тому такий варіант
відтворення цієї реалії не видається нам прийнятним.
Просторові рамки розвідки дозволили нам розглянути лише реалії-іменники. Досліджений
матеріал свідчить, що найчастіше застосовуваним як в англомовних, так і в польських перекладах
методом відтворення реалій був метод дескриптивної перифрази. Цей метод, попри те, що дозволяє
забезпечити високий ступінь експліцитності в перекладі, не є найдосконалішим відносно міри
донесення до читача цільового тексту локальної інформації реалій першотвору, а отже його колориту.
Опозиція, що існувала між своїми та чужими реаліями в текстах оригіналів Андруховича в
перекладах послаблена за рахунок того, що, передаючи певну їх частину, перекладачі не зуміли
відтворити національно-культурної інформації, котру вони містять. Цікавим з погляду досить
ефективного подолання труднощів цього плану є метод супроводження реалій особливо важливих
для розпізнання авторських імплікацій примітками, застосований ширше англомовним перекладачем
"Рекреацій" і рідше також і англомовним перекладачем "Московіади". Польські перекладачі,
вочевидь, покладаючись на те, що завдяки періоду в історії двох країн, пов’язаному з СРСР,
обізнаність цільових читачів з культурою України та історичними подіями, котрі відбувалися на її
теренах, досить висока, відтворюють українські реалії лише застосовуючи основні виділені в науковій
літературі методи, не вдаючись при цьому до жодних приміток чи інших додаткових тлумачень
складних для розуміння представника іншої культури лексем. Така тенденція здається нам не
достатньо виправданою хоча б з того погляду, що читачами романів Андруховича можуть бути або
стати в майбутньому представники молодшого покоління поляків, котрі з об’єктивних причин не
володіють тією інформацією про нашу країну, якою теоретично володіють їх співвітчизники
старшого віку.
Проведена розвідка відкриває перспективу подальших досліджень у перекладознавчому плані
реалій, що зустрічаються у творах Ю. Андруховича, зокрема в перекладеному англійською та
польською мовами романі "Перверзія", реалій-прикметників та реалій-прислівників, реалійлексикалізованих скорочень, структурно-конотативних реалій тощо. Вона може також бути схемою
перекладознавчого осягнення реалій, наявних у творах інших українських авторів, що
перекладаються іноземними мовами.
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Нечипоренко М.Ю. Пути сохранения авторских импликаций и национального колорита при
воссоздании реалий из романов Ю. Андруховича в английских и польских переводах.
Статья посвящена исследованию особенностей воссоздания в переводах на английский и польский
языки реалий из романов Ю. Андруховича "Рекреации" и "Московиада". На основе анализа текстов
оригиналов, акцентирована связь между авторским замыслом и его вербальным воплощением. С
учётом этого единства доказывается важность для адекватности передачи смысла оригинального
произведения осуществления в отдельных случаях разделения реалий в практике перевода не только
на внешние и внутренние, но также и на свои и чужие.
Nechyporenko M. Yu. The Ways of the Author’s Implications and the National Coloring
Preservation while Reproducing the Realia Words from Yuri Andrukhovych’s Novels in
English and Polish Translations.
The article is dedicated to investigating the peculiarities of reproducing the realia words from Yuri
Andrukhovych’s novels "Recreations" and "Moscoviad" in English and Polish translations of the mentioned
literary works. The relation between the author’s conception and its verbal realization is emphasized on the
basis of the original texts analysis. Considering this unity the significance of realia words division not only
into external and internal but also into domestic and foreign is proved as in certain cases of translation
practice this division is absolutely necessary for adequate sense reproduction of the original literary work.
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НОВОЛАТИНСЬКА ПОЕТИЧНА СПАДЩИНА ЯК ЧАСТИНА
ПОЛІМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVІ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена аналізу літературного процесу кінця XVI ст., явищу полімовності в українській
літературі та латиномовній творчій спадщині українського поета Себастіана Фабіана Кленовича –
прихильника науки та знавця народного побуту, звичаїв України й Польщі, гуманіста та філософа.
Ренесансні та реформаційні тенденції розвитку літератури європейського Заходу XVI-XVII ст. на
ґрунті українського літературного процесу перепліталися з середньовічними традиціями, що були
успадковані від Візантії. З причини політичного тиску, бездержавності, релігійних традицій
українською культурою були засвоєні лише окремі риси європейського Відродження безпосередньо
через вплив Італії та Польщі. Пожвавлення літературного руху в Україні у другій половині XVI –
першій половині XVII ст. значною мірою зумовлене тією релігійною боротьбою, що почалася у
зв’язку з прийняттям Берестейської церковної унії 1596 р., яка стала однією із спроб інтеграції
України в західноєвропейську культуру [1].
На сучасному етапі дослідниками літературної спадщини зроблено чимало, щоб повернути в
українську літературу багатьох митців XVI-XVII ст., які творили не українською мовою, але всім
своїм життям, усією літературною і громадською діяльністю були пов’язані з Україною. Літературне
пограниччя XVI-XVII ст. ще не досліджене повністю, при пильному його студіюванні й новому
прочитанні загальнослов’янський контекст давньої української літератури буде значно розширено й
збагачено. Крім того, досить велика за обсягом латиномовна творчість українських митців до
останнього часу була маловідомою, залишалася поза увагою дослідників. І тільки завдяки
цілеспрямованим пошукам таких літературознавців як В. Маслюк [2], О. Сінькевич [3], О. Циганок
[4], М. Трофимук [5], вона введена в літературний процес. Латиномовна творчість українських
письменників вводить українську літературу в ширший контекст загальноєвропейської
новолатинської літератури, зв’язує її з античністю. Антична література в Україні була зразком
високої художньої культури. Курси поетик і риторик, що читалися в Києво-Могилянській академії,
базувалися переважно на зразках римської літератури – Тібула, Марціала, Сенеки, Овідія, Горація,
Вергілія, Цицерона. З XVI ст. українська література потрапила під вплив польської літератури. Цьому
сприяв єдиний державний організм Речі Посполитої, до якого ввійшла й Україна. Польська та
латинська мови поступово проникають у всі сфери культурного життя України, зокрема й у
літературу. Це – і поезія, і полемічна проза, й агіографія, і, частково, історіографія та мемуаристика.
Випускники Києво-Могилянської академії XVII-XVIII ст. вільно володіли кількома мовами –
староукраїнською, церковнослов’янською, польською і латинською. А ті українські студенти, які
вчилися в польських та західноєвропейських університетах, теж знали кілька мов, прагнучи для
європейського читача писати польською й латинською мовами.
Саме в час потрясіння основ феодального устрою і зародження нового – буржуазного – жив
Себастіан Фабіан Кленович (1545 – 1602 рр.). В історію слов’янської літератури й культури Кленович
увійшов як прекрасний знавець побуту і звичаїв простого люду – польського й українського, палкий
прихильник науки, суворий викривач пороків сучасного йому суспільства та його правлячої верхівки,
насамперед шляхти і духовенства. Його перу належать поеми "Роксоланія, або Землі Червоної Русі"
(1584 р.), "Надгробні плачі" (1585 р.), "Книга князів і королів польських" (1586 р.), "Перемога богів"
(1587 р.), "Калитка Іуди" (1600 р.), "Фліс" ("Плотогон") – (1595 р.). У своїх творах Кленович постає як
цікавий і самобутній мислитель, у світогляді якого знайшли своєрідне відображення ідеї реформації
та гуманістичної філософії, котра зверталася до культури, науки, мистецтва як до тих невмирущих
цінностей, що допоможуть людству вступити в царство миру, добра і справедливості. У творах
Кленовича спостерігається критичне ставлення до релігії, її норм і настанов, що може бути визначене
як раціоналістичне вільнодумство, яке мало під собою глибоке теоретико-філософське обґрунтування
визнання права розуму на вільний критичний аналіз і дослідження світу.
Аналізуючи зміст творчої спадщини Кленовича, деякі дослідники справедливо називають його
"моралістом до самих кісток". І це визначення має під собою реальну основу: все, що написано ним,
так чи інакше стосується проблем морально-етичних. Його поеми "Калитка Іуди", "Перемога богів" –
це, по суті, віршовані моральні трактати. Свого роду "моральну утопію", що базується на ідилічному
описі звичаїв українського населення Прикарпаття, містить його поема "Роксоланія" [6]. Цей
своєрідний історичний прагматизм з морально-етичним відтінком – одна з характерних рис
суспільної свідомості тієї пори. Проблеми моралі висувалися на перший план необхідністю
переосмислення в нових історичних умовах всієї системи людських відносин, нової оцінки сенсу
© Снігурова О.В., 2007
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земного буття і призначення людини, формування особи нового типу, яка відповідала б вимогам
буржуазного ладу, що зароджувався в надрах феодального.
Себастіан Кленович утверджує право особи на власну думку, на вільне її висловлювання. Його
латиномовні твори певною мірою автобіографічні. З них ми можемо дізнатися, що в молоді роки він
побував в Угорщині й Чехії: "Сорок років тому в угорському містечку Пезінці бачив я, як впіймали
одного злодія, який за великі гроші продавав вільних людей туркам", – пише він у поемі "Калитка
Іуди" [3: 199]. Кілька років він провів у Львові. Про цей період в нього збереглися приємні спогади:
"Передусім із міст руських здобув собі славу велику
Львів, скрізь відомий, святий, руського роду краса,
Місто спокою мого, я тобі присвятив свою працю!" [3: 199]
Характерною рисою Кленовича як ренесансного письменника є й постійно присутній у його
творах "авторський голос". Йому чужа середньовічна манера письма, коли автор виступав як хроніст,
проповідник, безпристрасний спостерігач, рупор ідей церкви, який сам по собі нічого не значить.
Вчитуючись у його твори, можна скласти уявлення про його характер. Він був допитливим,
спостережливим. Свідчення цього – поеми "Фліс" і "Роксоланія", повні живих спостережень,
відомостей, почерпнутих у живому спілкуванні.
Аналізуючи співвідношення "доброго" й "злого" начал у людському характері, мислитель
доходить висновку, що зло не притаманне людині за природою. Значною мірою воно зумовлене
впливом оточення та обставин, діалектичним співвідношенням вродженого й набутого [3: 203]. І ще
один висновок, який робить філософ слідом за Сократом: джерело зла – не в природній зіпсованості
людини, а в людському неуцтві й недосконалості людських стосунків. Ця думка досить чітко
простежується в його поемі "Роксоланія", де автор руйнує уявну пастораль селянського життя гірким
спостереженням: хтось збирає прибутки, а дикі селяни п’ють, хоча й страждають, хоча й западають
груди. Цей "хтось", хто збирає прибутки, – нюанс, який свідчить про те, що Кленович шукає причини
зла там, де їх слід шукати, – насамперед у сфері соціальній.
Думка про те, що природні вади можуть бути виправлені вихованням, а природні позитивні якості
є лише потенціями, які потребують розвитку й реалізації, – одна з основних ідей гуманістичної
філософії. Сповідуючи ці переконання, Кленович тим самим піднімається до висоти найбільш
прогресивних ідей свого часу. Подібну позицію церква ще в часи Августина розглядала як підкоп під
самі підвалини християнства. Слідом за Августином католицька теологія й у часи, коли жив
Кленович, відстоювала думку про те, що "спасіння" і навіть саме прагнення його можуть бути лише
результатом впливу святого Духа, а зовсім не зусиль самої людини, безнадійно отруєної гріхом.
Отже, для Кленовича основою людського існування є праця. Саме праця допомагає людині
досягти багатства, необхідного для її існування як "гідної людини", і водночас допомагає
формуванню однієї з головних чеснот – поміркованості. У стоїчній філософії ця доброчесність
визначалася як здатність протистояти порокам пожадливості, гнівливості, любострастя. Розвиваючи
цю концепцію, Кленович проголошує думку про необхідність гармонійного поєднання людини з
природою, слідування якій позбавляє її згубного впливу пороків цивілізації. Свого роду моральну
ідилію змальовує Кленович у поемі "Роксоланія" [6]. Її герої – українські селяни – уявляються автору
уособленням ідеалу поміркованості. Вони зображені справжніми дітьми природи, які ведуть здоровий
і раціональний спосіб життя. Дні свої вони проводять у праці – пасуть худобу, обробляють землю,
збирають дари лісу, займаються ремеслами. У вільний час грають на флоярі або, сівши під дубом,
розповідають старовинні казки і співають тужливі й веселі пісні.
У цьому поміркованому житті, повному праці, вбачає Кленович той ідеал, якого повинна прагнути
доброчесна людина. На думку поета, людині повинно бути притаманне не лише бажання особистого
щастя, а й почуття патріотизму, обов’язку перед Вітчизною, співгромадянами. Ці почуття він
визначає як чесноту справедливості. Кленович вважає її притаманною людській природі та
протиставляє її любов до "світу" екзальтованій християнській любові до Бога.
Давня українська література – це складний комплекс творів, примітною рисою яких є величезна
амплітуда жанрів і стилів, тем та ідей, які до того ж рідко виступають у відносно "чистому" вигляді.
Поза тим, характерною рисою літератури цього періоду є її полімовність.
Як свідчить історія, зокрема викладені у латиномовних творах відомості, Україна справді була не
лише "пограниччям" культур, але й ареною активного синтезу досягнень різних культурних регіонів
не лише Європейського континенту [7]. Не випадково нині маємо ряд проблем із визначенням
національної належності авторів тої епохи: бо ж вони дійсно належали до найрізноманітніших
етнічних культурних та конфесійних груп. Викладений цими авторами у їхніх творах досвід на
сьогодні є практично втраченим. Проте не забуваймо, що, хоча автори XV-XVIII ст. могли й не бути
етнічними українцями (на той час взагалі важко говорити про це цілком сучасне поняття), їхній
доробок з повним правом належить і Україні.
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Отож, існує потреба дослідити новолатинську спадщину, без вичерпного знання про цю грань
нашого культурного розвитку не матимемо повного уявлення про особливості формування світогляду
нації. Твори латинською мовою писалися, зокрема, і для реципієнта, не знайомого з українською
культурною стихією, і через те вони особливо рельєфно увиразнюють окремі, нині часто втрачені,
духовні вартості.
Саме в цих творах відбито процес самоусвідомлення нації, закладено засадничі, питомі категорії
українського світогляду, у зв’язку з цим важко переоцінити їхню роль у формуванні повноцінного
громадянина Української держави.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нудьга Г.А. На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. – К.: Дніпро, 1990. – 256 с.
Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку
літератури на Україні. – К.: Наукова думка, 1983. – 234 с.
Сінькевич О.Б. Моральні шукання С.Ф. Кленовича в контексті суспільної думки XVI ст. // Секуляризація
духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації: Зб. наук. праць АН УРСР. Ін-т сусп. наук. /
Відп. ред. Є.А. Гринів. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 193-214.
Циганок О. Музи-мандрівниці, або шляхами Аполлона (з історії літературної топіки) // Медієвістика. –
Одеса: Астропринт, 1998. – Вип. 1. – С. 58-63.
Трофимук М. Ще раз про неповноту української культури або ж перспективи неолатиністики в Україні //
Медієвістика. – Одеса: Астропринт, 1998. – Вип. 1. – С. 123-130.
Кленович С.Ф. Роксоланія // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними
мовами в епоху ренесансу (друга половина XV – XVI століття) та в епоху бароко (кінець XVI – XVIІ
століття): В 4-х книгах. – К.: Аконіт, 2006. – Кн. 1. – С. 237-290.
Європейське Відродження та українська література XVI – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 374 с.

