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МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СОЦІОНІЧНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розкрито індивідуально-психологічні особливості людини та визначено їх взаємозв’язок з
толерантністю в парадигмі соціогуманітарних проблем суспільства. Запропонована соціонічна
модель особистості та методика її побудови.
Постановка проблеми. За роки становлення та розвитку й до теперішнього часу суспільством
накопичений значний обсяг знань про психологію людини, її типи, особливості поведінки. Ці знання,
як правило, асоціюються психологією. Упровадження основних теоретичних положень, що
враховують індивідуально-психологічні властивості людини, у практику вимагає ґрунтовної
підготовки спеціалістів, здатних використовувати досить складні та громіздкі методики тестування.
Така ситуація є однією з причин пошуку простіших і, водночас, надійніших методів визначення
індивідуально-психологічних особливостей людини, того, що називається типом індивідуальності.
Відтак, постає проблема розробки методики побудови моделі особистості, яка б вирішила зазначену
проблему на мікрорівні та спростила розв’язання соціогуманітарних проблем сучасності, що
виникають внаслідок прояву окресленої проблеми, на макрорівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження індивідуально-психологічних
особливостей людини становлять науковий інтерес багатьох учених світу. Окрім результатів їх праць
теоретичного та прикладного характеру, науковий доробок окресленого питання доповнюють
локальні розробки окремих організацій та господарюючих суб’єктів.
Шляхи розв’язання цієї проблеми розглядаються І.В. Каганцем у парадигмі типології К.Г. Юнга
[1: 11], В.С. Лозницею – у площині інтеріоризації стимулу в мотив індивіда [2: 92],
Д.П. Мельничуком – у призмі механізмів пізнання [3: 46], Л.Є. Орбан-Лембрик – в аспекті психології
особистості [4: 109], Є.І. Ходаківським – з урахуванням засад концепції діючої особистості та
факторів гештальтпсихології праці [5: 24, 267]. У працях зазначених та багатьох інших учених
закладено фундамент для розв’язання поставленого науково-практичного завдання.
Відтак, спираючись на наявний науково-практичний інструментарій та використовуючи резерви
подальшого розгляду невирішених раніше частин окресленої проблеми, у статті пропонуються
конкретні шляхи щодо її розв’язання.
Мета статті – розкрити індивідуально-психологічні особливості людини, а також розробити
науково-обґрунтовану методику побудови соціонічної моделі особистості у парадигмі толерантності з
метою усунення соціогуманітарних проблем сучасності. У контексті трансформаційних процесів
українського суспільства визначене питання потребує особливої уваги.
Викладення основного матеріалу дослідження та обґрунтування отриманих наукових
результатів. Соціоніка як наука виникла на стику філософії, психології, соціології, її засновником
варто вважати швейцарського психолога Карла Густава Юнга, а безпосереднім творцем – литовську
дослідницю Аушру Аугустинавичюте. Вона демонструє науковий підхід до вивчення індивідуальнопсихологічних особливостей людини. У широкому розумінні соціоніка вивчає стійкі типи мислення
та поведінки людини, а також людські спільності, закономірності відносин, що виникають у процесі
взаємодії між окремими людьми і колективами в цілому. Її висновки і рекомендації будуються на
основі аналізу закономірностей енерго-інформаційного обміну між людьми.
Соціоніка не обмежується описом типу людини (її індивідуально-психологічними властивостями),
а встановлює, які відношення виникають між різноманітними типами індивідуальності людей. Тим
самим створюється можливість прогнозування відносин між окремими людьми щодо психологічного
клімату в родині, групі, колективі, команді, суспільстві.
Ця інновація поєднується з порівняно простою технікою оволодіння понятійним апаратом
соціоніки, з її спрямованістю на повсякденне життя. Тому окреслюються передумови для
проникнення соціоніки до багатьох сфер нашого життя.
Кодна людина є індивідуальною, своєрідною, проте певні риси можуть бути знайдені в інших
людей. Відповідно до цього, під соціотипом розуміється сукупність психологічних якостей людини,
що виявляються в однаковій уяві мислення й поведінці в різноманітних ситуаціях.
© Богоявленська Ю.В., 2007
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Ще К.Г. Юнг визначив, що розбіжність соціотипів корениться в різноманітних способах
сприйняття світу. Фундаментальна розбіжність, яка ділить людей на дві великі категорії, виражена в
поняттях "екстраверсія" та "інтроверсія". У них міститься характеристика індивідуальнопсихологічних відмінностей людини, що виражаються в переважній спрямованості особистості або на
світ зовнішніх об’єктів, або на явища її власного суб’єктивного світу.
До загальних характеристик екстравертів й інтровертів із позиції соціоніки відносять наступні.
1. Екстравертована постанова мислення орієнтується на об’єкт і об’єктивні дані. Це мислення
може бути як конкретним фактичним, так і ідейним. Важливим є розуміння того, що факти й ідеї
беруться із зовні (вихованням, традиціями та ін.). Люди-екстраверти володіють якостями "динаміки",
не схильні ставити предметом своєї уваги власне психічне життя.
2. Інтровертована постанова мислення орієнтується на суб’єктивний чинник, який впливає на
обробку фактичних даних та на оперування абстрактними поняттями. Головним для інтроверта є
викладення його суб’єктивної ідеї. Люди-інтроверти не такі динамічні, як екстраверти. У них
розвинутішою є інша здібність – робити правильні висновки. Водночас, сильна пристрасть до власних
ідей може остаточно завести їх у світ ілюзійних уявлень (табл. 1).
Таблиця 1
Соціотип
Екстраверт
Інтроверт
У бесіді завжди готовий відповідати на
У бесіді відрізняється стриманістю.
запитання, охоче повідомляє відомості про
Активізується тоді, коли з’являється тема,
себе.
яка відповідає його ідеям.
Має високу норму самотності, любить
Контактний, легко йде на психологічне
зосередженість і тишу, яка сприяє роздумам.
зближення з партнером, заводить нові
знайомства. Володіє доброю пристосованістю,
уміє влаштуватися у житті.
Легше піддається чужому впливу, часто є
У нього більше виражена схильність до
легковірним. Погляди не усталені.
роздумів, слабше – до вчинків.
Дихотомія "екстраверсія – інтроверсія" конкретизується другою парою понять, а саме
"раціональність – ірраціональність". Тобто, люди-екстраверти та люди-інтроверти можуть бути як
раціоналістами, так й ірраціоналістами.
1. Раціоналісти – це люди з аналітичним складом розуму, який характеризується дискретністю,
послідовністю виділення найбільш значущих ознак сприйняття інформації. Перш за все, їх цікавить
причинно-наслідковий зв’язок між явищами оточуючого світу. Ця якість зовнішньо виявляється в
розумності, розважливості вчинків.
2. Ірраціоналісти характеризуються синтетичним складом розуму, в основі якого лежить цілісне
сприйняття світу. Це – люди з переважно образним типом мислення. Перш за все, ірраціоналістів
цікавить логіка образів, логіка почуттів. Зовнішній синтетичний склад розуму виражається в
імпульсивності вчинків, рушійним мотивом яких виступають емоції, як реакція на обставини в
конкретному місці й у конкретний час.
Визначаючи належність людини до соціотипу, потрібно спиратися на принцип домінантності
реакції на зовнішній чи внутрішній світ.
З метою удосконалення існуючих методик, доповнимо існуючі поняття термінологією,
запропонованою А. Аугустинавичюте. Результати представимо у вигляді таблиці (табл. 2).
Таблиця 2
Соціотип
Екстраверт
Раціоналіст
Мислячий Емоційний
1
2

Інтроверт
Ірраціоналіст
Раціоналіст
Ірраціоналіст
Чуттєвий Інтуїтивний Мислячий Емоційний Чуттєвий Інтуїтивний
3
4
5
6
7
8

У рамках методики побудови соціонічної моделі особистості, наголосимо на необхідності
використання таких елементів людського пізнання, як логіка, етика, сенсорика, інтуїція.
У соціоніці сьогодні використовуються умовні позначення таких елементів свідомості:
1. Екстравертна логіка, що позначається Р (лат. "профітеор" – оголошую своєю справою),
традиційне позначення – ■. Це – ділова логіка, тобто інформація про такий метод роботи, який давав
би користь, прибуток; системи: "корисно – безкорисно", "вигідно – невигідно", "економно –
неекономно", тощо.
2. Інтровертна логіка, що позначається L (лат. "логос" – слово, розум, наука), традиційне
позначення – □. Це – об’єктивна логіка, тобто інформація про склад і механізм роботи будь-чого, а
4
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також всесторонній, об’єктивний розгляд об’єкту чи явища; системи: "головне – другорядне", "ціле –
частина", "необхідне – зайве", тощо.
3. Екстравертна етика, що позначається Е (лат. "емовео" – хвилюю), традиційне позначення – ╚.
Це – етика емоцій, тобто, інформація про емоційний стан людини, її настрій; системи: "веселий –
сумний", "збуджений – пригнічений", "тихий – неспокійний", тощо.
4. Інтровертна етика, що позначається R (лат. "реляціо" – відношення), традиційне позначення –└.
Це – етика відносин між людьми, тобто інформація про те, хто до кого як ставиться; системи:
"любить – не любить", "товаришує – не товаришує", тощо.
5. Екстравертна сенсорика, що позначається F (лат. "фаціо" – роблю), традиційне позначення – ●.
Це – вольова сенсорика. Інформація про володіння простором, силу; системи: "сильний – слабкий",
"вольовий – безвольний", "напад – захист", тощо.
6. Інтровертна сенсорика, що позначається S (лат. "сенсус" – почуття), традиційне позначення – ○.
Це – сенсорика почуттів, тобто інформація про якості оточуючого середовища, що відображаються на
самопочутті людини; системи: "гарно – негарно", "зручно – незручно", "приємно – неприємно", тощо.
7. Екстравертна інтуїція, що позначається І (лат. "інтуеор" – уважно дивлюсь), традиційне
позначення – ▲. Це – інтуїція можливостей, інформація про ймовірні перспективи, вміння
здогадатись про що-небудь, минуючи логічний доказ; системи: "здібний – нездібний", "цікавий –
нецікавий", "перспективний – безперспективний".
8. Інтровертна інтуїція, що позначається Т (лат. "темпус" – час), традиційне позначення – ∆. Це –
інтуїція часу, інформація про розвиток подій у минулому та майбутньому; системи: "рано – пізно",
"небезпечно – безпечно", "зараз – тоді", тощо.
Для побудови соціонічної моделі особистості визначимо критерії задовільної моделі. Під
задовільною моделлю будемо розуміти таку, яка дозволятиме відрізняти типи особистостей, виходячи
з їх слів і вчинків, які, у свою чергу, обумовлені тим або іншим способом опрацювання інформації.
При цьому, слова і вчинки мають виконувати функцію співорганізації (адаптації) з зовнішнім
природним та соціальним світом.
Для реалізації функції адаптації свідомість людини повинна виконувати як стратегічні, так і
тактичні завдання. Питання стратегії повинні вирішуватися здібностями, вищими за рангом, ніж
питання тактики. Необхідно врахувати, що у цьому процесі повинні брати участь усі елементи
свідомості, які окреслені в соціоніці. Це виступає необхідною умовою для функціонування людини в
автономному режимі.
Проранжуємо всі елементи свідомості за критерієм здібностей і ступенем ефективності
опрацювання інформації та визначимо рівні свідомості. Відповідно до елементів свідомості, таких
рівнів повинно бути вісім. Кожен з елементів, має бути розташований на визначеному рівні та
виконувати відповідну психічну функцію; кожен блок свідомості – містити два елементи (табл. 3).
Таблиця 3
Питання, що
вирішуються
Блок
вирішення
стратегічних
завдань
Блок контролю
рішень
стратегічних
завдань
Блок контролю
тактичних
завдань
Блок
виконання
тактичних
завдань

Рівні
Найменування
елементів
Ступінь ефективності опрацювання інформації
функцій
cвідомості
1
Програмна Високий – людина впевнена у правильності
опрацювання інформації
2
Реалізаційна Високий – людина діє з упевненістю
3
4
5
6
7
8

Контактна

Середній – людина має сумніви щодо правильності
опрацювання інформації
Мобілізаційна Низький – людина постійно проявляє невпевненість
щодо правильності опрацювання інформації
Сугестивна Низький – людина жаліється на нечіткість отриманої
інформації
Активаційна Середній – людина проявляє невпевненість
Високий – людина слідкує і дає поради щодо цієї
Контролююча
складової
Демонстративна Високий – людина працює впевнено

У таблиці 3 перший блок призначений для виконання творчих функцій, характеризується високою
ефективністю опрацювання інформації, а механізм його роботи зорієнтований на пошук
нестандартних рішень. Другий блок, навпаки, зорієнтований на прийняття і використання сталих
норм вирішення завдань. Тому елементи, що його формують, потребують значних енерговитрат для
їх активізації. Два наступних блоки виконують функції життєзабезпечення. У них також має місце
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різниця в ефективності опрацювання інформації, що зовнішньо виражається у визначеній реакції на
певну життєву ситуацію.
Для орієнтації в особливостях соціотипу визначимо структуру всього блоку свідомості, що
опрацьовує інформацію. Врахуємо, що пріоритетними для представників раціонального типу є
раціональні функції (логіка або етика), для представників ірраціонального типу – ірраціональні
(сенсорика або інтуїція). Якщо перша функція раціональна, то друга – ірраціональна (табл. 4). У
екстравертів перше місце займають функції, позначені чорним кольором, друге – білим; у інтровертів
– навпаки.
Таблиця 4
Раціональні функції
└ – етика відносин
╚ – етика емоцій
□ – логіка відносин
■ – ділова логіка

Ірраціональні функції
○ – сенсорика чуттів
● – вольва (силова) сенсорика
∆ – інтуїція часу
▲ – інтуїція можливостей (здібностей)