Матеріал надійшов до редакції 25.09.2007 р.
Снигурова О.В. Новолатинское поэтическое наследие как часть полиязычного
литературного процесса в Украине конца XVI века.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧА
Стаття присвячена ролі перекладача в процесі подвійної лінгвокультурної комунікації, проблемі
чужості в перекладі та працям В. Гьюдикунста, Е.Т. Холла, М. Клайна, Г. Гьорінга, Д. Левіна,
М.Б. Адельмана, що досліджують взаємозв’язок між культурою та мовою.
У наш час, що змінюється дуже швидко, коли набирає обертів глобалізація в економіці,
відбуваються також і радикальні соціальні зміни. З’являються нові засоби комунікації; експерти
ведуть переговори, міжнародні фірми співпрацюють у великих проектах, науковці зустрічаються
конференціях, щоб обмінятися результатами нових досліджень, і, відповідно, публікують отримані
результати. Повсюди в найрізноманітніших ситуаціях зустрічаються носії різних мов, щоб обмінятись
думками та поспілкуватися. Тому дослідження, предметом якого є проблеми, пов’язані з
міжкультурною комунікацією, є актуальним.
Коли норми та правила, які регулюють розуміння між людьми різних груп, є невідомими і,
відповідно, недостатньо виконуються, може з’явитися непорозуміння. Мова й культура є не єдиними
факторами, що призводять до непорозуміння у спілкування. Наші установки, відношення та
стереотипи породжують очікування, які нас часто схиляють до того, щоб помилково інтерпретувати
повідомлення.
У дослідженнях перекладу завдяки посиленому науковому інтересу до культури увага спрямована
на дві важливі проблеми: на чужість, як проблему міжкультурного обміну, і на переклад, як на
лінгвістичну діяльність, що зумовлюється багатогранними зв’язками між окремими культурами [1:
194].
Взагалі літературні переклади є засобом передачі чужого досвіду. Існують особливі випадки
трактування чужості перекладачем, тому що є переклади, для яких чужість першотвору або культури
чи літератури країни першотвору виступає перш за все як проблема, яку необхідно вирішити для
адекватного перекладу. Тексти такого типу спрямовані на відповідність категорії адекватності. Але
існує ще один тип текстів, для яких чужість першотвору або культури чи літератури країни
першотвору піднесена до рівня програми. Такі переклади можна зрозуміти тільки на тлі особливого
культурно-філософського сприйняття, і вони є засобом передачі цього сприйняття. Хоча і для таких
перекладів поняття еквівалентності є обов’язковим, вони намагаються стати чимось більшим, ніж
точне відтворення першотвору в цільовій мові. Відповідно, для таких перекладів більш важливим
питанням є не еквівалентність, а засоби передачі культурно-філософського світу першотвору. У таких
текстах чужість існує для знаходження різниці між різними класами та елементами цих класів, а різні
культури, країни і под., можна сприймати як класи предметів та/чи ознак, які можуть бути чужими
відносно інших культур чи країн, і тому чужість є значущою для перекладознавства, бо тексти інших
культур мають, зазвичай, ознаки, що посилаються на характерні та, в певному розумінні, чужі
особливості культури першотвору. Це стосується також стародавніх текстів та текстів субкультур.
Часто перед перекладачем постає питання, що робити з такими характеристиками. У нагоді йому
можуть стати засоби лексичних трансформацій, такі як додавання, виключення, заміна. Наскільки
особливості культури першотвору є близькими для культури другого твору залежить від того,
наскільки і в якому відношенні ці культури відкриті одна одній.
На практиці перед перекладачем постає проблема, що робити з чужістю тексту. Чи повинен
перекладач зберігати для читачів культурну чужість, чи зменшувати, чи навіть повністю її усувати?
Повинен він залишати середньовічний текст важким для розуміння, чи за допомогою відповідних
перекладацьких засобів повинен зробити його більш зрозумілим? На це питання не існує
загальноприйнятої відповіді, тому що в більшості випадків перекладач має йти назустріч вимогам
цільової аудиторії та ринку [2: 1-25].
Розглянемо переклад із точки зору культурних контактів. Кожен текст існує в певному
комунікативному контексті, й він закріплений за якоюсь культурою. Умови створення та отримання
тексту в різних комунікативних спільнотах різняться; вони відрізняються та змінюються також і
всередині однієї комунікативної спільноти. Чим сильніше відрізняються комунікативні контексти,
тим важчим є завдання перекладача, який має подолати цю комунікативну різницю. У зв’язку з цим
існують два методи перекладу:
A.
Переклад-одомашнення – заміщає елементи похідного тексту, які є специфічними
культурними елементами культури оригінала, елементами культури адресата; переклад асимілює
текст оригінала до контексту культури адресата.
© Якимчук А.П., 2007
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B.
Переклад-очуження – намагається передати специфічні культурні елементи тексту
оригіналу як такі. Найбільш важкими є випадки, коли культурна різниця є настільки великою, що
для читача перекладу необхідно спочатку створити передумови для розуміння, щоб зробити
можливим адекватне сприйняття тексту. При такому способі перекладу комунікативний контекст
культури адресата розширюється, і це може (але необов’язково) означати, що елементи чужої
культури завдяки перенесенню знаходять нові мовностилістичні форми вираження в мові
адресата: таким чином, переклад змінює чи оновлює граматичні та стилістичні норми мови
адресата.
Першим це зробив Й.Я. Брайтінгер. Головним принципом його перекладацької теорії є те, що
перекладач має дотримуватися "суворого закону, згідно з яким він ніколи не дозволить собі
відступити від оригіналу ні у відношенні думок, ні у відношенні форми чи манери ". Він рішуче
виступає проти того, щоб оригінал було змінено в перекладі через пропуски; оригінал не містить
"зайвих", тобто нефункціональних слів. Так звані іншомовні "ідіоматизми" – діалектні вирази –
мають, на думку Брайтінгера, бути змодельовані й у німецькому перекладі. На думку іншого
теоретика перекладу Ф. Шляєрмахера, переклад має, наскільки це можливо, рівнятися на мову
оригіналу, цей перекладацький метод є методом очуження, і тільки за допомогою цього методу
можна зробити правильний переклад. При цьому потрібно змиритися з деякою незручністю, що
виникає в мові адресата, тому що інакше неможливо врятувати "дух мови" в перекладі [3: 36-69].
Переклад текстів пов’язаний із широкими межами, які визначаються перекладом з і між
культурами. Проблема перекладу виявляється, і це не може бути інакше, як проблема зв’язків між
культурам та колами культур. Якщо використати метафору "культура як текст", саме елементи цього
тексту (ознаки певної культури) були б тим, що роблять його прозорим.
Таким чином, у ситуаціях міжкультурного контакту виникає велика кількість комунікативних
проблем. Одних лінгвістичних знань не вистачить для того, щоб забезпечити безперешкодне та
ефективне розуміння людей, що належать до іншої культури. Конфуцій сказав, що "люди
зближуються завдяки їх спільній природі, а розділяють їх звички та звичаї", і мови, додамо ми.
Дослідження про тісний взаємозв’язок між культурою та мовою у свій час проводили
В. Гьюдикунст, Е. Холл, М. Клайн, Г. Гёрінг, Д. Левін, М. Абельман. Едвард Т. Холл (1959 р.)
стверджував, що культура є комунікацією, а комунікація є культурою. В.Гьюдикунст проводив
дослідження впливу культури на використання мови, і, між іншим, функцій мовлення та тиші в
деяких культурах і стверджував, що тиша в азіатських культурах може бути важливою складовою
спілкування. Замислюючись над культурною цінністю точності, він дійшов висновку, що
американська тенденція використовувати однозначні точні слова є найтиповішою ознакою їх
комунікативного стилю [4: 3].
Р. Хірокава та А. Міяхара проілюстрували різні стратегії розмови в порівняльній студії,
проведеній в американських та японських фірмах. Вони досліджували, як намагались менеджери
переконати недбалих працівників змінити їх поведінку. Японські менеджери зверталися до почуття
обов’язку підлеглих, наприклад: "Це ваш обов’язок, як відповідального працівника цієї компанії,
починати роботу вчасно". Американські менеджери навпаки погрожували: "Якщо ви не почнете
роботу вчасно, я буду вимушений зменшити вашу зарплату" чи висували ультиматум: "Якщо ви не
можете вчасно приходити на роботу, шукайте собі іншу".
Світ, у якому виникла мова, соціальна реальність, у якій вона існує, та суспільство, яке
користується нею для спілкування, є неповторними. Тісне переплетіння мови та культури, їх
взаємодію і двосторонній вплив наочно продемонструвала С. Басcнет у своєму порівнянні: "Мова – це
серце в тілі культури, і саме їх взаємодія забезпечує продовження життєвої енергії. Так як і хірург під
час операції на серці не може не звертати увагу на весь організм, так і перекладач ризикує, коли
працює з текстом ізольовано від культури, що його породила".
Щоб сприйняти чужу культуру, необхідно володіти здатністю до абстрагування і бути в змозі
змінювати перспективу. Перекладач абстрагується від власних відповідних культурі ставлень та
уявлень про цінності, спостерігає чужу культуру в її неповторності й у порівнянні з власною та
використовує спостереження і сприйняття в певній комунікативній ситуації у відповідності до цілі та
культури. Тому перекладачу підходить не тільки роль мовного експерта, а він виступає також і як
фахівець із міжкультурної комунікації. Вдалим є той переклад, який виконує функції оригіналу в
цільовій культурі.
У людській взаємодії частіше виникають труднощі через уплив прихованих аспектів культури на
людську поведінку. Що є прийнятним в одній культурі, в іншій може викликати обурення, і,
відповідно, може сприйматися як щось геть не прийнятне, культурні відмінності між представниками
різних культур є дуже вагомими. Розмежування культур – це, як правило, результат політичних та
національних кордонів. У деяких країнах існує більше ніж одна культура, наприклад, у Канаді
(англомовний та франкомовний простір). Всі культури є до певної міри гетерогенні; гетерогенність
218

А.П. Якимчук. Лінгвокультурна комунікація як випробовування для перекладача

збільшується з існування субкультур та етнічних груп, як, наприклад, в США, Канаді та
Великобританії [1:197-200].
В основі труднощів, які з’являються в процесі пристосування до нової культури, лежать різні
причини; однією з них є властивий кожній людині етноцентризм: це нездатність сприйняти та
обробити вільно від забобонів, не дивлячись через окуляри власної культурної перспективи,
культурні цінності та зразки поведінки. Етноцентризм це також тенденція інтерпретувати та
оцінювати поведінку інших за допомогою власних стандартів.
Як і етноцентризм та наявність забобонів, використання стереотипів є природнім результатом
процесу комунікації. Стереотипи мають намір створити певні узагальнення окремого; але про
соціальні стереотипи мову можна вести тільки, коли їх поділяють багато представників певної
спільноти. Соціальні стереотипи часто використовуються в ЗМІ, й інколи вони є негативними та не
відповідними. В. Гьюдикунст приводить такий приклад: "Нещодавно я отримав рекламу послуг
прибирання, яка вказувала, що компанії властива німецька ретельність, шведська незаплямованість,
польська гнучкість, і що вона обережна, як швейцарський банк, і дешева, як російські обіцянки". Хоча
деякі з використаних стереотипів є позитивними, інші, навпаки, є негативними, і можуть образити
представників цих груп.
Культура впливає на вербальну та невербальну комунікацію; зразки ведення розмови учасників
комунікації пов’язані з культурними відмінностями. Д. Таннен розрізняв людей, які використовують
"моделі активної участі у розмові", і тих, чиїй культурі більш притаманним є "стиль уважного
слухача".
Представники культур із моделлю активної участі у розмові виявляють тенденцію говорити
більше, часто перебивати співрозмовника і очікують, що і їх будуть перебивати, іноді розмовляють
голосніше та швидше.
Носії ж культур, що надають перевагу стилю уважного слухача, схильні не висловлюватись
одночасно, використовувати дружній та підбадьорюючий тон, що сигналізує про увагу; вони, як
правило, не перебивають і, якщо і заперечують співрозмовнику, то з повагою.
До моделі активної участі в розмові Д. Таннен відносить росіян, греків, італійців, іспанців,
південноамериканців, арабів та африканців. Деякі комунікативні зразки в азіатських культурах,
наприклад, в Китаї та Японії, Д. Таннен характеризує як такі, яким властивий стиль уважного
слухача.
І все ж, тільки культура не може пояснити людську поведінку. Іншими факторами є особистість
окремої людини, її вік та стать, її походження, освіта, релігія, економічне та соціальне становище,
життєвий досвід та особливі обставини [1: 201-203].
Коли американці приїжджають до Латинської Америки чи Азії, вони мають пристосовуватися до
способу комунікації; це має значення також і для представників економіки та фінансів, які ведуть
переговори, вони мають пристосовуватися до зразків поведінки співрозмовника як у виборі
вербальних засобів, так і екстралінгвістичних стратегій; принаймні, вони мають знати їх традиції,
щоб уникнути непорозуміння й не зашкодити успіху ділових домовленостей. Це висуває перед
перекладачем, що бере участь у комунікативному процесі, найвищі вимоги відносно його мовної,
культурної та перекладацької компетенції.
Важливим є, наприклад, різна будова розмови, яку в США можна охарактеризувати як "пінгпонговий" стиль комунікації, тоді як в Японії використовується формальна комунікація, яку можна
порівняти з боулінгом.
В перекладознавстві часто вказують на тісний зв’язок між перекладом та культурою; В. СнеллХорнбі називає переклад міжкультурною подією, К. Фермеер – культурною трансформацією, і тому
перекладач має володіти не тільки знанням двох мов, а й двох культур; в сьогоднішньому
перекладознавстві культуру розглядають як "загальні традиції, яким в суспільстві треба слідувати" і
як "соціальний фон тексту".
Іншим керувалася Р. Штольце, коли вона розділила культурну специфіку як культурне
неузгодження на три групи:
1. Реальне неузгодження: культурна специфіка тексту оригіналу є невідомою в цільовій
культурі.
2. Формальне неузгодження: культурна специфіка тексту оригіналу існує в цільовій культурі,
хоча в іншому мовному втіленні.
3. Семантичне неузгодження: культурно специфічна конотація слів, які в перекладі могли б
викликати інші чи, навіть, небажані асоціації.
При реальному неузгодженні між культурами можна залишити позначення предмета, яке було
надане в оригіналі, в перекладі надається пояснення; при формальному неузгодженні
використовується заміна на поняття з цільової культури, коли там існує організація зі схожою
функцією. Перекладачу – як експерту – належить в цій транскультурній комунікації подвійна роль,
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оскільки він, з одного боку, як перший реципієнт, має інтерпретувати вихідне послання в його
оригінальному дискурсі, а з другого боку, як вторинний відправник послання за умов вторинної
ситуації дискурсу, має його повторно вербалізувати в цільовій мові. При семантичному неузгодженні
йдеться про різні, з точки зору культурної специфіки, конотації, які при дослівному перекладі
викликають обурливі асоціації й тому вимагають переформулювання. У сфері формального
неузгодження йдеться переважно про переклад власних імен. П. Ньюмарк розрізняє "власні назви"
(що позначають щось єдине в своєму роді), та "культурні терміни" (пов’язані з класами об’єктів); всі
автори підкреслюють, що однієї мовної компетенції не досить, необхідна також велика кількість
фактичних та енциклопедичних знань.
При перекладі власних назв називають різні стратегії:
a)
запозичення власних імен;
b)
запозичення та пояснення, при чому в тексті надається додаткова інформація;
c)
узагальнення; власна назва відкидається, замість неї з’являється більш загальне
поняття, відповідно, вона замінюється загальним описом чи поясненням;
d)
через пристосування до цільової культури; поняття, висловлене мовою оригіналу,
замінюється поняттям у контексті цільової мови з схожою функцією;
e)
звернення до культури оригіналу; використовують назву з культури оригіналу,
виходячи з припущення, що читачу перекладу вона може бути краще відомою, чим
використана в оригіналі.
Як тільки перекладачі зіткнулися з вищеописаними труднощами, почала обговорюватись та
ставитись під сумнів перекладність тексту [1: 206-207].
В. Кєтфорд розрізняє 2 види неперекладності, які він позначає як лінгвістичну неперекладність та
культурну неперекладність. На його думку, на лінгвістичному рівні має місце неперекладність, коли
немає лексичної чи синтаксичної заміни в мові перекладу для представлення змісту та поняття тексту
оригіналу.
Наприклад, перекладемо англійською мовою речення: Um wie viel Uhr darf man Sie morgen wecken?
На лінгвістичному рівні це є неперекладним. Оскільки в англійській мові відповідної структури не
існує. Але все ж переклад є можливим, хоча і зі зміненим порядком слів What time would you like to be
woken tomorrow?
На думку С. Басснет і К. Поповіч, більше проблем викликає культурна неперекладність, яка
з’являється через відсутність у мові перекладу відповідної ситуативної риси для мови оригіналу.
Для мовних посередників досить важким завданням, і навіть постійним випробуванням, є
переклад понятійних концептів для того, щоб створити приблизно однаковий комунікативний ефект.
Обов’язковою передумовою компетентності перекладача є його введення в обидві культури; він
має прагнути до подвійної культурної приналежності. Спочатку перекладач наближується до тексту
оригіналу, розуміє та обробляє його, щоб потім його наблизити до групи реципієнтів мовою
перекладу. Тому до мовної компетенції перекладача належать не тільки знання мов, а і знання
культури відповідних мовних просторів [4: 209-212].
Особливо культурно специфічними є ідіоми та метафори, які не можуть бути перекладені чи
замінені на основі лінгвістичних елементів чи схожого образу, які містяться у вислові, а мають
розумітися відповідно до функції певної ідіоми. Вислів оригіналу замінюється перекладачем фразою
на мові перекладу, яка в цільовій культурі виконує таку ж функцію.
Культурні відмінності та спільні риси не мають бути ні переоцінені ні недооцінені, пізнати їх,
правильно з ними повестись і, нарешті, опанувати відмінність – це випробування, яке знову і знову
проходить перекладач у процесі своєї діяльності. При цьому занурення в нову мову та культуру є
довічним процесом збагачення знань: для опанування глибокими знаннями власної та чужої культури
необхідним є, на нашу думку, довге перебування в країні цільової культури. Ми знайомі з нашою
власною культурою, ми в ній зросли, ми нею створені і свідомо сприймаємо зміни, що в ній