Відтак можна визначити, що вищезазначені символьні позначення типів і є елементарною
моделлю соціотипу.
Для уможливлення отримання людиною інформації усіх складових інформаційного потоку мають
бути присутні: по-перше, усі вісім елементів пізнання; по-друге – й екстравертні, й інтровертні
елементи. Саме за такої умови стане можливою активізація функції пізнання в природному і
соціальному середовищі.
Найпростіша модель – соціонічна – повинна складатися з двох елементів: програмного і творчого.
Функція програмного елементу адекватно відтворюватиме інформацію про навколишній світ і матиме
домінуючий вплив на сутність типу. Функція творчого елементу виконуватиме роль інструменту
творчого впливу на навколишній світ. За даними таблиці 4 можна визначити, що і перша і друга
функції одночасно не можуть бути позначені одним кольором. Це засвідчуватиме, що у соціотипі
дотримана рівновага екстравертної й інтровертної постанов мислення.
Отже, можемо визначити, що з чотирьох екстравертних і чотирьох інтровертних елементів можна
скласти лише шістнадцять комбінацій. Кожна з цих комбінацій є соціонічною моделлю особистості.
Їх різноманітна послідовність засвідчує різний ступінь ефективності опрацювання інформації за
різними складовими.
Таким чином, різні структури блоку свідомості обумовлюють особливості соціотипів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Запропонована методика побудови
соціонічної моделі особистості дозволяє якнайповніше розкрити індивідуально-психологічні
особливості людини. Знання особливостей мислення і поведінки соціотипів за визначеними блоками
свідомості полегшує прогнозування емоційних реакцій і вчинків на певні ситуації, допомагає
упереджувати назріваючі конфлікти шляхом використання сильних сторін особистості.
У парадигмі толерантності модель дозволяє визначити:
1. Здатними до толерантності є як люди-екстраверти, так і люди-інтроверти. Проте, у перших
толерантність виявляється як слідування суспільним нормам, яка може або активно проявлятися, або
приймати зворотній бік залежно від впливу зовнішніх обставин; у других – або виступає
фундаментальною засадою існування, невід’ємною складовою їх світогляду, або взагалі не
виявляється, якщо вона не закладена в свідомості.
2. Раціоналістам внутрішньо складніше прийняти норми толерантності як догму, але легше її
дотримуватись; ірраціоналістам – легше прийняти норми толерантності, але дотримання їх
ускладнюватиметься непрямими зовнішніми впливами.
Таким чином, запропонована модель сприятиме усуненню соціогуманітарних проблем сучасності,
що у контексті трансформації суспільно-політичних та економічних процесів українського
суспільства є дуже актуальним.
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Матеріал надійшов до редакції 17.09.2007 р.
Богоявленская Ю.В. Методика построения соционической модели личности.
В статье раскрыты индивидуально-психологические особенности человека и определена их
взаимосвязь с толерантностью в парадигме социогуманитарных проблем общества. Предложена
соционическая модель личности и методика ее построения.
Bogoyavlenska Yu.V. The Personality Socionical Model Constructing Methodology.
In the article the individually-psychological peculiarities of a person are disclosed and their interconnection
with the tolerance in the social-humanistic society problems’ paradigm is defined. the personality socionical
model and the methodology of it’s constructing are suggested.
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НАСИЛЬСТВО І ТОЛЕРАНТНІСТЬ:
КОНТРОВЕРСІЙНІ СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ
Стаття присвячена виявленню насильства і толерантності у становленні суспільно-владних
стосунків та їх відображенню в політичних ідеологіях. Показано, що політичні ідеології будь-яких
колективних суб’єктів містять як ідеально-етичні складові, серед яких домінуючою є
толерантність, так і орієнтації на насильство та намагання знищити або опредметнити
політичного супротивника та соціально підлеглого.
Проблема політичного насильства становить загалом чи не стрижневу проблематику історикоантропологічної рефлексії. Насильство, примус – центральна складова становлення влади,
політичного буття, а значить і суспільства загалом. Веберівське визначення влади як легітимного
насильства фактично ставить нас перед розумінням того факту, що організація нашого соціального
життя великою мірою аналогічна насильству. Підтверджень вказаній думці аж надто багато.
Наприклад, у руслі традиції фрейдизму підсвідоме розглядається як пригнічене сексуальне, а не як
політичне, разом із тим не можна не помітити, що пригнічення – ніщо інше, як форма насильства.
Неофрейдизм давно вже вийшов за межі вузьких рамок сексуального детермінізму і виявив суттєвий
зв’язок політичного й підсвідомого. Мабуть, уперше ґрунтовно такий аналіз здійснив Е. Фром [1].
Загальновідоме екзистенційне Альбера Камю "Чи варте життя труду бути прожитим?" [2] також
відображає глибинний протест проти тотального насильства, яке не дає змоги здійснити повноцінну
самореалізацію й робить наше буття по-своєму безглуздим. Сучасний дискурс постмодернізму
намагається уникнути будь-якого насильства, апріорно визнаючи всю поліфонію смислів, тверджень і
форм самореалізації за істинність. Зникає ціннісно-моральна напрямна, а разом з нею і "примус до
моральності" – як різновид насильства. Вказаний підхід до вирішення питання породжує цілий ряд
інших проблем: втрату
світоглядно-ціннісних орієнтирів, смислових комунікацій, руйнацію
суспільних норм. Загалом такий еклектичний стан системи, як правило, характерний для перехідних
періодів, коли один світоглядний конструкт уже не задовольняє, а інший ще не вироблений
суспільством.
Глибинний смисл протесту проти насильства – протест проти смерті, яка і є максимою насильства.
Причому насильством є не лише вбивство, а будь-яка смерть загалом. Смерть – знищення
об’єктивності нашого буття поза нашою на те волею. Суїцидальна смерть абсолютно не змінює
основної ситуації, вона є лише своєрідною перверзією констатації факту нестерпності існування, це
протест, який підкреслює неможливість життя у світі тотального насильства і безперспективності
будь-якої самореалізації, що також є різновидом насильства.
Закономірно, що насильство, як одна із найсуттєвіших реалій суспільно-політичного світу, є
суттєвою складовою політичних ідеологій, які в цьому випадку розглядаємо як певний суспільний
ідеал, що задає стратегічний напрям розвитку суспільства. Разом із тим світ людського буття не
обмежується лише насильством. Протест проти нього, намагання подолати негатив об’єднують людей
і спрямовують їх на пошук принципово відмінних форм побудови суспільно-політичних інститутів
[3]. Толерантність – необхідна противага силі і примусу у становленні міжособистісних стосунків.
Термінологічно вона визначається як терпимість до чужих думок і вірувань. Якщо ж поглибимо і
узагальнимо, то побачимо, що максимою толерантності є на загал не просто визнання сторонньої
думки, а безпосереднє визнання "Іншого" та його повноцінного права на буття. Використовуючи
термінологію М. Бубера, можемо сказати, що нетерпимість – це ситуація "Я – Воно", а толерантність
"Я – Ти". У першому випадку зовнішній світ, інший, суспільство, природа зводяться до
предметності, яка позбавлена власної суб’єктності, а в другому – "Інший" (причому байдуже, чи це
окрема особа, чи соціум) виростає не просто до рівня діалогового партнера, він є тим неповторним
буттям, що у відношенні до "Я" породжує смисл.
Осмислення взаємостосунків у сфері людського суспільного буття та його ціннісних пріоритетів
відоме від найдавніших часів. "Держава" Платона і міркування Лао-Цзи та Конфуція, роздуми
св. Августина про "Град Божий і град земний", утопії Відродження і пошуки марксизму, сучасні
намагання проникнути в суть владних інституцій у численних філософських, політологічних та
соціологічних дослідженнях (Е. Фром, А. Харендт, П. Сорокін, М. Вебер, Е. Гелнер, Е. Сміт,
К. Поппер, Е. Тоффлер тощо) – свідчення тривкої і постійної потреби суспільства зрозуміти природу
владних взаємин та знайти можливість формування суспільства, яке б не мало тих надмірних вад, із
якими людству доводиться стикатися протягом свого існування.
© Дичковська Г.О., 2007
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У цьому контексті проблема толерантності та насильства – основна і, прямо чи опосередковано,
розглядається при аналізі проблематики політичних ідеологій як у західному (К. Мангайм, П. Рікер),
так і на українському науковому терені (В. Волобуєв, О. Заздравнова, М. Недюха, О. Таран,
О. Донченко, Ю. Романенко) Зважаючи на актуальність подолання "насильства" і "підкорення" та
творення "толерантності" у міжособистісних стосунках, необхідно розкрити основу їх формування.
Саме тому метою нашої роботи є виявлення глибинного підґрунтя функціонування ціннісних
пріоритетів "насильства" та "толерантності" в структурі сучасних ідеологій.
Політична ідеологія – це специфічна форма легітимації влади. Причому, зважаючи на те, що влада
дуже часто розглядається як різновид насильства [4], ідеологія часто містить його своєрідну
легітимацію у сфері суспільної свідомості. Класичне розуміння "влади" зводиться до здатності й
можливості здійснювати свою волю та впроваджувати її в суспільство за допомогою авторитету,
права, маніпуляції чи насильства [5]. Інший аспект влади – "спосіб організації суспільних відносин",
своєрідні комунікативні стосунки [6].
Водночас головна властивість політичної ідеології – генерувати ідеал, який був би прийнятний для
суспільства та надавав смислу меті діяльності. Саме тому він має бути співпричетний до етичного
Абсолюту і формувати футуристично-стратегічну мету, яка б була смислотворчою основою
буденного, економічного і повсякденного суспільно-політичного життя.
Влада-примус має доволі однозначне розуміння і трактування, але влада-відносини постає
якимось загадковим феноменом, що не має чіткого окреслення. Очевидно, така ситуація пов’язана із
тим, що суспільство більш чітко й адекватно вербально віддзеркалює добре відомі факти, а явища
слабо структуровані, нечітко функціонуючі не мають відповідного мовно-аналітичного відображення.
Насамперед впадає у вічі, що поняття "влада-відносини" не виявляє суті явища, адже "відносини"
існують і в насильницькій владі.
Знову повертаючись до опозицій М. Бубера "Я – Воно" та "Я – Ти", виявимо, власне, що справжні
відносини-стосунки характерні лише для суб’єкт-суб’єктної ситуації, коли "Інший" визнається як
беззастережна цінність і саме тут може народитися толерантність [6]. Не варто плутати відносини і
звичайну співпрацю. Співпраця можлива і в системі "Я – Воно" як форма взаємообміну. Пари "Я –
Воно" та "Я – Ти" варто доповнити співвідношенням "Воно – Воно", коли відбувається повна втрата
суб’єктності всіма представниками діалогу. Саме ця ситуація характерна для загальновідомого
феномену "мас". Людська маса помилково часто визначається через кількісний критерій. Насправді
суть її у втраті суб’єктно-творчого ядра, коли відбувається перетворення "Я" у "Воно".
На жаль, складність усвідомлення для людини втрати власного "Я" і перетворення його у "Воно" –
це типова ситуація екзистенційної кризи 19-20 століття. Численна література, присвячена
проблематиці феномену суспільних мас – лише опосередковане свідчення про актуальність такої
постановки питання. І тільки 21 століття ставить на порядок денний формування таких політичних
ідеологій, які засновуватимуть владу не шляхом усунення суб’єктності іншого, як це відбувається у
випадку реалізації влади-насильства, а через співпричетність суб’єкта до суб’єкта, через розуміння
того, що цілісність структури долає "лінійну і причинно-силову парадигму і… (відбувається) перехід
до топологічного розуміння дійсності як цілісної, але водночас рухомої і мінливої єдності
багатоманіття, яке, зберігаючи свою наступність, перманентно обновлює не лише свою форму, але й
зміст" [7].
Ми отримуємо певну "владну дихотомію": насильство як утвердження домінанти власного "Я" та
комунікативна співпричетність до "Іншого" в перманентному організаційному співтворенні. Історія
людства, яка дуже часто є історією війн, фактично демонструє нам постійне намагання осіб, груп чи
навіть суспільств здійснювати домінування над іншими, зайняти пануючу, управлінську позицію.
Водночас вся сутність власне людської складової світової культури орієнтована на толерантність, на
визнання "Іншого", незважаючи навіть на його особисті якості, як колосальної значущості.
Залишається з’ясувати, в чому суть цього явища та виявити його у внутрішньому ідеалі політичної
ідеології.
Влада-насильство корениться в інстинкті самозбереження та намаганні проконтролювати світ як
такий, що апріорно ворожий. "Контроль" здійснюється через "підпорядкування" і втрату
суб’єктності підлеглого. При цьому зовнішній світ об’єктивний, але не суб’єктний.
Шопенгауерівська війна за матерію – це війна за підпорядкування. Підпорядкована матерія (байдуже,
жива чи мертва) не містить загрози, вона навпаки, посилює володаря, "розширює" його екзистенцію
до меж володіння.
Суть насильства не просто в утвердженні власної дії, а в запереченні можливості дії іншого.
"Інший" не має ні можливості вибору, ні шляхів креативної самореалізації, він стає предметомзасобом виконання волі володаря, перетворюється в "ніщо". Ситуація породжує фундаментальний
настрій "жаху" [8: 198]. Страх перед зникненням, перед перетворенням "Я" в "Ніщо" породжує або
намагання втекти, або зруйнувати зовнішній світ [9: 323]. У такому випадку зближення між людьми –
це руйнування чи самозгортання. Раціональний і навіть юридичний відповідник насильства
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зафіксований у Римському праві і звучить як "jus vitae as necis" − право володіння життям і смертю
своїх підданих. Не лише імператор, а будь який володар стосовно своїх підданих міг застосовувати
принцип абсолютного володіння.
Вищенаведені міркування підводять до думки, що у протистоянні володар – підвладний один з
аспектів формування політичної ідеології поставатиме в такий спосіб: інтерес самозбереження
володаря передбачає повне й абсолютне підкорення підвладного, позбавлення його будь-якої
суб’єктності й самореалізації. Дивним чином підкорення підвладного також тотожне його власному
самозбереженню. Інакше кажучи, задля самозбереження підвладний зрікається можливості власної
креативності й повністю сприймає ідеологію-систему цінностей правителя.
Цей феномен формує так часто фіксовану та рідко пояснювану "любов" мас до правителя.
Причому високий рівень жорстокості можновладця не зменшує, а навпаки, посилює "любов" до
нього, аж до істеричного самовідторгнення. Історичних прикладів безмір, починаючи від Нерона і
закінчуючи Сталіним і Гітлером. У цьому випадку "любов" – готовність виконати наказ − служить
запорукою самозбереження. І навіть якщо наказ передбачає фізичну смерть (готовність іти в бій за
володаря), то це дає змогу уникнути метафізичної смерті відторгнення від маси, від правителя, а
водночас від встановленої ним ідеології, що сприймається як власна.
Захист правителя (суб’єкта) наявний у більшості ідеологій, але головна властивість ідеології –
генерувати ідеал, який був би прийнятний для суспільства та надавав смислу меті діяльності. Саме
тому він має бути співпричетний до етичного Абсолюту й формувати футуристично-стратегічну мету,
яка б була смислотворчою основою буденного, економічного і культурно-духовного суспільнополітичного життя.
Суть протистояння "володаря" і "підвладного" постійно стосуватиметься двох основних тем:
глибини і всеосяжності суб’єктного заперечення "підвладного" та способів його здійснення. Власне,
ідеології замінили пряме "право" володіння життям і смертю, що сформувалося на основі
елементарної фізичної переваги і передбачало "послух" як форму "купівлі" життя. Підвладному
залишають життя, але він трансформується у "Воно", втрачає власну суб’єктність і вимушений
здійснювати діяльність, продиктовану "володарем", а не власну. Його життя формальне, позбавлене
сутнісного змісту і креативності.
Із втратою володарем прямого "права на життя" починає виникати сублімаційний характер його
реалізації. Можливо, саме тут зароджується політична ідеологія як "фіктивно-маніпуляційна"
свідомість. Підвладному, не заперечуючи формально його право на суб’єктність, намагаються
сформувати таку політичну свідомість, яка "добровільно" буде виконувати волю і завдання володаря.
Задля цього необхідно "переконати" підвладного, що він не здатен здійснювати успішні власні дії та
самостійно забезпечувати себе необхідними життєвими ресурсами. Такі форми маніпуляції широко
розповсюджені й сьогодні. Якщо раб віддавав свою діяльність "володареві" в обмін на фізичне життя,
то надалі "підвладний" обмінює власну можливість самоздійснення на джерела життєзабезпечення.
Еріх Фром, аналізуючи сучасне йому американське демократичне суспільство, приходить до
висновку, що центральною проблемою неврозів є "авторитарна совість", суть якої у відмові від
власних творчих сил та надання "авторитету" права творчості і прийняття стосовно себе ролі "речі".
Людина, що керується авторитарною совістю опирається не на власні ціннісні судження, а на ті, що
санкціонує авторитет. Причому авторитет намагається керувати людиною через почуття провини. "Я"
розглядає зовнішній світ як потенційно ворожий і намагається його підпорядкувати собі. Такий тип
стосунків Е. Фром визначає як садизм: намагання поглинути інших і опредметнити (умертвити) їх [1:
124], позбавити суб’єктного ядра та перетворити на "Воно".
Методів та різновидів формування у "підвладного" свідомості, зручної для "володаря", мабуть
стільки, скільки на земній кулі владно-підвладних стосунків, але суть їх зводиться до того, що
володар, будучи джерелом матеріального забезпечення (можна нагадати проблеми із енергоносіями,
житлом, заробітною платою), має змогу використовувати потенціал "підвладного" і застосувати його
для реалізації власних творчих задумів.
Політичні ідеології на неусвідомленому рівні шукають "рай", "ідилію" та смисл суспільної мети
діяльності. Запозичивши в релігії ідею "джерела благодаті", вони тільки модифікують її, і, замість
сакральних атрибутів, надають власній системі цінностей ознак істинності, основ справедливого
суспільного устрою, найсуттєвіших потреб індивіда тощо. Саме тут виникає фанатична нетерпимість
ідеологічної налаштованості. Прихильники певних ідеологій на рівні несвідомого відстоюють власне
намагання "оволодіти життям і смертю іншого". Водночас руйнування своєї ідеологічної схеми
породжує страх попасти в залежність від когось, хто володітиме твоїм життям і смертю.
Ідеологія твориться людьми і є вторинною стосовно них реальністю. З іншого боку, вона визначає
і спрямовує діяльність соціуму, визначає напрям руху до мети і постає певним першоджерелом, що
детермінує напрямок практичних вчинків окремих людей чи колективного суб’єкта.
Толстоухов А. прямо вказує на зв’язок "влади" і "знання". Ідеології, обґрунтовуючи власне право
"володіння істиною (знаннями)", доводять "право" на реалізацію певних осіб чи соціумів і блокують
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реалізацію "Інших", позбавляючи їх "знання істини" [10: 118-119]. Важливим є те, що у випадку
монополії на істину начебто немає прямого чи фізичного насильства, навіть може декларуватися
толерантність і демократичність, але через догматично-апріорні вихідні положення свідомість
суспільства чітко спрямовується у потрібному напрямку.
Підсумовуючи можемо сказати, що політичні ідеології у дихотомії насильство-толерантність
стосовно "насильства" формують такі можливі світоглядні складові:
1) надання власному "Я", колективній чи особистісній суб’єктності права на володіння "знанням",
істиною чи благом;
2) ототожнення владно-панівного прошарку суспільства із джерелом буттєвості;
3) формування залежності "іншого", втрата ним власної суб’єктності, перетворення його в масу і
предметність.
Розглянувши негативи політичних ідеологій, не можемо ними обмежуватись. Адже, окрім
намагання знищити "іншого" або перевести його на рівень безсуб’єктної "предметності", людська
поведінка має й інші мотиваційні домінанти. Альтруїстичний компонент співтворення, пошук смислу,
гуманістична совість (за Е. Фромом), творять цілком інший світоглядно-політичний ряд.
Насамперед повернемося до проблеми володіння життям і смертю: усвідомлення власної
смертності спонукає людину до пошуку способів "подолати, обдурити смерть", віднайти "живу воду"
чи "чашу Грааля", які мають забезпечити "вічне життя", а головне – смисл існування. Усвідомлення
власного кінця по-своєму робить інстинкт самозбереження своєрідною безглуздістю. Воно ж
спонукає людину до пошуків нових шляхів діяльності та розвитку. Можливо, саме тут бере початок
пошук смислу і потреба реалізувати себе-як-смисл, яка і відкриває еволюційний процес власне
людського самостановлення. Людина починає шукати вічні сутності з бажанням долучитися до них,
щоб таким чином приєднатися до того, що існує у ВІЧНОСТІ, незнищенне, тобто цілком задовольняє
наше прагнення до самозбереження.
Якщо ж врахувати досвід та міркування екзистенціалістів, як атеїстичного, так і релігійного
спрямування, то побачимо, що тривіально-біологічний інстинкт переростає в НАМАГАННЯ БУТИ,
інакше кажучи – мати онтологічну реальність. Це перспектива "від-бути-ся", самореалізуватися і
навіть осягнути буття. "Найкращим реєстратором ієрархії наших життєвих ентузіазмів є, властиво,
смерть" − це жорстке формулювання від Х. Ортеги-і-Гассета дає нам змогу усвідомити що смисл – це
те, що здатне здолати смерть. Тобто, якщо суттєвою складовою будь-якої політичної ідеології є
уникнення смерті, самозбереження, то другою частиною є долання смерті, а радше страху смерті.
Адже "бути" – означає здолати небуття, смерть. Долання смерті виходить на грань метафізики. Це і є
друга складова політичної ідеології.
Руйнування моделі владних стосунків за принципом насильства і створення світу політичного
смислу, де володарем є той, хто не має потреби знищувати і підкорювати оточуючих, але здатен
розгорнути буття толерантності у співтворенні з "Іншим" − позитивно-альтруїстична домінанта будьякої ідеології, що робить кожну з них набутком світової культури. Політична ідеологія як
відображення прагнень та ідеалів суспільства обов’язково містить як складову частину стремління до
найвищих моральних абсолютів. У цьому контексті всі політичні ідеології відображають певні
аспекти пошуку смислу. Кожна з них намагається відстояти самореалізацію певного суб’єкта
(індивідуального чи колективного) або певну площину його сутнісного здійснення. Різниці й навіть
антагонізми між ними полягають у мімікрійному суміщенні "смислу" й "насильства", а також у
нерозумінні важливості не лише власної ділянки захисту інтересів суб’єкта, але й у
"співпричетності" до "Іншого", яка, власне, і творить смисл.
Таким чином толерантність як визнання цінності буття "іншого" в політичних ідеологіях виконує
такі функції:
1) виявлення суб’єктності і джерела буттєвості в кожному учасникові політичного процесу;
2) формування відносин співпричетності всіх суб’єктів політичного процесу, як
індивідуального, так і колективного характеру;
3) руйнування закону "владного насильства", передача і пережиття смислу у співпричетності до
"іншого".
Узагальнюючи можна сказати, що будь-яка ідеологія містить аспект самозбереження суб’єкта та
його відповідності етичному Абсолюту. Відповідність етичному "принципу духу" передбачає
своєрідну співпричетність до іншого суб’єкта. Інший не є ворожий – він виступає своєрідним
проявом Абсолюту – і через нього здійснюється реалізація "принципу, протилежному усьому життю
взагалі" – надання "іншому" можливості самоздійснення, відмова від його підкорення чи знищення
[11].
Суть толерантності у творенні смислу через співпричетність, у заміні парадигми перманентного
ворога й страху на можливість творчої співпраці, а головне – в самій можливості створення
позитивної мети діяльності соціуму. Врешті, такий висновок цілком співзвучний до ідей
синергетичної парадигми, яка розглядає соціум як процес самоорганізації соціальної системи [12: 4].
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Дичковская Г.О. Насилие и толерантность: контроверсии политических идеологий.
Статья посвящена выяснению роли насилия и толерантности в становлении властных отношений в
обществе и их отображению в политических идеологиях. Обосновано, что политические идеологии
любых коллективных субъектов содержат как идеально-этические элементы, среди которых
доминирующей есть толерантность, так и ориентации на насилие и попытки уничтожить или
лишить субъектности политического противника и социально-подчиненного.
Dychkovska H.O. The Violence and Tolerance: Opposite Components of the Political Ideologies.
The article is devoted to the revelation of the violence and tolerance role in the formation of socialauthoritative relations and their reflection in political ideologies. It is grounted that political ideologies of
any collective subjects contain as ideal-ethical components where tolerance prevails, so the orientations on
violence and attempts to destroy political opponent and social subordinate in physical and spiritual sense.
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ДОВІРА ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ: АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ
У статті досліджено взаємозв’язок таких важливих соціальних детермінант, як довіра та
толерантність, розглянуто їх схожі та відмінні риси в онтологічному та аксіологічному аспектах.
Акцентовано увагу на виявленні умов виникнення довіри та толерантності, а також визначено їх
роль та функціональне навантаження в умовах демократизації суспільства.
Динамічні зміни в сучасному соціополітичному бутті як локального, регіонального, так і
глобального масштабів стимулюють пошук ефективних шляхів вирішення та попередження різного
роду соціальних конфліктів, що вимагає посиленої уваги до таких категорій, як довіра та
толерантність, в основі яких лежить прагнення до співробітництва, взаємодії, комунікації. ХХІ
століття з його різноманітними проблемами універсального плану спонукає створення філософії
толерантності, яка в сучасному світі отримує статус "найважливішої умови максимально
демократичного розв’язання можливих суперечок", її розглядають не лише як підґрунтя примирення
ворогуючих сторін у так званих локальних конфліктах, "до неї звертаються, закликаючи до
суспільного миру, національної злагоди – у сенсі незастосування сили та насильства з боку панівних
суспільних структур під час подолання внутрішніх конфліктних ситуацій" [1: 77].
Довіра та толерантність виступають важливими категоріями комунікативної філософії,
спрямованої на формування дискурсивно-комунікативної етики та моралі інтерсуб’єктивності,
практичне втілення яких спрямовує до створення в суспільстві та світовій спільноті культури довіри
та культури толерантності. Як зазначає Ю. Габермас, учасники плідної комунікації виходять із того,
"що їхні, відмінні між собою погляди, зумовлені обставинами їхнього життя, тут і тепер
наближаються один до одного, відтак відмінні позиції наближаються до спільного тлумачення
ситуації" [2: 311].
Рівень довіри та толерантності свідчить про готовність суспільства в цілому до формування
стосунків відкритого типу та співробітництва на основі демократичних принципів. Толерантність і
довіра розглядаються як система позитивних налаштувань людини щодо інших людей на основі
певної сукупності особистісних та групових цінностей. Набір цих цінностей при толерантному
відношенні визначає орієнтацію на позитивне сприйняття відмінностей інших. Необхідною умовою
виникнення зазначених феноменів є досить високий рівень світоглядної, правової, політичної,
релігійної культури.
Серед відомих дослідників проблеми довіри слід назвати Ф. Фукуяму, А. Селігмена, П. Штомпку,
Е. Гідденса, Е. Еріксона, М. Бубера, О. Больнова, Т. Скрипкіну, Д. Данкіна, В. Зінченка. Осмислення
проблеми толерантності здійснюється в працях багатьох учених, зокрема, слід відзначити праці
М. Вебера, Дж. Ролза, Ю. Габермаса, Х. Вайденфельда, В. Золотухіна, В. Шаповалова, В. Тишкова.
Але аналіз саме співвідношення довіри та толерантності в соціально-філософському контексті є
недостатнім. Тому метою нашого дослідження є виявлення специфіки функціонування довіри та
толерантності як соціокультурних детермінант сучасного соціуму, окреслення їх відмінних та
спільних рис, особливостей формування культури довіри та толерантності в демократичному
суспільстві.
Зазвичай толерантність розуміють як сукупність ціннісних установок, що відображають певну
міру позитивного ставлення до різноманітних
відмінностей "іншого" (ним може бути як
індивідуальний, так і колективний суб’єкт): відмінностей соціальних, національних, культурних,
політичних, релігійних, етичних, світоглядних, статевих та ін. Толерантність передбачає визнання
множинного, відмінного, інакшого. Слід відзначити важливий соціальний аспект толерантності –
наявність "інокультурних" контактів, а також певне позитивно спрямоване відношення у формуванні
міжкультурних стосунків, що передбачає, по-перше, позицію прийняття "іншого", та, по-друге,
налаштування на встановлення соціальних контактів, взаємодію з ним. Саме у другому аспекті –
побудови стосунків та їх подальшого розвитку – і починається взаємодія довіри та толерантності, де
толерантність є початковим етапом розвитку довіри.
Толерантність (з лат. tolerantia – терпимість) – терпиме ставлення до інтересів та позицій інших за
умови незгоди з ними. Толерантність також відображає здатність прийняти різноманітність життя,
розуміння неостаточності та відносності істини в багатьох її проявах або визнання наявності інших
горизонтів інтерпретацій та способів їх реалізацій. Толерантність – це "здатність людини вступати з
іншою людиною в плідну комунікацію на основі поваги до її своєрідності та свободи" [3: 203]. Досить
цікаву трактовку толерантності дає О. Гьоффе, надаючи толерантності здатності "позначати дієвість і
гарантії свободи інших, точніше, повагу до іншого світогляду і способів поведінки", вважаючи, що її
© Кожем’якіна О.М., 2007
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сильна форма як вільне визнання іншого, його іншості "в кінцевому підсумку ґрунтується на гідності
й свободі кожної людської особистості. І толерантність, звичайно, полягає не тільки у відомій
поблажливості щодо своєрідності й слабкостей ближніх" [4: 22]. На думку О. Гьоффе, толерантна
людина "прагне до співіснування на основі рівноправ’я та взаєморозуміння, використовуючи
здатність увійти в становище іншого, здатність серйозно сприйняти його й відкритися йому, осягнути
й змінити себе завдяки новим ситуаціям і новій інформації" [4: 26]. Фактично, вчений говорить про
появу відносин довіри як результату толерантності.
Отже, такого типу установки орієнтують людину на встановлення відносин взаємодії, розвиток
позитивного діалогу, налаштованість на прийняття іншої людини з її власними поглядами,
відкритість у стосунках, а також, що досить важливо, – правильне розуміння світоглядної позиції
"іншого". Усе це створює умови для виникнення довіри, що передбачає відкриття людини "іншому",
формування установки на те, що об’єкт довірчого відношення буде відповідати певним очікуванням,
реалізує дії належної якості, відповідаючи вимогам результативності та передбачуваності,
проявляючи взаємність та відповідальність. Довіра лежить в основі моральних принципів взаємодії, є
базовою сутністю відчуття онтологічної безпеки. За визначенням Ф. Фукуями, довіра – це
"виникаюче у членів співтовариства очікування того, що інші його члени будуть поводитися більшменш передбачувано, чесно та з увагою до потреб оточуючих, у відповідності з деякими загальними
нормами" [5: 52].
На нашу думку, не слід ототожнювати поняття "толерантності" та "довіри", хоча в деяких
дослідженнях можна зустріти визначення толерантності як відкритості, довірливості, прийняття іншої
людини, довіри до неї. Звичайно, ці поняття мають деякі спільні риси: налаштованість на
встановлення позитивного діалогу, вони є по суті соціальними детермінантами комунікації та
взаємодії, необхідними умовами побудови стосунків на основі взаєморозуміння та співробітництва,
особливо в царині соціокультурних та національних відносин.
В онтологічному плані вони відображають можливість "спів-буття" при наявному "само-бутті".
Але, на відміну від толерантності, яка позначає неконфліктне прийняття "іншого" з його власною
позицією, коли припускається, що інша думка також має право на існування (тобто акцент на тому,
що поряд з моїм існує незалежне "само-буття" іншого), довіра передбачає відносини більш високого
рівня – встановлення відносин взаємодії, коли "інший" відповідає певним очікуванням – є надійним,
відповідальним, порядним (моє "само-буття" залежить від "само-буття" іншого).
Довіра має силу "само-творення" та "творення іншого": досить часто виражена довіра може
спонукати людину бути кращою, відповідальнішою, відкрити в собі приховані можливості для того,
щоб виправдати довіру. Відсутність толерантного ставлення може цілком бути причиною
встановлення відносин недовіри, адже довіра передбачає відкритість людини іншому, якщо ж погляди
іншого сприймаються як ворожі, неприйнятні, то довіра неможлива.
Для уточнення значень та більш чіткого розрізнення понять довіри та толерантності наведемо
протилежні їм поняття: толерантність – ненависть, довіра – побоювання. З цих значень зрозуміло, що
толерантність відображає прийняття несхожих із власними поглядів, визнання їх права на існування,
а довіра орієнтує на створення відкритих стосунків, певним чином очікування бажаних результатів
без достатніх гарантій. Толерантність відображає терпиме ставлення до поглядів інших, а довіра
відображає впевненість у тому, що інший буде відповідати очікуваним характеристикам, що створить
умови безпечної взаємодії.
Отже, толерантність передбачає відчуття терпимості, а довіра – відчуття безпеки. Толерантність
відображає лише прийняття іншого, без обов’язкового прагнення до подальшого діалогу, а довіра
завжди передбачає, хоча б і початкові, але відносини співробітництва. У процесі дослідження поняття
толерантності не обійти поняття конфлікту. Толерантність виступає як хиткий місток між "війною та
миром", як загальне спрямування на подолання конфліктної ситуації.
Важливою соціально-психологічною особливістю як довіри, так і толерантності є їх здатність
виступати в якості тенденції, психологічної установки комунікативної компетенції, тобто за
походженням установки внутрішньоособистісної, яка функціонує в міжособистісному та
навколоособистісному просторі. Однією з важливих рис довіри та толерантності є динамічність як
чітка здатність реагувати на змінені умови. У цьому контексті можемо говорити про рівень довіри та
толерантності, балансування на межі "довіри – недовіри", "терпимості – нетерпимості".
Необхідно відзначити, що і довіра, і толерантність є дієвими чинниками соціального буття.
Цінність толерантності – взаємодія в умовах суперечності, цінність довіри – відкритість людини світу
у прагненні до вдосконалення як себе, так й інших, до створення безпечних умов існування. Тому
довіра є однією зі складових соціального капіталу. Недоліком толерантності може бути байдужість,
нігілізм, слабкість, конформізм, а недоліком довіри – довірливість, пасивність у досягненні мети,
наївність.
Також прикметним є те, що і довіра, і толерантність є важливими імперативними демократичними
цінностями. Толерантність при демократичному режимі виступає як соціальний інститут, як один з
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основних принципів демократичної етики наряду з принципами справедливості та взаємоповаги, як
суспільно визнана бажана модель поведінки індивіда, як соціальна норма, закріплена певною мірою в
традиціях та звичаях. У цьому контексті толерантність покликана забезпечити співпрацю, підвищити
ефективність соціальної комунікації в умовах демократичної плюралістичності поглядів, позицій та
ін. При цьому важливим є не просто пасивне визнання права іншого мати власну думку, а
налаштованість на співпрацю з ним. Довіра (в найзагальнішому розумінні) як відчуття онтологічної
безпеки відображає наявність відчуття захищеності, упевненість в дієвості демократичних інститутів,
готовність до співпраці в різноманітних соціальних спільностях (від сім’ї до держави та нації).
Особливим видом довіри є політична довіра, яка відображає переважно емоційне ставлення населення
до влади та владних інститутів, до політичних лідерів, політичних партій, до впроваджуваних ними
реформ, а також готовність приймати активну участь у різних формах політичної, соціальної,
економічної діяльності.
Таким чином, можемо стверджувати, що довіра та толерантність є різними, хоча й близькими,
поняттями в онтологічному та аксіологічному вимірах. Але між ними спостерігається чіткий зв’язок,
вони є взаємообумовленими і виступають важливими орієнтирами в сучасному соціальному житті,
виконуючи інтеграційні, мотиваційні та легітимаційні функції.
На останок слід зазначити, що рівень культури толерантності та культури довіри залежить від
історичних умов формування нації, наявної соціополітичної та економічної ситуації. Хоча досить
часто, попри усі заклики до терпимості, і довіра, і толерантність залишаються недосяжними ідеалами
людського співжиття.
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Кожемякина О.Н. Доверие и толерантность: аспекты соотношения.
В статье исследуется взаимосвязь таких важных социальных детерминант, как доверие и
толерантность, рассматриваются их похожие и отличительные черты в онтологическом и
аксиологическом аспектах. Акцентируется внимание на выявлении условий возникновения доверия и
толерантности, а также определяется их роль и функциональная нагрузка в условиях
демократизации общества.
Kozhemiakina O.N. Trust and Tolerance: Aspects of Correlation.
The article investigates the interconnection of such important social determinants as trust and tolerance;
examines their similar and different features in ontological and аcsiological aspects. Attention is
concentrated on the exposure of trust and tolerance origin conditions and also their role and functional load
in the conditions of society democratization is defined.
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ЯАККО ХІНТІККА: ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЛОГІЧНИХ ДОВЕДЕНЬ
У статті проаналізовано стратегії підвищення раціональності логічних доведень у структурі
процесів продукування нового знання. З’ясовано, що логіка в наш час є важливим засобом здійснення
відкриттів. Дедуктивна логіка може запропонувати стратегічні принципи для відкриття нових
істин, а не тільки для оцінювання вже отриманих. Логіка виступає як стратегічна теорія для будьякого міркування настільки, наскільки вона спрямована на відкриття.
У наш час відбуваються процеси не тільки кількісної, але й якісної раціональної трансформації
сфер, по-перше, гуманітарного та соціального знання засобами класичної та некласичної логік, та, подруге, самих логічних процедур. Завдання підвищення ефективності логічних доведень постає у наш
час з особливою актуальністю завдяки необхідності їх застосування у комп’ютерній галузі, зокрема в
задачах автоматичного пошуку доведень, штучного інтелекту та ін. Вище сформульована задача явно
корелює з логікою та філософією. Для більш точного визначення її чіткого місця у спектрі інших
задач розглянемо класифікацію В.Н. Брюшинкіна. Він проводить типологію проблем, що певним
чином корелюють із філософією чи логікою, і виділяє три основні класи:
до першого включаються логічні проблеми. На його думку, це задачі, що передбачають
конструювання формалізованих мов, формальних систем у цих мовах, їх інтерпретації, доведення
метатеорем про об’єкти та їх співвідношення;
другий клас утворюють філософські проблеми, тобто задачі філософського характеру, які не
включають термінів, що позначають об’єкти, задіяні при розв’язуванні задач першого класу;
до третього класу відносяться логіко-філософські проблеми, які визначаються як задачі,
формулювання яких включає разом із філософськими термінами й інші терміни, що позначають
об’єкти, введені для розв’язування задач першого класу. З точки зору цього дослідження однією з
актуальних є проблема визнання чи заперечення статусу логічних істин як тавтологій [1: 10].
Дослідження методів раціоналізації, підвищення ефективності логічних доведень можна віднести
до класу логіко-філософських проблем згідно з наведеною класифікацією.
У цьому дослідженні передбачається провести аналіз концепції Я. Хінтікки з точки зору оцінки й
підвищення раціональності логічних доведень.
Одним із конструктивних шляхів до вирішення проблеми раціоналізації логічних процедур є
раціональна реконструкція аналітики творчого пошуку науковця, яку запропонував відомий фінський
філософ та логік Я. Хінтікка. У своїх дослідженнях він спирається на принцип комбінування
декількох дослідницьких методів, які в отриманій системі забезпечують значно вищий "коефіцієнт
корисної дії", утворюють більш потужний інструментарій для продукування нового знання.
Насамперед, науковець ухиляється від оцінки логічних істин як тавтологічних, яку дав
Л. Вітгенштейн у праці "Логіко-філософський трактат". Він вважає, що логічні виводи, дедукція
можуть суттєво сприяти акумуляції знань про емпіричну реальність, оскільки "дедукція та логіка є
абсолютно придатними для отримання змістовних (дійсно цінних) знань про світ і справді можуть
привести до неочікуваних результатів, якщо вони застосовуються людиною, що володіє "наукою
дедукції та аналізу" [2: 266].
На думку науковця, важливою є, насамперед, можливість отримання інформації не тільки з
експліцитних засновків, але і з фонової інформації, коли відбувається так звана експлікація
невербалізованої інформації [2: 268]. Науковець ставить наголос на винятковій важливості
виокремленої проблеми для логіки, математики та евристики. Виявлення можливостей
формулювання ефективних правил для евристичних процесів стає можливим за умов визначення
відповідної концептуальної системи. Я. Хінтікка стверджує, що актуалізація невербалізованого
знання на стадії, що передує власне дедукції, може відбуватися, принаймні, двома способами.
Перший шлях – отримання засновків згідно з правилами дедуктивної чи індуктивної логіки. Оскільки
логічне виведення має бути виведенням експліцитно сформульованого висновку на підставі
експліцитних засновків, які виражаються в рамках певної фіксованої мови як множина моделей будьякої скінченої чи обчислюваної множини речень цієї мови, то така модель є недостатньо гнучкою, і,
внаслідок цього, придатною для застосування в реальних процесах продукування нового знання.
Науковець віддає перевагу іншому шляху, коли вибудовується певна відповідність між запитаннями,
сформульованими переважно на базі фонової інформації, та відповідями на них. Засновки майбутніх
дедуктивних міркувань можуть формуватися на підставі фонової інформації, яка є множиною
обмежених фрагментів світу, що не мають жорсткої прив’язки до певної мови. Я. Хінтікка проводить
порівняльний аналіз двох моделей збору інформації – вивідної, яка може реалізуватись у дедуктивній
чи індуктивній формах, і такої, що будується на відповідності між запитаннями та відповідями на
них, і приходить до висновку про конструктивність застосування в сучасних дослідженнях останньої:
© Шенгерій Л.М., 2007
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"Стосовно відповіді на запитання, то зовсім не обов’язково, щоб інформація, на основі якої даємо
відповідь, виражалася засобами певної мови, навіть якщо запитання і відповідь на нього
сформульовані цією мовою. Це робить модель запитання – відповідь більш гнучкою" [2: 270].
Стрижневим поняттям такої системи Я. Хінтікка визначає запитання, оскільки "запитання, які
слугують для трансформації інформації в форму висловлювання, керують процесом активації
невербалізованого знання" [2: 268-269]. При такому підході отримання певної інформації
ототожнюється з отриманням відповідей на запитання, тому стрижневим моментом виступає
формулювання самих запитань, які можуть бути адресовані не тільки самому собі, але й іншим
джерелам, які дослідник називає природою. Він вважає, що в дійсності відповіді на запитання
частково формуються на підставі фонової інформації, а частково можуть спиратися на висновки
виведень. Тому насправді відповіді на запитання не завжди темпорально чи логічно передують
дедуктивним висновкам.
Важливим, на думку Я. Хінтікки, є виокремлення необхідної, але не завжди достатньої та повної
взаємозалежності та навіть аналогії між пам’яттю індивіда та його інтелектом. Процес виокремлення
невербалізованої інформації за допомогою запитань він експлікує в якості процедури отримання
інформації з пам’яті індивіда. Але фонової інформації, яка на певний момент знаходиться у пам’яті
індивіда, може бути недостатньо. Тому актуально, що деякі із засновків рі та проміжних висновків сn
можуть бути отримані як результати відповідних спостережень. У цих випадках запитання є
адресованими природі й мають на меті виявлення непомічених раніше фактів. Я. Хінтікка прагне
обґрунтувати процес раціонального вибору таких спостережень із їх множини. Науковець вводить
поняття справжнього спостереження як альтернативи простій реєстрації чуттєвих вражень. Справжнє
спостереження – це такий проміжний висновок сn, який залежить, по-перше, від запитання qj,
відповіддю на яке він слугує, та, по-друге, від проміжного висновку сj, який є умовою для цього
запитання. Будь-який фрагмент схеми дерева доведення Я. Хінтікки набуває вигляду, представленого
на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент дерева доведення
Науковець виокремлює важливий взаємозв’язок між справжніми спостереженнями з одного боку,
та логікою і дедукцією, з іншого. Якщо спостереження будемо вважати відповідями на запитання, то
стає можливим оцінити ефективність або раціональність таких запитань. Серед найсуттєвіших
факторів, що впливають на їх вибір, слід вказати проблему, вирішення якої прагнемо знайти, та
концепцію, яку покладено в основу дослідження, її теоретичні настанови: "Питання про залежність
спостережень від покладеної в їх основу теорії тепер можна ставити більш гостро, ніж раніше.
Наприклад, протягом останніх років панує думка про те, що результати спостережень залежать від
теоретичних настанов. Тепер, ймовірно, точніше говорити про залежність результатів від проблеми,
яку розв’язують. … Залежність від запитання, безперечно, викликає залежність від концепції,
оскільки відповідь на запитання звичайно має бути сформульованою в тих самих термінах, що й
запитання" [2: 274].
У концепції Я. Хінтікки спостерігається спроба раціонального метааналізу логіки як знаряддя
технології отримання нових знань. Він розглядає дедуктивну логіку у формі гри в смислі
математичної теорії ігор, що започаткована Нейманом та Моргенштерном наприкінці першої
половини ХХ ст. Логічні правила він поділяє на два типи – стратегічні та визначальні. Тільки той
суб’єкт, що володіє визначальними правилами, є здатним опанувати стратегічні правила логіки. На
думку науковця, щоб суб’єкта було визнано справжнім гравцем, у цьому випадку – дослідником, що
здійснює творчий пошук нового знання, необхідно, щоб він володів та використовував не тільки
визначальні, але й стратегічні правила. Визначальні принципи задають тільки допустимі правила,
якими в логіці є, насамперед, правила виведення. Ці правила мають дозволяючий статус і сприяють
кваліфікації помилок у виведеннях та в міркуваннях загалом, тобто визначають, що є помилковим, а
що не є таким у міркуваннях. "На будь-якому кроці дедуктивного доведення звичайно існують
декілька формул, які можна використовувати як засновки коректних дедуктивних міркувань…
Правила виведення підкажуть вам, які з цих альтернативних застосувань правил виведення є
допустимими… Це всього лише правила, що дозволяють. Це правила, завдяки яким не припускаються
помилок. Це не є "закони мислення" – ні в тому смислі, що вони показують, як люди звичайно
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роблять висновки, ні в тому смислі, що вони спроможні показати, як нам слід робити висновки" [3:
107]. Користуючись тільки правилами визначення, неможливо зробити раціональний вибір якогось
одного конкретного правила виведення з множини допустимих. Здійснення раціонального вибору
стає можливим тільки із застосуванням стратегічних правил. Науковець зазначає, що сучасний стан
справ є таким, що при навчанні логіці перевага віддається аналізу правил визначення – правил
виведення, тому "логіка перетворюється у вправу по запобіганню помилок, а не по пошуку доведень
чи встановленню нових істин за допомогою дедуктивних виведень" [3: 107]. Він виокремлює сучасну
тенденцію до формулювання, насамперед, визначаючих правил теоретиками дедуктивних та
недедуктивних міркувань. У результаті формулюється множина правил, які визначають певну логіку,
що є втіленням деякої стратегічної ідеї.
Науковець вважає помилковим цілковите зосередження уваги на визначаючих правилах, що
формулюються для різних видів раціональної цілеспрямованої діяльності за рахунок стратегічних
правил. Він підкреслює, що потреби епістемології та філософії науки слугують каталізаторами появи
великої кількості нових логік, зокрема немонотонних, індуктивних та ін. Ці логіки імітують чи
узагальнюють тривіальні аспекти дедуктивної логіки, переважно її визначальні правила, не
аналізують стратегічні аспекти "гри в міркування", тому не можуть мати того фундаментального
філософського чи практичного значення, на яке вони претендують.
Тому важливим для подальшого успішного розвитку логічного знання є опрацювання
стратегічних правил, які мають задовольняти такі суттєві вимоги:
стратегічні правила формулюються для повних або часткових стратегій, тобто альтернативних
можливих послідовностей ходів, а не для конкретних форм їх здійснення, і детермінуються тільки в
межах обраної стратегії в цілому. Будь-який хід має аналізуватися в рамках обраної стратегії. Тільки
за виконання цієї умови можливо здійснити раціональний вибір ходу в певній ситуації. Вибір
окремого ходу, який може бути кваліфікований як "хороший хід", є необхідною, але не достатньою
умовою для виграшу гравця, що його обирає, оскільки інший гравець може використовувати кращу
(більш раціональну – Л.Ш.) стратегію;
оптимальні стратегічні правила логіки не можуть бути рекурсивними, тобто механічними, тому
вони набувають статусу принципів. Такі принципи, зокрема, експлікуються у вигляді розумової
надбудови, яка працює під час побудови міркувань;
особливого значення набуває можливість побудови теорії стратегічних помилок, яку неможливо
створити як теорію помилок виведення. Науковець стверджує, що "самостійна непсихологічна
теорія помилок можлива лише тією мірою, якою вони розглядаються не як порушення логічних
"правил виведення", а як стратегічні помилки" [3: 109];
прояснити вибір стратегії при побудові доведень стає можливим шляхом застосування
теоретико-модельної інтерпретації логічних виведень першого порядку, що здійснюється методами
семантичних та аналітичних таблиць. Стрижневими моментами в побудові відповідної таблиці є
введення нових індивідів, оскільки кожний такий крок змінює конфігурацію індивідів та ускладнює
її. З позицій стратегії, важливою є здібність передбачати конфігурації, що вибудовуються у
результаті введення у доведення нових індивідів;
практичний вибір стратегії доведення має спиратися на здатність суб’єкта, що міркує,
передбачити наступний хід нашого міркування-як-побудови-моделі;
при побудові доведень слід застосовувати дві групи логічних методів – методи, що не містять
перерізів та методи, у яких використовуються перерізи. Суттєвою ознакою методів першої групи є
те, що з необхідністю виконується вимога властивості бути підформулою. Це правило вимагає, щоб
будь-яка формула, що вводиться у доведення, була підформулою однієї з попередніх формул. Ця
властивість детермінує вишуканість та природність інтерпретації табличних методів. Друга група
методів дозволяє порушення вищенаведеного правила. Легітимним вважається правило введення
додаткових засновків у вигляді диз’юнкції S Ú ~S. Це означає, що замість побудови
експериментальної спростовуючої моделі шляхом послідовного введення нових індивідів, ми
будуємо її відразу двома можливими способами, кожен з яких альтернативно описує S або ~S.
Застосування правил з перерізами дозволяє замінити відповідний дедуктивний хід інтеррогативним
у формі так-ні-запитання:
(S Ú ~S)?
Запитання такого типу є допустимими для будь-якого S, оскільки їх пресупозиція є пустою. З
точки зору визначаючих правил, зв’язок між введеною диз’юнкцією, вихідними засновками,
проміжними висновками та передбачуваним підсумковим висновком є вільним. На визначальному
рівні аналізу застосування методів з перерізами та без перерізів можна вважати еквівалентним. Адже
згідно з правилом, введеним Герценом, правила перерізів будь-коли можуть бути елімінованими:
"Все, що можна довести з їх допомогою, можна довести і без них" [3: 116], зазначає Я. Хінтікка.
Науковець проводить порівняльний аналіз ефективності застосування кожної групи методів для
побудови доведень і приходить до висновку, що раціональну стратегію побудови доведень
визначають методи із застосуванням перерізів: "При використанні "правил з пререрізами" можна
проводити першопорядкові доведення значно ефективніше, ніж без них" [3: 117]. Він обстоює точку
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зору, згідно з якою застосування методів без перерізів є більш простим, але менш раціональним у
першопорядковій логіці, насамперед, в силу своєї повільності.
Я. Хінтікка проводить ґрунтовний аналіз стратегії, тренду, або лінії міркування, що есплікується
як послідовність висловлювань. Насамперед, з позицій стратегії, важливо з’ясувати, як саме
відрізняється лінія міркування від випадкової послідовності думок. У якості найсуттєвішої ознаки
науковець виокремлює можливість раціональної оцінки міркування як кращого чи гіршого.
Проаналізуємо окремий крок S, що є складовою лінії міркування. Інформація, що закодована в S,
може мати два джерела походження:
міститься в інформації, що закодована на попередніх кроках. Тоді оцінка успішності дій
суб’єкта, що міркує, визначається тим правилом, яке він явно чи неявно використовує для переходу
від попередніх кроків міркування до S.
є, принаймні, частково новою. Для оцінки дій суб’єкта, що міркує, важливим є визначення
джерела нової інформації O. Суб’єкт, що міркує, здійснює вибір цього конкретного джерела
інформації O з наявних джерел. Нехай суб’єкт має можливість оцінити всю можливу інформацію,
яку могли б надати суб’єкту О та будь-які інші джерела. Тоді можна експлікувати нову інформацію
як відповідь на запитання суб’єкта, що міркує, спрямоване до О. Тому, стверджує Я. Хінтікка,
"будь-яке ампліативне міркування можна репрезентувати як процес "запитання-відповідь", у будьякому разі тією мірою, в якій суб’єкт, що міркує, може довіряти отриманим відповідям" [3: 111].
Таким чином, у результаті аналізу концепції Я. Хінтікки, можна зробити такі висновки:
логіка в наш час є важливим засобом здійснення відкриттів. Дедуктивна логіка може
запропонувати стратегічні принципи для відкриття нових істин, а не тільки для оцінювання вже
отриманих;
логіка виступає як стратегічна теорія для будь-якого міркування настільки, наскільки вона
спрямована на відкриття;
логіка є засобом послідовної побудови кроків логічного виведення;
теоретико-модельна інтерпретація є конструктивною методологією у сфері раціоналізації
стратегії дедуктивних міркувань;
раціональний вибір інтеррогативного ходу з точки зору стратегії має співпадати з
висловлюванням, що обирається у випадку оптимальної дедуктивної стратегії. Раціональні стратегії
інтеррогативного міркування співпадають з раціональними дедуктивними стратегіями.
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Шенгерий Л.Н. Яакко Хинтикка: пути рационализации логических доказательств.
В статье проводится анализ стратегий рационализации логических доказательств в структуре
процессов получения новых знаний. Выявлено, что логика в наше время является важным
инструментом совершения открытий. Дедуктивная логика имеет в своем арсенале стратегические
принципы для открытия новых истин, а не только для оценки уже имеющихся. Логика выступает в
качестве стратегической теории для любого рассуждения в той мере, в которой она нацелена на
открытия.
Shengeriy L.M. Yaakko Khintikka: the Ways of Logical Arguments Rationalization.
The article deals with the analysis of logical proofs rationalization strategies in the structure of new
knowledge production. It was established that today logic is an important means for making discoveries.
Deductive logic can offer strategic principles for discovery of new truths and not only for the evaluation of
already obtained ones. Logic acts as a strategic theory for any reflection as far as it is aimed at discovery.
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(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут")

ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІАЛЬНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ТОЛЕРАНТНІСТЬ"
У статті розглянуто різноманітні підходи до визначення поняття "толерантність". Передусім
підкреслено необхідність мультипарадигмалістського освоєння цього концепту в контексті
діалектики загального – особливого – одиничного, взаємодії з різними баченнями "Я-концепції" та
реаліями сучасної соціальної практики.
Актуальним нині питанням для дослідників толерантності як соціокультурного феномену є
визначення універсального для гуманітарних наук самого цього поняття. За виданою ще за
радянських часів (Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1984 р.) енциклопедією,
толерантність, як поняття, представлене (у перекладі з латини) як терпимість щодо чужих поглядів та
вірувань. Цікаво зазначити, що більш розгорнуте уявлення про толерантність у статті викладено в
суто природничому, чи б пак навіть медичному, аспекті – як нездатність організму реагувати
відповідним чином на певну зовнішню загрозу, і тоді задля підвищення захисних сил (імунітету) –
пропонується збільшити дозу антигену. Тобто, якщо поведінкові реакції суб’єкту вважаються
недостатніми з позицій інтересів соціуму, то слід піддати більшій, сильнішій стимуляції систему
інтересів особи (як же тут не пригадати звернення Сталіна до архетипічного "Браття та сестри!", коли
стимулююча сила мотивації іншого системного порядку не відповідала завданню порятунку
радянського суспільства. Сьогодні таке визначення не розкриває у повній мірі феномен
толерантності. Отже, метою статті є аналіз різноманітних підходів до тлумачення поняття
"толерантність" та виявлення методики їх мультипарадигмалістського освоєння.
Виданий Києво-Могилянською Академією словник з сучасної соціальної політики пропонує
розглядати толерантність виключно як рису політичної культури [1: 201], що, на нашу думку, є
слушним, з огляду на суспільні перетворення, але вкрай недостатнім для розуміння та розвитку
еврістичного потенціалу поняття "толерантність" у контексті налаштованості на розробку теоретикометодологічного забезпечення цих перетворень.
Завдяки соціо-гуманітарному глоссарію, цей феномен можна представити як кризу ідентичностей,
що лише загострюється за часів глобальних змін та поширення інформаційних технологій. Звичайно,
наступати на історичні граблі вульгарно-спрощених порівнянь суспільства з організмом, а людини чи
якогось явища, структури, відношення у ньому – із певним органом або процесом у феноменах
природніх (як натуральних, природничих) не варто; місцезнаходження понять визначаються
специфікою розвитку предмету, але за доби мультипарадигмалізму (В. Судаков) необхідним стає
креативне запозичення.
На перетвореннях та обмінах смислів зупиняється багато хто з вітчизняних дослідників
(С. Макеєв, В. Степаненко, А. Лобанова та інші). Особливо, коли макроструктурною теорією, що
здатна поєднати квантифікаційний та аксіологічний виміри буття за принципами розвитку та
всезагальності (де остання, перефразуючи Г. Гегеля, надає і суб’єкту, і предметові дослідження
чесноти самопостави й гідності), виступатиме філософія – мистецтво питань непозірних, і науки
розмірковувати, не ображаючи(сь). Необхідність саме філософської рефлексії тим очевидніша у
контексті того, що найбільш розгорнуте визначення толерантності на сьогоднішній день розміщене
в британському психологічному словникові, де підкреслюється ціннісна амбівалентність цієї
дефініції. Адже, з одного боку, толерантність відноситься до засад ліберального світогляду з
усілякими позитивними коннотаціями щодо захисту прав людини та творчої свободи самовираження
у сучасному культурному розмаїтті, а з іншого – зазначається неприродний, вимушений та штучний
характер такого терпіння, сумнівні преференції стриманості, як надбання цивілізації [2: 363].
Досить знаменним, але аж ніяк не надихаючим фактом можна вважати те, що у фундаментальній
праці із загальної соціології сучасних російських учених [3: 100, 102, 106] не знайшлося місця, щоб
висвітлити феномен толерантності, хоча, власне у розділі про типи, принципи та форми регуляції
соціальних взаємодій йдеться і про розмаїття суспільних зв’язків та виборів, і про преференції
особистісних регулятивів, що аж ніяк не перекреслюють сутності соціального як очікуваного, тобто
передбачуваного. Вітчизняні соціологи, аналізуючи феномени становлення громадянського
суспільства на Україні [4] також не зупиняються на визначенні толерантності як специфічного явища
й риси сучасної соціальної практики ні аналізуючи глобалізацію, ані пропонуючи напрями й засади
проведення моніторингу соціальних змін в українському суспільстві на сучасному етапі його
розвитку.
Це можна певним чином пояснити виходячи із специфіки жанру "навчальний посібник", але, якщо
ми налаштовані на поєднання наукових розвідок із освітніми процесами, при тому що останні на разі
© Василець О.І., 2007
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стають дійсно процесуальними, тренінговими і повсякчасними, виражаючись через визначення
Болонських Угод, мають вписуватися в життєвий шлях людини як неодмінна складова його змісту;
так от, саме освіта потребує залучення до відкритості наукового пошуку, аби здійснилося те
"зараження та навіювання", без якого будь-яка інформація не перетвориться на знання, а залишиться
дидактичним матеріалом, що "здали та й забули". Слід зауважити, що проблемою толерантності наші
науковці якраз і переймаються, при цьому аналізуючи її і як філософсько-світоглядну проблему [5], і
як принцип консолідації вітчизняного соціуму [6], і як прояв свободи особистості [7], і в контексті
пошуків позитивних рішень у конфліктах, через які, власне, і досягає розвитку суспільна практика
демократичної держави [8].
Велику увагу питанням толерантності приділяє автор підручника з комунікативної практичної
філософії А. Єрмоленко [9], втім не зупиняючись окремо на дефініюванні поняття як воно є. Цілком
слушною, як на наш погляд, є думка дослідника щодо того, що спорідненість багатьох понять, з
урахуванням також латентної форми функціонування багатьох явищ, не дозволяє редукувати
філософські суперечки щодо категоріальної визначеності до простих "за" чи "проти".
Позиціонування поняття толерантності передбачає розвиток самої наукової думки, що вже не
наполягає на єдності множинного як об’єктивного, наперед заданого загального для людської
свідомості. Воно саме вже виступає як результат синтезу, діяльності людського духу, що і творить цю
єдність [10].
Філософське підґрунтя визначення поняття "толерантність" передбачає діалектику пошукового
дискурсу незмінних інваріантів суспільної практики та індивідуальної практики вирішення проблем
толерантності в життєдіяльності конкретної історичної особистості, що наповнює (свідомо чи тільки
почасти свідомо – це є окреме питання) граничними смислами культури власну екзистенційну
незахищеність. Саме через це, відокремлення та визначення толерантності в системі (і через систему)
інших понять і дефініцій необхідно здійснювати шляхом певної систематизації та підпорядкування,
наприклад, нам здається результативним використати евристичний потенціал "Я-концепції",
проаналізувавши останню в кількох найбільш показових теоретичних дослідженнях, для того щоб
показати не тільки можливості взаємозбагачення цих категорій, але й неминучість їх взаємодії у
процесі розгортання та розвитку гуманістичного змісту; взаємообумовленості у процесах
функціонування, здійснення соціальної практики.
Терпимість до чужих думок, ідей, вірувань, вчинків, як визначає толерантність авторський
колектив культурологічного словника [11], з нашої точки зору, потребує також звернення до
проблеми співвіднесення індивідуального та соціально-практичного темпоритмів життєздійснення,
нормативів та нормотворення, як постійного процесу вдосконалення правил взаємодії на базі
особистісної та суспільної рефлексії, свідомої імперативізації принципів зворотнього зв’язку. Без
усвідомлення та вдосконалення не тільки юридичного, економічного та інших, а, перш за все,
правового поля (що є більш широким та генералізованним поняттям щодо першого) низки констант і
перемінних, неможлива практична імплементація толерантності, а, відтак, виникають умови
профанації поняття як категоріального інструменту практичного пізнання й перетворення.
Аксіологічна пріоритетність толерантності як наукової категорії, знаряддя соціокультурного
пошуку та поняття онтологічно укоріненого, ні у якому разі не послаблюють її суспільно-практичної
інтенційності. Міркування щодо того чи "не зменшилося, не побільшало, бо завжди була та й буде" не
можна легітимізувати, хоча б у суспільній свідомості. На разі особистісне "роби, що мусиш і нехай
буде, як буде", при усьому захопленні Марком Аврелієм, також не досить доречне за умови
застосування толерантності як імперативу. Погоджуючись із В. Гамідовим щодо того, що "тільки
гарантоване законом право самовираження дає змогу людині обстоювати свої переконання,
припускаючи поважливе ставлення до неї з боку іншої ососбистості, колективу або держави" [7: 20],
на разі хочемо підкреслити необхідність, по-перше, опрацювання низки взаємоузгоджених правил
щодо імплементації толерантності як ідеологічного гасла в повсякденну практику суспільства. Це
буде, на нашу думку, вимагати додаткового серйозного аналізу концептів у кроскультурних засадах
толерантності, особливо з боку соціально-психологічних аспектів практичної алгоритмізації явища,
що освоюється соціумом на різних щаблях (макро-, мезо-, мікрорівні) буття його як системи
взаємодіючих індивідуумів. По-друге, хочеться звернути увагу усіх небайдужих та дотичних до такої
проблематики, на необхідність урахування всіх вимірів психічного світу як людини, так і соціальноархетипічних феноменів, що можуть сприяти чи, навпаки, стояти на перешкоді реальному
розгортанню толерантності як принципу функціонування сучасної спільноти людства.
Про раціональні смисли ірраціонального, свободу у її розумінні через контексти протиставлення
кордоцентризм-тоталітаризм цікаво і ґрунтовно пише В. Ільїн [12], на концепти якого варто було б
зважати при розробці категорії толерантність.
Але чи будемо ми аналізувати шляхи збереження довкілля, спираючись на розуміння
М. Гайдеггером етосу як місця перебування людини (а не лише сукупності моральних засад), чи
будемо розглядати довкілля суто соціальне – проблеми його гуманістичної модернізації,
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гармонійного долучення України до глобальних процесів та перетворень у світовій цивілізаційній
спільноті; чи зупинимся на теоретичних положеннях рівноправності в дискурсі щодо
трансцеденттальних вимірів буття – все це буде вимагати чіткого розуміння самих концептуальних
засад та методологічних інтенцій поняття "толерантність".
Те, що феномен толерантності використовується і культурологами, і психологами, і політиками,
не кажучи вже про філософів, ще більше зобов’язує всіх представників соціогуманітарного знання до
інтеграції поняття на відповідному теоретико-методологічному ґрунті. Власне, практичне,
соціологічне застосування категорії толерантності, вимагає не просто розуміння її належності до
міждисціплінарних понять, але й, перш за все, кроскультурного, історичного, антропологічного і,
водночас, соціотехнологічного підходу до застосування цього поняття. Тільки спираючись на
діалектичний принцип розвитку, на необхідність урахування всіх конкретно-історичних культурних
коннотацій, на принцип критичного реалізму К. Поппера, ми зможемо толерантно розкривати і
використовувати протиріччя сучасного життя заради власного розвитку та суспільного поступу.
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Василец О.И. Вопрос о категориальной определенности понятия "толерантность".
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия "толерантность",
подчеркивается необходимость мультипарадигмалистского освоения данного концепта в контексте
диалектики общего – особенного – единичного, взаимодействия с различными видениями "Яконцепции" и реалиями современной социальной практики.
Vasylets O.I. Question about Categorial Definiteness of Concept "Tolerance".
The article deals with different approaches to the definition of the notion "tolerance". First of all, the
necessity of this concept multiparadigmalistic mastering in the context of general – peculiar – unitary
dialectics, interaction with the different visions of "I-conception" and the contemporary social practice realia
is underlined.
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РОСІЙСЬКА ІДЕЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКА АПОЛОГЕТИКА
АНТРОПОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
У статті подано критичний аналіз філософських засад російської ідеї. Проаналізовано російську
ідею крізь призму зазначеного автором методологічного підходу. На основі аналізу першоджерел
доведено, що логіка творців і адептів російської ідеї повторює логіку політичної діяльності
російських самодержців.
В ідеологічній боротьбі, яку Росія веде проти України, центральне місце належить російській ідеї.
Свідомо чи підсвідомо частина громадян України перебуває під її впливом. У той же час критичних
досліджень філософських засад так званої російської ідеї майже немає. Російська ідея стала
предметом аналізу українських дослідників тільки після здобуття незалежності. З’явилися
дослідження Є. Гуцала, І. Дзюби, Р. Кісь, О. Шморгуна. Для всебічного осмислення цього
філософсько-ідеологічного фантома необхідні суттєві зусилля філософів, істориків, політологів,
психологів, літературознавців. А тому виникає нагальна потреба дослідити філософсько-світоглядні
та психологічні засади російської ідеї, що і є метою статті. Досягнення поставленої мети передбачає
розв’язання наступних завдань: 1) сформулювати загальний методологічний підхід до розуміння
модерних європейських і світових національних ідей і російської зокрема; 2) з’ясувати філософські
джерела російської ідеї; 3) показати, що логіка творців і адептів російської ідеї тотожна логіці
діяльності російських самодержців; 4) довести апологетичний характер російської ідеї по відношенню
до політики російського уряду з моменту її виникнення й до цього часу.
Сталого підходу до розуміння модерних національних ідей поки що не існує. В основу
філософського аналізу сучасних національних ідей пропонуємо покласти суб’єкт-суб’єктний підхід.
З точки зору цього підходу будь яка національна ідея є, з одного боку, комплексом свідомих і
несвідомих бажань та настанов спільних для всіх суб’єктів соціальної діяльності, а з іншого –
засобом розв’язання протиріч між суб’єктами соціальної діяльності, а точніше між пасивною
більшістю і активною меншістю.
Французька та англійська національні ідеї в розв’язанні протиріч між суб’єктами соціальної
діяльності пріоритет віддали правовій державі, яка була наділена атрибутом активності й стала
суб’єктом діяльності, але разом з іншими суб’єктами. Єврейська ідея націлює людину на моральне та
інтелектуальне вдосконалення й розвиток. Американська ідея орієнтує своїх громадян на досягнення
високого рівня добробуту та соціальний успіх. Німецька ідея розглядає людину як суб’єкта власної
діяльності, як носія і водночас як творця німецького національного духу.
Проаналізуємо російську ідею крізь призму зазначеного методологічного підходу. Російська ідея
на рівні філософської рефлексії свідомо починає розроблятися у праці В. Соловйова "Русская идея"
(1888 р.). У цій праці під російською ідеєю філософ розуміє смисл існування Росії у всесвітній історії
[1: 219], але такий, що перебуває за межами реального процесу взаємодії суб’єктів соціальної
діяльності. Так, В. Соловйов пише: "идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности" [1: 220] (автор свідомо не перекладає висловлювання
російських філософів, щоб не втратити відтінків думки та уникнути звинувачень у неточності
перекладу). Отже, російська ідея відразу була зорієнтована не на розв’язання суперечностей між
суб’єктами соціальної діяльності, а була виведена за межі реальності.
Звичайно, виникає запитання: чому російська ідея з самого початку свого зародження була
виведена за межі реального розв’язання суперечностей між суб’єктами діяльності? Зміст цього
феномена полягає в тому, що коли людина в умовах самодержавства неспроможна реально впливати
на події, то в неї спрацьовує механізм психологічного захисту, а саме: вона починає заперечувати
суттєве й за необхідне починає видавати те, що їй зрозуміле – другорядне. Але В. Соловйов не
пересічний росіянин, а філософ, тому його механізми психологічного захисту набувають
філософського узагальнення. "Смысл существования наций не лежит в них самих, но в
человечестве", – стверджує Соловйов [1: 228]. Отже, конкретні нації, етноси, культури не мають у
собі смислу, вони є сходинкою до розвитку людства – вселюдності. Іншими словами, ставиться під
сумнів право націй на існування, але підсвідомо виводиться висновок, що російська нація є носієм
цих істиних цінностей.
Так, В. Соловйов – відомий російський філософ, але його філософствування має у такому випадку
не стільки апологетичний, скільки лицемірний характер. Ось що він пише про зміст російської ідеї:
"Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой
национальный идеал… Так, француз говорит о прекрасной Франции и о французской славе …;
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англичанин с любовью говорит: старая Англия…; немец поднимается выше и, придавая этический
характер своему национальному идеалу, с гордостью говорит: die deutscbe Treue. Что же в подобных
случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой,
говорит ли о русской славе или о русской чесности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не
говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о "святой Руси". Вот
идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формальноэтический, а идеал нравственно-религиозный" [2: 309]. Якщо внутрішню й зовнішню агресивність
Російської імперії називати "святістю", то що тоді є дійсно агресивністю? У цій думці, на жаль, ми
бачимо не філософське обґрунтування російської ідеї, а звичайний соціально-філософський
пропагандизм. Зауважимо, що морально-релігійний ідеал може реалізуватися лише через економічні
та політичні умови, які є сходинками до його втілення у життя. Коли економічні та політичні аспекти
життя людини та суспільства ігноруються, то ідеал перетворюється в піар, що, на жаль, і сталося з
російською ідеєю. Вважаємо, що "філософський гріх" В. Соловйова полягає в тому, що він не
усвідомив зв’язку між реальною політикою Росії й російською ідеєю та надав останній об’єктивноідеалістичного змісту, що й стало філософським джерелом російської ідеї. Філософська думка
виводилася Соловйовим із попередньої думки, а російська реальність була проігнорована.
Бердяєв М. у праці "Русская идея" (1946 р.) послідовно й логічно описує процес розвитку
російської філософської думки в її взаємозв’язку з історичними обставинами. Позитивом цього
дослідження є те, що це робиться у співвідношенні з реальними обставинами життя, тобто думка
виводиться не тільки з попередньої думки, а ставиться у взаємозв’язок із реальною російською
історією. В умовах російського самодержавства філософська думка навіть не могла собі дозволити
пофантазувати розвиватися у напрямку реального подолання протиріч між суб’єктами соціальної
діяльності. Російський самодержець контролював усі сфери життя суспільства й був єдиним і
бездоганним суб’єктом соціальної, політичної, духовної діяльності. Бердяєв визнає цей факт: "Царю
принадлежали заботы не только об интересах царства, но и о спасении душ… Соборы созывались по
повелению царей" [3: 82]. Саме ця позиція російського самодержця змусила російську філософську
думку "втекти" за межі реального, за межі необхідності розв’язання суперечностей російського
життя. У цих умовах для розвитку російської філософської думки залишалися лише два напрямки:
месіансько-есхатологічний та революційно-радикальний. Бердяєв визнає, що суспільна думка
змушена була спрямовуватися до потойбічного змісту [3: 84].
Орієнтація М. Бердяєва на російські реалії не тільки й не позбавила від фундаментальних
помилок, а й навіть висвітлила ще одну неоднозначну для російської філософської думки
закономірність. Аналізуючи працю Бердяєва "Русская идея", можна простежити багато спільного між
логікою мислення російських філософів і логікою практичних дій самодержавства, а саме: як
самодержавство привласнювало чужі землі, так само робили і представники російської інтелігенції:
привласнювали чужі ідеї, культуру й навіть історію. Так, він пише: "В русской истории есть… пять
периодов… Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия
петровская и Россия советская" [3: 79]. Бердяєв М. – не пересічний росіянин, а відомий філософ. Він
не міг не знати, що концепція тотожності Київської Русі та Московського царства – це "грандіозний"
історіографічний міф, який бере початок із другої половини XVI-XVII cт. і був створений за
ініціативою московських самодержців. Поділяючи цю концепцію тотожності, Бердяєв втрачає
філософську об’єктивність, автоматично переходить на політичні позиції російського
самодержавства, тобто об’єктивно стає філософським адептом російської політики, а точніше –
філософськи обґрунтовує антропологічне та культурне насильство російської імперії.
Бердяєв М., проживаючи в Європі, не міг не бачити й не усвідомлювати всієї відсталості
російського, а потім радянського суспільного життя, яка набула загрозливих масштабів, але замість
того, щоб спрямувати філософську думку на конструктивне розв’язання суперечностей між
суб’єктами діяльності, у нього теж спрацьовує механізм психологічного захисту. Він ухиляється від
конструктивного напрямку розв’язання суперечностей між суб’єктами соціальної діяльності.
Російську ідею учений намагається вивести з протиріч російської душі. "Два противоположных
начала легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и
аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе:
деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и
доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное
сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм,
всечеловечность; есхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и
воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт" [3: 78-79]. Звернення Бердяєва до
таємничої російської душі нічого не прояснює. На цей факт звертає увагу відомий дослідник
національних відносин у колишньому Радянському Союзі А. Авторханов. Він пише: "главний
недостаток тезисов Бердяєва о русском характере заключается… в их "неисторичности" [4: 104]. Цю
неісторичність Авторханов вбачає в тому, що Бердяєв аналізує риси російського народу
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середньовіччя й результати цього аналізу переносить у середину ХХ ст., у той час як у 1917 році
відбувся розрив російської духовної та національної історії з минулими цінностями. Народ, який
пішов за більшовиками та Леніним, був уже зовсім іншим народом, і, як справедливо зауважує
Авторханов, йому вже більше підходить поняття "советский народ" [4: 104].
Намагаючись відшукати духовне коріння російського народу, Бердяєв спирається на роздуми
П. Чаадаєва ("Философические письма" [5: 131]) і мусить визнати їх правильність, а саме: Росія не
належить ні Західній, ні Східній традиціям, вона стоїть поза часом і поза всесвітнім процесом
виховання людського роду [3: 95]. Намагаючись усвідомити місце Росії у всесвітньому історичному
процесі, вчений звертається до "Апологии сумасшедшего" П. Чаадаєва і змушений прийняти два його
висновки. Перший – російська культура суцільно розбудована на "заимствовании и подражании" [3:
95]. Другий: "Мы (російський народ, В.С.) принадлежим к числу наций, которые как бы не входят в
состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок" [3:
95]. Отже, Бердяєв поділяє думки П. Чаадаєва й визнає, що в російській ідеї майже відсутні власні
інтелектуальні традиції, але визнати, що старокиївські традиції не належать Москві, ані у Чаадаєва,
ані у Бердяєва мужності не вистачило. Необхідні подальші дослідження: що й від кого "успадкувала"
російська історія та культура? Першу серйозну спробу зробив ще в Радянські часи М. Мамардашвілі,
коли зазначив, що Росії необхідно переосмислити роль держави в розвитку суспільства й переставити
акценти на внутрішній розвиток, а точніше на культуру [6: 174].
Відомий російський філософ І. Ільїн, намагаючись обґрунтувати витоки російської ідеї, пише:
"Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и
предметно; и передающего свое видение воле для действия, и мысли для осознания и слова" [7: 420].
Ми бачимо, що в І. Ільїна поняття "серце", "свобода" стоять в одному ряду. Про яку свободу говорить
цей філософ, коли Росія була останньою державою у Європі, яка скасувала кріпацтво. Філософ
використовує моральні поняття для характеристики реальності, яка не мала нічого спільного зі
змістом цих понять. Що це за логіка адепта і творця російської ідеї? Сучасною термінологією ця
думка є не чим іншим, як звичайним піаром. Кожній філософськи освіченій людині відомо, що
"філософія серця" належить українським філософам Г. Сковороді й П. Юркевичу.
Далі І. Ільїн стверджує: "Русский народ принял христианство не от меча… а чувством, добротою,
совестью и сердечным созерцанием" [7: 420]. На жаль, тут немає Київської Русі та Володимира
Святого, які приймали християнство, однак є російській народ. Цього плагіату російському
"філософу" було замало, й він продовжує: "Первые исторические русские князья суть герои сердца и
совести (Владимир, Ярослав, Мономах)" [7: 421]. Ось ми бачимо наступну перлину російської
філософії та історії: старокиївські князі стали російськими. Чому ця совість, про яку так піклуються
адепти російської ідеї, не зупинить подібних "філософів"? Чому вона їм не заборонить
привласнювати чужі ідеї, історію, духовні скарби? Що це – незнання історії, лицемірство,
обскурантизм? Ні, це свідома інтелектуальна загарбницька політика. І в цьому розумінні немає ніякої
різниці між Катериною II, Миколою I й відомими російськими філософами В. Соловйовим,
М. Бердяєвим, І. Ільїним. У них однакова суть. Їх спонукає вигода, а, відтак, ці філософи орієнтують
свій народ розвиватися за рахунок інших народів, культур та їхнього менталітету. Щоб такий
зухвалий висновок не здався комусь нашою власною вигадкою, як аргумент наведемо "одкровення"
самого І. Ільїна. Якщо В. Соловйов та інші російські філософи намагалися дистанціюватися від
російського самодержавства, то І. Ільїн відверто визнає взаємозв’язок між російською ідеєю та
монархізмом. "Именно эта живая очевидность сердца лежит и в основе русского исторического
монархизма. Россия росла и выросла в форме монархии не потому, что русский человек тяготел к
зависимости или к политическому рабству, как думают многие на западе, но потому, что государство
в его понимании должно быть художественно и религиозно воплощено в едином лице, – живом,
созерцаемом, беззаветно любимом и всенародно "созидаемом" и укрепляемом этой всеобщей
любовью" [7: 422]. Ось так через любов пояснює філософ факт існування російського
самодержавства. У цьому висновку любов російського народу до рабства та батога піднесена до рівня
філософського обґрунтування.
Філософський піар І. Ільїн теж намагається психологічно обґрунтувати. Він так само, як і Бердяєв,
намагається знайти підґрунтя російської ідеї в народному дусі й зокрема стверджує, що їй (російській
ідеї) "соответствовала и древняя русская (и церковная, и государственная) терпимость ко всякому
иноверию и ко всякой иноплеменности, открывшая России пути к имперскому (но не
"империалистическому") пониманию своих задач" [7: 422]. Кому далася взнаки ця "терпимість",
необхідно спитати у народів колишньої Російської та Радянської імперій: литовців, естонців,
чеченців, грузинів та інших.
Аналіз основних положень російської ідеї, які були сформульовані у творчості В. Соловйова,
М. Бердяєва, І. Ільїна, дозволив виявити наступні спільні філософські моменти. По-перше, російська
політична реальність "виштовхнула" філософську думку в сферу абсолютної ідеї. Творці російської
ідеї змушені були стати на шлях ігнорування реального історичного процесу й філософську думку
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виводили із попередньої думки. Отже, їх роздуми мали неісторичний характер. По-друге, творці
російської ідеї проігнорували суттєві висновки П. Чаадаєва стосовно несамостійного характеру
російської культури та філософії, що призвело до подальшої консервації російської філософії. Потретє, ігнорування реального історичного процесу змусило творців російської ідеї стати на шлях
філософської апологетики експансіоністської політики російського самодержавства.
У російської ідеї зовсім інші соціально-психологічні джерела. Російська психологія багато в чому
успадкувала психологію татаро-монгольських завойовників. На цей факт дослідники вже звертали
увагу. "Згодом Московія, – пише Є. Гуцало, – дедалі формуючись як сильне державне утворення,
вбираючи в себе, перетравлюючи, асимілюючи тюрксько-монгольські елементи, все більше та
виразніше витворюючи свій ординський – специфічно московський – менталітет, не могла не вдатися
до тих прийомів ведення зовнішньої політики, до яких традиційно вдавалася Золота Орда" [8: 156].
Російська, а згодом більшовицька загарбницька політика – це продукт заздрощів людини
посереднього рівня здібностей, що існує за принципом: в когось є, а в мене немає. Якщо ж історичні
витоки російської ментальності – у психології татаро-монголів, то сьогодні її носіями є індивіди
посереднього рівня розвитку здібностей, які й далі бажають жити за рахунок інших народів.
Філософські джерела російської державності та російської ідеї криються не лише в копіюванні
принципів життєдіяльності та державотворення татаро-монголів. Їх треба шукати в спрощеному
розумінні християнства, а значить у перекрученні християнських цінностей. Наприклад, відоме
християнське висловлювання стверджує: Богу – богове, а кесарю – кесареве. А в Росії вийшло, що
самодержавство використало християнські цінності, самодержець вирішував як світські, так і духовні
проблеми. Російська церква на відміну від церков у європейських державах, не відігравала
самостійної духовної ролі, тобто не стала суб’єктом духовної діяльності. Так було за часів усіх
російських самодержців.
Кісь Р., аналізуючи духовні зв’язки Москви з Візантією, звертає увагу, що вони мали поверховий
характер. Він пише: "запозичення літургії та деяких аспектів аскетики ще не є продовженням
духовного родоводу. Третій Рим виявився "Римом" лише для Московщини. Елементи універсалізму,
елементи еллінської мудрости не тільки не були продовжені, але й були занедбані й елеміновані з
духовного розвитку. Третій Рим став звуженням, а не поглибленням православної свідомості" [9: 80].
Отже, претензії Москви, що вона є духовною спадкоємницею Візантії носять штучний характер.
Звернення Москви до Візантійської традиції мало не духовно-релігійне, а політичне підґрунтя.
Так, Р. Кісь зауважує, що міф про Москву як Третій Рим мав не стільки "духовно-релігійне
самоутвердження і навіть не прагнення до церковного пріоритету чи гегемонії у християнському
світі, скільки прагнення до посилення влади Москви" [9: 80]. Така орієнтація мала досить негативний
вплив на психологію російського народу. На цей факт знову звертає увагу Р. Кісь і пише, що подібне
розуміння Москви як Третього Риму надовго закодувало "російську ментальність на активний
експансіонізм" [9: 80]. Уважаємо, що ідея Третього Риму – це ідея узурпації світською владою всієї
повноти влади й духовної зокрема. Це мертва ідея, яка не може реалізуватися, бо вона суперечить
онтологічним законам суспільного буття. Її "творцями" й реалізаторами були індивіди посереднього
рівня розвитку здібностей, з амбітними потягами до всесвітнього панування. Отже, російська ідея –
це продукт інтелектуальної діяльності фрустрованого індивіда схильного до агресії, який проблеми
власного життєзабезпечення вирішує не шляхом активізації власної діяльності, а за рахунок інших
народів, культур і при цьому прикривається ідеєю соборності, любов’ю до інших народів. На цей
зв’язок між здібностями московських самодержців (як колишніх, так і сучасних) та соборністю
російської ідеї звернув увагу Р. Кісь: "активізація "сабіратєльства" у росіян обумовлена кризою їх
ідентичності, глибокою фрустрованістю їх свідомости, раптовим розпадом самого субстрату цієї
самосвідомости…" [9: 86].
Сучасний дослідник російської ідеї В. Сабіров розглядає російську ідею як реакцію на кризу
Західного світу й так визначає її зміст: "Проблема судьбы России, философия русской истории и
культуры терминологически определилась как "русская идея" [10: 14]. Він вказує на те, що російська
ідея має триєдиний зміст, як "сохранение, преображение и спасение человеческой личности,
человеческого рода (Родины и Человечества) и всего мира…" [10: 25]. Звичайно, не може не
виникнути запитання: від кого сьогодні потрібно рятувати росіян? Від українців, грузинів, чи, може,
від чукчів? Ось так російська філософська думка, яка перебуває в глибокій кризі, бере на себе
функцію рятувати людство.
Сабіров В. розвиває ідею В. Соловйова про єдність народів і звертає увагу на те, що соборність у
сучасних умовах має багатоплановий характер. Вона виявляється в тому, що Росію можна уявити як
собор багатьох народів, мов, вір, культур [10: 73]. Ідея російської соборності – це філософська
апологетика реальної економічної, політичної, культурної експансії та антропологічного насильства.
Чеченська, грузинська, українська нації та інші є для Росії офірним козлом, ворогами, які заважають
сучасному російському уряду реалізувати своє розуміння соборності. Різниця між українською та
російською соборністю полягає в тому, що Україна хоче зібрати під свою ідею те, що у неї вкрали та
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насильно забрали, у той час як російська соборність збирає під свою ідею те, що їй історично не
належить.
Вершиною філософського піару є твердження авторів підручника "История русской философии":
"Началом разработки национальной религиозной идеи принято считать "Слово о Законе и Благодати"
(ХI в.) Киевского митрополита Илариона…" [11: 258-259]. Історично освіченій людині відомо, що це
пам’ятка суспільної думки Київської Русі. На яких підставах цей твір став джерелом російської
релігійної ідеї? Мабуть, на правах сильнішого.
Дослідникам і критикам російської ідеї необхідно бачити зв’язок між філософською концепцією
російської ідеї та її ідеологічним варіантом: самодержав’я, православ’я, народність. Апологетичний
характер філософської концепції російської ідеї по відношенню до її ідеологічного варіанту чітко
виявився у висловловленні І. Ільїна: "Вся история русских войн есть история самоотверженного
предметного служения Богу, Царю и отечеству" [7: 424]. Ось так, війни Російської імперії
проголошуються предметним доказом любові до Бога. Залишимо цю думку російського "філософа"
без подальшого коментарю. Сабіров В. бачить цю відмінність між філософським варіантом російської
ідеї та її ідеологічним варіантом. Останній він називає "пресловутой триадой" [10: 22] і намагається
від нього відмежуватися. Як би не дистанціювалися творці, адепти й дослідники російської ідеї від її
ідеологічного варіанту, російська ідея є філософською апологетикою пресловутої тріади та реальної
російської експансіоністської політики.
Творці, дослідники, представники російського народу, які репрезентують російську ідею, мусять
усвідомити її агресивний та антинародний характер не тільки по відношенню до інших народів, але й
по відношенню до власного, російського й визнати свою відповідальність за її подальше
функціонування. Це моральне очищення мусять розпочати російські філософи. Російська душа може
зберегти себе лише одним чином: зректися від тих рис, які вона набула під впливом татаромонгольської навали, перестати претендувати на те що, що їм історично не належить.
Процес морального, духовного одужання німецької нації після її поразки в Другій Світовій війні
розпочав один із видатних німецьких філософів К. Ясперс своїм циклом лекцій про духовну ситуацію
в Германії. Філософ виділив чотири типи провинності: кримінальну, політичну, моральну та
метафізичну [12: 18-19]. З цього погляду російські філософи морально й метафізично відповідальні за
функціонування російської ідеї на пострадянському просторі. Треба не збурювати новий виток
імперської свідомості в російського народу, а поставити перед собою запитання про моральну,
метафізичну відповідальність перед російським народом, перед філософією й перед Богом. Філософія
мститься подібним філософам і народам за те, що її використовують як ідеологічний засіб у
політичній боротьбі за життєвий простір.
Підсумовуючи, зазначимо: російська ідея разом зі своїми творцями була неспроможна реально
впливати на розв’язання протиріч між суб’єктами соціальної діяльності, а тому змушена була обрати
шлях месіанства та революційного радикалізму. Російська історія й російська ідея зокрема – це
результат діяльності індивіда посереднього рівня розвитку здібностей, який, з одного боку,
успадкував менталітет і засоби діяльності татаро-монголів, що досить відверто визнав О. Блок у поемі
"Скіфи", а з іншого – спотворив християнські цінності, що стало зрозуміло вже розкольникам, які
висловили сумнів у тому, що Московське царство, як Третій Рим, є справжнє православне царство,
яке відповідає християнським та гуманістичним цінностям. Шлях до відродження нормальних
стосунків між народами колишнього Радянського Союзу лежить через філософське осмислення
проблеми моральної та метафізичної провинності російських філософів за її функціонування на
пострадянському просторі.
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Сабадуха В.А. Русская идея как философская апологетика антропологического насилия.
В статье произведен критический анализ философских основ русской идеи.Проанализирована
русская идея сквозь призмупредложеного автором методологического подхода. На основе анализа
первоисточников доказано, что логика творцов и сторонников русской идеи повторяет логику
политической деятельности российских самодержцев.
Sabadukha V.O. Russian Idea as Philosophical Apologetics of Anthropological Violence.
The article presents critical analysis of Russian idea philosophical grounds. The Russian idea is analysed
through the suggested by the author methodologic approach. On the basis of original sources it was proved
that the logic of Russian idea creators and followers supports the logic of Russian monarchs’ political
activity. Nowadays Russian philosophers are morally and metaphysically responsible for Russian idea
functioning in the post-soviet space.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
У статті акцентовано увагу на тому, як з розвитком інформаційного суспільства змінюється не
просто статус інформації, тобто роль її позитивних наслідків, але й різко розширюються її
негативні можливості. Показано, як новітні технології посилюють небезпеку інформаційного
насильства. Дано визначення інформаційного насильства, окреслені властивості, основні форми його
та здійснена типологізація цього явища.
У сучасному світі зростає можливість маніпулювання суспільством в цілому і окремою людиною
зокрема. Інформатизація суспільства відбувається в певному соціальному середовищі й відчуває
залежність від цього середовища. Сьогодні потужність інформаційних потоків не стримується ні
моральними, ні культурними межами. Інформація починає нести в собі як творчу, так і руйнівну силу,
але набагато більшою мірою, ніж це було раніше. На людей спрямовується могутній потік інформації,
що впливає на суспільну свідомість і відчуття.
Новітні технології все більше посилюють небезпеку інформаційного насильства, відбувається
експоненціальний розвиток ризику й вразливості нашої цивілізації. Проте, не дивлячись на
інформаційне домінування, речовинні й енергетичні компоненти насильства зберігаються, вони не
зникають. Різниця між інформаційним і фізичним насильством полягає у тому числі й в енергетичних
витратах. Найпоширенішими формами інформаційного насильства є: фізичне (гучна музика,
випромінювання); фізіологічне (негативний вплив від поєднання кольорів, 25-й кадр); психологічне
(страх, розлади, негативна інформація) [1: 34-46].
Інформаційна цивілізація змінює не просто статус інформації, тобто роль її позитивних наслідків,
але й різко розширює негативні можливості. На зміну знанням приходить інформація, а точніше,
інформованість; інформація стає все більш специфічною і важкою для розуміння, тому об’єкт або
подію, що потрапила у фокус уваги, необхідно вивчати більш ретельно, ніж будь-коли в минулому.
Інформація стає об’єктом продуктивного впорядкування й регулювання, від результатів якого
залежить використання інформації як глобального стратегічного ресурсу виживання суспільства.
Інформаційно-психологічний вплив на суспільство здійснюється всюди. Відтак, мета статті –
розкрити сутність, характер та механізми здійснення інформаційного насильства у сучасному
суспільстві.
Будь-яка людина, якщо вона недостатньо володіє психічними механізмами й закономірностями,
погано розуміє, не усвідомлює достатньо виразно, що саме з нею відбувається в конкретній життєвій
ситуації, надзвичайно вразлива для різних методів психологічного насильства й психологічної
експлуатації. Якщо враховувати реальний рівень психологічної грамотності, захищеності населення
України методами психологічного опору маніпулюванню, то стає зрозуміло, що жертвою
маніпуляторів і їх організацій може стати практично будь-яка людина. Колишні форми суспільства
певною мірою захищали окрему людину від прямого психологічного насильства ззовні, правда, часто
за рахунок внутрішньокорпоративної психологічної експлуатації. У сучасному суспільстві, що
вимагає від людини самостійності, величезні маси людей виявляються наодинці з шахраями й
насильниками в психологічній сфері. Множинні інформаційні потоки, впливаючи на індивіда, так чи
інакше "прописують" його як суб’єкта. А суб’єкт отримання інформації схильний (несвідомо) до
символічного насильства.
Говорячи про інформаційне насильство, перш за все, необхідно мати уявлення про те, що взагалі
становить собою інформація. Отже, інформація – певна матеріальна або логічна впорядкованість на
основі силових (енергетичних і речовинних) чинників, що не зводиться до них [2: 53]. Інформаційна
компонента (не речовинна й не енергетична) міститься в будь-якому насильстві, але з еволюцією
суспільства її роль зростає. Інформаційне насильство може бути безпосереднім й опосередкованим,
може бути причиною, умовою, метою, мотивом. За своїм онтологічним статусом інформація не
відрізняється від простору, часу, енергії, маси й інших категорій. У той же час поняття інформації
істотно ширше кожної з цих філософських категорій. Вона є значущою характеристикою
матеріальних та ідеальних об’єктів і їх взаємодій на всіх рівнях організації матерії [3: 37].
Потрібно визначити основні властивості інформації: подвійність, достовірність, повнота,
переконливість, цінність, корисність [4: 51]. Тоді необхідно з соціально-філософських позицій
розглянути залежність цінності інформації від її впливу на стан, поведінку соціальної системи, на
можливості вирішення системою своїх задач. Найбільший інтерес для нас становить спотворена
інформація: видача одиничного за загальне, явища – за сутність, приводу – за причину, можливого –
за дійсне, випадкового – за необхідне.
© Василевич О.Г., 2007
29