відбуваються. Відкриття нової культури є необхідною умовою діяльності кожного перекладача.
Коли люди спілкуються, вони роблять прогнози щодо дії та результатів їх комунікативних
відносин; тобто вони обирають одну з чисельних комунікативних стратегій на основі міркувань про
те, як зреагує адресат на їх повідомлення. Коли ми подорожуємо в інше культурне середовище чи під
час взаємодії в людьми з інших культур у "нашому світі", ми маємо будувати наші припущення про їх
відносини не на наших культурних правилах і нормах, бо це обов’язково призвело б до
непорозуміння. Комунікація буде тим успішнішою, чим краще вдається учасникам комунікації
уникнути непорозуміння. В. Гьюдікунст дослідив наступні причини виникнення непорозуміння в
процесі комунікації з представниками чужої культури:
a) повідомлення може бути передано таким чином, що ніхто інший зрозуміти його не може;
b) правила комунікації культур, які представляють співбесідники можуть відрізнятись і
впливати на те, як інтерпретуються повідомлення;
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c) один із комунікантів не володіє мовою іншого;
d) один із комунікантів може не розуміти, як виконати певне завдання чи інтерпретувати
специфічне висловлення в рамках соціального контексту;
e) один з учасників комунікації робить помилки в означеннях, причиною чого є ідентичність
його групи чи внутрішньогрупові очікування;
f) комуніканти не дуже знаються на темі дискусії.
У висновку можна стверджувати, що чим більші культурні та мовні знання та можливості
комунікантів, чим більше їх уявлення співпадають з уявленнями представників інших культур, тим
меншою буде можливість непорозуміння. Для ефективної комунікації ми маємо усвідомлювати
фактичні відмінності, що існують між нашими групами та іншими, між нами та іншими людьми.
Перекладач може успішно виконати свою роль у вищеописаній моделі подвійної комунікації тільки за
умови, що він володіє обома мовами до найменших деталей так, що він визначає в тексті культурно
значуще і знає, як він має висловити це в перекладі. На думку
А. Фляйшманна, перекладач
володіє культурною компетенцією, якщо він усвідомлює культурно специфічні елементи значення
лексичних одиниць, особливість форми тексту, має відповідні знання стосовно традицій мовної
взаємодії та володіє соціокультурними знаннями. Тобто, культурна компетенція в основному
відображується у сприйманні тексту оригіналу та створенні тексту перекладу [5: 60].
Для успішної роботи перекладача необхідною передумовою є чутливість до інтересів власної та до
суті та змісту цільової культури. Перекладач має володіти поряд зі своєю головною спеціальністю
підготовчими знаннями та навичками. Його загальна мовна компетенція включає мовнопрактичні
здібності в лексиці, синтаксисі та прагматиці в рідній і в іноземній мові (мовах). Крім того,
перекладач має враховувати комунікативний стиль представників різних культур.
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ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КОМПОСТІВ ПІСЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ
ГРИБІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН
У роботі проведено дослідження компосту з міцелієм після культивування гливи Pleurotus оstreatus
(JACQ.:FR) KUMM. Показано, що він стимулює ріст і розвиток кормових культур. Одержані
результати свідчать про можливість використання грибних компостів як джерел екологічно
безпечних гормональних комплексів для сільськогосподарських рослин.
Застосування в сільськогосподарському виробництві регуляторів росту призводить до підвищення
врожайності, а також стійкості рослин до хвороб, збільшення терміну зберігання продукції. Одним із
перспективних напрямків пошуку безпечних джерел фізіологічно активних речовин є галузь
культивування їстівних грибів, де компости після плодоношення грибів можуть бути використані в
рослинництві як органічно-гормональні комплекси з рістрегулюючою дією [1; 2]. Аналіз літератури
свідчить про те, що джерелами екологічно чистих добрив та рістрегулюючих речовин можуть бути
біомаса морських водоростей, відходи харчової та спиртової промисловостей, екстракти ендофітних
мікоризних грибів [3; 4; 5; 6].
Попередніми нашими дослідженнями встановлено якісний склад і кількісні співвідношення
фітогормонів (ІОК, ГПР, ЦТК та АБК) компостів після культивування базидіальних грибів Pleurotus
ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. та їх плодових тіл [7; 8]. Враховуючи те, що базидіоми грибів та компост
лушпиння соняшника після культивування гливи містять вітаміни групи В, мікро- й макроелементи
[9; 10; 11], сполуки з цитокініновою та ауксиновою активністю, ми застосовували їх як стимулятори
ростових процесів рослин.
Кормові вико-вівсяні суміші широко культивуються у світі, зокрема в Україні [12]. Урожайність
зеленої маси суміші вика-овес-гірчиця залежить від багатьох чинників навколишнього середовища.
Важливим фактором підвищення врожаю кормових культур є стимуляція росту й розвитку
гормональними речовинами, особливе значення слід відвести екологічно чистим речовинам
природного походження.
Не викликає сумнівів те, що ефективність одноразової обробки посівного матеріалу чи посівів
регуляторами росту значною мірою залежить від особливостей погодних умов і генетичних
особливостей сільськогосподарських культур [13; 14]. Однак усе ще залишаються нез'ясованими
механізми дії фізологічно активних речовин на різних етапах розвитку рослин.
Об'єктами дослідження слугували: овес посівний Avena sativa, вика Vicia sativa та гірчиця біла
Sinapis alba L. У польових умовах дослідження проводилося дрібноділянковим методом. Препарати
на основі компостів після культивування гливи використовували для передпосівної обробки
насіннєвого матеріалу і для підкормки суміші вика-овес-гірчиця у період виходу в трубку – колосіння
вівса у концентрації 12,5 г/л. Розміри ділянок у дослідах – 10 м2. Повторність дослідів п’ятикратна.
У ході виконання роботи визначали морфометричні показники рослин. Основні показники росту й
розвитку суміш вика-овес-гірчиця знімали у фазу колосіння вівса та цвітіння гірчиці білої.
Повторність вимірів морфологічних показників складала 10.
Варто відзначити, що повторне обприскування біорегуляторами інших культур, наприклад,
вегетуючих рослин пшениці, зокрема емістимом, агростимуліном [14], після обробки посівного
матеріалу не давала додаткового істотного збільшення врожаю. Проте є дослідження, які свідчать, що
додаткове обприскування посівів зернобобових (гороху) у фазі бутонізації підвищило врожайність
порівняно з посівами, де застосовували лише обробку насіння емістимом [13]. Саме тому наші
дослідження були спрямовані на з’ясування ефективності одноразової та повторної обробки посівів
суміші вика-овес-гірчиця компостами після культивування гливи.
Ефективність дії біостимуляторів залежить від того, на якому етапі органогенезу було застосовано
препарат. Наприклад, для зернових критичним періодом росту, коли біостимулятори є необхідними, є
фаза кущіння, коли формуються структури майбутнього колоса [5]. Відомо, що саме в цей період у
злакових відбувається найбільш інтенсивне накопичення зеленої маси [12]. Це було враховано при
обробці посівів фізіологічно активними речовинами суміші вика-овес-гірчиця. Такий спосіб обробки
© Перепелиця Л.О., 2007
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призвів до помітної зміни габітусу, висоти і продуктивності рослин не тільки вівса, а й гірчиці білої.
Досліджувалися два етапи розвитку суміші вика-овес-гірчиця: етап А – колосіння вівса, етап Б –
період цвітіння гірчиці білої.
У фазі колосіння вівса висота оброблених рослин була в 1,3 раза більшою порівняно з контролем
(див. таблиця). У кінці вегетації висота дослідних рослин також суттєво відрізнялася від контрольних
– на 22,2 %. Ймовірно що причиною цього є те, що обробка гормональними препаратами змінює
гормональний статус рослин у бік переважання гормонів-стимуляторів. Це, у свою чергу, обумовлює
приплив асимілятів і стимуляцію метаболізму в певному органі чи тканині [15].
Інтенсивність росту у висоту оброблених рослин вівса та гірчиці білої в період цвітіння гірчиці
білої (етап Б) була меншою, ніж у період колосіння вівса (етап А). Висока ефективність дії грибних
препаратів на рослини може бути обумовлена синергізмом дії їх компонентів, з високою
цитокініновою та ауксиновою активністю та їх співвідношеннями, що було доведено для синтетичних
регуляторів росту [9; 16; 17; 18]. Обробка такими препаратами в ряді випадків може призвести до
збільшення концентрації ендогенних гормонів у клітинах рослин, чим частково можна пояснити їх
стимулюючий ефект.
Таблиця 1.
Вплив фізіологічно активних речовин КЛСПК гливи (12,5 г/л) на продуктивність
суміші вика-овес-гірчиця біла
Висота, м