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 35. Філософські науки

У другій половині XX ст. стало переосмислюватися принципове бачення, картина світу.
Традиційно вона була представлена в матеріалістичних парадигмах такими класичними категоріями,
як матерія, рух, простір, час. З відкриттям ролі інформації стало ясно, що ця картина неповна й
потребує доповнення, виникли сумніви й відносно пріоритету такої фундаментальної категорії, як
матерія. В основі об’єктивної реальності лежить не матерія, а інформація. Матерія (матеріал) існує
постільки, поскільки забезпечує життєздатність інформації: інформація – це зміст, а матерія – її
форма. З одного боку, інформація формує матеріальне середовище життя людини, виступаючи в ролі
інноваційних технологій, комп’ютерних програм, телекомунікаційних протоколів, а з іншого –
служить основним засобом міжособистісних взаємовідносин, постійно виникаючи, видозмінюючись і
трансформуючись у процесі переходу від однієї людини до іншої. Таким чином, інформація
одночасно визначає і соціокультурне життя людини, і його матеріальне буття.
Наразі відбувається зміна структури всіх аспектів життя суспільства. Трансформуються соціальні
інститути і співтовариства, змінюються структури, які зв’язують ці інститути в єдине ціле.
Річ у тому, що різні соціально-патологічні, маргінальні й так звані аномічні явища стали
реальністю нашого соціального життя. Їх витоки пов’язані не тільки з нелінійністю соціального
розвитку, але й соціокультурною неодновимірністю України. Основні інститути соціалізації – сім’я,
школа, трудовий колектив – тривалий час базувалися на традиційній патріархальній культурі, яка не
була протилежна цінностям модернізації, а поступово адаптувала їх до національного ґрунту.
Видів насильства нітрохи не менше, ніж галузей людської діяльності. Суть насильства полягає в
тому, щоб примусити конкретну людину або співтовариство людей до дій, які суперечать їх власним
інтересам. Таким чином, приховування від людей інформації про їхні істинні інтереси або свідома
підміна їх на помилкові, шляхом інформаційного "накату", є найгіршим видом насильства.
Усе більш актуальним стає не захист інформації, а захист від інформації. З появою всесвітньої
мережі Інтернет будь-який охочий може заявити про себе на весь світ, причому фактично
безкоштовно, на відміну від використання традиційних ЗМІ. Цензура в мережі, як така, практично
безглузда, оскільки навіть при закритті сайту завжди залишається можливість викласти цю ж
інформацію на будь-якому іншому сервері, причому все це анонімно, або практично анонімно.
Інтернет – відкрите поле для інформаційного насильства. У людини, яка починає сприймати світ
через Інтернет, виникає нова картина світу. В цій ситуації змінюється навіть традиційне уявлення про
знакові системи. По-перше, величезний потік інформації перекладає її з дискретного рівня на
континуальний, можлива навіть інформація без жодного змісту. По-друге, втрачається можливість
версифікувати цю інформацію, визначити, де правда, а де брехня. Відбуваються зміни в мові як
основі комунікації, а це, у свою чергу, породжує глобальні трансформації в суспільстві.
За допомогою медіа формується не тільки світогляд, але і дії індивідів. Вибіркове акцентування
матеріалу в програмах, у яких висвітлюються новини, сприяє тому, що засоби масової комунікації не
просто повідомляють нам про те, що відбувається, вони визначають хід наступних подій. Це
ненавмисний вплив: засоби масової інформації зовсім не намагаються стимулювати насильство, проте
їх всемогутність важко переоцінити.
Функціями масової комунікації на макрорівні є такі: інформаційна, інтеграційна, соціалізуюча,
рекреаційна, мобілізаційна. На мікрорівні: інформаційна, ідентифікаційна, інтеграційна, рекреаційна
[5: 15-17]. При цьому можемо спостерігати і дисфункціональні прояви масових комунікацій, до яких,
наприклад, належить дезінформація, спроби контролю свідомості, інформаційне насильство.
Інформаційне насильство певним чином переплелося з терором; феномен тероризму охопив
буквально всю планету. Всі засоби терористичної діяльності можна розділити на дві великі групи:
засоби матеріального впливу (зброя, вибухові й отруйні речовини) і засоби нематеріального впливу
(незафіксовані на матеріальних носіях залякування, погрози, попередження про нібито
підготовлюваний теракт). Нині йде освоєння терористами інформаційної зброї. Так, сучасні розвинені
суспільства стали більш залежні від електронних баз даних, аналізу й передачі інформації. Таким
чином, багато життєво важливих секторів відкриті для несанкціонованого впливу, котрий може
паралізувати всю країну. Тому росте тривога з приводу комп’ютерного тероризму. Якщо раніше
єдиним видом інформаційної зброї були ЗМІ, то тепер величезну роль грає комп’ютерна інформація.
Якщо терор за допомогою засобів масової інформації могла здійснювати тільки держава, то вплив
через комп’ютерні системи став можливим для окремих осіб.
Існування інформаційного насильства породжує якісно нові етичні проблеми, суть яких у
визначенні принципів поведінки в новій реальності [6: 35-36]. Виникають питання: які повинні бути
норми поведінки в умовах абсолютної свободи впливу на людину, яким чином ті або інші способи
взаємодії з віртуальною реальністю позначаться на соціальності самої людини тощо.
Серед різноманітних проявів ефектів масової комунікації особливе місце займають ефекти,
пов’язані із зображенням насильства, в першу чергу, в програмах телебачення. Ця проблема протягом
останніх десятиріч була і залишається предметом численних досліджень і дискусій. Особливу
гостроту вона набрала у зв’язку з питанням про соціальну відповідальність засобів масової
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інформації. До основних питань теми звичайно зараховують такі: чи дійсно функціонування ЗМІ
призводить до проявів агресивної поведінки і якщо так, то який механізм реалізації цього феномена?
Який внесок засобів масової комунікації в реальний рівень насильства в тому або іншому суспільстві?
Чому засоби масової комунікації сприяють більшою мірою – прояву агресивних дій або звільненню
від відчуттів агресивності? Які особливості впливу інформаційних і художніх матеріалів телебачення,
що містять сцени насилля? До теперішнього часу серед дослідників не склалося єдиної точки зору
про суть і спрямованість впливу показу телевізійного насильства на прояви насильства в реальності.
Телебачення має здатність ефективніше за інші ЗМІ впливати на свідомість людини.
Видовищність і систематичність прив’язує людину до екрану, веде до формування потреби
включатись у віртуальну реальність телебачення, яке в масовому порядку і повсякденно впливає на
смаки, коректує моду, формує мову, стиль і лексику. Телебачення конструює світ, який не даний нам
у сприйнятті, воно – гіпноз і наркотик, "пожирач часу". Будучи благом, коли суспільство володіє
інформацією, воно перетворюється на зло, коли виходить з-під контролю. Не випадково стільки
описів присвячено "океану", "трясовині" інформації. У цих умовах інформація стає об’єктом
продуктивного впорядкування й регулювання, від результатів якого залежить використання
інформації в якості глобального стратегічного ресурсу для виживання суспільства.
Потреба в інформації виступає формою прояву потреби в осмисленні дійсності, в якій живе
людина, потреби в оволодінні соціокультурними програмами, виробленими в рамках суспільної
практики. Зрозуміло, в умовах, коли реальні форми життєдіяльності людини такі, що дійсність, у якій
вона живе, чужа, коли оволодіння нею уявляється непотрібною, за цих умов потреба в осмисленні
світу редукується і процес споживання інформації перетворюється на ритуал. Процес споживання
інформації залежно від мотиву-мети, може здійснюватися в двох формах – активній і реактивній
(пасивній). Якщо споживання інформації виступає як спосіб усвідомленого пошуку інформаційних
фрагментів, необхідних для вирішення певної пізнавальної, поведінкової або будь-якої іншої задачі,
то привласнення суб’єктом деякої нової інформації означає розширення кола його особливостей як
реального суб’єкта діяльності та спілкування [7: 57-59].
Отже, можна сперечатися з приводу того, наскільки насильство на екрані призводить до
насильства в житті й що відбувається, коли кількість телевізійних вбивств на годину подвоюється, але
одне не викликає сумніву: наші цінності знаходяться під величезним впливом того, що ми бачимо на
екрані [8: 218-222]. Сучасна людина піддається інформаційному насильству за день сотні раз. Нас
умовляють, зазивають, настирливо намагаючись довести, що потрібно одягати, на чому смажити, чим
лікувати. Радіо, телебачення, газети, журнали нав’язують своє поняття життя. Звичайно, ці продукти
сертифіковані, але небезпечним є не сам продукт, а реклама. Вона створює імідж, образ, стереотип
мислення. Ми купуємо не якийсь продукт, а шматочок "іншого життя". Реклама нелогічна, саме ця
алогічність і створює маніпулятивний ефект, що загрожує нашому психологічному здоров’ю [9: 143145].
Інформаційна атака – не просто розповсюдження яких-небудь викриттів, де частка правди
перемішана з наклепом. Її основна ознака – здатність впливати не тільки на свідомість людини, але й
на підсвідомість. У результаті інформаційного насильства виникає відчуття внутрішнього
дискомфорту. Як наслідок – стрес, психоз, неконтрольовані вчинки. Обивателя чекає подвійний шок:
спочатку від передачі, потім – від реакції на неї. У будь-якому випадку його свідомість
дестабілізується, він піддався інформаційному насильству.
Для розуміння й передбачення людських вчинків те, що в телевізійній культурі вважається
правдою, часто набагато важливіше за реальну правду. Засоби масової інформації стають світською
релігією, значною мірою замінюючи загальну історію, національну культуру, друзів – як головна
сила, що створює наше уявлення про дійсність. Не дивно, що протягом історичного прогресу людина
виявлялася все більш і більш залежною від інформації в найрізноманітніших її проявах. Людство
зіткнулося з кризою, яку створило: воно тоне в морі інформації. Нові інформаційні структури можуть
спонтанно викликати глибокі зміни. Не потрібно буде йти на жертви або застосовувати силу – за
винятком, мабуть, тих випадків, коли хтось свідомо заплутує або спотворює інформацію [10: 593].
Влада здійснюється над внутрішнім світом людей, над їх внутрішньою свободою, яку не могли
відняти ніякі тоталітарні режими. Якщо в "доінформаційну епоху" влада полягала в тому, щоб
примусити людей поводитися тим або іншим чином, то новий тип влади полягає в тому, щоб
примусити людей захотіти поводитися так, як це необхідно владі. Іншими словами, в інформаційну
епоху формується новий тип влади, заснований на маніпуляції свідомістю. Основним інструментом у
боротьбі за владу, що ведеться в сучасному світі в культурному полі, тобто у сфері людської
свідомості, є ЗМІ.
Маніпуляції суспільною свідомістю торкнулися практично кожного жителя планети. Маніпуляція
– це, перш за все, частина технології влади, що замінила в інформаційну епоху такі види влади, як
насильство і примус.
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Маніпуляція не тільки спонукає людину, що знаходиться під таким впливом, робити те, чого
бажають інші – вона примушує її хотіти це робити. Однією з основних умов успішної маніпуляції є
той факт, що в сучасної людини в основному немає ні часу, ні бажання перевіряти правдивість
повідомлень, які надходять через канали засобів масової комунікації.
Практичні досліди показали, що брехня в друкованій інформації більш помітна, ніж у
радіопередачах, тоді як в телевізійному мовленні вона практично непомітна. Це пояснюється тим
арсеналом засобів навіювання, яким володіє сучасне телебачення. Перш за все, йдеться про пасивний
характер сприйняття телевізійної інформації, про відсутність діалогічности. У результаті
притупляється критична здатність мислити, інформація сприймається як видимо й однозначно
правдива та об’єктивна. Поєднання тексту і відеозображення забезпечує підвищені можливості для
маніпуляції, коли помилковість тексту прикривається правильним зображенням, і навпаки. Також
значні можливості для маніпуляції закладені в поведінці диктора.
Зростання потужності інформаційних механізмів сучасного суспільства посилює його залежність
саме від цієї складової. Сьогоднішня залежність цивілізації від інформаційної складової зробила
цивілізацію набагато більш вразливою в цьому відношенні, а швидке і широке розповсюдження
інформаційних мереж у багато разів збільшило потужність саме інформаційної зброї [11: 8-18].
Сучасні ЗМІ, як друковані, так і електронні, абсолютно не здатні нести на собі все інформаційне
навантаження і, до того ж, не забезпечують життєво важливої культурної різноманітності. Революція
в ЗМІ призводить до революції в психіці [12: 614]. У сучасній культурі інформація займає центральне
місце, а суспільство розділене на багатих і бідних на інформацію.
Виходячи зі всього вищевикладеного, ми можемо визначити такі властивості інформаційного
насильства: несиловий (нематеріальний і неенергетичний), ідеальний характер, непідкорення
фізичним закономірностям (немає маси, ваги, розміру, температури плавлення); нелінійність, тобто
непропорційна залежність причини і наслідків; порушення закону збереження речовини й енергії,
можливість зростання інформації; можливість максимальної дальності і швидкості розповсюдження,
яка збільшується з розвитком технічних досягнень, хоча межа швидкості інформаційного насильства
теж кінцева, – це швидкість світла у вакуумі; нелокалізованість у часі (оскільки будь-який
матеріальний вплив здійснюється в конкретний час, а у інформаційного насильства можуть бути
наслідки, розмитість у часі) і нелокалізованість у просторі (інформаційний вплив може бути
розмитим, дифузним); пандемія (епідемія, що носить глобальний характер); опосередкований
характер і прихованість впливу (хоча деякі форми фізичного впливу теж непомітні, наприклад отрута,
інформаційний вплив може бути абсолютно непомітним); віртуальний характер впливу; можливість
фокусування; селективність; вразливість, легкість доступу, взлому інформаційних систем.
Виділені властивості не існують опосередковано, ізольовано, а утворюють систему. Речовинні й
енергетичні компоненти інформаційних мереж, не дивлячись на зростаючу соціальну обумовленість,
не зникають.
Отже, інформаційне насильство в широкому значенні – це інформаційний вплив на людину, що
призводить до втрати, деформації, обмеження, або неможливості здійснення таких людських якостей,
які становлять особистість людини, тобто свідомість і самосвідомість, свобода вибору,
індивідуальність, система цінностей, світогляд, система потреб, інтересів та установок. Або, що було
б трохи точніше, інформаційне насильство — це наступні здійснювані ЗМК впливи: маніпулювання
особистістю за допомогою інформації про різні сфери соціального життя; масовизація, спрямована на
стандартизацію всіх можливих аспектів особистісної життєдіяльності; духовна наркотизація,
проведена шляхом тотального введення в комунікативний напрям масової культури; відчуження
свідомості окремої особистості й особистостей одна від одної, тобто впливу ЗМК, що мають на меті
духовно придушити особистість, зруйнувавши, деформувавши або знищивши в зародку сутнісні її
складові.
Потрібно відзначити й ряд підстав для виділення типологізації інформаційного насильства та
здійснити типологізацію за такими ознаками: залежно від суб’єкта насильства – того, хто здійснює
насильство (окремі фізичні особи, хакери, спецслужби, PR-групи, ідеологічні організації, державні
органи, виробничі компанії, теле- і радіокомпанії, науковці, системи штучного інтелекту); залежно від
об’єкта насильства – того, над ким здійснюється насильство (окремі фізичні особи, людство в
цілому); залежно від способів і механізмів здійснення насильства (вербальне, невербальне,
аудіовізуальне); залежно від ступеня прояву насильства: явне і латентне (брехня, приховування
інформації, зловживання довірою), пряме і непряме, тобто безпосереднє і опосередковане (радіо в
автобусі, на зупинках). Причому типологізація об’єкта і суб’єкта, між якими може відбуватися
інверсія, хоча і не повною мірою, є основною.
Основними формами інформаційного насильства є: інформаційний пресинг, перекручена
інформація, недостатня інформація, нелегітимна інформація. Звідси найбільш загальними
механізмами інформаційного насильства є: інформаційний тиск, спотворення інформації,
32

О.Г. Василевич. Інформаційне насильство як соціальний феномен

приховування інформації, незаконне отримання інформації. Вони пов’язані й взаємодоповнюють
один одного.
Особлива небезпека інформаційного насильства полягає в тому, що воно викликає постійний і
глибокий емоційний стрес, який виникає через невідповідність збереженої в підсвідомості людини на
генетичному рівні родової інформації та інформації поточної, котра нав’язується ззовні через
свідомість. Інформаційне насильство існувало завжди, відмінність лише в тому, що в інформаційному
суспільстві інформаційна складова має явний, а не латентний характер. В інформаційному суспільстві
виникає ціла індустрія інформаційного насильства, з’являється відносна самостійність інформаційної
складової, навіть без участі людини (дія інформаційних полів один на одного тощо). Інформаційне
насильство є складовою частиною будь-якого насильства, існує в живих і неживих системах, має
біологічні, фізичні корені. Проте, з іншого боку, відбувається інверсія, оборотність. В
інформаційному суспільстві змінюється лише специфіка, способи здійснення інформаційного
насильства.
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Василевич А.Г. Информационное насилие как социальный феномен.
В статье акцентировано внимание на том, как с развитием информационного общества изменяется
не просто статус информации, то есть роль ее позитивных последствий, но и резко расширяются
негативные возможности. Показано, как новейшие технологии усиливают опасность
информационного насилия. Дано определение информационного насилия, очерчены его свойства,
основные формы и осуществлена типологизация этого явления.
Vasylevych O.H. Information Violence as a Social Phenomenon.
The article concentrates attention on how with the development of information society not only the status of
information, i.e. the role of its positive investigations changes, but also suddenly broadens its negative
potential. It is shown how the newest technologies increase danger of information violence. Also the
definition of information violence is given, its peculiarities, basic forms and types are outlined.
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ЦЕРКВА АСД ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розглянуто роль Церкви АСД у формуванні релігійної толерантності в суспільстві.
Зазначено, що її діяльність спирається на етичні принципи любові й терпимості, а це сприяє
подоланню ворожнечі на релігійному підґрунті. Окреслено напрями діяльності конфесії по зміцненню
релігійної толерантності та формуванню громадянської свідомості, що є надзвичайно важливим
завданням для розвитку громадянського суспільства.
З набуттям Україною статусу незалежної держави, було законодавчо закріплено право свободи
совісті та віросповідання українських громадян. Цей факт гарантував право релігійного вибору, якого
не було за радянських часів, утверджуючи тим самим засади демократизму в суспільстві.
Церква отримала змогу вийти з "офіційного підпілля", в якому перебувала в Радянському Союзі як
один з інститутів громадянського суспільства, що відіграє певну роль у житті численного прошарку
населення – віруючих.
Україна здавна була й залишається поліконфесійною державою, для якої характерне помірковане
співіснування різних релігій та конфесій. Однак так склалося історично, що провідною релігією на
теренах нашої держави є християнство, однією з численних деномінацій якого виступає
протестантизм, зокрема адвентизм сьомого дня.
За роки незалежності зростає кількісна чисельність протестантських громад, інтенсивно проходить
інституціоналізація різних конфесій через розвиток структурних підрозділів, таких як недільні
(суботні) школи, благодійні організації, видавництва, навчальні заклади тощо.
Пришвидшення темпів цих процесів та зміна геополітичних умов їх перебігу ставлять завдання
всебічного вивчення й аналізу, що дасть можливість використовувати результати для прогнозування
суспільних процесів та перспектив їх розвитку.
Нова геополітична ситуація, в якій опинилася Україна, процес глобалізації світової спільноти
диктують необхідність інтегративних процесів в українському суспільстві в напрямку його
демократизації та гуманізації, де не останню роль відіграє толерантність. Тому так необхідно
визначити участь у таких процесах інститутів громадянського суспільства, в тому числі й Церкви
АСД, роль якої в розвитку молодої Української держави як повноправного члена світового
співтовариства на сьогодні є недостатньо вивченою.
Метою нашої статті є розкрити важливість діяльності Церкви АСД в Україні у розбудові молодої
держави на засадах толерантності, демократії й загальнолюдських цінностей і довести інтегруючу
роль ЦАСД як інституту громадянського суспільства.
Церква АСД виникла в результаті Реформації як спроба повернення до "чистоти вчення"
Першоапостольської церкви. Зараз це всесвітня організація, яка проповідує єдність людей усіх
національностей, рас, соціального становища.
Своєрідність віровчення, а саме дотримання суботи як святкового дня на противагу християнській
неділі інших конфесій і напрямів християнства, зумовила особливе ставлення прихильників учення до
принципу свободи совісті й віросповідання. Він насамперед розуміється як право збиратися й
поклонятися Богу, згідно з віровченням АСД, в установлений у Біблії день – суботу, а також
поширювати свої погляди засобами публічної проповіді, через літературу та засоби масової
інформації. На сьогодні в Україні Церква має одну радіостанцію – "Голос надії", а також реалізовує
програму духовної освіти через систему суботніх шкіл, що функціонують при кожній церкві,
Міжнародний Інститут Християнського Служіння, який, крім загальної духовної освіти, проводить
підготовку керівників, що спеціалізуються на навчанні дітей, молоді та дорослих, а також Духовна
академія, яка готує служителів культу – бакалавр та магістр богослов’я [1: 197-198].
У сучасному світі за умови перебігу глобалізаційних процесів постає проблема релігійної
нетерпимості як дезінтегруюча сила, яка сприяє відчуженості людей, їх спільнот, цивілізацій [2: 18].
За умов різноманіття релігійних конфесій в Україні та прикладів релігійної нетерпимості на ґрунті
історичного ідейного та більшою мірою ідеологічного протиборства Української Православної
Церкви Київського та Московського патріархату, церква АСД проводить свою діяльність та будує
відносини з представниками інших конфесій на засадах толерантності та відкритості до діалогу,
спрямованого на подолання ворожнечі на релігійному підґрунті [1: 260]. Місіонерська діяльність, яка
є основним завданням Церкви, повинна спиратися на етичні принципи любові й терпимості.
Важливим кроком у формуванні релігійної та міжконфесійної толерантності було прийняття в
1926 році Виконавчим Комітетом Всесвітньої Церкви АСД документу "Про взаємовідносини з
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іншими церквами та релігійними організаціями", який виступає частиною Статуту Генеральної
Конференції Церкви АСД. У ньому вказано принципи, якими керується ЦАСД у взаємовідносинах з
іншими Церквами та релігійними організаціями:
1.
Глибока повага до християн інших конфесій, які займаються євангелізацією.
2.
Діалог із представниками інших конфесій у процесі місіонерської діяльності на засадах
ввічливості, відкритості й справедливості.
3.
Визнання істинної релігійності людини як такої, що ґрунтується на вірі, свободі совісті та
особистому переконанні. Визнання права кожного змінити своє церковне членство відповідно до
зміни переконань, якщо віра і діяльність ЦАСД більше не відповідає його переконанням. Сподівання
на те, що й інші конфесії підтримають таку позицію.
4.
Відмова від примусової зміни переконань на користь доктрини ЦАСД, заклик до
внутрішнього самодослідження питань віри та переконань кожної окремої особистості.
5.
Відмова від обмеженості географічної території у справі місіонерської проповіді Євангелія з
огляду на важливість останньої [1: 262-263].
У документі також зазначено бажання й готовність ЦАСД брати участь у міжконфесійних та
міжцерковних з’їздах і радах для співробітництва у тих сферах, які представляють спільні інтереси й
вимагають компромісів щодо доктринальних питань, зокрема таких як боротьба за мир, вирішення
екологічних проблем тощо [1: 263].
У той же час, представники АСД застерігають від "небезпеки неправдивих вчень", маючи на увазі
доктринальний аспект розуміння основного джерела християнства – Біблії [1: 263]. Визнаючи всіх
людей, відповідно до християнської доктрини, створеними "на образ і подобу Божу", ЦАСД вважає,
що християни відіграють у світовому співтоваристві роль миротворців, їх завдання – виховувати в
людях толерантність до представників різних релігій і типів світогляду. Узгоджуючи таку
громадянську позицію із основною діяльністю конфесії (місіонерством), АСД спирається на основний
принцип християнської етики: любові до Бога і ближнього, який спонукає їх ділитися істиною (у
специфічно доктринальному розумінні ЦАСД) з іншими, при цьому не ображаючи релігійних
почуттів цих людей [1: 264].
Велику увагу представники АСД приділяють питанням свободи совісті й віросповідання, особливо
відстоюючи право людини "уважно розглядати ситуацію, коли її совість не дозволяє виконати певні
обов’язки" [1: 198]. Наприклад, коли це стосується порушення права віруючих адвентистів збиратися
для богослужінь у сьомий день тижня (суботу), відповідно до четвертої заповіді [1: 197].
Адвентисти визнають, що формування толерантності, подолання етнічної та релігійної фобій в
Україні є першочерговою справою, якій можуть посприяти духовні учбові заклади. Їх роль,
відповідно до поглядів ЦАСД, полягає у формуванні та впровадженні в соціальну практику норм
толерантної поведінки, що допоможе встановити в суспільстві тип стосунків, які ґрунтуються на
партнерстві та взаємоповазі сторін-носіїв інших переконань. Це визнається найефективнішою
профілактикою екстремізму [1: 201].
Практична діяльність адвентистів, спрямована на формування толерантності в суспільстві,
охоплює участь у різноманітних заходах: конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах,
також видання літератури, в якій звучать заклики до міжконфесійного співробітництва, миру та
злагоди [1: 201-202].
Позиція ЦАСД щодо виконання громадянських обов’язків та лояльності до влади обмежується
десятьма заповідями: обов’язок перед країною та владою не вищий за обов’язок перед Богом. Це
стосується, зокрема, військового обов’язку. ЦАСД рекомендує військовозобов’язаним юнакам
служити в тих частинах, які не беруть участі в актах насилля і кровопролиття, не застосовувати
зброю. Але все одно, слідувати чи не слідувати цій рекомендації Церква АСД залишає вибір за
кожним особисто. На практиці ж віруючі адвентисти в основному прагнуть проходити так звану
"альтернативну службу", наприклад при військових госпіталях [1: 207].
Окремо варто наголосити на правових аспектах доктрини АСД. Право, відповідно до неї,
поділяється на світське право та християнську етику. У першому, згідно з поглядами адвентистів,
міститься лише невелика частина закону, даного Богом [1: 210]. Пропагуючи покору світській владі,
Церква АСД підкреслює, що людина повинна виконувати свої права та обов’язки як перед Богом, так
і перед державою, сім’єю, суспільством. Однак обмежує її біблійським принципом віддавати "кесарю
– кесареве, а Боже Богу" (Мк. 12:17) [3], віддаючи перевагу в першу чергу обов’язку перед Богом.
Таким чином, якщо офіційні закони суперечать біблійним настановам, яких дотримується ЦАСД,
теоретики адвентизму пропонують правовий шлях протесту: спираючись на дійсне законодавство,
відстоювати гарантоване Конституцією України право свободи совісті та віросповідання. У випадку
невдачі таких спроб Церква закликає кожного віруючого на основі внутрішніх переконань, совісті та
щирості віри, виконувати обов’язок віруючого перед Богом. Правову відповідальність як результат
можливого розходження дій віруючого з чинними законами, АСД пропонує розглядати як
"страждання заради Господа" [1: 212].
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Обмеження щодо покори чи непокори законодавству не поширюється на злочини чи
правопорушення: адвентизм повністю надає прерогативу державній владі встановлювати правові
норми та здійснювати антикримінальну політику. Церква АСД не дотримується позиції невтручання і
в таку сферу, що узгоджується із завданням конфесії: євангельська діяльність, спрямована насамперед
на профілактику гріха та проповідь близького другого пришестя. Завдання Церкви в цій сфері –
духовне перетворення особистості людини, що має в результаті привести до морального відродження
не лише окремо взятої людини, але й суспільства в цілому. Окремим напрямом такої діяльності
виступає робота з люмпенізованими верствами суспільства (в місцях позбавлення волі, з особами без
певного місця проживання, наркоманами тощо), метою якої є духовна, психологічна та соціальна
реабілітація людини, так само як і спроба навернення до Бога як критерію вищих, абсолютних
моральних чеснот. Особлива роль у цьому процесі належить на пострадянській території, зокрема в
Україні та Росії, благодійній громадській організації "Служіння сім’ї" та Асоціації служіння
засудженим [1: 214-216].
Провідну роль у справі духовного відродження суспільства ЦАСД відводить саме місіонерськопропагандистській діяльності й використовує всі можливості для її здійснення не лише на рівні
громад віруючих та груп, із яким вони працюють, а й усього суспільства: через друковану продукцію
та засоби масової інформації, вбачаючи в них засіб правового та духовного виховання, "практичного
укріплення законності", підвищення загального культурного рівня населення [1: 216].
Формуванню толерантності й утвердженню принципу свободи совісті в суспільстві сприяє, на
нашу думку, адвентистський підхід до питання праці, яке є не менш болючим у країнах з економікою,
що розвивається, особливо за умов високого безробіття, застарілих технологій, гонки за матеріальним
благополуччям. Церква АСД пропонує людині підходити до праці як "співробітник" Бога, що
передбачає наступне:
не перешкоджати реалізовувати свій потенціал в роботі іншим людям;
не випускати екологічно шкідливої, а також небезпечної для людини продукції;
екологічну безпеку праці;
утвердження рівноправності між людьми (працівниками та роботодавцями), що ймовірно
виходить із позиції рівності всіх людей перед Богом;
дотримання четвертої заповіді – дотримання суботи;
трудитися для задоволення своїх потреб, а також турбуватися про задоволення потреб інших
людей, особливо похилого віку, дітей, сиріт [1: 253].
Тим самим звучить заклик до реабілітації праці як засобу утвердження людської гідності, а не
деградації, праця проголошується фактором формування цілісності людської особистості та шляхом
до суспільного благополуччя [1: 253].
Суспільство епохи глобалізації – громадянське, і лише це гарантує йому рівноправне входження
до світової спільноти. Загальновизнаними на сьогодні є принципи міжнародного права, викладені в
Загальній декларації прав людини та інших міжнародних документах, прийнятих на рівні ООН.
Формування громадянського суспільства неможливе без міцного фундаменту толерантності на різних
рівнях (релігійної, політичної, культурної тощо). Діалогічність (навіть полілогічність) інститутів
громадянського суспільства мусить бути спрямована на подолання "підводних рифів" глобалізації,
особливо таких як загроза глобальної екологічної кризи, міжнародна злочинність та тероризм (у тому
числі й на релігійному ґрунті), зростаюча матеріалізація інтересів людини, глобальна влада світового
капіталу, який контролює світову економіку, маніпуляція людьми за допомогою засобів масової
інформації, спроби створення релігійно-державних союзів тощо [1: 273-274].
Крім уже згаданих засад формування толерантності, необхідної для розбудови громадянського
суспільства, Церква АСД постулює власне есхатологічне вирішення екологічних проблем і спосіб
людського буття в таких умовах, який повинен спиратися на наступні принципи:
віра в креаціоністичну теорію походження людини, яка допоможе подолати в свідомості
"тваринне" (гріховне) начало;
боротьба з чуттєвими спокусами сучасності, які пропагуються засобами масової інформації;
віра у зв’язок кожної людини з Ісусом Христом (спосіб подолання екзистенційної самотності та
закинутості людини у світ);
активна життєва позиція людини в боротьбі за гуманне ставлення до природи в цілому та її
компонентів зокрема;
виховання почуття відповідальності перед власною сім’єю та суспільством;
звернення до Бога з проханням дарувати мудрість українським можновладцям у питаннях
внутрішньої, та особливо зовнішньої політики, участі України в міжнародних заходах стосовно
вирішення глобальних екологічних проблем сучасності;
утримання від участі в антиглобалізаційних процесах та інших екстремістських акціях [1: 274275].
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З цих положень видно, що вони розраховані, безперечно, в основному на релігійне населення і
передбачають дотримання певних доктринальних особливостей віровчення Церкви АСД. Однак це не
применшує того факту, що принципи, проголошені адвентизмом, спираються на християнську етику
й мораль, а вона в свою чергу значною мірою виступає основою світогляду всієї європейської
цивілізації, яка в своїй основі формувалася на засадах християнства, та християнізованої частини
світу загалом. Отже, відкидаючи доктринальні особливості адвентизму сьомого дня як окремої
конфесії, можна стверджувати її позитивний вплив як соціального інституту на формування
толерантності в українському суспільстві, в перспективі – громадянському.
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Завальнюк И.К. Церьковь АСД как нститут гражданского общества:
к вопросу формирования религиозной толерантности.
В статье рассматривается роль Церкви АСД в формировании религиозной толерантности в
обществе. Отмечается, что ее деятельность основывается на этических принципах любви и
терпимости, а это способствует преодолению вражды на религиозной подпочве. Очерчены
направления деятельности конфессии по укреплению религиозной толерантности и формированию
гражданского сознания, что является чрезвычайно важной задачей для развития гражданского
общества.
Zavalnyuk I.K. SDA Church as the Institute of the Civil Society:
to the Question of Religious Tolerance Development.
The article deals with the role of the SDA church in the process of religious tolerance formation in the
society. It is stated that its activity is based on the ethic principles of love and tolerance, which is favourable
for religious hostility overcoming. The directions of the confessional activity aimed at religious tolerance
consolidation and civil consciousness formation are outlined, which is a very important task for civil society
development.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СВІТЛІ ТОТАЛЬНОСТІ
У статті експліковано концепцію тотальності, що прагне обґрунтувати новий напрям у вітчизняній
філософії – тоталогію – вчення про оновлення, в якому механізм життя розглядається через
розгортання суб’єкт-об’єктної цілісності людини. Толерантність виступає одним із важливих
дискретів суспільної тотальності.
Сьогодення експліцитно доводить неспроможність, обмеженість одних методологічних концепцій
і актуалізує перед нами необхідність пошуку інших, таких, що відповідали б вимогам часу та
враховували помилки попередників. Метою нашого дослідження є виявлення актуальних підходів,
методологій, що були б спроможні аналізувати попередні та сьогоденні суспільні явища,
прогнозувати, проектувати хоча б недалеке майбутнє. Серед підходів, що зарекомендували себе як
нездатні враховувати всіх існуючих умов та застарілі своєю методологічною базою, називають
системний, структурний та процесуальний підходи. На їх долю науковці покладали надто великі
сподівання, зокрема бачили перспективи побудови єдиної науки на тлі існуючого ізоморфізму. При
чому такі системи розглядали окремі явища ізольовано від цілісності у якій вони існують, а тому були
приречені на отримання однобоких поглядів позбавлених суб’єкт-об’єктної єдності. Хибність цих
підходів полягала у прагненні ототожнювати всесвіт з певною системністю та структурністю,
оскільки універсум "не исчерпывается устойчивыми элементами, связями и отношениями, включает
также тенденции, вторичные и третичные образования, переходные процессы, мимолётные и
случайные события, обладает способностью дивергенции содержания" [1: 16]. Отже, як справедливо
доводить у монографії Тоталлогія (філософія оновлення) В. Кізіма, за складних і суперечливих умов
перегляду, переоцінки зроблених суспільством у цілому і наукою зокрема кроків щодо пізнання світу,
а, в першу чергу, осмислення суті самої людини, викристалізовуються та спливають у небуття теорії,
концепції, погляди й переконання всупереч або завдячуючи яким народжуються інші. Так, з часом,
зазнали критики й не витримали швидкоплинних змін пошуки першооснов, намагання звести
яскравий та різноманітний світ до однієї константи, інші підходи втрачали свій сенс через
ігнорування суб’єкту процесу чи явища.
На часі пошук динамічних концепцій, що сприяли б осмисленню та сприйняттю різновекторних,
неоднорідних, асиметричних, нелінійних процесів та явищ як частин одного цілого, враховуючи їх
взаємовплив та взаємоплинність, оскільки частина, змінюючись, впливає на ціле і навпаки. Одна з
головних філософських проблем – проблема буття – виявляється нічим іншим, як процесом
подолання небуття (з песимістичної точки зору – виживанням), отже є постійним оновленням.
Оновлюючись, світ перестає бути собою, проте зберігає ідентичність самому собі, бо і вчора, і
сьогодні його сприймають як такий, що є цілісністю, яка містить у собі безліч складових (груп,
структур, систем, атомів, дискретів, індивідів, суб’єктів) і знаходиться з ними у взаємозв’язку,
динамічному взаємовпливі, постійному оновленні як цілісності, так і її складових.
Аналізуючи соціальну систему, постає необхідність у виборі відповідної методології, призми
погляду на соціум як об’єкт дослідження. У сфері пошуку окремої уваги заслуговує новий напрям
вітчизняної філософії – тоталогія, об’єктивні передумови для появи якої складалися протягом
тривалого часу, та сформульована наукова концепція була нещодавно – на зламі ХХ та ХХІ століть в
Україні вітчизняним дослідником, філософом В. Кізімою. Суть концепції полягає в обґрунтуванні
динамічної єдності суб’єкта та об’єкта, метафізичної обумовленості, відповідності їх існування;
окремої уваги заслуговує зв’язок, що існує між ними й характеризується як тотальний. Переконливою
є позиція автора щодо аналізу суб’єкт-об’єктної єдності різноманіття як такої, що перебуває у
постійному динамічному взаємовпливі, перетворенні одне одного. Дійсно, виступаючи суб’єктом,
джерелом впливу, провокуючи певні дії, спрямовані на зовнішнє оточення, одночасно опановуємо
роль об’єкта того ж впливу, яка виступає результатом власної активності. Проте аби скласти
справедливе уявлення такої ситуації необхідно враховувати не лише динамічність таких відносин,
взаємовпливів, але й зв’язок їх із цілісністю, що власне й містить у собі суб’єкт-об’єктні
взаємовпливи. Загальна динаміка розвитку такої цілісності постає тотальністю, згідно з якою "любое
явление предполагает органически связанное с ним конкретное целое, а развертывающееся целое
реализуется через многообразие относительно устойчивых и преходящих явлений, не исчерпываясь
ни одним из них, выступая в качестве самостоятельного субъекта обновления" [1: 17]. Отже, як
справедливо зазначає автор, нова концепція, світоглядна орієнтація та методологія є логічним
продовженням історичних, антропологічних, геосоціальних пошуків адекватного світосприйняття, є
результатом суперечливої людської життєдіяльності та альтернативою розуміння культурно© Радіонова Г.В., 2007
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історичного буття суспільства. Водночас важливою є толерантна позиція тоталогії щодо попередніх
та прийдешніх образів тотальності: жоден дискрет, жодна тотальність, виступаючи частиною й цілим
не лишає топос свого існування безслідно, справляючи враження, коригуючи майбутнє.
Особливістю такого толерантного взаємовпливу є своєрідне розуміння явищ та процесів, що
розгортаються у часі не як таких, що змінюють одне одного у певній послідовності, а як таких, що
відіграли свою роль і пішли у небуття, а як складові одного руху, суть якого полягає у нашаруванні та
взаємопроникненні, а також урахуванні активності кожної складової як ланки одного цілого.
Суспільство як тотальність людського існування у прагненні до гармонії в своєму оновлюючому
русі має керуєватися толерантністю (від лат. tolerantia – терпимість). Цим терміном позначають
"доброзичливе або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей
(релігйних, етнічних, культурних, цивілізаційних)" [2: 642]. Домінувала концепція толерантності у
поглядах стоїків, як вчення про належне буття та етику (доброчесне життя з природою та Логосом
проголошувалося головним пріоритетом людського існування). Започаткована стоїками моральна
позиція надалі харктеризувалася як така, що "передбачає витриманість, стійкість, суворе дотримання
моральних вимог, незалежно від сподівань на винагороду (щастя), гідну поведінку за будь-яких
обставин" [2: 610]. Толерантна позиція по відношенню до людини та природи знайшла своє втілення
у працях англійського філософа Джона Локка, який обстоював позиції лібералізму та відомий тезами
про приналежність людству певних засадничих природних прав, які є даром Божим усьому людству,
серед них право на життя, свободу та власність. Політична філософія Дж. Локка пронизана
пропагандою природних прав людини. Ключовими в його дослідженнях постають ідеї суверенітету
народу та теорія суспільного договору як така, що обґрунтовує виникнення суспільства. Та
найбільшої концентрації ідея толерантності досягла у праці "Листи про толерацію" (1689 р.), у якій
філософ намагається переглянути міжрелігійні стосунки, які він поширював і на атеїстів.
Коротка історична довідка про зародження та становлення толерантності як способу спілкування
людей між собою та людини і природи свідчить про актуальність її впродовж тривалого часу,
оскільки незважаючи на агресивне та нетерпиме людське начало (про що протягом історії свідчать
численні війни та кровопролиття), ми все частіше повертаємося до гармонійного, терпимого образу
життя, виробляємо толерантний стиль спілкування.
Щоб докладніше розглянути толерантні механізми тотальності та толерантність з огляду тоталогії
звернемося до природничо-наукової бази філософії тотальності, якою виступає синергетика – напрям
і загальнонаукова програма міждисциплінарних досліджень, що вивчають процес самоорганізації та
становлення нових упорядкованих структур у відкритих фізичних, біологічних, соціальних,
когнітивних, інформаційних, екологічних системах. Особливості синергетичного підходу полягають у
самоорганізації складних систем, що спрямовуються від хаосу до дедалі більшої впорядкованості [2:
580-581]. Дійсно, проблеми порядку й хаосу постійно перебувають у площині уваги філософів, проте
останнім часом особливу цікавість викликають не самі дефініції, а їх взаємозв’язок та
взаємозалежність. Міждисциплінарність досліджуваних процесів взаємодії порядку та хаосу
доводиться дослідженнями в області фізики, хімії, електродинаміки, однак саме філософи роблять
загально значущі висновки: "законы природы – эти высшие проявления порядка – могут быть в ряде
случаев объяснены только с помощью предположения о хаотичном характере лежащих в их основе
процессов" [1: 34]. Дійсно, на перший погляд тоталогія і синергетика перебувають у тісному зв’язку
щодо площини дослідження, проте, на думку В. Кізіма, між ними існують суттєві відмінності. Так,
синергетики вважають, що коли система перебуває в критичній точці розвитку (точці біфуркації)
дослідники не в змозі передбачити стан, в який у подальшому вона перейде, тобто підконтрольними є
лише проміжні періоди відносного спокою системи, оскільки повністю підпорядковуються
детермінантним відносинам. Таким чином втрачається зв’язок між ланками процесу, його вже не
можна сприймати цілісним, таким, що знаходиться в єдиному оновлюючому русі. Перед дослідником
постає лише наявність фрагментів, що не утворюють цілісності й кожен вимагає дослідження,
аналізу, як окремий суб’єкт. Тоталогія вбачає самоорганізацію як процес, що, незважаючи на чисельні
метаморфози та біфуркації, зберігає свою ідентичність і постає у своїй цілісності як один суб’єкт [1:
35]. Таким чином, тоталогічний підхід суттєво відрізняється від сизигічного, здатен подолати межі
елементаристської та редукціоністської методології, акцентуючи увагу дослідників не стільки на
сталих, сформованих, упорядкованих системах, як на дослідженнях мінливості, взаємопереходів і
взаємопроникнення кінцевих форм у цілісному розгортанні відповідних тотальностей. Унікальність
тоталогічної концепції, за словами доктора філософії В. Онопрієнко, полягає у спробі "вперше
синтезувати всі аспекти оновлення завдяки введенню у розгляд його суб’єкта – тотальності" [3: 61].
Обидві аналізовані концепції – тоталогія та синергетика – нерозривно пов’язані з соціологією,
оскільки мають спільні суб’єкти дослідження – людину, суспільство, їх взаємовплив. Так, у статті
Львівських дослідників доктора соціології Н. Черниш та аспіранта О. Ровенчак "Социокультурный
подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами" досліджується взаємозв’язок різних
методологій щодо дослідження соціокультурної парадигми. Актуальними для сучасних соціологічних
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взаимопроникновения конечных форм в целостном развитии соответствующих тотальностей" [4: 93].
Отже, міждисциплінарний характер концепції оновлення доводиться самими науковцями на
сторінках сучасних наукових видань, у авторефератах дисертацій та дискусіями на конференціях.
Для подальшого розкриття суті тоталогічної концепції необхідно уточнити зміст поняття
"дискрет", яке вводить автор тоталогії як таке, що позначає "проявление прерывности,
неоднородности, качественной определённости, выделености, автономности" [1: 28]. Цей елемент
тотальності суттєво відрізняється від атома відносністю своєї неподільності, та спроможністю
обирати різноманітні форми. Дискрети не є сталими суб’єктами, а весь час знаходяться в
оновлюючому русі. Така природа дискретів пояснюється наявністю безлічі можливих рівнів розгляду
одного й того ж суб’єкта як дискрету різних тотальностей. При чому така концепція не виділяє у
тотальності будь-яких домінант – як дискрет, так і цілісність є рівномірними творцями оновлення.
Розкриваючи принцип самодетермінації тотальності В. Кізіма робить такі висновки: дискрети
формуються разом із тотальністю, розвиваючись одночасно й одне через одного; дискрети і
тотальність рівноцінні щодо визначення й породження одне одного, їхня детермінуюча роль у
тоталогенезі однаково важлива; оскільки зміни дискретів впливають на тотальність як ціле, локальні
причинно-наслідкові відносини тотальності породжують масові кореляційні залежності й рухи, що
можуть призводити до суттєвих перебудов цілісності [1: 40]. Одночасно у своїй концепції філософ
маніфестує заклик не шукати першооснову, а прийняти різноманіття світу як даність.
Існування процесу чи явища як цілісності, що постійно знаходиться в оновлюючому русі,
перебуває під впливом своїх дискретів і відповідно впливає на них, обумовлюється
взаємоузгодженням дискретів і тотальності (частин і цілого), які невпинно трансформуються.
Механізм узгодження "повноти і органічності" дістає назву сизигії (грецьк. syzygia – поєднання,
парне сполучення, пара), що на відміну від античної та традиційної проблематики частини і цілого
акцентує увагу дослідників на положенні про їх співвідносність одне одному. Разом із тим, обираючи
сизигічний принцип за домінуючий у дослідженні динамічних процесів та явищ, постає можливість
цілісно охопити проблему "тождества развивающегося объекта, понять сущность его идентичности во
времени" [1: 26]. Таким чином, сизигія, як механізм існування тотальності, розуміється як "никогда не
прекращающееся усоответствливание, взаимное приспособление, "подгонка" меняющихся
компонентов тотальности друг к другу" [1: 41].
Професор В. Кізіма порівнює сизигію з гармонією як порядком, співвіднесеним із деякою
організаційною, моральною, естетичною його оцінкою та пропонує як найбільш влучне визначення
гармонії Е. Сороко: "Коли елементи сукупності виявляють наскрізь пронизувальний зв’язок, коли
вони "схоплені" єдиним для всіх відношенням, задумом, планом, алгоритмом, ідеєю, фіксовані за
допомогою єдиної міри, еталону, норми, стандарту, виявляючи тим самим свої відмінності на тлі
загальної їм усім субстанції, можна мовити про їхню гармонізацію у межах їхньої сукупності" [5:
117]. Однак подібність гармонійного та сизигійного начал недостатня для того, щоб стверджувати про
їх тотожність. На заваді цьому постає діаметральна різниця в полі охоплюваних сизигією та
гармонією процесів та явищ. Так, якщо гармонія може бути притаманна лише сталим, сформованим,
відносно впорядкованим формам, оскільки "виникає з хаосу, безладдя і дисгармонії і, отже, в хаосі,
безладді і дисгармонії не спостерігається" [6: 35], то сизигія серед своїх чеснот передбачає і
увідповіднювання таких компонентів тотальності, що характеризуються плинністю, мінливістю,
нестабільністю, стан яких є далеким від гармонійного. Отже, поле охоплюваних сизигією процесів та
явищ значно ширше від сфери панування гармонії, а прирівнюючи гармонію порядку, професор
В. Кізіма слушно зауважує: "порядок властивий структурам, системам, навіть процесам (наприклад, у
музиці), але він не охоплює тотальне. Сизигія – атрибут тотальності" [6: 36].
Таким чином, різноманіття взаємозв’язків, що виникають між дискретами "толерантність" та
"гармонія" у тотальності "суспільство" визначає наше існування, обумовлює можливості та потреби,
спрямовує активність і відповідно до неї наслідки нашої життєдіяльності. Сизигічним механізмом
такої тотальності виступає комунікація, спілкування, які здатні дати лад, урівноважити стосунки
дискретів із відповідною тотальністю. Комунікативна філософія є однією з перспективних концепцій
розвитку ідеї толерантного, безконфліктного співіснування на теренах постмодерну.
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Радионова Г.В. Толерантность в свете тотальности.
В статье эксплицируется концепция тотальности, цель которой – утверждение нового направления
в отечественной философии – тоталлогии – учения об обновлении, в котором механизм жизни
рассматривается через развёртывание субъект-объектной целостности человека. Толерантность
является одним из важнейших дискретов общественной тотальности.
Radionova Н.V. Tolerance in the Light of Totality.
The article explicates the concept of totality, which aim is to substantiate the new trend of the native
philosophy – totalogy, the study about renewal, in which the mechanism of life is observed through the
development of human subject-objective integrity. The tolerance is presented as one of the important discrets
of social totality.
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ПРОБЛЕМА ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ П.А. ТУТКОВСЬКОГО
У статті досліджено проблему відношення людини і природи у творчій спадщині П.А. Тутковського.
Розглянуто погляди українського вченого у порівнянні з позицією В.І. Вернадського щодо місця й ролі
людини в природі. У контексті сучасності проаналізовано шляхи, запропоновані П.А. Тутковським,
які мали б на меті гармонізувати ці відносини та спрямувати їх у раціональне русло.
Початок третього тисячоліття людство зустрічає неоднозначно. З одного боку – значні досягнення
у сфері науки та техніки, зростання рівня життя людини. З іншого – ряд проблем, від вирішення яких
залежить майбутнє суспільства. Серед таких не лише ризик застосування ядерної зброї чи глобальний
тероризм, а й загрозливі зміни у природі, викликані діяльністю людини. У випадку збереження
деструктивних впливів на навколишнє середовище набуває реальності небезпека катастрофи
планетарного масштабу, що припинить існування людини. Відтак, актуальним є вивчення досвіду
попередніх поколінь, зокрема, українських дослідників, що працювали у цій сфері. Уже давно
всесвітньо відомим є ім’я Володимира Івановича Вернадського, у той час як особа іншого його
сучасника – Павла Аполлоновича Тутковського – незаслужено забута. А досягнення останнього в
галузі пізнання природи та закономірностей її взаємовідносин є дійсно значними.
На сьогодні, кількість наукової літератури, що презентує та інтерпретує ідейну спадщину
П. Тутковського, невелика. Ще в радянські часи сформувалася традиція друкувати матеріали про
П. Тутковського, приурочені, зазвичай, до ювілейних дат, у яких досліджувалися роботи вченого в
галузі природознавства та його організаційна роль у створенні української академічної науки: праці
М. Гуменюка, В. Калінкіної, О. Каптаренко-Черноусової, К. Коваленка, Д. Макаренка, В. Онопрієнка,
А. Синявського, С. Сороковської та ін. Збереглася вона і в незалежній Україні, творчу спадщину
вченого прагнули проаналізувати дослідники І. Іванова, Г. Коленко, М. Костриця, Г. Мокрицький,
І. Падалка, В. Цицюра та ін. Концепцію біосфери П. Тутковського та роль і місце в ній людини
дослідив сучасний український учений В. Крисаченко у своїх працях "Антроповіталізм – світоглядна
парадигма ХХ століття", "Україна: природа і люди" (у співавторстві з О. Мостяєвим) та ін. Однак
питання відношення людини і природи в інтерпретації П. Тутковського спеціально не виділялася і не
досліджувалася.
Метою статті є визначення змісту відношення людини і природи, з’ясування шляхів його
гармонізації в творчій спадщині П.А. Тутковського.
Павло Аполлонович Тутковський відомий як першорядний геолог та географ, землезнавець у
широкому розумінні цього слова. Ряд праць він присвятив палеоантропології, культурології,
мовознавству, гідрогеології. Він є автором оригінального вчення про біосферу.
Досліджуючи живу й неживу природу, П. Тутковський не міг залишитися осторонь філософських
питань. Саме вивчення неорганічної природи у всій її сукупності, як писав П. Тутковський, привело
його до пізнання фактів й законів, вражаючих "своїм філософським значенням" [1: 298].
Одним із таких була проблема відношення людини і природи. Учений намагається критично
проаналізувати попередній досвід, він визнає, що в науковій літературі здавна неодноразово
повторювалася думка, згідно з якою побут і діяльність людини залежить від природи. Зокрема, про
вплив природи на фізіологію й психічне життя людини говорили Гіппократ, Аристотель, Боден,
Бекон, Монтеск’є, Вольтер, Кант, Форстер, Гердер, Ріттер, Бокль, Реклю, Ратцель та ін. Однак у своїх
працях вони лише висловлюють та підкреслюють ідею про залежність людини від умов природи й
наводять занадто мало фактичного матеріалу на підтвердження цієї ідеї. Тож не дивно, що
український дослідник ставить собі за мету пошук такого фактичного матеріалу [2: 79-82].
Опрацювавши велику базу даних, вчений виокремив на території України ряд географічних
ландшафтів або краєвидів: "У науковій літературі про Україну, ще нівроку таки убогій, уривковій і
розкиданій по різних виданнях, зібралося вже чимало відомостей про природу нашої країни. Ці
відомості, дарма, що вони не повні, дають вже можливість з певністю встановити декілька цілком
визначених типів краєвидів, що характеризуються ясно-видатними ознаками; ці відомості дають теж
можливість відбудувати дуже цікаву геологічну історію походження цих типових краєвидів і
з’ясувати яскравий зв’язок фізико-географічних особливостей наших типових краєвидів з життям та
діяльністю людини, з її господарсько-економічним побутом та духовною творчістю. Замість тих двох
тільки краєвидів, що їх відрізняють звичайно письменники та митці (степового та лісового), з
науково-природничого боку треба відрізняти принаймні вісім, а краще дев’ять типів різних краєвидів
на Україні, що мають різні фізико-географічні ознаки й геологічний вік" [3: 11]. П. Тутковський
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виділяє лесовий, зандровий, кінцево-мореновий, мореновий, друмліновий, товтровий, гранітовий
краєвиди, краєвиди девонських кряжів та денудаційних острівних гір і уточнює, що "...всі оці різні
дев’ять краєвидів ясно відбилися навіть на культурі, побуті, промислах і фольклорі людини" [3: 118].
Визначаючи роль людини в природі, вчений наголошував, що "...суть боротьби людини, на
відміну від рослин і тварин, не в тому, щоб пристосовувати свій організм до умов природи, а щоб
утворити сприятливі умови за допомогою науки, за допомогою могутньої техніки" [4: 409]. Він
визнає могутність людини, що помітно змінила обличчя Землі, значною мірою перетворила природні
особливості цілих країн.
Крисаченко В., порівнявши вчення про біосферу Вернадського і Тутковського, справедливо
зауважив, що біосфера останнього відповідає (з належними корективами) "плівці життя"
Вернадського – біосфері у вузькому значенні цього слова, сумі живих організмів, котра у кожен
конкретний еволюційний час усталена на Землі. Звідси, на думку сучасного українського дослідника,
випливає відмінність у тлумаченні місця людини в біосфері Тутковським і Вернадським. Для
Вернадського людина – найпотужніша геологічна сила, що трансформує біосферу в ноосферу, для
Тутковського ж роль людини в біосфері не така значна. Якщо біосфера – лише живі істоти, то і вплив
на них людини важко порівняти із класичними еволюційними рушіями: добором, боротьбою за
існування, спадковістю, мінливістю тощо [5: 27-29].
Таким чином, сутність оригінального вчення П. Тутковського про біосферу більше детермінована
класичною традицією, пов’язаною з ідеями Бюффона, Ламарка, Гумбольдта та ін., і, на відміну від
вчення Вернадського, не надає людині статусу найпотужнішої геологічної сили. Але це аж ніяк не
зменшує значення концепції, оскільки, системне розуміння природи, місця і могутньої ролі в ній
людини, дали змогу досліднику висунути ряд актуальних і для сьогодення ідей.
Порівнюючи творчий доробок обох дослідників необхідно відзначити, що Тутковський, як і
Вернадський, надавав важливого, а то й першочергового значення у формуванні належного ставлення
людини до природи її розуму.
Визначаючи проблеми у системі "людина – природа" П. Тутковський акцентує увагу на негативній
ролі нерозумного ставлення людини до останньої. Зокрема, він звертає увагу на забруднення
навколишнього середовища у процесі виробництва: "... в теперішній час існує вже доволі багато
дрібних та великих заводів і фабрик... Всі ці заводи більш або менш винні в забрудненні ґрунту і води
навколишньої місцевості і, якщо не всім з них висуваються судові позови, то це зовсім не доводить їх
невинності чи благоустрою, а обумовлюється зовсім іншими, побічними причинами..." [6: 486].
Наголошує вчений і на проблемі нераціонального використання людиною ресурсів природи: "... чи не
надуживаємо ми цією багатою спадщиною тисячоліть, коли спалюємо, знищуємо для біжучих
короткочасних потреб запаси, що для їх нагромадження були потрібні такі довжезні періоди?" Він
називає людей "марнотратними спадкоємцями зібраного тисячоліттями багатства", що "з цілковитою
легкодушністю та нерозважливістю" спалюють вугілля, знищують ліси. І попереджає, що порівняно
швидко (приблизно декілька століть) настане таки вичерпання ресурсів і це буде "фатальний" момент,
коли людина опиниться в "безпорадному" становищі [7: 147-148].
Учений усвідомлював і той факт, що одних лише заборон недостатньо для формування в людини
нового ставлення до природи: "Життєва практика давно вже, на жаль, довела, що в комерційній
справі, де зачіпляються безпосередньо кишенькові інтереси, боротьба проти зловживань шляхом
заборон та різноманітних регламентацій не призводить до бажаних результатів" [6: 486]. Для цього
необхідний розвиток нових технологій, які б оптимізували виробництво на засадах раціонального
використання ресурсів та збереження стану навколишнього середовища, а також виховання у людини
свідомої поваги та любові до природи.
П. Тутковський іще на рубежі ХІХ-ХХ ст., передбачаючи майбутню нестачу енергетичних
ресурсів, задає людству питання: "Чи не краще взятися заздалегідь за розум та пошукати нових
джерел енергії?" Зокрема, енергії сонця. Дослідник звертає увагу на можливість у широкому масштабі
використовувати таку енергію саме на теренах України [7: 147-148].
Розмірковував учений і над проблемою утилізації промислових відходів, що забруднюють
природу: "Безумовно, що, якщо б у кожному окремому випадку досягнути такої утилізації, тобто
перетворювати шкідливі й непотрібні заводам хімічні речовини, які завдають їм лише клопіт, в
корисні продукти з ринковою цінністю і особливо – забезпечений збут, то була б досягнута подвійна
мета. Вирішити це питання для безкінечно-різноманітних галузей техніки – справа винахідників" [6:
487].
Ідеї П. Тутковського про нагальну необхідність пошуку людством шляхів використання
альтернативних, невичерпних джерел енергії, а також технологій безвідходного виробництва багато в
чому випереджали свій час. Сам дослідник чудово розумів, що це ще справа майбутнього, однак, він
був щиро переконаний у могутній силі людського розуму та його витвору – техніці, що яскраво
ілюструють наступні слова вченого: "Як найпростіша думка, освітлена яскравим світлом науки чи
запалена та зігріта вогнем поезії, набуває нової ціни та сенсу, отримує відбиток геніальності, стає
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могутнім знаряддям в області фізичного та морального світу, – так і нікчемні матеріали можуть дати в
руках людини, озброєної розумом, найдивовижніші результати" [8: 456]. Водночас Павло
Аполлонович застерігає людину від експериментів з природою, що не базуються на наукових
дослідженнях і можуть призвести до жахливих катастроф [9: 472].
П. Тутковський як педагог розумів, що жодні регламентаційні заходи не здатні сформувати нове