Етапи

А–
колосіння
вівса
Б–
цвітіння
гірчиці
білої

Маса суміші, кг/м2

Маса рослини
гірчиці білої, кг

Варіанти

М± m

%

М± m

%

М± m

Контроль

0,27±0,01

-

2,76±0,32

-

0,15±0,02

-

Одноразове
оброблення

0,36±0,02

132*

4,08±0,53

147*

0,22±0,02

148,1*

1,29±0,13

-

8,86±0,13

-

0,39±0,03

-

1,58±0,04 122,4*

13,65±0,25

154,1*

0,79±0,02

203,2*

1,65±0,02 127,8*

14,06±0,08

158,7*

0,82±0,04

212.3*

Контроль
Одноразове
оброблення
Двократне
оброблення

%

Дослідженнями встановлено, що швидкість накопичення маси рослин у період від першої до
другої фази значна як у контролі, так і в дослідних рослин. Проте вона більша в оброблених рослин
на 48 %. Спостерігається достовірна стимуляція нагромадження маси суміші оброблених рослин на
54 % відносно контролю в період цвітіння гірчиці білої (етап Б) і на 59 % для рослин, які були
оброблені двічі, – обробка насінного матеріалу й підживлення рослин у фазу колосіння вівса.
Достовірно збільшилася площа листкової пластинки, відхилення від контролю становило 91 %, що
позитивно вплинуло на продуктивність гірчиці білої.
Це забезпечило отримання у 1,5 – 1,6 раза більшого врожаю зеленої маси при одноразовій та
двократній обробці рослин відповідно при врожаї 276 ц/га в контролі.
Таким чином, отримані результати свідчать про високу ефективність застосування компостів після
культивування грибів, зокрема гливи, і дають підстави рекомендувати їх при вирощуванні кормових
культур, а саме для вирощення на зелену масу суміші вика-овес-гірчиця.
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Перепелица Л.А., Самойленко А.Н. Влияние физиологически активных веществ компостов
после культивирования грибов на морфологические показатели растений.
В работе проводилось исследование компоста с мицелием после культивирования вешенки
Pleurotus оstreatus (JACQ.:FR) KUMM. Показано, что он стимулирует рост и развитие кормовых
культур. Результаты исследований показывают возможность использования грибных компостов
как источника экологитчески безопасных гормональных комплексов для сельскохозяйственных
растений.
Perepelytsa L.А., Samoylenko А.N. The Influence of Compost Physiologically Active Substances after the
Fungi Cultivation on the Plant Morphological Indices.
The article deals with the investigation of the compost with mycelium after of Pleurotus ostreatus
(JACQ.:FR) KUMM cultivation. It is shown that it stimulates the growth and development of the fodder
crops. Data obtained testify that the fungi composts may be used as the source of ecologically safe hormone
complexes for agricultural plants.
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ГІДРОЕКОЛОГІЯ ОЗЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ. ШАЦЬКІ ОЗЕРА. ЕКОЛОГІЧНА
ТОКСИКОЛОГІЯ: ОЗЕРО ЧОРНЕ ВЕЛИКЕ (ОГЛЯД). ЧАСТИНА 1
У статті викладено результати еколого-токсикологічних досліджень оз. Чорне Велике
(Шацькі озера), які були проведені в 1990 – 1992 роках. Визначено вміст важких металів в
абіотичних та біотичних складових цієї озерної екосистеми. Показано антропогенний прес на
екосистему оз. Чорне Велике.
Територія Шацького національного природного парку становить собою своєрідний природний
комплекс північно-західної частини Поліської низовини з пануванням рівнинного рельєфу, широким
розвитком покривних піщаних відкладів, наявністю великої кількості озер з низькими берегами,
значним поширенням боліт, переважанням дерново-підзолистих ґрунтів під сосновими лісами,
луками та сільськогосподарськими угіддями [1]. На території парку знаходиться 23 озера загальною
площею 6348,8 га. Живлення озер різне – атмосферні опади, поверхневий стік та підземні води. За
хімічним складом переважають води гідрокарбонатно-кальцієві, прісні, часто з підвищеним вмістом
заліза [2]. Шацькі озера є найменш проточними серед всіх водойм України [3].
1. Особливості гідроекосистеми оз. Чорне Велике.
За результатами проведених досліджень співробітниками Інституту гідробіології НАН України,
починаючи з 1988 року, неодноразово зверталася увага на велике антропогенне навантаження на
гідроекосистему оз. Чорне Велике та значні рівні вмісту різних токсичних речовин в абіотичних та
біотичних компонентах його екосистеми [3 – 27].
До еколого-гідрологічних особливостей Шацьких озер, взагалі, та оз. Чорне Велике, зокрема,
відноситься їх надто низька проточність. Так, в оз. Чорне Велике період водообміну становить 3,93
роки, тобто майже 4 роки. Дослідники стверджують, що через слабкий зовнішній водообмін озера
Шацького національного природного парку (НПП) дуже чутливі до будь-яких інших антропогенних
навантажень [3].
В оз. Чорне Велике, за результатами мікробіологічних досліджень, загальна кількість бактерій
фіксувалася на рівні 15-22 млн. клітин/мл. Разом із тим, чисельність сапрофітних бактерій була
незначною 0,13-0,36 тис. клітин/мл. Вміст бактерій групи кишкової палички становив 12,0-174,0 тис.
клітин/мл, що саме і свідчить про суттєве його забруднення комунально-побутовими стоками с.м.т.
Шацьк та міської районної лікарні, що розташована поблизу від берегів цієї водойми [20]. Необхідно
також відзначити, що це озеро зазнає також досить значного рекреаційного навантаження. Крім того,
поряд знаходиться автомобільний шлях Любомль − Шацьк [20; 21].
Вода Шацьких озер відноситься до α- та β-гіпогалинної. За складом головних іонів вона
оцінюється як гідрокарбонатно-кальцієва, за винятком оз. Чорне Велике. У ньому, єдиному зі всіх
Шацьких озер, вода – гідрокарбонатно-натрієва. За 10 років (1983-1992 рр.) загальна мінералізація в
оз. Світязь та оз. Пісочне суттєво не змінилася, а в оз. Чорне Велике та оз. Люцимер – зросла в 1,2-1,7
рази, крім того, змінився вміст основних іонів SO42- та Na+ [20].
Шацькі озера у трофо-сапробіологічному відношенні різні. Зокрема, оз. Чорне Велике –
відноситься до типово евтрофних (β-мезосапробних) водойм [22]. Порівняння досліджених Шацьких
озер дозволяє зробити висновок, що їх трофосапробіологічний стан певною мірою залежить від
середньої глибини водойми, від надходження в озера біогенних елементів, головним чином фосфору.
Згідно з отриманими даними [20], основними джерелами антропогенного евтрофування Шацьких
озер є населення та сільськогосподарські угіддя (табл. 1).
© Ситник Ю.М., Осадча Н.М., Шевченко П.Г.,
Киричук Г.Є., Забитівський Ю.М., 2007
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У забрудненні озер фосфором провідна роль належить населенню. Як джерело надходження азоту
в оз. Світязь, основне значення мають сільськогосподарські угіддя (зокрема рілля), а в озер Люцимер і
Чорне Велике – постійне населення. Сумарного найбільшого навантаження азотом і фосфором
зазнають озера Чорне Велике та Люцимер [23].
Таблиця 1.
Надходження в Шацькі озера фосфору і азоту із зовнішніх джерел (г/м2 х рік)1 [23]
Озера
Світязь
Люцимер
Чорне
Велике

Опади
0,015
0,178
0,015
0,178
0,015
0,178

Ліси,
болота
0,022
0,485
0,022
0,466
0,017
0,373

Сільськогосподарські
угіддя
пасовища
рілля
0,001
0,036
0,001
0,818
0,003
0,044
0,044
1,000
0,055
–
1,250

Населення
постійне
0,045
0,212
1,102
5,191
1,550
7,300

сезонне
0,031
0,146
0,019
0,203
0,019
0,091

Всього
0,150
1,853
1,205
7,082
1,656
9,192

2. Еколого-токсикологічна характеристика компонентів гідроекосистеми озера.
На сучасний стан довкілля велике навантаження чинить діяльність людини. Одним з аспектів цієї
діяльності, а часто й наслідками її, є забруднення навколишнього середовища різними хімічними
сполуками, зокрема важкими металами. Максимальною здатністю концентрувати важкі метали
характеризуються завислі часточки та донні відклади водойм, організми планктону, бентосу та риби.
Накопичення важких металів звичайно зростає в ланцюгах живлення. Гідробіонти переводять розчинні
форми металів у завислі, різні метал-органічні сполуки використовують для побудови панцирів та
скелетів, а також накопичують для формування м’яких тканин.
Метали з атомною масою більше 50 а. о. м.(важкі) в мікрограмових кількостях входять до складу
багатьох біологічно активних сполук: ферментів, вітамінів та ін. Вони активують чи призупиняють
дію цих речовин або беруть участь у їх синтезі. Усі процеси обміну та всі прояви життя значною
мірою залежать від концентрації та співвідношення цих елементів у навколишньому середовищі.
Якщо вміст хоч би одного з елементів у середовищі зростає, ці метали починають діяти вже як
токсичні речовини, і в таких випадках вони пригнічують ті функції, які вони ж й активують, коли
наявні в малих кількостях [28; 29]. У процесі пристосування до умов навколишнього середовища
гідробіонти виробили системи регуляції функцій відносно зниженої чи підвищеної концентрації
хімічних елементів у навколишньому середовищі та харчовому раціоні. Однак існують такі межі
концентрацій металів, із якими регулюючі системи того чи іншого організму справитися не можуть.
Тоді відбувається зрив функції, порушення діяльності окремих органів або навіть усього організму.
Саме ці межі є гранично допустимими концентраціями (ГДК) і вони мають видові та індивідуальні
закономірності [28; 29].
У кінці 40-х років 20-го століття, за результатами досліджень Н.С. Ялинської [30], у воді
оз. Світязь фіксували лише сліди заліза. У 1976 році вміст солей Fe2+ та Fe3+ у воді оз. Світязь
зафіксовано на рівні 90 мкг/дм3, а в оз. Люцимер − 350 мкг/дм3 [31]. Відомості про вміст будь-яких
інших токсичних чи забруднюючих речовин у воді та інших абіотичних і біотичних компонентах
гідроекосистеми Шацьких озер, взагалі, та оз. Чорне Велике, зокрема, в доступних нам наукових
літературних джерелах виявити не вдалося.
2.1. Важкі метали.
Результати наших досліджень вмісту важких металів у воді оз. Чорне Велике в 1990-1991 роках та
оцінка якості води за цим показником представлені в таблицях 2 та 3. Варто зазначити, що в 1990 та
1991 роках проби відбиралися лише в одній точці озера та лише з поверхневого шару. Вже в 1990
році під час проведення наших перших дослідженях хімічного складу води за екологотоксикологічними показниками було зафіксовано перевищення ГДКрибогоспод. вмісту міді в 10 разів, а
цинку – в 26 разів [7].
У 1992 році дослідження вмісту важких металів та інших забруднюючих речовин у
гідроекосистемі оз. Чорне Велике були продовжені [5; 6; 20]. Результати цих досліджень показані в
таблицях 4 та 5. Точки 1 та 2 були розташовані на пелагіалі озера, а точка 3 – у літоралі, а саме − в
заростях очерету. Необхідно зауважити, що для цього періоду досліджень є характерним підвищений
вміст міді, а також марганцю, кобальту, нікелю та кадмію в придонному шарі води (в порівнянні з
поверхневим) на пелагіалі озера.

1

над рискою – фосфор, під рискою – азот.
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Варто відзначити значне перевищення ГДКрибогоспод. низки металів, а також збагачення важкими
металами води придонного шару озера, та, відповідно, збільшення кратності перевищення
рибогосподарських ГДК. Слід підкреслити, що за результатами досліджень 1992 року вчені (Гош Р.І.,
Коновалов Ю.Д., Якушин В.М.) відзначають збільшення вмісту важких металів порівняно з даними
1990-1991 років, яке пов’язують зі збільшенням антропогенного навантаження на гідроекосистему
озера [5].
Таблиця 2.
Вміст важких металів у воді оз. Чорне Велике, 1990–1991 рр, мкг/дм3 [32]
Роки,
місяці
1990,
липень
1991,
серпень

Cu

Mn

Cd

Ni

Pb

10,0

55,0

0,3

5,0

10,0

12,0

14,3

4,0

5,0

1,3

Cr

Co

Zn

Fe

*

−

2,0

260,0

123,8

4,3

4,0

33,2

232,3
Таблиця 3.

Оцінка якості води за вмістом важких металів у воді оз. Чорне Велике, 1990-1991 рр. 1 [32]
Роки,
місяці
1990,
липень
1991,
серпень
ГДК
рибгосп.
мкг/дм3

Cu

Mn

Cd

Ni

10

ГДК
відповідає

відповідає
відповідає

відповідає
відповідає

1,2
1,0

50,0

5,0

10,0

Pb

Cr

Co

Zn

ГДК

-*

відповідає

4,3

відпо
відає
відповідає

10,0

1,0

10,0

26
3,3
10,0
Таблиця 4.

Вміст важких металів у воді оз. Чорне Велике в липні 1992 року, мкг/дм3 [5; 6; 20]
Станція
Т.1,
поверхня
Т.1,
Придонний
шар
Т.2,
поверхня
Т.3,
поверхня

Дата
2.07.
1992
2.07.
1992
2.07.
1992
4.07.
1992

Cu

Mn

Cd

Ni

Pb

Cr

Co

Fe

Zn

8,0

134,9

1,3

14,7

9,5

122,0

11,53

683,3

78,0

11,5

143,6

3,0

24,0

24,4

3,8

15,72

235,5

54,8

8,4

150,7

2,8

28,4

11,5

6,5

11,40

220,6

19,8

10,1

125,0

1,1

6,4

15,5

47,0

9,41

235,7

52,3

3. Вміст важких металів у донних відкладах оз. Чорне Велике.
У процесі оцінювання рівня забруднення водойм недостатньо керуватися результатами вивчення
вмісту токсичних речовин у водній масі. Як правило, донні відклади, особливо тонкодисперсні, а
також гідробіонти накопичують токсичні речовини у значних кількостях. Тонкодисперсні донні
відклади оз. Чорне Велике за водно-фізичними властивостями можна віднести до класу органічних, а
саме це і є сапропелі з різним ступенем домішок піску. Результати вмісту важких металів у
сапропелях (донних відкладах) оз. Чорне Велике представлені в таблиці 6 [20].
Слід зауважити, що до цього часу не існує ГДК для вмісту важких металів у донних відкладах
природних водойм. Тому відносну оцінку рівня забрудненності сапропелів оз. Чорне Велике можна
дати у порівнянні з кларковим вмістом в осадових породах [18]. Кларками елементів є числа, що
відповідають середньому вмісту хімічних елементів у Земній корі. Для цинку кларк становить 80
мг/кг сухої маси, для міді – 57 мг/кг, кобальту – 23 мг/кг, свинцю – 20 мг/кг та для нікелю – 95 мг/кг.

1 *

визначення не проводилися; 10-кратність перевищення ГДКрибогоспод. , разів; ГДК – зафіксовано
значення на рівні ГДКрибогоспод.
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Таблиця 5.
Оцінка якості води за вмістом важких металів у воді озера Чорне Велике в липні 1992
року, мкг/дм3 [6; 7]
Станція

Дата

Т.1,
поверхня,
пелагіаль
Т.1,
придонний
шар,
пелагіаль
Т.2,
поверхня,
пелагіаль
Т.3,
поверхня,
літораль

Cu

Перевищення ГДКрибогоспод., разів
Cd
Ni
Pb
Cr

Mn

Co

Zn

2.07.
1992

8,0

2,7

відповідає

1,5

відповідає

122,0

1,1

1,52

2.07.
1992

11,5

2,8

відповідає

2,4

2,4

3,8

1,5

1,08

2.07.
1992

8,4

3,0

відповідає

2,8

1,2

6,5

1,1

відповідає

4.07.
1992

10,1

2,5

відповідає

1,5

47,0

відповідає

1,0

відповідає

Таблиця 6.
Вміст важких металів в сапропелях оз. Чорне Велике, мг/кг сухої маси [20]
Інтервал значень
для Шацьких озер
Цинк
65,60
46,80
13,00 – 74,60
Мідь
6,85
11,80
5,28 – 14,60
Кобальт
4,52
2,92
1,65 – 4,52
Кадмій
2,92
1,37
0,74 – 4,75
Свинець
41,40
31,60
13,40 – 84,30
Нікель
9,86
9,92
3,54 – 13,30
В оз. Чорне Велике досить значною мірою (1,5-2,0 рази) перевищено лише вміст свинцю в
порівнянні з кларковими величинами. При порівнянні кількості важких металів у сапропелях
Шацьких озер із такою в сапропелях озер Білорусі [33], можна відзначити, зокрема, для оз. Чорне
Велике приблизно рівні кількості цинку, міді, кобальту та нікелю. Вміст свинцю в 10-12 разів був
вищим у сапропелях досліджуваного гідроценозу. Тобто, оз. Чорне Велике отримує найбільше
поліметалічне навантаження на гідроекосистему важкими металами на донні відклади, як складову
частину цієї екосистеми.
У таблиці 7 наведені розраховані запаси важких металів у верхньому (0-5 см) шарі сапропелів оз.
Чорне Велике [20]. У цих розрахунках також велику роль відіграє власна площа озера і відсоток
площі, що займають сапропелі.
Таблиця 7.
Важкі метали

1990 р.