відношення до природи без належного виховання. Вивчаючи американський досвід у цій сфері, він
звернув увагу на методи формування в американському суспільстві культу лісу і спробував
проаналізувати можливість їхнього перенесення на український ґрунт. Дослідник зазначає, що
слов’янам, як й іншим давнім народам було притаманно поклонятися природі. Зокрема, в часи, коли
більшу частину території, де проживали слов’яни, покривали ліси, в них процвітав релігійний культ
лісу, існувало поклоніння деревам та лісовим хащам. Наявність такого культу вчений підтверджує
наявністю значної кількості його залишків у народному епосі та звичаях різноманітних слов’янських
народів. Поклоніння лісу було зумовлене первісними страхами до невідомого й таємничого, а також
корисністю останнього для давніх людей. Однак, наголошує П. Тутковський, у сучасному світі
поступово розвіюються ці первісні страхи, а тому необхідним є відродження дещо призабутого
культу та вже в новій, певною мірою утилітарній формі: "Культ дерев, шанування лісів колись жили в
крові слов’ян і не зовсім зникли з неї й досі; лишається переробити його на розумнішу форму і
відродити його як свідоме опікування деревами" [10: 142]. Для цього, вважає Павло Аполлонович,
потрібно виховувати в молодому поколінні свідому повагу та любов до дерева, рослинного світу,
природи загалом. Наприклад, запровадити за американським зразком в усіх школах святкування дня
дерева, що неодмінно мало б завершуватися посадкою деревця дітьми. Під час цього дітям необхідно
допомогти усвідомити, що це не просто дерево, а один із найбільш гуманних та корисних актів, це
послуга не стільки собі, скільки майбутнім поколінням. Учений був переконаний що виховання
свідомого ставлення, любові та поваги до природи є дійсно найкращим методом боротьби з
хижацьким ставленням до природи.
Отже, Павло Аполлонович Тутковський відомий як першорядний геолог та географ, землезнавець
у широкому розумінні цього слова. Він є автором оригінального вчення про біосферу. Досліджуючи
живу й неживу природу, П. Тутковський не міг залишитися осторонь філософських питань. Однією з
таких була проблема відношення людини і природи. Досліджуючи вплив природи на людину, вчений
дійшов висновку, що природа зумовлює особливості в господарсько-економічним побуті та духовній
творчості людини. Він також визнає могутній зворотній вплив людини на природу, однак, не надає
йому статусу найпотужнішої геологічної сили. Разом із тим, системне розуміння природи, місця і ролі
в ній людини дали змогу досліднику висунути ряд актуальних і для сьогодення ідей. П. Тутковський
наголошує на небезпеці непродуманих, базованих не на розумі та науці діях людини, зокрема,
нераціональному використанні ресурсів та веденні господарства, що забруднює навколишнє
середовище. Цікавим є той факт, що суспільство на початку третього тисячоліття починає
усвідомлювати небезпеку зазначених проблем й намагається втілювати в життя механізми, що їх
пропонував український дослідник ще сторіччя тому. Серед них використання невичерпних джерел
енергії, розвиток технологій, спрямованих на зменшення відходів у процесі виробництва, його
оптимізацію, а також формування у нової людини екологічної свідомості, свідомої любові та поваги
до природи. Зважаючи на сучасну гостро небезпечну екологічну ситуацію в Україні, особливо
нагальним є вивчення ідей Тутковського, який намагався розглядати конкретні механізми
гармонізації стосунків у системі "людина – природа" в контексті умов своєї Батьківщини.
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Химич П.П. Проблема отношения человека и природы в творческом наследии П.А. Тутковского.
В статье исследовано проблему отношения человека и природы в творческом наследии
П.А. Тутковского. Рассмотрены взгляды украинского ученого в сравнении с позицией
В.И. Вернадского относительно места и роли человека в природе. В контексте современности
проанализированы пути, предложенные П.А. Тутковским, с целью гармонизации этих отношений и
направления их в рациональное русло.
Khimych P.P. The Problem of Man and Nature Relations in the Creative Inheritance of P.A. Tutkovskiy.
In the article the problem of man and nature relations in the creative inheritance of P.A. Tutkovskiy is
investigated. The views of the Ukrainian scientist are considered in comparison to the position of
V.I. Vernadskiy as to the place and role of man in nature. In the contemporary context the ways, offered by
P.A. Tutkovskiy, which would have on purpose to harmonize these relations and send them in a rational
direction , are analysed.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглянуто сутність понять "толерантність" і "взаємодія". Толерантність у
професійній взаємодії виступає як суттєва характеристика професійної компетенції медичного
працівника, що забезпечує встановлення успішних взаємовідносин у процесі надання медичної
допомоги
Метою діяльності медичного працівника, як лікаря, так і медичної сестри, є зцілення людини.
Ефективність надання медичної допомоги багато в чому залежить від встановлення довірливих
взаємовідносин і взаємодії лікаря і пацієнта. При цьому процес спілкування з хворими значною мірою
відрізняється від процесу спілкування зі здоровими людьми. Для надання ефективної і кваліфікованої
медичної допомоги працівник галузі медицини повинен не тільки досконало засвоїти необхідну
систему фахових знань, умінь і практичних навичок але й володіти мистецтвом спілкування, яке
виступає одним із чинників ефективного лікування. Толерантність є невід’ємним фактором, що
забезпечує встановлення успішних взаємовідносин у процесі надання медичної допомоги.
У теорії сучасного наукового знання проблема толерантності досліджується з різних точок зору.
Зокрема розглянуті загальнофілософські та соціокультурні питання (Д. Цимбал, В. Франкл,
М. Капустіна), запропоновано різні теоретико-методологічні підходи до створення психології та
педагогіки толерантності (А. Асмолов, Д. Лєонтьєв, Г. Кожухар, Ю. Тодорцева). Питання професійної
взаємодії в діяльності медичних працівників досліджували В. Франкл, Р. Конечний, М. Боухал,
Б. Карвасарський, Р. Телле, І. Вітенко та інші. Лікар повинен володіти даром людського спілкування,
основою якого є гуманне, співчуттєве, емпатійне і толерантне відношення до пацієнтів.
Дані досліджень соціологічних наук свідчать про зростання напруги на загальнодержавному,
соціокультурному, професійному і побутовому рівнях. Зокрема особливої актуальності набуває
проблема толерантності у діяльності медичних працівників. Це обумовлено загальними соціальноекономічними, ринковими відносинами. Толерантність виступає як соціогуманітарна проблема, яка
потребує детальнішого розгляду. Тому мета нашої статті – виявити сутність толерантності як суттєвої
характеристики професійної взаємодії медичних працівників.
У сучасних наукових дослідженнях відокремилися різні підходи до розуміння феномену
"толерантність". Так, Ю. Тодорцева у своєму дисертаційному дослідженні розрізняє кілька підходів
до визначення толерантності. Розглядаючи це поняття крізь призму медико-біологічного контексту,
під толерантністю вона розуміє, з одного боку, адаптацію організму до несприятливих впливів
середовища, а з іншого, – витривалість організму до болю, тобто здатність переносити біль, ліки та
інші несприятливі фактори. Автор відзначає, що у філософському контексті толерантність виступає
як готовність стало і з гідністю сприймати особистість або річ, а в етичному – як терпіння,
терпимість, витримка, готовність до примирення [1: 8]. Аналогічної думки притримуються науковці
О. Головаха, С. Степанов, Л. Шайгерова.
Категорія "толерантність" у сучасних умовах розвитку людського суспільства розглядається і в
політичному контексті. Багато дослідників центрують увагу переважно на розумінні толерантності як
поваги до свободи іншого, його напряму думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів, тобто
не просто як покірного терпіння, але і як активної моральної позиції та психологічної готовності до
терпимості заради позитивної взаємодії з людьми іншого культурного, національного, релігійного і
соціального середовища [1: 9].
Ряд учених (Є. Біленький, М. Козловець, О. Федоренко) розглядає толерантність у соціологічному
аспекті. Вони визначають "толерантність (лат. tolerans – терпимість) як прояв терпимості до чужих
думок, вірувань, світоглядних уподобань, а отже, визнання за людиною права на власну думку,
публічне її оприлюднення та доведення правомірності; спокійне, виважене ставлення індивіда до
суджень інших людей. Толерантність є неодмінною умовою демократичного, правового, стабільного,
суспільно-політичного устрою" [2: 38].
Соціологи трактують це поняття як вибачення, милостивість, делікатність, співчуття,
прихильність до іншого (О. Єременко, С. Майнов). В аспекті психологічного підходу, толерантність –
це виникнення в індивіда зниження сенситивності до фактів взаємодії, пов’язане з особливостями
темпераменту особистості, її механізмом захисту від фрустрації, а також рисами комплексу її
імперативних настанов у спілкуванні, що означає дозволяти, допускати, проявляти великодушність
стосовно іншого (Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Ложкін, Г. Почепцов, В. Юрчук та ін.) [1: 10].
Узагальнюючи різні підходи, у своєму дослідженні Ю. Тодорцева розглядає толерантність як
загальнолюдську якість особистості, що виражається через послаблення її реакції на негативні
фактори соціального середовища, вміння розуміти відмінний духовний стан чи інші погляди, терпимо
ставитися до них і поважати гідність їх носіїв, враховуючи мету культурного з’ясування
© Шигонська Н.В., 2007
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розбіжностей. Натомість толерантність характеризує лише ту особистість, яка відкрита до сприйняття
інших культур, здатна поважати багатогранність людської думки і цінностей, запобігати конфліктам
або розв’язувати їх ненасильницькими засобами [1: 11].
Отже можна сказати, що толерантність є неодмінним атрибутом фахової діяльності медичних
працівників, невід’ємною ланкою в професійній взаємодії з пацієнтами та соціальним середовищем.
Толерантність може мати природний характер, бути особистісною якістю людини й формуватися в
результаті соціально-педагогічної і професійної підготовки. На процес спілкування і взаємодії між
людьми впливають найрізноманітніші соціально-культурні, психологічні та фізіологічні фактори, такі
як: фізіологічні особливості, психологічні особливості, характер, темперамент, культурний рівень,
морально-ціннісні установки, соціальний статус, соціальна позиція та роль (активна, пасивна,
споживацька, незалежна, залежна та ін), життєві мотиви, інтелектуальний і творчий потенціал [2: 59].
У рамках аналізу нашої проблеми необхідно розглянути позиції різних авторів щодо визначення
феномену "взаємодія". Так узагальнення матеріалу свідчить, що взаємодія належить до актуальних
проблем сучасного соціокультурного середовища. Якса Н.В. обґрунтовує це явище такими
причинами:
визнанням взаємодії людей, як основи всіх сфер громадського життя і діяльності, але й
одночасно дискусійністю у визначенні поняття "взаємодія";
постійністю інноваційних пошуків, адекватних розкриттю складного світу особистісних
здібностей через взаємодію;
констатацією існуючої залежності ефективності педагогічного процесу від стану реальної
взаємодії її учасників [4: 201].
У нашому випадку учасниками взаємодії, в процесі надання медичної послуги, на суб’єктсуб’єктному рівні виступають: медичний працівник – пацієнт, медичний працівник – колега,
медичний працівник – група людей. У плані дослідження професійної взаємодії медичних
працівників, на нашу думку, до цих причин ще можна додати:
глибоке розуміння гуманістичних засад цінності індивідуальності людини;
перехід від традиційних умов діяльності медичного працівника до нових соціально-економічних
і соціально-культурних відносин;
використання сучасних високотехнологічних методів (які підсилюють взаємодію між
учасниками лікувального процесу), що надає спілкуванню лікаря і хворого певної специфіки.
Існує декілька підходів до визначення категорії "взаємодія". Довгий час це поняття розглядалося
філософією у своєму загальному значенні. Філософи Г. Гегель, І. Кант наголошували на тому, що
взаємодія має універсальний і об’єктивний характер. Ф. Енгельс і К. Маркс вважали принцип
взаємодії вихідним при дослідженні соціальних і матеріальних процесів. К. Маркс розглядав
суспільні відносини як результат взаємодії людей. Ф. Енгельс наголошував, що взаємодія виступає
першою при розгляданні рухомої матерії [5: 16].
Об’єктивність, універсальність і безкінечність взаємодії відображає закон діалектичного
матеріалізму про Боротьбу і єдність протилежностей, коли будь-які протилежності знаходяться в
постійній взаємодії між собою, при цьому впливаючи і змінюючи одне одного. Взаємодія виступає в
такому випадку з точки зору "процесу".
Існує також й інший підхід у тлумаченні взаємодії. Вона розглядається з точки зору "впливу":
"взаємодія – філософська категорія, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх
взаємну зумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а також створення одним об’єктом іншого" [4:
203].
У цьому аспекті взаємодія розглядається як процес взаємного впливу тіл одне на одне, найбільш
загальну, універсальну форму руху, розвитку. Взаємодія визначає існування і структурну організацію
будь-якої матеріальної системи. Ознаками взаємодії виступають: одночасність існування суб’єктів,
бінарність зв’язків та взаємозумовленість зміни стану суб’єктів взаємодії [2; 6; 7].
Взаємодія відбувається навколо нас, і є методом пізнання процесів та явищ. Цей процес може мати
як "агресивно-гнітючий характер, так і бути побудованим на основі поваги, шанування, коли одна
сторона приймає деяку домінанту іншої. У цьому випадку взаємодія носить міжособистісний
характер, коли її змістом є в першу чергу діалог особистостей" [4]. Н. Якса визначає взаємодію таким
чином:
процес впливу один на одного, що породжує їхню взаємозумовленість, зв’язки і відносини;
погоджена спільна діяльність, спрямована на досягнення єдиних цілей, розв’язання учасниками
значущих для них проблем і завдань;
система усвідомлених, погоджених відносин, дій (діяльності) та спілкування людей один із
одним, заснована на взаєморозумінні та взаємній підтримці, спрямована на досягнення єдиної
значущої для всіх мети (результатів);
категорія, що відбиває процеси впливу матеріальних об’єктів однин на одного, об’єктивна й
універсальна форма руху, розвитку, що визначає існування і структурну організацію будь-якої
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матеріальної системи; одна із загальних форм взаємозв’язку між явищами, суть якої полягає у
зворотному діянні одного предмета чи явища на інше [8: 27].
У науковій літературі, зокрема в роботах Н. Якси, Ю. Костюшка, С. Духновського, розглядається
категорія "міжособистісна взаємодія", Н. Якса до неї відносить випадкові або навмисні, приватні або
публічні, тривалі або, короткочасні, вербальні або невербальні контакти двох і більше людей, що
викликають взаємні зміни їх поведінки, діяльності, відносин і установок [4: 167].
Ю. Костюшко виділяє діалог, діалогічні відносини, кооперацію, що сприяють зближенню,
єднанню, інтеграції людей, та монолог, конкуренцію, антидіалогічні відносини, що призводять до
конфліктної взаємодії [5: 18].
Професійна взаємодія медичного працівника може мати також характер міжгрупової взаємодії, де
суб’єктами виступають лікар, середній і молодший медичний персонал, хворі та групи пацієнтів.
Психологічну сторону взаємодії сформулював С. Рубінштейн. "Психологічні якості особистості в
її поведінці, в діях і вчинках, які вона здійснює, одночасно і проявляються, і формуються".
Слід зазначити, що взаємодія має також і соціальний характер. Категорія "взаємодія соціальна"
визначається як "система взаємозумовлених соціальних дій, пов’язаних циклічною залежністю, при
якій дії одного суб’єкта є одночасною причиною й наслідком відповідних дій інших; виступає як
форма соціальної комунікації або спілкування прийнамні двох осіб чи спільнот, в якій систематично
здійснюється їх вплив один на одного, реалізується соціальна дія кожного із партнерів, досягається
пристосування дій одного до іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсі дій і певна міра
солідарності чи згоди між ними". При цьому наголошується, що взаємодія може бути
односторонньою і двосторонньою, солідарною і ворожою (антагоністичною), тимчасовою і стійкою,
особистісною та предметною, формальною та неформальною, приватною і публічною, проявлятись
на суспільному (макросоціальному) і міжособистісному (мікросоціальному) рівнях [2: 24].
В умовах етнічної та соціальної інтеграції актуальними стають питання міжетнічної та
полікультурної взаємодії. В. Піча розглядає взаємодію на міжетнічному і соціальному рівнях.
"Міжетнічна взаємодія – процес взаємодії в умовах відмінностей, властивих поліетнічним групам
суспільства". У цьому процесі бере участь як мінімум два суб’єкти, в цьому випадку суб’єктами
виступають етноси, етнічні меншини або їх представники [9: 17]. Н. Якса висвітлює особливості
взаємодії в полікультурному середовищі [4].
Теоретичні основи взаємовідносин і взаємодії між лікарем і хворих розробив З. Фройд у своїй
концепції "трансфера" ("переносу"). Згідно з цією концепцією лікар підсвідомо нагадує хворому
емоційно-значущу особистість із його дитинства. У залежності від того, які відносини переважали
при спілкуванні з цією особою, такі ж емоції (ворожнечі або любові й довіри) пацієнт буде відчувати
до лікаря. Р. Конечний та М. Боухал зазначають, що на сучасний момент розвитку суспільства
розуміння З. Фройда занадто вузьке і штучно створене, але все ж таки раціональне.
В. Франкл розглядає питання взаємодії між медиком і пацієнтом з точки зору філософських та
етичних проблем. Він ставить питання чи допустимо "впливати на рішення пацієнта", чи не означає
це "вторгнення в приватну, особисту зону людського духу". Філософ розглядає медичну взаємодію як
"вплив", який повинен мати тільки гуманістичний характер і не нести негативної інформації. Його
праці висвітлюють взаємодію з точки зору екзистенційного аналізу, який "робить основою людського
існування глибоке відчуття відповідальності" [10: 152].
Категорія "взаємодія" широко вживається в соціальній медицині, клінічній і медичній психології
та етиці й деонтології медичного процесу. Проблематика взаємодії висвітлюється в працях І. Вітенка,
Р. Конечного, М. Боухала, Б. Карвасарського, І. Харді, Р. Телле, Й. Турака, М. Лебединського,
В. Мясіщева.
Узагальнюючи підходи, щодо визначення категорії "взаємодія", можна визначити професійну
взаємодію як процес взаємного впливу суб’єктів в умовах виконання професійної діяльності, в
результаті якої відбувається вплив одного суб’єкта на інший і виникає погоджена спільна діяльність,
націлена на досягнення спільних цілей і результатів, заснована на взаєморозумінні та взаємній
підтримці.
Толерантність у професійній взаємодії відповідно цього визначення виступає як невід’ємна
характеристика професіональної компетенції медичних працівників. Г. Кожухар пропонує розглядати
толерантність у міжособистісній взаємодії крізь призму взаємозв’язку толерантності й конфлікту.
П. Кінг розуміє толерантність як заперечення нетерпимості. При цьому повинно проявлятися
стримання неприязні в поєднанні із заміною її на позитивне реагування. Це дозволяє вести мову про
два рівня толерантності: перший має на увазі відстрочку негативної реакції, другий – готовність до
розуміння та діалогічної взаємодії з людиною яка викликає негативні емоції.
Головну функцію толерантності можна розуміти як направлення розвитку потенційно конфліктної
ситуації до її конструктивного вирішення. Г. Кожухар пропонує структурно-динамічну модель
толерантності у міжособистісній взаємодії, яка містить три рівні прояву толерантності:
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1) диспозиційний – рівень фундаментальних базових установок, сформований на основі
ціннісно-змістової системи особистості, яка містить також систему відносин із світом та іншими
людьми;
2) рефлексивний – безпосереднє реагування на зовнішню ситуацію "тут і зараз". Цей рівень
містить пласти як несвідомих установок, когніций та стереотипів, так і усвідомлення й
рефлексивні процеси. Саме на цьому рівні відбувається процес соціальної перцепції, який є
феноменальним проявом толерантного/інтолерантного сприйняття партнера;
3) поведінковий – конкретні акти толерантного реагування в різних поведінкових формах
(критичний діалог, кооперативна взаємодія) [11: 3-12]
Автор запропонував схему процесу толерантного реагування на суб’єкта взаємодії; психологічні
механізми толерантності; етапи й елементи толерантності в міжособистісній взаємодії; характеристик
критичного діалогу як однієї з форм прояву толерантності в міжособистісному спілкуванні.
Уникнути конфліктів і напружених ситуацій у професійній взаємодії допомагає психологопедагогічна підготовка медичних працівників, а також і добре продумана організація роботи
медичної установи. Щоб лікувально-діагностичний процес відбувався успішно, необхідне поєднання
глибоких теоретичних знань і практичного досвіду, які включають, як фахові так і психологопедагогічні знання. Лікар повинен підвищувати свій професійний рівень упродовж всієї трудової
діяльності. Наряду із виконанням етичних норм, співчуття, гуманність, чесність, толерантність мають
стати особливими особистісними рисами характеру, тому що тільки при виконанні всіх
деонтологічних принципів можливо досягти фахової діяльності найвищого рівня.
Знання законів психології спілкування, поєднане з професійною майстерністю, приведе до
успішного подолання труднощів, які виникають у процесі лікування й дозволять успішно надавати
медичну допомогу навіть у найтяжчих випадках.
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Шигонская Н.В. Толерантность в системе профессионального взаимодействия медицинских
работников.
Рассмотрено суть понятий "толерантность" и "взаимодействие". Толерантность в
профессиональном взаимодействии выступает как существенная характеристика
профессиональной компетенции медицинского работника, которая обеспечивает установление
успешных взаимоотношений в процессе оказания медицинской помощи.
Shygonska N.V. Tolerance in the System of Medical Workers Professional Interaction.
The essence of the categories "tolerance" and "interaction" are analysed. Tolerance in the professional
interaction becomes the essential characteristic of the doctors’ professional competence that helps to set up
successful cooperation in the process of giving medical aid.
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Проаналізовано різнобічні аспекти формування моральної відповідальності особистості у
концептуальних підходах видатного українського педагога В.О. Сухомлинського. З’ясовано роль
моральної свідомості, діяльності, відносин у цьому процесі.
Аналіз творчої педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського багатьма відомими вченими свідчить
про те, що видатний педагог приділяв пильну увагу питанням моральної відповідальності особистості
[1: 97-103; 2: 91-96].
Концептуальні ідеї вченого і педагога-практика охоплюють різнобічний спектр цієї важливої
проблеми, яка нині набула особливої значущості. Головним для нього є знаходження найбільш
оптимальних принципів, форм, методів і засобів виховання моральної відповідальності на рівні
моральної свідомості й самосвідомості; моральної діяльності і моральних відносин суб’єктів
навчального процесу.
Провідним принципом виховання моральної відповідальності В.О. Сухомлинський вважав взаємну
відповідальність старших перед молодшими і молодших перед старшими.
Рівень моральної свідомості, на його думку, мав реалізуватися через почуттєву, раціональну і
вольову сфери. Почуття відповідальності повинно формуватися з дитинства. "...Однією з
визначальних умов морального виховання, – писав В.О. Сухомлинський, – є прагнення до того, щоб
кожний наш вихованець уже в роки дитинства і раннього отроцтва умів брати на себе труд
відповідальності, тягар обов’язку за життя, здоров’я, душевний спокій, благополуччя інших людей;
щоб ухиляння від труда відповідальності і обов’язку мислилось і переживалось людиною як
мерзенність" [3: 87].
Почуття відповідальності стає актуальним фактом переживань дитини, фактом її свідомості тоді,
коли вона має реальний приклад моральних вчинків батьків, учителів, друзів, усіх оточуючих. На
прикладах вчинків інших та власному досвіді вихованці усвідомлюють межу, за якою стоять поняття
"можна" і "треба", за якою постають радість і сором. Наполеглива, сумлінна праця учня
супроводжується радістю, духовним піднесенням, бажанням пізнавати себе і навколишній світ. Йому
стає соромно бути недбалим, байдужим, саме тому В.О. Сухомлинський вважав сором могутньою
протиотрутою від огидного і мерзенного, він є морально-емоційною опорою обов’язку і
відповідальності. У тому, щоб розвивати почуття сорому й нестерпність до безсоромності, і полягає
запобігання пасивності, нестійкості особистості, того, що звичайно характеризується словами: куди
вітер повіє, туди й хилиться. Якраз такі найчастіше і стають правопорушниками і злочинцями [3:
130].
Водночас педагог застерігав батьків, учителів від непомірного моралізаторства, набридливої
повинності у процесі навчання й виховання дітей. Він наголошував, що у сучасної людини треба
виховувати інтелектуальну тонкість, чутливість до людської мудрості. Лише уроками, засвоєнням
обов’язкових знань, виконанням домашніх завдань, відповідями на запитання вчителя цих якостей не
виховаєш. Допитливість, любов до пізнання – це вічні й невикорінні людські потреби, вони виховані
тисячолітнім досвідом суспільної праці і пізнання світу. Але якщо задоволення цих потреб
перетворюються тільки в обов’язок, у повинність, – допитливість згасає поступаючись місцем
байдужості до знань. "Завдання вихователя-педагога (а кожен педагог – насамперед вихователь)
полягає в тому, щоб у свідомості кожного учня не згасав вогник жадоби знань. Ці вогники
освітлюють людину, допомагають зрозуміти, пізнати її, пробуджують взаємний інтерес людини до
людини. З цього починається складний процес взаємного духовного спілкування, обміну духовними
цінностями" [4: 319].
Почуття моральної відповідальності, зазначив В.О. Сухомлинський, повинно формуватися у
взаємозв’язку із почуттями громадянськості, патріотизму, обов’язку, а також почуттям прекрасного й
піднесеного. У захоплені красою й доблестю громадянства народжується бажання стати морально
© Васянович Г.П., 2007
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красивим. Ці прагнення породжують почуття глибокої відповідальності, вони впливають на розум,
примушують людину шукати шляхів утвердження своєї громадянської гідності. Громадянськість –
"це насамперед відповідальність, обов’язок – та вища сходинка в духовному житті людини, на якій
вона віддає себе служінню ідеалові" [5: 429].
Вчений доводить, що свої основні функції моральний ідеал виконує у програмній функції.
Програмна або цільова функція морального ідеалу полягає в тому, що він відіграє у системі моральної
свідомості роль вищої життєвої мети, тобто у цьому сенсі ідеал є проекцією сучасного на майбутнє,
орієнтує особистість на перспективний аспект моральної відповідальності. В.О. Сухомлинський
заперечує стихійність у вихованні моральної відповідальності, оскільки вона здатна призвести до
вияву в ній переважно ретроспективного аспекту. Процес виховання відповідальної особистості
вимагає науково обґрунтованої системи. У цьому питанні потрібні задум і планомірне його
здійснення протягом тривалого часу. Причому ця робота має здійснюватися вчителями не
прямолінійно, не посиленням засобів примусу й контролю, а різноманітними тонкими спонуканнями.
За таких підходів моральний ідеал набуває реального гуманістичного сенсу, здійснюється реалізація
автономії особистості, її свобода і творчість. Завдання вихователя полягає в тому, щоб виховувати в
кожної дитини глибоко індивідуальну здатність повинності, здатність відповідальності перед
колективом, суспільством – без цієї здатності, без конкретних її виявів на кожному кроці, без звичок і
традицій, які з неї випливають, немислима справжня свобода особистості. "Прагнення до свободи й
самостійності без високо розвиненої здатності повинності перетворюється в розбещеність, потурання
низьким бажанням. Там, де порушується гармонія відповідальності й свободи, починається хаос,
недисциплінованість, сваволя" [3: 157].
Важливим аспектом взаємодії свободи й відповідальності є воля. Велика майстерність, мистецтво і
характер потрібні вчителю, щоб спрямувати волю учня на вияв відповідальності.
В.О. Сухомлинський вважав наказ, вимогу вихователя стосовно поведінки вихованців цілком
нормальним і навіть необхідним явищем. "Без розумного вияву волі вихователя як вимоги колективу,
громади, суспільства виховання перетворилося б у стихію, а слова вихователя – в рожеву водичку, в
солоденький сироп абстрактного добра" [4: 375].
Без вимоги, сильної волі, розумного повчання, вважав педагог, не може бути ефективного
виховання. Водночас він наполягав на необхідності поваги волі особистості підлітка. "Майстерність
вольового впливу вихователя на душу підлітка полягає в тому, щоб, розуміючи свій обов’язок,
підліток з радістю віддавав сам собі накази і сам ставив перед собою вимоги, щоб ви, вихователю,
захопили, одухотворили його моральною красою морального обов’язку, щоб дисципліна, сувора,
беззастережна, нетерпима до проповіді всепрощення й абстрактного добра, – щоб ця дисципліна була
для підлітка самоутвердженням, вираженням його власних моральних сил" [4: 375].
Таким чином, моральний ідеал, свобода, воля, свідомість повинності виступають потужною
спонукальною силою особистості до активної, відповідальної діяльності.
Рівні показників активності суб’єктів навчального процесу, вважав В.О. Сухомлинський, можна
проаналізувати, виходячи з характеру і результатів діяльності, котрі вимірюються ініціативністю і
результативністю; ціннісними орієнтаціями в основних сферах діяльності, фіксованими через мотиви
діяльності, суб’єктивне ставлення до неї, її завдання, зміст і форми; співвідношенням власних ідеалів,
спрямованості інтересів, соціальних установок та їх практичним здійсненням. Крім того, що дитину
треба навчити мужньо думати, її ще треба навчити відповідально діяти. Переживання, усвідомлення,
прагнення тільки тоді стають ґрунтом, на якому зростає моральна відповідальність, коли вони
перетворюються в активну діяльність, у вчинки. Суб’єкт у своїх діяннях в актах своєї творчої
самодіяльності не лише виявляється й розкривається; він у них створюється і визначається.
Особистість є тим більш значущою, чим більшою є сфера її дії, той світ, у якому вона живе, і чим
завершенішим є цей останній, тим досконалішою є вона сама. Одним і тим же актом творчої
самодіяльності створюючи і його, і себе, особистість створюється і визначається лише цілісно.
Здійснити вчинок – означає виявити рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, подолати
сумнів і страх. Справжній вчинок вимагає від особистості величезної духовної і фізичної напруги,
боротьби мотивів. Адже людина живе у світі, де моральні прагнення часто-густо не беруться до уваги
іншими, а це створює ситуацію, за якої зникає необхідність вимірювати вчинки за голосом власної
совісті. Тоді успішним стає той, хто вміє жити прагматично "подвійною бухгалтерією", ніби в двох
системах відліку одночасно: одна – для "когось", друга – для себе. Тому дистанція від "хочу вчинку",
"прагну вчинку" і "здійснив вчинок" може бути надто великою. Однак із морального погляду ознакою
особистісного розвитку людини виступає її здатність чинити за внутрішнім переконанням у
найскладніших житейських ситуаціях, не перекладаючи відповідальність на інших, не покладатися
сліпо на обставини і, навіть, не просто "рахуватися" з обставинами, але й протистояти їм, активно
втручатися в хід подій, виявляти свою волю, свій характер. "Прекрасні істини про обов’язок,
відповідальність, свідоме підкорення, поєднання особистих і громадських інтересів залишаться
добрими побажаннями, зазначав В.О. Сухомлинський, – якщо людина на власному досвіді не пізнала
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відповідальності за цінності, які належать колективу. Багаторічний досвід переконує, що саме з цієї
відповідальності починається моральний досвід організаційних залежностей у колективі –
керівництво, підкорення" [6: 622].
Отже, концептуальним положенням В.О. Сухомлинського стосовно вихованням моральної
відповідальності особистості є положення про її активний, діяльнісно-вчинковий характер.
Рівень моральних відносин в аспекті відповідальності характеризується, передусім, їх
гуманістичною спрямованістю й функціонуванням. Моральні відносини як вид суспільних відносин
становлять таку сукупність соціальних зв’язків і залежностей, у яких визначальним є взаємодія людей
і соціальних спільнот, що базується на загальноприйнятих моральних цінностях і спрямована на
дотримання суспільного й індивідуального блага і користі, на гармонізацію умов морального
прогресу. Особливість моральних відносин полягає в тому, що вони мають ціннісно-регулятивний і
безпосередньо оцінювальний характер, тобто в них усе базується на моральній оцінці, яка виконує
певні функції регуляції, контролю. Всі види моральних відносин визначаються з погляду на те,
дотримуються чи не дотримуються суб’єкти взаємодії моральних принципів, норм, вимог, традицій у
своїй поведінці та діяльності.
З огляду на це, вважав В.О. Сухомлинський, усі учасники моральних відносин мають бути
взаємно відповідальними. Здійснюючи навчально-виховний процес, його суб’єкти повинні постійно
враховувати багатство відносин між учнями і педагогами, між учнями, між педагогами та ін.
"Спільність, багатогранне переплетення інтересів вихователів і вихованців, спільне задоволення
духовних потреб, взаємне забезпечення і постійна передача духовних багатств – ось неодмінні риси
шкільного колективу. Не забуваймо, що в школі дитина не тільки вчиться. В школі вона живе. Там, де
вихователі забувають цю істинну, навчання стає для школяра важким тягарем. Там, де навчання
виступає як невід’ємна частина багатогранного духовного життя, – воно для дитини бажане й
захоплююче" [5: 407].
Відповідальність вчителя за долю учня ґрунтується на справедливості, любові, довірі, відчуванні
його внутрішнього світу. Учитель має знати все, що стосується кожної дитини, яку він навчає: її
мислення, емоції, задатки, здібності, інтереси, нахили, навіть сімейні обставини. У цьому аспекті
В.О. Сухомлинський писав: "Якщо мені потрібно добре пізнати глибинні сили, властивості,
можливості людини, я намагаюся створити такі взаємовідносини в колективі, щоб ця людина, яка
зацікавила мене, відчувала більшу відповідальність за іншу людину, за інших людей. Тільки у
відповідальності, в обов’язку виявляється те, на що людина здатна. Найголовніше, щоб у цих
взаємовідносинах ніхто не відчував себе слабким, беззахисним, таким, кого вічно опікають" [7: 440].
Повертаючись до цієї думки в іншому місці, вчений категорично засуджує так зване "моральне
утриманство". "Виявляється воно в тому, що в свідомості учня утвердилась думка: за те, що я погано
вчуся, відповідає вчитель. Моральне утриманство – дитя неробства, лінощів, недбайливості, але саме
воно, у свою чергу, породжує ще більші лінощі й недбайливість" [7: 467].
Порушуючи важливу проблему моральної відповідальності, В.О. Сухомлинський, передусім,
наголошував на відповідальності керівника навчально-виховного закладу, його вмінні керувати
колективом, знати найтонші деталі педагогічного процесу, враховувати особливості розумової праці
вчителя та учня. Роль керівника навчального закладу полягає в тому, щоб праця, постійна, натхненна,
була щастям кожної дитини, щоб у праці пізнавалося незрівнянне щастя. Педагог постійно
наголошував на відповідальності батьків перед дітьми і дітей перед батьками. Доводиться
констатувати, що сьогодні це стало однією із найболючіших не лише педагогічних, але й соціальних
проблем.
На основі викладеного можна зробити такі висновки:
1) виховання моральної відповідальності особистості повинно ґрунтуватися на наукових,
гуманістичних засадах;
2) пріоритетне місце у системі виховання моральної відповідальності має посідати її
перспективний аспект;
3) моральна відповідальність володіє потужною об’єднавчою силою стосовно усіх учасників
навчально-виховного процесу;
4) найбільш оптимальним у розв’язанні проблеми формування моральної відповідальності
особистості є дотримання діалектичного взаємозв’язку моральної свідомості й самосвідомості,
моральної діяльності і моральних відносин, на чому так переконливо наголошував видатний
український педагог Василь Олександрович Сухомлинський.
До подальших напрямів досліджень можна віднести: а) проблеми моралізаторства й
відповідальності особистості; б) ринкові відносини й відповідальність особистості; в) вимоги
Болонського процесу і моральної відповідальності особистості тощо.
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Васянович Г.П. Сущность и содержание нравственной ответственности личности
в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского.
Проанализированы разносторонние аспекты формирования нравственной ответственности
личности в концептуальных подходах выдающегося украинского педагога В.А. Сухомлинского.
Выяснена роль нравственного сознания, деятельности, отношений в этом процессе.
Vasyanovych Н.P. The Essence and Content of Person's Moral Responsibility
in V.O. Suhomlynskiy's Pedagogic Heritage.
The different aspects of the person's moral responsibility formation in the conceptional approaches of an
outstanding Ukrainian teacher V.O. Suhomlynskiy are analysed. The role of moral consciousness, activity
and relations in this process is defined.
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КИЇВСЬКИЙ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1904-1914) –
ПРОВІСНИК ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ
Діяльність першого на українських землях у складі Російської імперії приватного навчально-виховного
закладу для дітей з вадами психічного, розумового розвитку і поведінки розглядається в контексті
проблеми дослідження внеску середніх закладів освіти новаторського типу у розвиток українського
шкільництва
Прогрес сучасної школи йде у напрямі розробки різних варіантів змісту освіти, створення і
застосування ефективних набутків дидактики, висунення і практичного обґрунтування нових ідей і
технологій. Водночас не втрачає доцільності й своєрідний діалог педагогічних надбань минулого і
досягнень сьогочасних навчальних і виховних систем, який дає можливість не марнувати зусиль,
відкриваючи вже колись відоме, а також дає матеріал для подальшого розвитку думок і пошуків. У
такому аспекті вважаємо актуальним звернення до спадщини Івана Олексійовича Сікорського (18421919) – видатного представника вітчизняної експериментальної педагогіки, лікаря-психіатра і
психолога. Дослідження науково-педагогічної діяльності І. Сікорського особливо вмотивоване у
контексті вивчення роботи навчально-виховних закладів новаторського спрямування, які існували на
українських землях за часів їх входження до складу Російської імперії, оскільки саме цей вчений став
натхненником і організатором у Києві першої установи для так званих важких дітей – Лікарськопедагогічного інституту.
Наприкінці 60-х років ХІХ ст. в ужиток педагогів імперської Росії увійшов термін "важкі" діти.
Ним позначали дітей, які, насамперед, вирізнялися серед однолітків соціально негативними вчинками,
агресивністю, жорстоким ставленням до оточуючих, а також зниженою здатністю до навчання. Частогусто такі маленькі особистості вже з дитинства коїли протиправні дії, що давало підстави
тогочасним ученим вважати синонімами поняття "важкі діти" і "малолітні злочинці" [1: 78]. Подібна
позиція була спричинена поширенням у той час теорії про провідну роль спадковості у розвитку
особистості, а також ідей італійського психіатра Ч. Ломброзо про вроджену злочинність. У сфері
педагогіки це давало підстави стверджувати, що дитина від народження зла, ледача, вередлива і
взагалі погана. З такими переконаннями погоджувалися далеко не всі освітяни, наприклад, видатний
російський педагог П. Лесгафт наголошував, що визнання подібних теорій було вигідним лише для
вчителів-невдах. Він належав до тих учених, які відстоювали думку про те, що "зіпсутість" дитини є
результатом поганої системи виховання: "У переважній більшості випадків не природжена тупість
(моральна або розумова), а педагогічні помилки готують дитині гірке майбутнє" [2: 12].
Вивчаючи вітчизняний і зарубіжний досвід виховання "важких дітей", професор І. Сікорський
зазначав, що у першій половині XIX ст. навіть передові діячі освіти у Західній Європі не розуміли і не
знали, як допомогти "важкій" молоді [3]. У той час дітей з певними психофізичними та
поведінковими відхиленнями розподіляли за двома групами: перша – недоумкуваті та ідіотичні
особи, яких переважно забирали на довічне утримання до божевілень, а також зіпсовані (морально) і
злочинні діти, яких ізолювали від суспільства у виправних закладах (колоніях). Важливим
теоретичним внеском І. Сікорського у педагогіку у 80-х років ХІХ ст. стало обґрунтування ним
існування проміжної групи "важких" дітей, яка кількісно перевищувала дві основні групи. До неї
вчений зараховував юних осіб, "важких у виховному розумінні" [3: 3-4]. Визнання існування таких
дітей сприяло активізації зусиль щодо застосування для їхнього виправлення доцільних педагогічних
методів впливу. Розглянемо, яким чином учений розширив класифікацію "важких" дітей.
Описуючи шлях розвитку починань у галузі допомоги "важким" дітям, І. Сікорський зазначав, що
вперше на теренах Російської імперії вдалися до "педагогічних прийомів щодо морально зіпсованих
дітей" [3: 5] у 1868 р., коли Головний начальник військово-навчальних закладів М. Ісаков,
ознайомившись із справою виправлення "важких дітей" за кордоном (Франція, Німеччина), дійшов
думки застосувати до подібного юнацтва "педагогічні прийоми". Того ж року за його ініціативи у
м. Вольську Саратовської губернії було організовано спеціальний навчально-виховний заклад –
Вольську військову прогімназію, призначену для виховання хлопчиків, які слабо встигали у навчанні,
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були хворобливими, мали негативні якості характеру, чим завдавали у звичайних навчальних
закладах труднощів (педагогічних – прим. Н.Д.) [4: 184-185].
Згодом, 1880 р. за дорученням генерала М. Ісакова І. Сікорський, як приват-доцент клініки
психічних і нервових захворювань при Військово-медичній академії (м. Санкт-Петербург), був
відряджений до Вольської прогімназії для ознайомлення з її організаційно-педагогічними засадами, а
також для спостереження за процесом виховно-виправної справи [4: 182]. Враження від побаченого
привели І. Сікорського до висновку про необхідність розширення кола спостережень за дітьми з
метою встановлення моменту зародження (започаткування) труднощів у вихованні. Для цього він
вирішив розпочати спостереження за дітьми дошкільного віку. Вчений здійснив ряд спостережень у
Санкт-Петербурзькому Виховному будинку, у відділі законних дітей [3: 6-7].
Узагальнюючи результати обстеження дітей дошкільного та шкільного віку, І. Сікорський робив
акцент на тому, що "значна частина відхилень у характері та розумовому стані дітей виникає у віці
першого дитинства (тобто у період від народження до семи років), а деякі виникають через
хворобливу спадковість" [3]. Далі учений стверджував, що починати впливати на малюків необхідно
якнайраніше. Такий висновок відзначався новизною, оскільки у тогочасній педагогіці визнавалося за
доцільне "перечекати" до настання перехідного віку дитини, коли вади можуть зникнути самі собою
[1].
Спираючись на спостереження за станом фізичного, розумового та морального розвитку
вихованців Вольської прогімназії та сиріт Петербурзького Виховного будинку, І. Сікорський
сформулював свої думки щодо виховання "важких дітей", які виклав у доповіді "Про дітей, важких у
виховному сенсі" на IV-у Міжнародному конгресі з гігієни, що відбувся в м. Женева у 1882 р.
Головна мета виступу – довести необхідність відрізняти поняття природна відсталість і педагогічна
занедбаність. Реакція зарубіжного наукового загалу на висловлені положення була дуже позитивною,
а самого доповідача назвали першопрохідцем у галузі дослідження дітей, важких у виховному
відношенні [3: 7]. З того часу офіційно визнавалося, що крім двох основних категорій "важких" дітей
(розумово відсталі та малолітні правопорушники) існує ще одна категорія: діти, важкі у виховному
відношенні [3: 8].
І. Сікорський належав до педагогів, які активно поширювали у суспільстві ідею щодо необхідності
педагогічного впливу на дітей з розумовими і психічними відхиленнями. Він вважав, що розумово
відсталі діти, "яких не навчили і не розвинули у школі, у майбутньому збільшать загальний відсоток
злочинності" [5: арк. 183]. Поряд з важливістю налагодження цілеспрямованого навчально-виховного
процесу у спеціальних навчальних закладах, організацію яких обстоював Іван Олексійович, він також
високо цінував виховні можливості праці, виводячи пряму залежність між моральним обличчям
особи і її трудовим навантаженням: "Людина починає опускатися морально, коли припиняє
працювати". Слід наголосити, що І. Сікорський був прибічником діяльнісного підходу до навчання і
виховання психічно аномальних дітей, і відстоював педагогічну доцільність "невпинної розумової і
моральної напруги вихованців" [6: 2].
Виходячи з постулату про те, що медицина розробляє методи боротьби з хворобами людини у ході
дослідження паталогічних станів здоров’я, І. Сікорський вважав найсуттєвішим для педагогів
вивчення різноманітних видів відхилень у розвитку дітей. Зазначимо, що у другій половині XIX ст.
ще зберігалися думки про вроджену притаманність відхилень у розумовому розвитку особистості