1991 р.

Сумарний та питомий запаси важких металів у верхньому (0-5 см) шарі сапропелів оз. Чорне
Велике (1990-1991 рр.) [20]
Важкі метали
Цинк
Мідь
Кобальт
Кадмій
Свинець
Нікель

Сумарний запас, тонн
0,18
0,034
0,132
0,008
0,013
0,036

Питомий запас, г/м2
0,25
0,05
0,18
0,01
0,02
0,03

Отже, якщо підсумувати результати отримані за три роки (1990-1992), то можна зробити такі
висновки:
1. Вміст міді у воді становив 8,0-12,0 мкг/дм3, що у 8-12 разів, відповідно, перевищував
ГДКрибогоспод.. Концентрація міді була більш високою в придонному шарі води порівняно з
поверхневим.
2. Концентрація марганцю у воді становила 14,3-151,0 мкг/дм3. Отримані дані знаходилися в
діапазоні відповідності рибогосподарським вимогам до триразового їх перевищення.
3. Концентрація кадмію фіксувалася в межах 0,3-0,4 мкг/дм3 і була більш високою в придонному
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шарі води порівняно з поверхневим, однак відповідала рибогосподарським вимогам.
4. Вміст нікелю змінювався в досить широких межах – 5,0-28,4 мкг/дм3, причому в заростях вищої
водної рослинності він був значно меншим, ніж на відкритих частинах водойми. Діапазон
відповідності рибогосподарським вимогам змінювався від придатних до використання, відповідно, у
заростях вищої водної рослинності, до їх перевищення майже в 3 рази.
5. Кількість свинцю у воді була зафіксована в межах 1,3-24,4 мкг/дм3 й була оцінена від придатної
для рибогосподарського використання до перевищення ГДКрибогоспод. у 1,5-2,5 рази.
6. Концентрація хрому була визначена в межах 3,8-122,0 мкг/дм3, що значно перевищувало
рибогосподарські ГДК (1,0 мкг/дм3).
7. Кобальт знаходився у воді в кількості 2,00-15,72 мкг/дм3 , його концентрація була в межах від
придатної для рибогосподарського використання до перевищення ГДКрибогоспод. у 1,1-1,6 рази.
8. Вміст заліза становив 220,6-683,3 мкг/дм3.
9. Вміст цинку досягав значних величин – 19,8-260,0 мкг/дм3 і перевищував рибогосподарські
вимоги в 1,9-26,0 разів.
10. За результатами досліджень сапропелі оз. Чорне Велике містять найбільші кількості цинку, міді,
кобальту, нікелю та свинцю серед усіх досліджених озер Шацької групи. Тобто, оз. Чорне Велике
отримує найбільше поліметалічне навантаження на гідроекосистему важким металам.
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Матеріал надійшов до редакції 17.09.2007 р.
Ситник Ю.М., Осадчая Н.М., Шевченко П.Г., Киричук Г.Е., Забитовский Ю.М. Гидроэкология
озёрных экосистем Украины. Шацкие озера. Экологическая токсикология: озеро Черное Большое
(обзор). Часть 1
В статье изложены результаты эколого-токсикологических исследований оз. Черное Большое
(Шацкие озёра), которые были проведены в 1990-1992 годах. Определенно содержание тяжелых
металлов в абиотичных и биотичных составляющих этой озерной экосистемы. Показан
антропогенный пресс на экосистему
оз. Черное Большое.
Sytnyk Yu.M., Osadcha N.M., Shevchenko P.G., Kyrychuk G.Ye., Zabytivsky Yu.M. Hydroecology of the
Lake Systems of Ukraine. Shatsk Lakes. Ecologotoxicological investigations: Chorne Velyke Lake.
(Review). Part 1.
The article presents the results of ecology-toxicological investigations of Chorne Velyke Lake (Shatsk Lakes)
carried out in 1990 – 1992. The content of heavy metals in the abiotic and biotic components of this lake
ecosystem is defined. Enormous anthropogenic influence on the ecosystem of Chorne Velyke Lake is shown.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
14 березня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 при Інституті зоології
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України відбувся захист дисертації Павлюченко Олесі Вікторівни
"Аспідогастреї (Plathelmintness, Aspidogastrea) – паразити перліницевих (Mollusca, Bivalvia,
Unionidae) України" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю
03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія.
Науковий керівник: Стадниченко Агнеса Полікарпівна, доктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
- Корнюшин Вадим Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом
паразитології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України;
- Житова Олена Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології,
вірусології та епізоотології Державного агроекологічного університету МАП України.
Провідна установа: кафедра зоології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
МОН України.
20 березня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбувся захист дисертації Прус Алли
Володимирівни "Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії" на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика
навчання математики.
Науковий керівник: Швець Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри математики та методики викладання математики Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова.
Офіційні опоненти:
- Ігнатенко Микола Якович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник
народної освіти України, проректор з навчально-методичної роботи Республіканського вищого
навчального закладу "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта).
- Соколенко Лілія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
психології і методики викладання математики Чернігівського державного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка.
Провідна установа: кафедра геометрії та методики навчання математики Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.
26 квітня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 в Інституті гідробіології
НАН України відбувся захист дисертації Кузьмінчук Юлії Святославівни "Продукція і
таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра" на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія.
Науковий керівник: Щербак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу екології водоймищ Інституту гідробіології
НАН України,
Офіційні опоненти:
- Царенко Петро Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу
фікології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України;
- Кириленко Антон Семенович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії гідробіології та іхтіології НДІ біології Дніпропетровського національного
університету.
Провідна установа: Інститут біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України,
м. Севастополь.
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Вісник Житомирського державного університету. Випуск 34.
Наукове життя Житомирського державного університету імені Івана Франка