маленької людини, а тому заперечувалася необхідність їх психолого-педагогічної корекції.
І. Сікорський не дотримувався цієї традиційно-консервативної точки зору і надавав великого
значення психолого-педагогічним методам, а також ролі вчителя і вихователя у процесі розвитку
аномальних дітей. Виступаючи на ІІ-у з’їзді вітчизняних психіатрів у Києві (вересень 1905 р.), він
наполягав на необхідності залучення до педагогічно-корекційної роботи з такими дітьми широкого
загалу фахівців – і педагогів, і психологів, і лікарів [7: 3-4].
Здійснені І. Сікорським у 70-80-х роках ХІХ ст. психолого-педагогічні спостереження та наукові
висновки з них були на початку ХХ ст. використані вченим для організації в м. Києві приватного
навчального закладу нового типу – Лікарсько-педагогічного інституту (далі скорочено ЛПІ), мета
якого полягала у сприянні розумовому, фізичному розвитку важких дітей різних типів та їхньому
моральному виправленню [7: 3].
І. Сікорський вважав, що для ЛПІ слід створити статут, відмінний від Положення про державні
лікарські заклади для ненормальних дітей, затвердженого 14 червня 1903 р. Згідно з Положенням,
подібні державні допоміжні заклади зосереджувалися лише на лікарському опікуванні стану здоров’я
дітей з вадами психофізичного розвитку. А.І. Сікорський відстоював думку про те, що таким дітям
для розвитку внутрішнього потенціалу необхідний не тільки лікарський догляд, але й допомога
психолога, педагога та сімейна атмосфера. За словами вченого, "звичайні заклади чи школи, які
займаються переважно розумовим розвитком, непридатні для задоволення потреб таких дітей,
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оскільки багато дітей з певними відхиленнями розвитку, зберігаючи здатність до морального
розвитку та виховання, з великими труднощами досягають розумових успіхів та техніки" [3: 12-14].
Складений І. Сікорським і його доньками статут ЛПІ пройшов офіційне затвердження не лише у
Міністерстві народної освіти, а й у Міністерстві внутрішніх справ імперії, і влітку 1904 р.
організатори одержали дозвіл на відкриття закладу, який розпочав роботу у листопаді того ж року.
У поясненні до проекту статуту ЛПІ зазначалося, що діти, які прийматимуться до закладу, повинні
мати такі відхилення у розвитку: 1) діти з легкими формами морального недоумства; 2) діти з
нетяжкими формами нервово-психічного виродження (генетичний ідіотизм); 3) слабоумні діти, але не
ідіоти; 4) діти, які у ранньому дитинстві або у лоні матері перенесли хворобу, котра утруднила
розумовий розвиток; 5) діти з відхиленнями в ході розумового та морального розвитку (коли почуття
більш розвинені у порівнянні з волею та розумом або недорозвинена воля, або порушена гармонія
між душевним і фізичним розвитком); 6) діти, у яких розумовий та моральний розвиток був
порушений внаслідок тривалого нетяжкого хворобливого стану мозку та нервової системи [3: 13-14].
Отже, 5 листопада 1904 р. ЛПІ, заснований Іваном Олексійовичем Сікорським разом з доньками
Ольгою та Оленою, відчинив свої двері. Він розташовувався у їхньому власному будинку і
призначався для навчання і виховання "розумово недорозвинених, відсталих та нервових дітей обох
статей, а також для виправлення морально ненормальних дітей" [3]. В інституті І. Сікорський
виконував обов’язки головного наукового консультанта, а доньки були виховательками і здійснювали
керівні функції. Готуючись до відкриття закладу, вони вивчали досвід і набули практичних навичок у
подібному інституті Ж. Бурневіля у Парижі [9: 225-226].
Заклад задумувався фундаторами як своєрідне виховне середовище, наближене за своїм устроєм
до сімейного осередку. ЛПІ поєднував школу й пансіон (інтернат), тобто вихованці перебували у
ньому постійно, повертаючись додому лише на канікули. Це створювало можливість цілодобового
продуманого впливу на дітей – і у процесі навчальних занять, і у позанавчальний час. Інша
особливість діяльності ЛПІ полягала у тому, що окрім навчання і виховання діти одержували
необхідне медичне обстеження і лікування. "Успіх виховання у багатьох випадках залежить від
правильного лікування", – стверджував І. Сікорський [10: 20].
Окрім цього, заклад був специфічним науково-дослідним полігоном у царині спостереження за
аномальними дітьми, їх вивчення, а також застосування корекційних психолого-педагогічних
прийомів і заходів. До складу інституту входили також приватна психологічна лабораторія лікаряконсультанта І. Сікорського та педагогічна амбулаторія [3: 11], де досліджували причини і
особливості патології дитячого розвитку, встановлювали "психологічний та педагогічний діагноз"
дітей та надавали психологічну допомогу, консультації.
Головна мета роботи педагогічної амбулаторії полягала у тому, щоб на широкому практичному
педагогічному матеріалі підготувати лікарсько-педагогічний персонал до всебічного вивчення
дитячих аномалій, і завдяки цьому "розширити коло діяльності інституту і створити можливість
полегшення розповсюдження у суспільстві здорових ідей стосовно виховання дітей, забезпечення
їхнього здорового розумового розвитку та догляду за ними у перші роки їхнього життя" [3: 11].
Педагогічна амбулаторія призначалася не тільки для роботи з вихованцями ЛПІ. Її працівники
надавали безкоштовні консультації батькам та вихователям щодо виховання психічно
неврівноважених і недорозвинутих дітей та поради з догляду за ними. Як зазначалося у звітах про
діяльність ЛПІ, іноді амбулаторію відвідували й дорослі люди, щоб порадитися стосовно відхилень у
власному характері [3: 10-11, 55-56]. Відкриття педагогічної амбулаторії створили можливості для
встановлення реального контингенту аномальних дітей міста, для поширення практичних знань про
виховання дітей у сім’ї та школі серед пересічних батьків. У одному із звітів про роботу ЛПІ
І. Сікорський повідомляв, що інститутом зібрано великий матеріал про властивості та прояви
хворобливих натур, а також про умови, які сприяють розвитку цих ненормальних явищ [3: 56].
Описані особливості роботи ЛПІ дають нам підстави ретроспективно характеризувати заклад як
новаторський за педагогічною метою, за спрямуванням діяльності, за організацією навчання і
виховання дітей, яких нині називають дітьми з особливими потребами.
Заснувавши ЛПІ, І.Сікорський втілив у життя своє переконання у тому, що "важких дітей" слід
навчати і виховувати окремо від нормальних учнів, тобто у спеціально створеному закладі:
"Недорозвинена, відстала, слабоумна дитина ні вдома, ні в закладі для божевільних не може
залишатися без шкоди для себе. Тільки спеціально створений заклад може дати такій дитині
необхідне виховання і врятувати її від розумового і морального занепаду" [10: 28]. Такого висновку
вчений дійшов у ході тривалих багаторічних спостережень за розумово відсталими і морально
викривленими дітьми. Вивчаючи аномальних дітей, І. Сікорський встановив, що у звичайних
навчальних закладах такі діти стають об’єктом утисків та переслідувань з боку здорових дітей, а у
сім’ї їх нівечать невмілим поводженням чи недостатньою опікою [8: 38]. Організацію лікувально56
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педагогічних закладів учений вважав винятково важливою не лише у педагогічному, а й у
соціальному аспекті, бо розумово відсталі діти, позбавлені лікування і виховання, неминуче
привносять в суспільство елемент виродження [11: 26].
Згідно з класифікацією, розробленою професором І. Сікорським, усіх "важких" дітей поділяли на
три типи:
діти, слабкі у розумовому відношенні: а) тяжкий тип розумової недорозвиненості (ідіотизм); б)
розумова слабкість, недоумкуватість; в) розумова відсталість;
діти, нестійкі у моральному відношенні;
психічно хворі діти.
Ці типи дитячої недорозвиненості (окрім а)), на думку вченого, підлягали виховному впливу та
корекції лікувальними методами і могли бути компенсовані за допомогою раціональних
психологічних та педагогічних прийомів.
На початку діяльності до інституту приймали дітей усіх трьох груп. Але у процесі роботи
педагогічний колектив змушений був відмовляти у прийомі дітям з тяжкою формою розумової
недорозвиненості (ідіотизм), оскільки, за виразом І. Сікорського, для таких осіб інститут слугував
скоріше притулком, ніж навчально-виховним закладом. Через тяжкі вади мозку діти-ідіоти не могли
користуватися підручниками, не могли жити спільним життям з іншими вихованцями, перебуваючи,
переважно, в ізоляції під пильним наглядом нянь. Власне, наявність таких дітей у ЛПІ суперечила й
основній ідеї, покладеній в основу роботи інституту, а саме: "Кожен вихованець, прийнятий до
інституту, повинен розвиватися... …вихованцями інституту можуть бути тільки ті діти, які здатні до
подальшого розвитку" (§ 4 статуту) [8: 71].
Аналіз організаційних засад діяльності ЛПІ дає підстави казати, що базовими положеннями, якими
керувався персонал, виступали:
забезпечення чіткого виконання педагогічно продуманого режиму дня вихованців;
застосування у навчанні фребелівських методів, опертість навчального процесу на принципи
поступовості і доступності.
створення сімейної атмосфери в закладі;
використання фізичних вправ у поєднанні з прищепленням дітям навичок особистої гігієни.
Виходячи з думки про те, що відсутність звички до раціонального розпорядку дня є загальною
особливістю важковиховуваних дітей, І. Сікорський надавав принципово важливого значення
встановленню і дотриманню в ЛПІ доцільного з педагогічної і медичної точки зору режиму дня. Він
писав, що правильна визначеність дня потроху змінює моральний стан розбещених дітей та сприяє
розвитку уваги [3: 33]. Прагнучи заповнити різноманітними заняттями весь день вихованців, учений
водночас завжди враховував необхідність запобігати їхній перевтомі, а тому у закладі практикувалося
чергування занять з відпочинком. Він наголошував, що заняття слід змінювати відразу, як тільки
педагог помітить зміну настрою у дитини ("втомлення почуттів") чи появу неуважності ("втомлення
розуму та волі"). Для попередження втомлюваності і для забезпечення нормального настрою дітей в
ЛПІ чергували абстрактну розумову роботу з іншим видом розумової діяльності, яка проводилася у
вигляді ігор, забав, розваг, педагогічної гімнастики [3: 47].
І. Сікорський відстоював необхідність та користь правильного чергування роботи та відпочинку в
житті будь-якої людини – і маленької, і дорослої. Він був прихильником ідеї сучасників –
західноєвропейських гігієністів Петенкофера та Фойта, головна суть досліджень яких полягала у
доведенні факту, що після шести днів наполегливої праці людський організм має одержати повний
відпочинок на 24 години. Згідно з цим, навчання в ЛПІ відбувалися з понеділка по суботу, а в неділю
вихованці мали день, вільний від занять. Однак архівні матеріали свідчать, що встановлений на
початку розпорядок на тиждень було з часом трохи змінено. Вірогідно, що у процесі діяльності,
виходячи з об’єктивних потреб вихованців, І. Сікорський визнав необхідність запровадити серед
робочого тижня (у четвер) ще один напіввільний від занять день (після обіду заняття не проводилися),
аби сприяти повнішому задоволенню потреб "важких" дітей [8]. Це нововведення свідчить про
невпинний процес пильних спостережень за станом вихованців, про невтомний творчий розвиток
поглядів ученого на організацію раціонального навчання і виховання дітей.
Науково обґрунтований розподіл усього дитячого часу, на думку І. Сікорського, мав стати
принципом роботи подібних навчально-виховних закладів для "важких" дітей.
Перш ніж перейти до аналізу роботи ЛПІ, підкреслимо, що подібної думки про значення режиму
дня в житті розумово і морально недорозвинених дітей дотримувався й талановитий російський
педагог-психіатр В. Кащенко, який організував у Москві у 1908 р. школу-санаторій для
важковиховуваних дітей, один з перших приватних закладів подібного роду в Росії. Однією з
основних гігієнічних вимог і водночас важливим психотерапевтичним і виховним чинником
діяльності школи-санаторію проголошувався режим дня, якого чітко дотримувалися всі.
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Обов’язковість виконання вимог розпорядку дня давала змогу вихованцям, на думку організатора, не
витрачати психічну енергію на пристосування до нових умов, дисциплінувала їх, що було особливо
корисно для вередунів, для дітей зі слабо розвиненою вольовою сферою [12]. Саме В. Кащенку
належить уведення до педагогічного лексикону на початку ХХ ст. аналогу поняття "важкі” діти –
поняття "дефективні" діти, який згодом, вже у 20-ті роки, він замінив поняттям "виключні" діти.
Повертаючись до висвітлення організації життєдіяльності ЛПІ, зазначимо – день в інституті
починався півторагодинними заняттями з дітьми ще до снідання. Після прийому їжі вихованці
виходили на прогулянку, по закінченні якої ще годину займалися за програмою, вдень перед обідом
заняття продовжувалися – 2 години у старшій-середній групах і 1 година у молодшій. Ввечері, перед
вечірнім чаєм, протягом години відбувалися завершальні заняття [8: 24-27].
Враховуючи особливості психофізичного розвитку і загальноосвітню підготовку вихованців в
інституті їх розподіляли на три групи:
молодша, до якої відносили дітей, що не вміли розмовляти, а також дітей зі слабко розвиненою
увагою або з відсутністю якогось певного виду уваги;
середня, де займалися діти, які вже вміли читати, писати та рахувати;
старша, яка об’єднувала вихованців, що могли самостійно готувати домашні завдання.
Кожна група учнів у свою чергу для проведення занять поділялася на відділення по 3-4 особи, що
вимагало залучення до педагогічної роботи великої кількості персоналу – понад 20 викладачів.
Процес навчання складався з уроків і так званих "розумових вправ", які були своєрідними
підготовчими заняттями для дітей недорозвинених у розумовому чи психічному відношенні, і мали на
меті початкову корекцію їхнього світосприйняття шляхом розвитку різних видів уваги, почуттів.
"Розумові вправи" застосовувалися переважно у молодшій групі, а також у роботі з тими
вихованцями, яким була властива "однобокість сприйняття вражень". Такі вправи сприяли розвитку у
дітей зовнішньої уваги (сприйняття зовнішніх вражень за допомогою органів чуттів: зору, слуху
тощо), внутрішньої уваги (запам’ятовування одержаних вражень, їх синтез та аналіз, наступне
відтворення), почуттєвої сфери, формували вольові якості. Наприклад, у ході занять
використовувалися кульки з вовни різних кольорів для вивчення кольорів, кулі однакового розміру,
але різної ваги для формування вмінь розрізняти предмети на дотик, дошка з наклеєними на ній
зразками різних видів тканин (шовк, сукно, бавовна тощо) для формування вмінь розрізняти предмети
на вигляд і на дотик, скляні дзвіночки для розвитку слуху (диференціація висоти тону), різновиди
людського мовлення (казки, пісні) для розвитку зовнішньої уваги тощо [3; 8].
Під час проведення "розумових вправ", які використовувалися для сприяння розвитку внутрішньої
уваги вихованців, реалізовувався принцип надання дітям обмежено-дозованих вражень, аби вони
були спроможні їх засвоїти і навчитися ними оперувати. Наприклад, учням пропонувалося
ознайомитися з виглядом і кольором предмету або його виглядом і вагою, або його формою і запахом
тощо. Коли дитина навчалася вільно пов’язувати одержані враження, у процесі навчання переходили
до наступного етапу: вчили дітей відтворювати або описувати враження. Для цього виконувалися,
наприклад, такі вправи: учням пропонувалося визначити за однією певною ознакою предмету весь
предмет (впізнати предмет навпомацки: ключ, олівець тощо; вгадати з голосу того, хто говорить;
визначити, не торкаючись, довжину предмету; розпізнати за запахом яблуко, апельсин тощо;
встановити смакову ознаку предмету – солодкий, кислий тощо) [3: 41-45].
З опису методики проведення "розумових вправ" можна зробити висновок про те, що вже на
початку ХХ ст. І. Сікорський втілював у практику педагогічної роботи з "важкими" і психічно
недорозвиненими дітьми систему заходів, спрямованих на розвиток у них відчуттів і сприймання,
емоційної сфери у процесі їх взаємодії з предметами, тобто задіював сукупність розвивальних
заходів, які нині називають сенсорним вихованням. Завдяки таким прийомам підвищується здатність
аналізаторів дитини диференціювати властивості навколишніх явищ і об’єктів, формується відчуття
кольору, форми, загострюється слух, тобто ті якості, що створюють сенсорну культуру людини.
Документація і звіти про роботу ЛПІ свідчать, що за розкладом занять до сніданку та до обіду з
дітьми проводилося вивчення основних предметів: молодша група вихованців займалася
елементарними "розумовими вправами", з середньою вивчали початкові відомості з загальноосвітніх
предметів та іноземні мови, а діти старшої групи, крім уроків загальноосвітнього циклу, що
відповідали програмі перших класів гімназії, мали до обіду виконати домашні завдання.
До навчальної програми у ЛПІ входили наступні предмети: Закон Божий, історія Нового Завіту,
російська мова, арифметика, історія, географія, природознавство, французька та німецька мови,
фребелівські заняття (вправи з паличками, трісочками, кубиками, цеглинками тощо), малювання,
ліплення, музика, гімнастика, танці, співи тощо. Крім того, для хлопчиків проводили уроки у
столярній та палітурній майстернях, а також навчали їх випилювання, а з дівчатками – проводили
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заняття з шиття, рукоділля. На уроках праці не ставилося за мету виробити у вихованців професійні
навички й уміння, а лише використовувався лікувально-виховний потенціал ручної праці.
Принципового значення в ЛПІ набувало опертя освітнього процесу на принцип доступності
навчального матеріалу: вихованці вивчали лише те з програми, що було доступно їм у відповідності
до їхніх розумових здібностей [7: 3, 20].
Навчальний процес в ЛПІ тісно пов’язувався з розвитком фізичних сил і можливостей вихованців,
що відбувалося під час гімнастики, яка визнавалася і засобом тілесного вдосконалення, і засобом
розвитку психомоторних функцій, і лікувальним засобом. В основному в інституті практикували
гімнастику дихальну і педагогічну (довільні та ритмічні рухи). Дихальна гімнастика складалася з
комплексу вправ на чергування повільних, глибоких, плавних дихальних рухів з 1-2-хвилинною
паузою для звичайного дихання. Такі вправи, на переконання І. Сікорського, покращували у
вихованців мозковий кровообіг і цим слугували регуляції розумової діяльності, а також розвитку
уваги [7: 121].
Застосування педагогічної гімнастики мало на меті збереження в пам’яті дітей показаних їм рухів і
осмислення ними нервових зусиль, необхідних для відтворення цих рухів, тобто такі вправи сприяли
розвитку і розуму (пам’яті), і почуттів, і тіла.
Окрім гімнастичних занять до системи психофізичного розвитку вихованців ЛПІ входили тривалі
прогулянки на свіжому повітрі (близько двох годин на день), тижневі екскурсійні прогулянки містом,
а теплої пори року – екскурсійні поїздки за межі Києва.
Враховуючи час функціонування закладу, наголосимо, що для цього історичного періоду
значущим було запровадження у навчально-виховній установі елементів гігієни побуту, які не
видаються незвичайними людині ХХІ ст., але які на початку ХХ ст. ще не набули широкого вжитку,
особливо в житті сімей пересічних громадян. Маємо на увазі такі побутові звички, як регулярне
прийняття ванни (старші діти приймали ванну 2 рази на тиждень, молодші – 3 рази), як обов’язкові
ранковий і вечірній особистий туалет вихованців, що передбачав користування індивідуальним
туалетним приладдям, рушниками. Враховуючи широкі суспільні контакти педагогічного персоналу
ЛПІ з батьками і дітьми, педагогами і вихователями інших закладів, можна твердити, що відбувалося
активне поширення знань про раціональний, гігієнічний побут.
Для забезпечення родинної атмосфери у закладі його фундатори врахували багато різних аспектів:
по-перше, те, що спільне проживання під одним дахом і вихованців, і вихователів (засновники ЛПІ,
педагоги, няні) створює постійну неформальну близькість, можливість постійного піклування і
догляду за важкими дітьми, по-друге, важливість організації і проведення свят, які відбуваються у
сім’ї – дні народження кожного учня і вихователя, а також тих свят, які згуртовують весь виховний
колектив – день відкриття інституту (5 листопада) і день святого покровителя закладу євангеліста
Луки (18 жовтня), релігійні і державні свята. Святкування проходили так, як це відбувається у
родинному колі: запрошувалися родичі педагогічного персоналу, знайомі сім’ї Сікорських, близькі і
знайомі вихованців.
Часом через хворобу або внаслідок некерованої збудженості виникала потреба ізолювати якусь
дитину, щоб не зашкодити іншим. Проте відокремлені діти не залишалися на самоті, а перебували під
наглядом няні або виховательки до покращення стану здоров’я [3: 33,37].
Хоча діти жили в ЛПІ як у закладі закритого типу, однак двічі на тиждень їм дозволялися
побачення з рідними. Поїздки додому на канікули одержували лише ті вихованці, які, на думку
керівниць і вихователів, зміцніли у моральному відношенні і яким перерва у заняттях та зміна режиму
не могли зашкодити. Іногородні батьки могли приїжджати до своїх дітей у будь-який час. Контакт
педагогічного колективу з родинами вихованців підтримувався також через листи-повідомлення про
результати навчання і стан здоров’я дітей, які надсилалися батькам щотижня.
Набутий педагогічним колективом ЛПІ досвід виявився поцінованим київською громадою.
Зокрема, під час організації міською училищною комісією спеціальної школи для дітей, яких
необхідно було вилучити з міських приходських училищ через явні психофізичні аномалії, педагогів
ЛПІ було закликано для співпраці у комісії і консультування [13, арк. 7, 10-12].
Діяльність ЛПІ набула визнання і у Києві, і за його межами. До закладу привозили на навчання
дітей з різних губерній Російської імперії, з міст і сіл Молдавії, Фінляндії, Польщі [8, 5-6]. Вік дітей
коливався в межах від 4-х до 19-ти років. Однак зазначимо, що все ж відомості про здобутки ЛПІ
були маловідомі широкому освітянському загалу імперії. Наприклад, вже згадуваний лікар-педагог
В. Кащенко, виступаючи у 1909 р. на ІІІ-у з’їзді вітчизняних психіатрів, стверджував, що в Росії
немає пристойних медико-педагогічних закладів, які займалися навчанням і розвитком розумово
відсталих і дефективних дітей [12]. Проголошуючи заклик до "створення суспільної течії на користь
численного класу нещасних дітей в інтересах державної безпеки, шкільної гігієни і педагогіки" [12],
він, на жаль, не згадав про свого попередника (чи може не знав про його діяльність?), який
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неодноразово оприлюднював подібні заклики, починаючи з 80-х років ХІХ ст., і плідно займався їх
реалізацією у стінах ЛПІ.
Погоджуючись із сучасним російським науковцем Л. Головановим, який оцінив московську
школу-санаторій В. Кащенка як "оригінальний дитячий заклад, що поєднував педагогічні, лікувальні і
дослідницькі цілі … і за своїми завданнями і організацією справи був новим не лише для Росії, а й
загалом у світі" [14: 8], вважаємо цілком виправданим цю оцінку поширити і на Лікувальнопедагогічний інститут І. Сікорського, який розпочав подібну діяльність на чотири роки раніше, ніж
московський заклад.
З плином часу роль і внесок І. Сікорського у розвиток вітчизняної психології і педагогіки, зокрема
дефектології, не забулися, хоча довго, майже до 90-х років ХХ ст. про спадщину видатного вченого не
згадувалося на офіційному рівні. Нині його ім’я – серед плеяди тих вчених, які уславили Україну
своїми звершеннями і чия невтомна праця здобула визнання. Директор сучасного Інституту
дефектології АПН України, академік В. Бондар так оцінив діяльність створеного І. Сікорським ЛПІ:
"Це був перший і останній приватний навчальний заклад для розумово відсталих дітей в Україні у
дожовтневий період, досвід роботи якого вивчався і впроваджувався в педагогічну практику на
наступних етапах розвитку спеціальної школи." [11: 28].
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Матеріал надійшов до редакції 25.04.2007 р.
Дичек Н.П. Киевский врачебно-педагогический институт (1904-1914) – предсказатель
отечественных специальных учреждений образования для детей с дефектами развития и
поведения.
Деятельность первого на украинских землях в составе Российской империи частного учебновоспитательного заведения для детей с дефектами психического, умственного развития и поведения
рассматривается в контексте проблемы исследования вклада средних образовательных учреждений
новаторского типа в развитие системы образования в Украине.
Dichek N.P. Kyiv Doctor-Pedagogic Institute (1904-1914) – the Forerunner of the Local Special
Educational Establishments for the Children with the Lacks of Development and Conduct.
The activity of the first on the Ukrainian territory as a part of the Russian empire private educational
establishment for children with the lacks of psychical, mental development and conduct is considered in the
context of innovatory type educational establishments contribution into Ukrainian educational system
development research problem.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх педагогів до толерантної взаємодії з
суб’єктами освітнього процесу, що зумовлено вимогами сучасності, зокрема проблемами,
пов’язаними із полікультурним середовищем. Підкреслено, що підготовка майбутніх педагогів
потребує модернізації змісту педагогічної освіти, визначено основні критерії цього процесу. Також
розглянуто принципи, які підвищують ефективність досліджуваної моделі підготовки фахівців.
Одним із пріоритетів педагогічної освіти в умовах світових інтеграційних та глобалізаційних
процесів набуває толерантна міжкультурна взаємодія. Особливу роль відіграє полікультурне
середовище. Полікультурність особистості – це здатність особистості до здійснення
інтеркомунікативної комунікації, що сформована на основі власного життєвого досвіду та
полікультурного виховання з боку суспільства й характеризується адекватним взаєморозумінням
представників різних культур, інтеркультурною компетентністю, толерантністю, емпатією,
прагненням до міжнаціональної згоди у всіх сферах спілкування.
Інтеграція України у світове товариство актуалізує питання дотримання прав меншин, поваги
дітей та молоді до багатоманітності світу. У 1995 році в Парижі ЮНЕСКО була прийнята Декларація
принципу толерантності.
Проблема толерантності знаходиться в центрі уваги філософів, соціологів, педагогів, психологів,
політологів (І. Бех, Г. Балл, М. Боришевський, О. Грива, П. Ігнатенко, Т. Мацейків, І. Тараненко,
Г. Філіпчук та інші). Мета статті – обґрунтувати необхідність підвищення рівня професійної
готовності педагогів відповідно до вимог сучасності та визначення основних методів виховання
толерантних учителів.
О. Сухомлинська наголошує на тому, що "на сучасному етапі є необхідним здійснення досліджень
і розробка виховних систем, що спираються на співробітництво, участь, діалог і повагу, на
колективізм. Адже розвиток громадянського суспільства будується як взаємодія суб’єктів..." [1: 11].
Важливу роль педагогічного діалогу відзначає І. Бех у формуванні такої психологічної властивості, як
ставлення, що відображає безпосередню значущість для дитини певної етичної норми [2: 116].
Саме поняття "толерантність" розглядається науковцями з різних позицій: як риса пасивного
характеру, як активна позиція, як чинник, що пронизує собою ключові компетенції (В. Величко,
О. Грива, Д. Карпович, Г. Солдатова, О. Шарова).
Полікультурне виховання, на думку В. Компанійця, має допомогти молоді краще зрозуміти власну
культуру, глибше зрозуміти її місце та роль у розвитку світової культури в цілому. Україна обрала
для себе європейський шлях розвитку з його гуманістично-демократичними цінностями.
Полікультурне виховання робить акцент на взаємозв’язку культур, передбачає перш за все засвоєння
культурно-виховних цінностей, орієнтується на співіснування культур у єдиному соціальному
просторі [3: 64].
Одним із ключових принципів полікультурної освіти та виховання є принцип толерантності. Це
підкреслюють і зарубіжні американські вчені А. Комбс, К. Роджерс, Ф. Фуллер, які вважають, що
навчання студентів має здійснюватися на альтернативній основі, враховуючи індивідуальні
особливості кожного. Кожен заслуговує на повагу незалежно від своїх переконань і вірувань.
Освітній процес повинен будуватися на основі співробітництва та терпимості. Головна мета
мультикультурного підходу – справедливість і рівність для всіх в усьому. Отже, виховання і розвиток
особистості в контексті полікультурності спрямоване на розширення світогляду й кругозору у
представників різних національних, релігійних та етнічних груп. Повага, розуміння інших народів,
культур, цивілізацій, життєвих цінностей, здатність до міжкультурної толерантної взаємодії,
готовність брати участь у вирішенні проблем іншого співтовариства або етносу – характерні риси
полікультурної парадигми.
У світі існують різноманітні моделі педагогічної освіти [4: 100-101]. Серед них виділяємо моделі
соціальної взаємодії, які орієнтовані на покращення взаємодії як між людиною і культурою, так і між
людьми. Вони відображають притаманне людській природі прагнення до суспільних стосунків і
створення кращого суспільства з метою поглиблення демократичних процесів у країні й залучення
студентів – майбутніх педагогів – до більш досконалих форм суспільства та поліпшення
міжособистісних стосунків. Слід відзначити, що розроблені інформаційно-процесуальні моделі також
стосуються соціальних взаємовідносин. Основним методом цього типу навчання є групова взаємодія,
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у процесі якої відбувається розвиток студента. Набувають поширення й персонологічні моделі або
персонологічний підхід до педагогічної освіти. Представники цього напряму вважають, що освіта
повинна відповідати потребам особистості й допомагати розвиватися їй по-своєму. Цей підхід
скерований на індивідуальну внутрішню організацію, яка має на меті поліпшити взаємовідносини з
оточуючим середовищем та з іншими людьми. У контексті персоналістичної педагогіки
(Й. Ковельський, Г. Квятковська, Є. Моньє та інші) кожна людина є індивідуальністю й має власну
гідність та цінність. Тому сучасні концепції становлення вчителя мають свої особливості, беручи до
уваги специфіку полікультурного середовища. Важливо враховувати життєву ситуацію особистості, в
якій вона перебуває, її плани, цілі та устремління, ціннісні інтереси та пізнавальні потреби.
Міжетнічне спілкування являє собою цілеспрямований, планомірно організований процес, який
передбачає: оволодіння майбутніми педагогами знаннями про народи світу, їх співдружність, основні
права і свободи народів; організацію безпосереднього досвіду спілкування з представниками різних
етносів, етнічних груп; вироблення вмінь та навичок подолання особистісно-психологічних бар’єрів у
міжетнічному спілкуванні, конфліктних ситуаціях; формування високоморальної мотивації,
позитивних дій і вчинків під час спілкування з представниками різних етносів, етнічних груп [5: 26].
Толерантна взаємодія з представниками різних етносів, етнічних груп реалізує наступні функції:
розвивальну, пізнавальну, регулятивну, соціалізаційну. Основні етапи толерантної взаємодії –
усвідомлення значущості й важливості цієї проблеми; спонукання інтересу до культур інших народів
та їх представників; конкретизація сприйняття своєрідності елементів інших культур; засвоєння й
прийняття загальнолюдських цінностей, норм, правил людського співжиття і законодавчої бази щодо
міжетнічної толерантної взаємодії; формування здібностей щодо налагодження контактів з іншим
етнічним середовищем; розвиток умінь та навичок (толерантної взаємодії в умовах поліетнічного
середовища засобами мови спілкування, толерантності й поваги до специфічних особливостей
конкретного етносу); встановлення контактів з людьми іншої етнічної приналежності; утвердження
особистості у плані етнічної самостійності. Особистість розглядається як суб’єкт творчого
розширення міжетнічного середовища й утвердження загальнолюдських цінностей [6: 59-60].
О. Грива, враховуючи результати вивчення проблем дітей і молоді в сучасному полікультурному
суспільстві України, стверджує, що головними технологіями в полікультурному середовищі повинні
стати технології, присвячені вихованню толерантності особистості. Науковцем було розроблено й
випробувано технологію підтримки молодих сімей різних національностей, яка реалізувалася на базі
мережі Центрів соціальних служб для молоді Автономної республіки Крим [7: 50].
Науковцями (Г. Балл, Н. Кузьміна, Н. Волкова) доведено переваги технології ситуативного
навчання, що сприяє виробленню навичок толерантної поведінки студента залежно від ситуації,
апробуванню різних механізмів впливу, усвідомленням складності національних процесів та
міжетнічних контактів. Визначено, що така технологія забезпечує вияв особистісної позиції студентів
у кожній конкретній ситуації, зокрема в умовах полікультурності. Встановлено необхідність аналізу
конкретної задачі-ситуації як вирішення ціннісно-змістових проблем, проблемних ситуацій ціннісносмислових конфліктів об’єктивної й суб’єктивної реальності, комунікативно-рефлексивних задачситуацій та тих, що спрямовують на виховання в майбутніх учителів педагогічного такту,
толерантності, регуляцію власного емоційного стану.
Особливо у процесі навчання слід звернути увагу майбутніх учителів на характеристики та
специфіку конфліктів у взаємодії. У літературі визначено, що конфлікти між людьми можуть бути
результатом: недостатнього спілкування і розуміння; різниці у планах, інтересах і оцінках;
протистояння в групових конфліктних ситуаціях; відсутності розуміння потреб і бажань інших
людей; проблем, що виникають у процесі спілкування з "важкими" людьми, у тому числі дітьми,
підлітками. Толерантна взаємодія передбачає засвоєння студентами стилю співробітництва або
інтегративного підходу, в межах якого можливе знаходження такого варіанту рішення проблеми,
який повною мірою відповідав би інтересам обох сторін. Важливо також засвоїти й відповідні
стратегії поведінки учасників конфлікту, які б допомогли не тільки вирішити проблему, але й
покращити міжособистісні стосунки.
Для підготовки майбутніх педагогів до міжкультурної толерантної взаємодії слід ураховувати так
звані культурні асимілятори. Цей метод має на меті навчити студентів дивитись на ситуацію з точки
зору членів чужої групи, розуміти їх бачення світу (Т. Альберт, Г. Тріандіас, Т. Устименко). Згідно з
цією методикою важливо надати студентам якомога більше інформації про відмінності між
культурами певних країн. "Культурні асимілятори" складаються із описів значної кількості ситуацій,
у яких взаємодіють персонажі двох культур, і чотирьох інтерпретацій поведінки персонажів кожної
ситуації. При цьому ситуації підбираються таким чином, щоб показати суттєві, ключові відмінності
між культурами. Крім того, ситуації мають описувати випадки, що часто зустрічаються у
міжособистісній взаємодії або такі, що найчастіше неправильно інтерпретуються й такі, які
дозволяють отримати важливі знання про чужу культуру. Під час підбору ситуацій також
ураховуються взаємні стереотипи, відмінності в рольових очікуваннях, звичаях, особливостях
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невербальної поведінки; орієнтування культури на колективізм чи індивідуалізм. Важливо брати до
уваги особливості виховання та навчання дітей, ідеали суспільства, в якому живуть діти, особливості
спілкування та взаємовідносин дорослих, батьків і дітей. Приклади потенційно конфліктних ситуацій
можуть бути взяті з етнографічної, історичної, педагогічної літератури, періодичних видань,
практичних спостережень.
Науковці доводять, що багаторічне використання "культурних асиміляторів" є ефективним
засобом формування позитивних взаємин, зменшення застосування негативних стереотипів,
збагачення інформації про відмінності між культурами, покращення міжособистісних контактів в
іншому культурному оточенні.
Велике значення має науково-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до
толерантної взаємодії, а саме комунікативно спрямоване активне навчання, особистісно орієнтоване
навчання, врахування особистісного комунікативного досвіду студента, організація самостійної
пізнавальної діяльності, розробка навчальних програм, навчальних посібників, методичних
інструктивних матеріалів.
Учені виділяють такі психолого-педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів до
толерантної взаємодії: високий рівень компетентності викладачів ВНЗ у досліджуваній сфері;
стимулювання студентів до міжкультурної взаємодії; створення можливостей для самореалізації
студентів у різноманітних комунікаціях; включення досвіду ціннісно-змістового аналізу проблем
комунікації; забезпечення комунікативної спрямованості у викладанні навчальних дисциплін;
укомплектування науково-методичною літературою; дотримання гуманістичних взаємовідносин у
системі "викладач-студент"; створення сприятливої психологічної атмосфери [8].
О. Сухомлинська, враховуючи, що наукове знання й методи пізнання виступають найвищою
культурною, духовною цінністю, найважливішою й самодостатньою умовою орієнтації дитини в
навколишньому середовищі, рекомендувала, обираючи національно спрямований зміст освіти,
враховувати його спрямованість на глобальні перспективи, толерантність до інших поглядів,
розуміння світу як єдності різноманітностей.
Ефективність моделі підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії зумовлюється
такими принципами, як: врахування багатогранності шляхів оволодіння професією учителя;
індивідуалізація особистості та розвитку педагогічної майстерності шляхом забезпечення гнучкості
змісту, методів і засобів навчання; наступність у навчанні; саморегуляція і самооцінка навчального
процесу; спрямованість навчання не лише на професіоналізацію, але й на розвиток особистості,
індивідуальних інтересів та готовності до полікультурної роботи. Особистість учителя має бути
представлена як виразник загальнолюдських цінностей. Саме у професіоналізмі вчителя найповніше
проявляється готовність до співпраці з учнем, оточенням, батьками. Учитель у "школі майбутнього"
має бути взірцем для наслідування учнями, їхнім порадником у різних пізнавальних та громадських
починаннях. Його професійна діяльність має поєднувати традиційні й інноваційні засади розвитку
педагогічної освіти (Я. Кульський, Я. Морітз, Т. Томашевський).
Підготовка майбутніх педагогів до толерантної взаємодії потребує модернізації змісту
педагогічної освіти за такими критеріями: прогностичність – виокремлення оперативних, тактичних
та стратегічних цілей, що мають передбачати зміни в суспільстві і, відповідно, в системі
полікультурної педагогічної освіти; збагачення та розвиток міжкультурних традицій і збереження
гуманістичних цінностей світової та національної культури; взаємозв’язки між процесами навчання,
освіти і науково-дослідної роботи, враховуючи особливості полікультурного середовища; розвиток
різних видів толерантної взаємодії суб’єктів освітнього простору; зовнішня цілісність, тобто
підтримка і розширення зв’язків між всіма ланками системи освіти.
Отже, концепція професійної підготовки вчителя до толерантної взаємодії з суб’єктами освітнього
процесу передбачає розробку нових вимог до різних груп учителів для здійснення культуротворчої
праці, враховуючи зміни суспільства, налагодження співпраці з майбутніми учнями. Педагоги нової
генерації повинні засвоїти й орієнтуватися на сучасні педагогічні ролі: компетентний учитель,
педагог-майстер, турботливий учитель, толерантний учитель; учитель, який спроможний розв’язувати
проблеми полікультурного середовища і навчитися приймати виважені рішення; культурносензитивний учитель. Таким чином, у зв’язку з поширенням процесів національного самовизначення
та національного відродження майбутні педагоги мають оволодівати методами підвищення рівня
толерантної комунікації між представниками різних культур.
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Дубасенюк А.А. Подготовка будущих учителей к толерантному взаимодействию
в условиях поликультурной среды.
В статье обоснована необходимость подготовки будущих педагогов к толерантному
взаимодействию с субъектами образовательного процесса, которая обусловлена требованиями
современности, в частности проблемами, связаными с поликультурной средой. Отмечено, что
подготовка будущих учителей требует модернизации содержания педагогического образования,
определены основные критерии этого процесса. Также рассмотрены принципы, которые повышают
эффективность исследуемой модели подготовки специалистов.
Dubasenyuk A.A. The Future Teachers’ Preparation to the Tolerant Interaction
in the Conditions of Multicultural Surroundings.
The article substantiates the necessity of future teachers’ preparation to the tolerant interaction with the
subjects of the educational process which is conditioned by the contemporary demands, that is the problems
connected with the multicultural surroundings. It is mentioned that the future teachers’ preparation demands
the modernization of pedagogical education contents and the main criteria of this process are defined. Also
the principles that increase the effectiveness of the investigated specialists’ preparation model are
considered.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ У ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ
(ДОСВІД РОБОТИ ШКІЛ М. ЖИТОМИРА)
У статті узагальнено досвід навчання та виховання обдарованих дітей у новаторських навчальновиховних закладах м. Житомира. Запропоновано рекомендації щодо створення у загальноосвітніх
школах цілісної системи пошуку та навчання здібної й талановитої молоді.
Для сучасної України створення системи розвитку обдарованої особистості є необхідною умовою
досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави. Із двох можливих напрямів вирішення
проблеми забезпечення господарства обдарованими спеціалістами в нашій державі обрано шлях
самостійної підготовки талановитої молоді в межах національної системи освіти на основі розробки
та реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих, шкільних та індивідуальних програм.
Вирішенню цієї проблеми певним чином сприяє діяльність закладів нового типу: ліцеїв, гімназій,
гуманітарних колегіумів тощо. Такі навчальні заклади мають більше можливостей для створення
умов, за яких самовираження, творча самореалізація стають внутрішньою потребою кожного учня. Їх
досвід може бути використаний у загальноосвітніх школах, де сьогодні навчається більшість
українських дітей.
Перспективним вирішенням проблеми, на нашу думку, може стати організація такого
педагогічного процесу, який започаткує технологію пошуку й відбору обдарованих учнів та створить
умови для розвитку їхніх природних творчих потенцій. А така цілеспрямована, систематична робота
можлива лише за умови створення та поетапної реалізації спеціально розроблених програм пошуку,
навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей.
В Україні за останні роки накопичено значний досвід щодо розробки та реалізації таких програм.
Однією з перших оригінальну програму під назвою "Обдаровані діти" було розроблено авторським
колективом Українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка [1:
661-669]. За ними до відповідної роботи залучилися педагоги Запоріжжя, Дніпропетровська,
Львівщини, Сумщини [2; 3] та інших регіонів нашої держави.
Метою нашої статті є узагальнення досвіду навчання та виховання обдарованих дітей у
новаторських навчально-виховних закладах України в цілому, і зокрема на Житомирщині. На
сьогодні практично кожен загальноосвітній навчальний України має свої програми, що
віддзеркалюють бачення своїх творців щодо розкриття загальних положень, принципів і шляхів
розв’язання цієї проблеми. Програми розробляються на підставі власних психолого-педагогічних
досліджень, а також порівняльного аналізу існуючих педагогічних систем.
Головна мета будь-якої програми, спрямованої на розвиток обдарованості учнів, полягає у
створенні умов для максимального розвитку особистості дитини, яка має високий рівень здібностей в
одній чи декількох сферах із урахуванням її індивідуальних особливостей, практичному застосуванні
творчого потенціалу обдарованої молоді, а також у визначенні стратегії, принципів, етапів,
психологічного й науково-методичного забезпечення її реалізації.
Завданнями програм типу "Обдаровані діти", "Творча обдарованість" та інших є відпрацювання,
розробка, налагодження, впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку,
навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для
гармонійного розвитку особистості на основі комплексу психолого-педагогічних, організаційних,
юридичних, економічних і науково-практичних заходів. Зокрема, виявлення здібностей та обдарувань
учнів; створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, моральноестетичного, фізичного їх розвитку; розробка та впровадження нового змісту освіти, прогресивних
технологій навчання; забезпечення фундаментальної гуманітарно-освітньої підготовки; виховання
національно свідомого громадянина України; надання учням можливості реалізувати власні творчі
здібності на терені дослідницько-пошукової та наукової діяльності; створення системи безперервної
освіти "Гімназія (школа) – Університет" на єдиних науково-методичних засадах; обмін досвідом та
створення єдиного інформаційного простору гуманітарних навчальних закладів нового типу;
здійснення просвітницької та видавничої діяльності; спрямування роботи з батьками на виявлення та
розвиток здібностей їхньої дитини; координація роботи фахівців, викладачів із цієї проблеми щодо
надання кожному учневі індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних дітей.
Програми реалізуються на принципах гуманізму, демократизму, науковості та інтегративності,
індивідуалізації та диференціації (врахування індивідуально-психологічних особливостей дитини та
запитів батьків); природовідповідності, системності, культуровідповідності, розвивального навчання,
© Антонова О.Є., 2007
66