14 травня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Гуцало Людмили
Вікторівни "Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.)" на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.
Науковий керівник: Калакура Олег Ярославович, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Офіційні опоненти:
- Рафальський Олег Олексійович, доктор біологічних наук, професор, заступник керівника
Апарату Прем’єр-міністра України, Кабінет Міністрів України;
- Горбань Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
НАН України.
13 червня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури
ім. Т.Г. Шевченка відбувся захист дисертації Юрчук Олени Олександрівни "Необарокові
тенденції в українській літературі ХХ століття" на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.
Науковий керівник: Білоус Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри
української літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
- Ковалів Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри новітньої української
літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Борисенко Катерина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
та зарубіжної літератур і методик навчання Київського міського педагогічного університету
ім. Б.Д. Грінченка.
Провідна установа: кафедра історії української літератури Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна.
18 червня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Чаплінської Оксани
Вікторівни "Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини" на здобуття
наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії.
Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
- Мозкова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри
філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
- Павлов Валерій Лук’янович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
Національного університету харчових технологій.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України.
18 червня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації Глухоман Ірини
Віталіївни "Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р. Якобсона" на
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія
філософії.
Науковий керівник: Ярошовець Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти:
- Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії
Дніпропетровського національного університету;
- Руденко Ольга Валентинівна, кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії та
методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ"
6-8 червня 2007 р. у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася ІІІ
сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики", проведена Центром
етнолінгвістичних досліджень (керівник – доцент В.Л. Конобродська) спільно з відділом діалектології
Інституту української мови НАН України (завідувач – професор П.Ю. Гриценко).
Головним завданням школи є координування в україністиці етнолінгвістичних досліджень. Друге
завдання – це допомога молодим ученим у створенні теоретичної бази етнолінгвістики та в
оволодінні методикою досліджень. Останнє й визначає форми роботи школи-семінару: сесії
проходять переважно у формі лекцій та семінарських занять.
Роботу з координування етнолінгвістичних студій розпочато з запровадження групою науковців
Житомирського державного університету регіонального наукового проекту "Реконструкція прастану
традиційної народної духовної культури Середнього Полісся як частини загальнослов’янського
мовно-культурного ландшафту".
У межах проекту заплановано етнолінгвістичне дослідження різних явищ традиційної народної
духовної культури Середнього Полісся, зокрема календарних обрядів осінньо-зимового та веснянолітнього циклу, норм української народної етики, моралі та звичаєвого права, поліської демонології,
традиційних поглядів на різні об’єкти та явища живої й неживої природи та ін. Наразі розпочато
послідовне виконання завдань проекту, серед яких – формування корпусу свідчень про поліську
традиційну культуру шляхом рівномірного експедиційного обстеження Середнього Полісся,
створення етнолінгвістичних атласів перерахованих культурних явищ, монографічний системний їх
опис та етнолінгвістичний аналіз.
Отже, є підстави вважати, що робота школи відповідає поставленим завданням: є вагомі
результати її роботи, школа поступово починає здобувати авторитет, стає відомою. Свідченням
останнього є розширення географії представлених на третій сесії вітчизняних і зарубіжних наукових
осередків, які здійснюють етнолінгвістичні дослідження в наукових установах та вищих навчальних
закладах Житомира, Києва, Львова, Івано-Франківська, Луцька, Глухова, Харкова, Донецька, Вінниці,
Умані, Любліна (Польща), Белграда (Сербія), Москви, Єкатеринбурга (Росія) та Мінська (Білорусь).
Всього в роботі сесії взяло участь понад 60 лекторів, доповідачів та слухачів. Лекції прочитали
провідні слов’янські вчені-етнолінгвісти – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу
етнолінгвістики Інституту слов’янознавства РАН С.М. Толстая (Москва), доктор філологічних наук,
професор кафедри російської мови і загального мовознавства Уральського державного університету,
провідний науковий співробітник Інституту російської мови ім. В.В. Виноградова О.Л. Березович
(Єкатеринбург), доктор габ., професор Закладу текстології і граматики сучасної польської мови
Інституту польської філології Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовскої Єжи Бартмінський
(Люблін), доктор гуманітарних наук Закладу текстології і граматики сучасної польської мови
Інституту польської філології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Станіслава
Нєбжеґовська-Бартмінська (Люблін), старший науковий співробітник відділу етнолінгвістики та
фольклору Інституту слов’янознавства РАН, доктор філологічних наук О.В. Бєлова (Москва),
кандидат філологічних наук, завідувач відділу слов’янського та теоретичного мовознавства Інституту
мовознавства НАН Білорусі М.П. Антропов (Мінськ), доктор філологічних наук, академік АПН
України, професор кафедри загального і порівняльного мовознавства Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника В.І. Кононенко.
Добір тематики лекцій, прочитаних провідними українськими та зарубіжними фахівцями в галузі
етнолінгвістики, зумовлений проблематикою третьої сесії школи – "Етнолінгвістичне явище:
структура та способи представлення". Загальнотеоретичні питання, пов’язані з проблемами
когнітивної етнолінгвістики, особливостями народних стереотипів та символів, етнологічного аспекту
лінгвокультурології піднято в лекціях "Podstawowe pojęcia etnolingwistyki kognitywnej" професора
Є. Бартмінського (Люблін), "Elementy postrzeżeniowe (empiryczne) i kulturowe w opisie stereotypów. Na
przykładzi Słownika stereotypów i symboli ludowych" доктора С. Нєбжеґовської-Бартмінської (Люблін),
"Етнологічний аспект лінгвокультурології" професора В.І. Кононенка (Івано-Франківськ). Проблемам
визначення поняття коду та розгляду власних назв з погляду етнолінгвістики присвячені лекції
професора С.М. Толстої (Москва) "Понятие кода в этнолингвистике" та доктора філологічних наук,
професора О.Л. Березович (Єкатеринбург) "Имя собственное как этнолингвистическое явление".
Продовжено також традицію ознайомлення слухачів з науковими дослідженнями слов’янських
етнолінгвістичних шкіл, які представлено в доповідях "Гарбуз у весільній обрядовості Східної Сербії" Деяна
Айдачича (Київ – Белград) та "Беларуска-іншаславянскае этналінгвістычнае параўнанне: далёкія
кантакты" М.П. Антропова (Мінськ), "Комплексне картографування мовних і культурних явищ"
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Л.Д. Фроляк (Донецьк – Люблін), "Мікротопоніми як мовно-культурне явище" Марека Олейніка
(Люблін).
Керівництво роботою семінарських занять здійснювали В.М. Куриленко, М.П. Лесюк,
Л.Д. Фроляк, М.В. Бігусяк, М.В. Жуйкова, Д. Айдачич, М. Олєйнік, О.В. Тищенко, С.К. Богдан,
Н.А. Цимбал, М.П. Антропов. О.В. Бєлова. На семінарських заняттях виголошено тематично
об’єднані блоки доповідей і повідомлень. У доповідях провідних українських і зарубіжних учених,
представлених на семінарських заняттях, також розглянуто різні проблеми дослідження культурної
номінації та методів її етнолінгвістичного опрацювання.
Загальні питання семантики та функціонування культурної номінації порушено в доповідях
"Підляське Середопустє" Г.Л. Аркушина (Луцьк), "Фразеологія гуцульської родинної обрядовості в
контексті етнічної культури" М.В. Бігусяка (Івано-Франківськ), "Прийоми верифікації гіпотез щодо
походження ідіом" М.В. Жуйкової (Луцьк), "Етнокультурна детермінованість мотиваційної ознаки
у структурі діалектної номінації" Н.А. Цимбал (Умань), "Польсько-українська мовно-культурна
взаємодія в обрядовій номінації Південного Підляшшя" Аґнєшки Дудек-Шумигай (Люблін).
Надзвичайно корисною для слухачів була інформація, наявна в доповідях "Стереотипи мовної
поведінки волинян і поліщуків: родинне спілкування (дорослі-діти)" С.К. Богдан (Луцьк), "Табу та
евфемізми в українських коломийках" М.П. Лесюка (Івано-Франківськ), "Гадание и колдовство в
зеркале разновидностей языка (по данным словарей и полевых исследований)" Г.Н. Карнаушенко
(Харків).
У межах роботи ІІІ сесії було проведено презентацію нових наукових видань, серед яких –
науково-біографічний нарис "Професор Микола Васильович Никончук" П.Ю. Гриценка, монографічне
дослідження "Поліський поховальний і поминальні обряди: Етнолінгвістичні студії"
В.Л. Конобродської, спеціальне щорічне видання "Етнолінгвістичні студії: Збірник наукових праць"
Центру етнолінгвістичних досліджень та збірник наукових праць пам’яті професора М.В.Никончука
"Поліські зворини" Північноукраїнського діалектологічного центру.
Після завершення занять було проведено підсумкове засідання, упродовж якого учасники сесії
висловили свої думки про роботу школи, а також виступили з рекомендаціями і пропозиціями.
Учасники сесії зокрема констатували, що робота наукової школи-семінару якісно відрізняється від
традиційних наукових конференцій за формою і за метою. При цьому відзначено раціональність та
ефективність форм роботи школи, високий рівень лекційного матеріалу, що сягає
загальнослов’янського науково-інформаційного простору, широту охоплення й тематичну
розгалуженість досліджень молодшого покоління науковців, представлену на семінарах.
Важливим для роботи школи є залучення для читання лекцій та керівництва семінарськими
заняттями провідних учених у галузі етнолінгвістики з різних зарубіжних наукових шкіл та
вітчизняних наукових осередків, що дозволяє інтегрувати досягнення української етнолінгвістики в
широкий слов’янський контекст. При цьому констатовано, що школа-семінар "Актуальні проблеми
етнолінгвістики" переросла національні межі і працює в міжнародному форматі.
Перспективним видається окреслення важливих завдань у галузі етнолінгвістики, що дозволяє
здійснювати координування наукових пошуків різних університетів і наукових осередків України.
Зокрема наголошено на доцільності розширення польових етнолінгвістичних студій у різних регіонах
України за єдиними програмами.
Учасники сесії були одностайними щодо необхідності продовження діяльності школи-семінару.
Наголошено на потребі розширення кількості й географії учасників та збільшення тривалості роботи
сесій.
Представники усіх слов’янських етнолінгвістичних шкіл та наукових осередків України
відзначили високий рівень організації й роботи ІІІ сесії, підкреслили змістовність та інформативну
насиченість занять.
Насамкінець ухвалено проведення круглого столу в листопаді 2007 р. "Етнолінгвістичне
дослідження українського етнокультурного континууму: стан і найближчі завдання".
В.Л. Конобродська,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В МЕХАНІЦІ"
З 19 по 26 серпня 2007 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка
відбулася міжнародна наукова конференція "Комплексний аналіз та хвильові процеси в механіці". Це
перша математична конференція такого рівня за всю історію існування вузу. Ідея провести таку
конференцію в нашому університеті була запропонована ректором університету професором
П.Ю. Саухом та схвально сприйнята в Інституті математики НАН України, який щороку проводить
такі конференції. Було вирішено провести одну з чергових конференцій у серпні 2007 року на базі
Житомирського державного університету імені Івана Франка. Головою оргкомітету була доктор
педагогічних наук професор О.А. Дубасенюк, співголовами – член-кореспондент НАН України
професор П.М. Тамразов і доктор технічних наук О.С. Лимарченко заступником голови – кандидат
фіз.-мат. наук доцент О.Ф. Герус.
Конференція була складовою частиною (секція 4) більш широкої Міжнародної конференції
"Боголюбовські читання 2007", присвяченої 90-літтю з дня народження академіка НАН України і
Російської АН Юрія Олексійовича Митропольського. Її друга частина (секції 1-3) пройшла з
27 серпня по 2 вересня 2007 року в Києві. Конференції цієї серії були започатковані Інститутом
математики та Міжнародним математичним центром НАН України в 2000 році під час проведення
Лаврентьєвських читань і в 2001 році – під час проведення Першого Українського математичного
конгресу. Організаторами конференції виступили Інститут математики НАН України, Міжнародний
математичний центр НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та
Житомирський державний університет імені Івана Франка. У рамках її роботи обговорювалися
сучасні напрямки досліджень у галузі комплексного та гіперкомплексного аналізу й теорії потенціалу,
нелінійних задач коливальних і хвильових рухів континуальних механічних систем, а також
математичні проблеми в дослідженнях задач механіки.
Відкрив конференцію ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка доктор
філософських наук проф. П.Ю. Саух, який привітав учасників конференції, побажав плідної,
ефективної роботи й відзначив роль математики на шляху інтеграції сучасної науки. Виступили також
член-кореспондент НАН України професор П.М. Тамразов та доктор технічних наук професор
О.С. Лимарченко, які, зокрема, відзначили визначний вклад у розвиток науки академіка НАН України
Ю.О. Митропольського, 90-річчю якого була присвячена конференція.
Засідання складалися з двох частин: ранкове, яке тривало з 10.00 до 13.00 та денне – з 14.00 до
17.40. Керівниками засідань були член-кореспондент НАН України Тамразов П. М., доктор тех. наук
О.С. Лимарченко, проф. M. Lanza de Cristoforis (Італія), доктор фіз.-мат. наук Ю.Б. Зелінський, проф.
A. Fernàndez Arias (Іспанія), доктор фіз.-мат наук С.А. Плакса, кандидат фіз.-мат. наук
А.В. Покровський, кандидат фіз.-мат. наук, доцент О.Ф. Герус. На конференції були представлені
доповіді вчених Італії, Іспанії, Росії, Мексики, Ізраїлю та України.
24 серпня (у День незалежності України) учасники конференції здійснили похід до музею
космонавтики імені С.П. Корольова та пішохідну екскурсію по місту.
Проведена конференція стала визначною подією в науковому житті університету дала
можливість її учасникам обговорити результати та перспективи їх досліджень, встановити нові
наукові контакти, обмінятись ідеями та методами, заклала основи подальшої співпраці науковців
університету з закордонними та вітчизняними вченими.
О. Ф. Герус,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувач кафедри математичного аналізу
В. С. Шпаківський,
магістрант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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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
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Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
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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

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