О.Є. Антонова. Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу
(досвід роботи шкіл м. Житомира)

єдності інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку; науковості характеру
програм, методів, підходів навчання та їх прогнозованості, гнучкості.
Структура програми пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та
організаційного характеру. Така програма розрахована на педагогів-практиків, практичних
психологів, керівників навчальних закладів, батьків учнів. Програма розвитку обдарованих та здібних
дітей має здійснюватися за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженості діяльності всіх учасників
навчального процесу.
Як правило, програми передбачають побудову моделі обдарованості, де розкриваються її
структурно-змістові компоненти. Поняття "обдарованість" розглядається як сукупність природних
задатків та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу,
забезпечують високоякісне навчання і творчість учнів. Відповідно до цього модель "Обдарованість"
охоплює такі компоненти:
1. Психофізіологічні властивості: наявність природних задатків до активного й цілісного
світосприйняття; розвиненість форм чуттєвого сприйняття; прагнення до власної емоційної
незалежності (емансипації), усвідомлення власної природно-соціальної цінності; інтуїтивність.
2. Інтелектуальні здібності: пізнавальний інтерес; інформаційна ерудиція; високий рівень
інтелектуального розвитку; нестандартність мислення; здатність до абстрагування; діалектичне
бачення.
3. Творчий (креативний) потенціал: оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних
завдань; ініціативність; цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності; неординарність
підходів; інтенсивність розумової праці.
4. Світоглядні цінності: високий рівень свідомості й культури; ініціативно-активна
відповідальність; активність; високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу та
самоконтролю; розвинені соціальні, державно-правові, економічні, політичні, екологічні, громадські,
організаційні, гуманістичні, родинні, моральні, естетичні якості.
У Гуманітарній гімназії № 1 м. Житомира розроблено соціально орієнтовану модель учня гімназії
як спробу визначити та розвинути якості учня в процесі навчання та виховання. Ця модель
складається з 8 розділів і охоплює практично всі складові сучасних підходів до побудови моделі
обдарованості.
1.
Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну
досягнення: вміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та
приймати необхідні зусилля для розв’язання завдань; наявність умінь, бажань, потреби та здатності
будувати траєкторію і плани особистого успіху на різний термін.
2
Наявність інноваційних характеристик особистості: відчуття нового; пошук
нестандартних рішень; потреба в нових знаннях; бажання глибоко розбиратися в різноманітних
процесах, явищах; уміння дивуватися; розвинена допитливість.
3
Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності: потреба у створенні
нового; отримання високого задоволення від процесу творчості.
4.
Рефлексія та аналітичні здібності: вміння оцінювати обставини; бачення та розуміння
своїх переваг і недоліків; уміння проаналізувати ставлення оточуючих до вас і до вашої діяльності.
5.
Функціональна грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних
знакових системах: знання та вміння використовувати рідну й іноземну мову (головним вважати
рівень проникнення в рідну мову, її поняттєву базу, яка певною мірою обумовлює ступінь особистої
та професійної діяльності людини); комп’ютерна, валеологічна, етична, естетична, математична,
психологічна грамотність; знання властивостей та проявів природних можливостей, уміння їх
аналізувати.
6.
Комунікативні навички: знання правил спілкування, розуміння їх цінності; терпимість,
толерантність у ставленні до людей з різним рівнем розвитку; душевність і доброта у
взаємовідносинах із людьми; відповідальність та обов’язковість; визнання та повага права
особистості на самостійність і незалежність.
7.
Емоційний розвиток особистості (нерозвинена почуттєва сфера, емоційна скутість,
сором’язливість збіднюють духовний світ людини): здатність адекватно реагувати на різні зовнішні
впливи; емпатійність; почуття відданості, обов’язковості.
8.
Залучення до цінностей світової культури: розвинене почуття гордості за висоти, яких
досяг людський геній.
Програма має передбачати організаційне та функціональне забезпечення її реалізації, що охоплює
повноваження та функції директора школи, педагогічної ради, методичної ради та батьківського
комітету.
Загальношкільні програми, спрямовані на розвиток здібностей та обдарувань учнів, мають чітко
окреслювати основні моменти організації та змісту навчального процесу. Зокрема, формулюються
основні завдання оновлення змісту та організації освіти, що передбачають використання
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інтегрованого навчання як умови успішної адаптації в сучасному інформаційному просторі;
орієнтацію на навчально-дослідницьку, пошукову діяльність учнів; розробку й упровадження нових
педагогічних технологій оптимізації та інтенсифікації навчання; врахування особливостей
індивідуального розвитку обдарованої дитини, її провідних інтересів і нахилів; забезпечення
відповідних умов для фізичного та морального розвитку учнів.
Чіткої структури набуває організація та зміст виховної роботи, яка, перш за все, має
орієнтуватися на основні завдання національного виховання учнів, зокрема: виховання учнів на
засадах загальнолюдської гуманістичної моралі; формування національної самосвідомості;
формування духовної культури; розвиток високого рівня мовної культури; розвиток в учнів почуття
відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань; забезпечення
умов для самореалізації здібностей і обдарувань учнів; опора на принцип гуманізму в спілкуванні як
основи виховання обдарованої особистості; філософсько-світоглядна підготовка обдарованого
підлітка як основа у визначенні власної програми життя; орієнтація на індивідуальні програми
розвитку творчої особистості учня.
Окреслюється у програмі й роль учителя у системі реалізації програми "Обдарованість" [1: 661669]. Насамперед конкретизуються критерії добору творчого вчителя, зокрема наявність власної
педагогічної концепції; професійну компетентність, що базується на спеціальній теоретичній
підготовці; вільне володіння державною мовою; наявність комунікативних якостей і творчих
здібностей; емоційну стабільність, цілеспрямованість, зрілість, адекватну високу самооцінку, вміння
правильно оцінювати успіхи учнів; знання особливостей вікового розвитку дітей; готовність до
постійного самовиховання та самовдосконалення. Виокремлюються й чинники, які сприяють
підвищенню ефективності педагогічного впливу, а саме: високий рівень знання предмета й вільне
володіння різноманітним інструментарієм педагогічної технології; вимогливість і вміння знайти
підхід до будь-якого учня; високий рівень загального інтелектуально-духовного розвитку, міцне
здоров’я, почуття гумору; активна життєва позиція, що проявляється постійно і гласно у відношенні
до різних явищ, подій тощо; доброзичливість і чуйність, чесність, педагогічний такт; наявність
організаторських здібностей; наявність єдиного колективу вчителів, батьків, учнів як однодумців.
Важливе місце у програмі роботи з обдарованими дітьми займає соціально-психологічний супровід:
розробка пакета документів (тести, анкети тощо) з метою визначення та надання необхідної
підтримки обдарованим учням; створення банку даних із змістовними характеристиками обдарованих
дітей; розробка і впровадження індивідуальних навчально-виховних програм.
Таким чином, реалізація програм типу "Творча обдарованість" передбачає створення ефективно
діючої моделі навчально-виховного процесу, розрахованої на розвиток здібностей та обдарувань
учнів. На думку вчителів, школа – це місце самореалізації та самовизначення особистості. Саме тому
в школі має існувати система в роботі з обдарованими дітьми.
Засобом фіксації поетапної діяльності педагогічного колективу відповідно до програми розвитку
обдарованості учнів є технологічна карта, де зазначено напрями роботи з обдарованими та здібними
дітьми упродовж навчального року, згідно з яким відбувається розвиток кожної окремої дитини. Цей
процес має планомірний і системний характер і охоплює: комплексне діагностування; інформацію;
консультування; проектування індивідуально-орієнтованих програм; аналітична робота з реалізації
певної проблеми. Результативність програми визначається через показники всебічно розвиненої
особистості з високим рівнем розумового розвитку, здатної до саморозвитку та самореалізацїї.
Способи визначення результату: анкетування, спостереження (включаючи психологічне), аналіз
індивідуальних карт досягнень.
Одним із варіантів індивідуальних карт досягнень може бути розроблена Гуманітарною гімназією
№ 1 м. Житомира особиста картка розвитку інтелектуальних та творчих здібностей гімназиста,
яка включає такі положення, як: загальні відомості про дитину (ПІП, дата народження, домашня
адреса, навчально-виховний заклад, який відвідував до вступу до гімназії тощо); дані про сім’ю та
сімейне виховання; статус дитини в сім’ї (єдина, старша, молодша дитина); статус сім’ї, в якій
виховується дитина (повна, неповна, багатодітна); стан здоров’я і фізичний розвиток дитини (зір,
слух, моторно-рухова система, вади мовлення, кризові та психотравмуючі ситуації в житті дитини);
результати конкурсного тестування з окремих (визначених керівництвом) предметів; сформовані
інтереси та спеціальні здібності дитини (академічна сфера – лінгвістичні, літературні, суспільні,
природничі, економічні, математичні; сфера руху та художньої діяльності – образотворчі, вокальні,
музичні, хореографічні, акторські, спортивні); особливості психологічної адаптації до навчальної
діяльності у гімназії (рівні: повний, виражений, помірний, початковий, відсутність адаптації);
особливості психологічної адаптації до класного колективу (рівні: лідер, популярний, мало
популярний, ізольований).
На основі психолого-педагогічного спостереження за розвитком особистості гімназиста фіксується
ряд показників. При цьому враховуються думки людей, які безпосередньо спілкуються з дитиною, а
саме: шкільного психолога, педагогів, батьків. Усі вони, незалежно один від одного, характеризують
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рівень розвитку дитини за такими критеріями: загальна орієнтація в навколишньому середовищі
(високий, середній, низький рівень); інтелектуальний розвиток; комунікативні здібності;
самокритичність оцінювання своїх дій та вчинків; цілеспрямованість, наполегливість; орієнтація на
здобуття максимуму необхідної інформації; культура мовлення; особливості нервової системи,
темпераменту (врівноваженість, неврівноваженість, слабкість нервової системи, правша, лівша,
рівень творчого розвитку).
Далі наводяться відомості про рівень психічного розвитку дитини за такими показниками:
системність знань, увага, гнучкість мислення, логіка, пам’ять, спостережливість, уміння аналізувати,
робити висновки, встановлювати зв’язки між подіями, причиною й наслідками тощо.
В індивідуальній картці учня фіксуються результати інтелектуального марафону впродовж
терміну, передбаченого програмою. Особлива увага приділяється розвитку інтересів учнів через їх
участь у роботі гуртків, факультативів, клубів, секцій тощо. Крім того, формулюються висновки
стосовно здібностей гімназиста до занять науковою працею за допомогою ряду показників, зокрема:
уміння висловлювати думки чітко та ясно; рівень розвитку моторної пам’яті; розуміння абстрактних
понять; здатність до узагальнення; зацікавленість науково-популярною літературою; вміння
формулювати мету та завдання дослідження, планувати свою діяльність; схильність до
експериментування; потреба в пошуку нестандартних рішень; потреба у нових знаннях тощо. Окремо
вказуються тема наукового дослідження, наявність наукових статей, інших робіт.
Результатом проведеної роботи є індивідуальні рекомендації стосовно розвитку інтелектуальних
та творчих здібностей кожного гімназиста.
Організація роботи з розвитку здібностей і талантів учнів здійснюється у три етапи:
діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняються
нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем; формуючий: створення умов
для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей; мотиваційностимулюючий: стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.
Узагальнення педагогічного досвіду роботи з розвитку обдарованості показало, що виділені
компоненти пов’язані між собою, взаємозумовлені та становлять єдиний комплекс,
системоутворюючим фактором якого є діяльність учителя. Саме тому в школах великої уваги
надають удосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості кожного педагога, який так
чи інакше спілкується з обдарованою дитиною, адже ще В. Сухомлинський підкреслював, що лише
творчий учитель здатен запалити в учнях жагу до знань.
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Антонова Е.Е. Система работы с одарёнными учениками в учебных заведениях нового типа
(из опыта работы школ г. Житомира).
В статье обобщается опыт обучения и воспитания одарённых детей в новаторских учебных
заведениях Житомира. Предлагаются рекомендации по организации в общеобразовательных школах
целостной системы поиска и обучения одарённых учеников.
Antonova O.Ye. The System of Work with the Gifted Pupils in the New Educational Establishments Type
(from the experience of Zhytomyr schools).
The article generalizes the experience in training and education of the gifted children in Zhytomyr
innovatory educational establishments. The recommendations as for the creation in comprehensive schools
the complete system of the gifted and talented youth search and training are suggested.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розкрито особливості підготовки майбутнього фахівця початкової школи до формування
здорового способу життя та зміцнення здоров’я молодших школярів. Акцентовано увагу на вивченні
навчального курсу "Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності" у початковій
школі" як передумови формування компетентності студентів у галузі валеологічного виховання.
Проблема здоров’я на особистісному й суспільному рівнях сьогодні набула широкого масштабу й
розглядається як така, що кардинальним чином впливає на подальший розвиток людства. Особливе
занепокоєння викликає погіршення стану здоров’я молодших школярів. За даними НАН України,
абсолютно здорових учнів початкових класів на сьогодні лише 5 % (Л.І. Бордіян, П.Д. Добрий,
В.С. Язловецький). Причинами цього є наслідки Чорнобильської катастрофи, забруднення
природного середовища, катаклізми техногенного характеру, порушення режиму харчування,
погіршення побутових умов, зниження рухової активності, надмірні навчальні навантаження,
психологічна напруга. Гострою проблемою сучасного суспільства стало поширення серед
неповнолітніх шкідливих звичок, зростає кількість дітей-споживачів наркотиків, токсичних речовин,
тютюну, алкоголю, хворих на СНІД.
Однак здоров’я – категорія не тільки медико-біологічна, але й соціальна. Стан здоров’я сучасної
людини залежить не тільки від зовнішніх умов, але, насамперед, і від власного ставлення до нього, від
власної валеологічної поведінки. "Те, яке здоров’я має кожний із нас, багато в чому залежить від
нашого поводження в минулому – від того, як ми дихали і рухалися, як ми харчувалися, яку віддавали
перевагу думкам і відносинам. Сьогодні, зараз ми визначаємо наше здоров’я в майбутньому" [1].
Навчити дитину змалку берегти своє здоров’я, дотримуватись норм здорового способу життя –
першочергове завдання педагогів.
В останнє десятиліття здійснено ряд досліджень, у яких розглядаються різні аспекти проблеми
формування здорового способу життя дітей, підлітків та молоді (В.О. Андреєва, Т.С. Грузєва,
В.П. Горащук, М.Д. Зубалій, М.Є. Кобринський, Т.К. Кульчицька, С.В. Лапаєнко, А.В. Мерлін,
А.М. Нагорна, Ж.О. Омельченко, М.В. Оржеховська, І.А. Панін, І.І. Петренко, С.О. Свириденко,
Л.П. Сущенко). Проте аналіз науково-педагогічних джерел дає нам підстави стверджувати, що
проблема підготовки майбутніх педагогів до формування основ здорового способу життя молодших
школярів розроблена недостатньо і вимагає посиленої уваги науковців та практиків.
Мета статті – показати особливості підготовки майбутнього фахівця початкової школи до
формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я молодших школярів.
Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення
здоров’я людей, як необхідної умови для прогресивного суспільства в усіх його напрямах.
Враховуючи те, що 70 % свого часу дитина перебуває в школі, саме вона повинна давати знання та
вміння організовувати правильний здоровий спосіб життя, діагностувати, берегти та покращувати
здоров’я дітей. В.О. Сухомлинський писав: "Піклування про здоров’я – це найважливіша справа
вихователя" [2]. В умовах школи важливо навчити школярів використовувати резервні сили свого
організму, навчити жити в суспільстві здоровою людиною, налагоджувати стосунки, спілкуватись із
людьми, передбачати наслідки своєї поведінки, вміти приймати своєчасні рішення. Природно, що в
екстремальних ситуаціях людина поводиться так, як її навчили. Адже внаслідок недосвідченості
багатьох із нас, через невміння аналізувати те, що відбувається навколо, та робити умовиводи і
приймати в будь-яких умовах своєчасні доцільні рішення, небезпечна ситуація для того, хто в ній
опинився, може закінчитися трагічно.
Основна робота з реалізації цього завдання покладається на вчителів початкової школи. Молодші
школярі найбільш сприйнятливі до навчальних впливів, тому доцільно використовувати цей вік для
навчання дітей основам здорового способу життя.
Проте без спеціальної підготовки педагога, усвідомлення ним важливості зазначеної проблеми,
оззброєння його відповідними знаннями та практичними уміннями навчально-виховна робота з цього
напряму гальмуватиметься. Підготовка студентів до формування основ здорового способу життя
молодших школярів є складовою професійного навчання й підвищення їхньої кваліфікації.
Значний внесок в особистісно-професійне становлення майбутніх педагогів робить навчальний
курс "Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початкових класах",
розрахований на студентів спеціальності 6.010100 "Початкове навчання" Житомирського державного
університету імені Івана Франка. "Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в
© Басюк Н.А., 2007
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початкових класах" – навчальна дисципліна, створена у відповідності з вимогами Державного
стандарту підготовки вчителів початкової школи. Мета курсу – ознайомити студентів з основними
завданнями та змістом шкільного предмета "Основи здоров’я", найдоцільнішими методами та
формами роботи, розкрити методичні особливості вивчення учнями тем курсу, допомогти майбутнім
учителям оволодіти методикою навчання дітей правил особистої безпеки. У рамках курсу
вирішуються завдання підвищення теоретичнго рівня знань студентів, удосконалення практичнометодичних умінь, розвитку професійної самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності,
формування професійної компетентності.
Зміст та структура дисципліни розроблені таким чином, щоб уникнути дублювання навчальних
курсів "Основи валеології" та "Безпеки життєдіяльності", які викладаються у ВНЗ.
Донедавна реалізації змісту курсу "Основи здоров’я" у початковій школі сприяли навчальні курси
"Валеологія" і "Основи здоров’я". На думку багатьох науковців і вчителів-практиків, розподіл на два
окремих предмети єдиного за змістом курсу є недоцільним. Це зумовлюється двома причинами. Поперше, при загальному дефіциті годин неможливо уникнути повторень у викладі навчального
матеріалу. По-друге, вивчення на одному з предметів виключно основ безпечної життєдіяльності
надміру концентрує увагу дітей на небезпеках довкілля, що негативно впливає на їхній емоційний
стан. Тому програма шкільного курсу "Основи здоров’я" інтегрує зміст обох предметів – "Валеології"
та "Основ безпеки життєдіяльності".
Лекційний курс "Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початкових
класах" охоплює декілька тематичних блоків:
1. Теоретичні основи формування основ здорового способу життя у молодших школярів.
2. Освітньо-виховна мета і завдання шкільного інтегрованого курсу "Основи здоров’я".
3. Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках "Основи здоров’я" у
початковій школі.
4. Методичні особливості вивчення тем з "Основ здоров’я".
Під час опрацювання тем блоку "Теоретичні основи формування основ здорового способу життя у
молодших школярів" уточнюється зміст понять "здоров’я", "здоровий спосіб життя", "безпека
життєдіяльності", подається характеристика складових здоров’я: фізичної, психічної, духовної та
соціальної. Основний акцент у роботі зі студентами робиться на врахуванні природи молодших
школярів, їхніх вікових особливостей. У зв’язку з цим деякі аспекти подальшої роботи з учнями
початкових класів суттєво відрізнятимуться від аналогічної роботи з дорослими. Студентів
застерігають, що, знайомлячи дітей із небезпечними чинниками довкілля, не можна викликати в них
тривогу, страх, неспокій. Головне правило для вчителів – не лякати дітей можливою небезпекою, а
виховувати розумну обережність. Вивчення тематичного блоку передбачає розкритття психологопедагогічних умов формування основ здорового способу життя, педагогічних і гігієнічних вимог до
уроку. Увагу студентів привертають особливості складання розкладу уроків учителем у початкових
класах.
Тематичний блок "Освітньо-виховна мета і завдання шкільного інтегрованого курсу "Основи
здоров’я" націлює майбутніх педагогів на широкі потенційні можливості такого курсу у формуванні
основ здорового способу життя дітей. Студенти ознайомлюються з метою, основними завданнями та
змістом шкільного курсу, вивчають особливості уроків, їх структуру. Наскрізними для всієї
початкової школи є теми: 1. Людина та її здоров’я. 2. Фізична складова здоров’я. 3. Соціальна
складова здоров’я. 4. Психічна і духовна складові здоров’я. 5. Безпека життєдіяльності учнів удома, в
школі, на дорозі, в громадських місцях, на відпочинку. Примусити дитину вести здоровий спосіб
життя неможливо, однак прищеплювати, виховувати культуру здоров’я необхідно. На уроках
"Основи здоров’я" в учнів формують активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного
здоров’я [3].
Однією з умов більш ефективного засвоєння молодшими школярами матеріалу на рівні знань,
умінь і навичок є використання учителем, поряд із традиційними методами, інтерактивних форм і
методів навчання. Висвітленню цих питань присвячується третій тематичний блок лекційного курсу.
Студенти знайомляться з елементами деяких інтерактивних методик, які з успіхом застосовуються у
практиці роботи початкової школи. Серед них:
кооперативне навчання: технологія роботи в парах, робота в малих групах, акваріум;
колективно-групове навчання: обговорення проблеми в загальному колі, "Мікрофон", "Мозковий
штурм", "Навчаючись – учусь", "Асоціативний кущ", метод проектів, аналіз ситуацій;
ситуативне моделювання: сюжетно-рольові та імітаційні ігри, розігрування ситуацій за ролями;
опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС, дискусія за шкалою Мекдеса, графічна методика
"Діаграма Венна" та ін.
Мета тематичного блоку "Методичні особливості вивчення тем з "Основ здоров’я" – ознайомити
студентів зі специфікою кожного тематичного напрямку шкільного курсу "Основи здоров’я",
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методикою опрацювання понять, особливостями методики вивчення тем, критеріями оцінювання
навчальних досягнень молодших школярів з "Основ здоров’я".
Поглибленню теоретичних знань та удосконаленню практично-методичних умінь студентів
сприяють практичні та лабораторні заняття. У ході їх проведення студенти аналізують шкільні
програми і підручники з "Основ здоров’я"; розробляють анкети, тести для виявлення рівня
сформованості здорового способу життя в дітей молодшого шкільного віку; відвідують уроки у
школах м. Житомира, аналізують їх; вчаться складати плани-конспекти уроків, виготовляють наочні
та навчальні посібники.
Вдало застосовується на заняттях квазіпрофесійна діяльність, що передбачає відтворення в
аудиторних умовах елементів педагогічної праці, зокрема, програвання фрагментів уроків із їх
подальшим аналізом та самоаналізом. Адже абстрактні знання, відірвані від реальності, дають мало
користі. Такий вид роботи вимагає від студента-вчителя ґрунтовної педагогічної підготовки, змушує
глибше зрозуміти тему, переосмислити наявні знання, сприяє оволодінню методичною майстерністю.
У ролі учнів виступають самі ж студенти. Це породжує у групі особливу ауру, атмосферу
відповідальності за себе і за кожного, взаємоповагу, без якої не може бути активізації особистісних
якостей студента, формування професіонала.
Таким чином, набуті у процесі вивчення курсу "Методика вивчення валеології, основ безпеки
життєдіяльності в початкових класах" знання та навички допоможуть майбутньому педагогу
підготуватися до практичної професійної діяльності та спрямувати їх на успішне формування основ
здорового способу життя молодших школярів.
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Басюк Н.А. Подготовка педагога к формированию основ
здорового образа жизни младших школьников.
В статье рассматриваются особенности подготовки будущего специалиста начальной школы к
формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья младших школьников. Автор
акцентирует внимание на изучении учебного курса "Методика изучения валеологии, основ
безопасности жизнедеятельности в начальной школе" как предпосылки формирования
компетентности студентов в области валеологического воспитания.
Basyuk N.A. The Teacher’s Preparation for the Junior Schoolchildren
Healthy Way of Life Bases Formation.
In the article the peculiarities of primary school future specialist preparation for the junior schoolchildren
healthy way of life formation and health strengthening. The author accents attention on the study of
educational course "The methodology of valeology study, the bases of vital activity safety at primary school"
as pre-conditions of students competence formation in the field of valeological education.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНТОНАЦІЙНИХ
ОСНОВ СЛУХОВОЇ СВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКОГО ПІЗНАННЯ МУЗИКИ
Стаття присвячена дослідженню проблеми виконавської підготовки студентів на основі
формування художньо-інтонаційної слухової свідомості. Розглядаються змістові особливості
виконавського пізнання музики, методика формування слухомисленнєвих стратегій в контексті
художньо-інтонаційних завдань.
Формування особистості у лоні музичного мистецтва є цілеспрямованим і послідовним процесом
залучення людини до високих духовних цінностей, акумульованих у смисловому просторі музичного
твору як художньої реальності. Осягнення феномену художньої реальності є розширенням кордонів
світу Людини, вивільненням її сутнісних сил. Адже, на думку філософів, мистецтво відтворює
дійсність в її можливості і здатне актуалізувати ті життєві явища, які існують лише потенційно [1: 85].
Звідси відкриваються можливості розкриття через музику художніх потенцій буття, які, одночасно,
здатні розширювати "горизонти інтерсуб’єктивності" (С. Кримський). Музика постає тут як модель
репрезентації абсолютного, і, як така, виступає предметом пізнання. З іншого боку, серед функцій
музики як мистецтва виділяють збереження світопорядку, його гармонії і рівноваги, "перекриття
прірви між ідеальним і реальним" (Г.-Г. Гадамер), що дає можливість розглядати її й як специфічну
форму освоєння дійсності.
Таке розуміння сутності музики зумовлює розширення змістових меж процесу музичного
навчання, залучення до предметного кола музичного пізнання її віртуальних вимірів. Пізнати буття,
за В. Медушевським, означає не підмінити його описом, а стати до нього причетним [2: 224]. Звідси,
пізнання музики, що прагне осягнення її сутності, має стати буттєвим входженням в музичну
реальність.
Означені концептуальні засади актуалізують художньо-інтонаційний підхід до формування
слухової свідомості музикантів як ментального механізму духовного музичного пізнання. У спектрі
виконавського осягнення музики такий підхід дозволяє окреслити змістові та процесуальні
характеристики слухомисленнєвих стратегій, на яких базується художнє музичне виконання.
Проблема музичної слухової свідомості лежить в площині досліджень, пов’язаних із питаннями
музичного мислення. Останнє отримало широке висвітлення в працях з музикознавства (Б. Асаф’єв,
М. Арановський, М. Бонфельд, В. Медушевський, М. Михайлов, Б. Яворський та ін.), музичної
психології та теорії виконавства (А. Готсдинер, В. Григор’єв, Л. Бочкарьов, Г. Єржемський,
Г. Цагареллі та ін.), музичної педагогіки (Н. Антонець, І. Гринчук, В. Крицький, Н. Мозгальова).
Особливості процесу музичного інтонування в сучасних дослідженнях розглядалися В. Колонеєм,
А. Малинковською, О. Марковою, М. Переверзєвим та ін. Фундаментальність проблеми інтонаційної
сутності музики зумовлює її невичерпність. Метою статті є розкриття художньо-інтонаційної сутності
слухової свідомості музиканта-виконавця та методичних засад її формування у процесі виконавської
підготовки студентів. Це передбачає звернення до феномену інтонації як художньо-звукової єдності,
джерел континуальності музики, внутрішньої динаміки її розгортання у часо-просторі музичної
свідомості, окреслення змістових та процесуальних особливостей виконавського пізнання,
зорієнтованого на активізацію художньо-інтонаційних вимірів слухової свідомості майбутніх
педагогів-музикантів.
Музична інтонація (від лат. Intono – вимовляю наспівно) є формою звукового мислення,
становлення художньої думки, об’єктивованої у музичному мовленні. Процес інтонування
(внутрішнього, прихованого для стороннього вуха, мисленого співу-інтонування) є безпосереднім
показником творчої роботи музичного мислення, як мислення музикою, на відміну від мислення про
музику, "інструментом" такої роботи (В.Москаленко) та її сутністю [3: 48]. В інтонаційній теорії
(Б.Асаф’єв) стверджується семантична сутність музичної інтонації. Інтонація, як "специфічна форма
мислення людини про дійсність, про себе саму, що пізнає, перетворює світ", здатна акумулювати
особливого роду "надущільнену" (В.Медушевський) інформацію "про життя, духовну реальність… В
інтонації інтегровані і узагальнені, і конкретні прошарки цієї інформації. Вона поєднує безмежність
відтінків значень (багатозначність) із надточністю проникнення в сутність явища" [4: 149].
Підкреслюючи "семантичну серцевину", що робить звукову лінію істинно музичним явищем,
А. Малинковська пише: "Відношення між звуками в мелодії, їх послідовне об’єднання в лінію
зумовлене, передусім, розгортанням в ній інтонаційного змісту; лінія є мелодією тоді, коли в ній
сприймається виражена в звукові думка-образ" [4: 138].
© Бурська О.П., 2007
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Пошук інтонаційної виразності у виконанні музики балансує між інтра- та екстрамузичним,
внутрішньо-музичними закономірностями, що зумовлюють процесс інтонування, та художнім
змістом, який розпізнається і розкриває себе через виконавське інтонування. "Звуки, що входять до
мелодії, пов'язані між собою ритмічними та інтонаційними тяжіннями, котрі у гарній, логічній
мелодії дуже міцні, обов'язкові і надають їй неповторності, сенсу, змістовності… Необхідність
організованоcтi звучання втілилась у ритмо-інтонаційні закони, що діють у музиці більш всебічно,
сильніше, імперативніше, ніж у поезії, слові" [5: 22-23]. Ритмо-інтонаційні закони, тобто закони
природного часового становлення інтонаційної тканини, зумовлюються закономірностями музичного
формотворення, визначальними серед яких є ладогармонічні особливості тексту. При цьому
ладогармонія уявляється як своєрідний звуковий простір (фактура у тривимірній системі координат:
"горизонталь – вертикаль – глибина"), крізь який рухається мелодія у безперервному розгортанні
інтонацій-думок, і в якому енергію руху задають звуко-акустичні закономірності ладогармонічних
переходів.
Таким чином, музичний твір може розглядатись як певна синергетична система, в якій діє
принцип резонансу – результат ладоритмічної (за Б.Яворським) інтенції слухової свідомості. Виникає
здатність свідомості умоглядно синтезувати гравітаційне поле "тіла музики" за його інтонаційноладовими "координатами". Розгортання музики, як інтонаційне становлення звукозмісту, стає,
одночасно, розгортанням змісту інтонаційної свідомості. Інтонування музичної тканини тут –
"звуковиявлення, що керується диханням і осмислюється діяльністю інтелекту людини" (Б.Асаф’єв) –
головний когнітивний "канал" між художньою свідомістю виконавця і змістовим полем музики, адже
"зміст… є злитим з інтонацією як звукообразний смисл" [6: 275]. Техніка виконавського інтонування
– у відчутті внутрішньої напруженості, "вагомості" звукозв’язків, озвучуванні мислимого простору
між крайніми звуками інтонаційної побудови, спостереженні закономірностей ладового становлення
музичної тканини, підпорядкуванні мислення "інтонаційно сплетеної" музичної тканини її
розгортанню у часі за ладоритмічною конструкцією (термін Б.Яворського). Загострене відчуття
ладогармонічних тяжінь відкриває можливості слухової уяви до широкого, логічно організованого
фразування, відтворення природної ритмо-інтонації, відчуття цілісної форми. Процес виконання стає
процесом спостереження внутрішнього розгортання інтонаційно-ладової тканини музики,
підкорюючи слухове поле виконавця об’єктивним законам цього розгортання.
Думка, насичена силою уяви, ніби занурюється в музичний предмет, настроюється на одну з ним
"хвилю". Цікаво порівняти з філософським баченням процесу пізнання: "Нав’язуючи йому (предмету
– О.Б.) свій ритм, ми тим самим не почуємо ритму життя самого предмета. Коли ж ми рухаємося у
змісті предмета, всередині його образу згідно з його-таки визначеннями, відповідно до життя самого
предмета… – ми мислимо його" [7: 189].
Внутрішнє "бачення", внутрішнє моделювання музики у змісті свідомості виходить далеко за межі
лише слухової уяви. На підкріплення слухової домінанти, як показують дослідження сучасної
психології, виступають уявлення широкого спектра, зокрема, просторові уявлення – кольорів, рухів
тощо. Для свого збагачення, насичення змістом слухові уявлення шукають підтримки на
ірраціональному рівні свідомості, використовуючи різномодальні асоціації. Діапазон їх коливається
від абсолютно "віртуальних" до конкретнообразних. Якщо до перших можна віднести уявлення
музичної фактури, її тембрових і динамічних розшарувань, то до останніх належать, скажімо,
уявлення клавіатури, клавіатурна топографія "технічного фразування" (Ф. Бузоні) фактури,
аплікатурно-клавіатурні схеми, проекція фортепіанної фактури на клавіатуру інструмента у вигляді
геометрично подібних відстаней між клавішами-звуками тощо.
В основі методики формування художньо-інтонаційної слухової свідомості майбутнього педагогамузиканта – усвідомлення процесу музичного виконання як звукомовлення, часового розгортання
виражених музичною інтонацією невербалізованих смислових зворотів; інтуїція музичного звука як
художнього феномена, крізь "прозорість" якого являють себе глибинні пласти життєвого смислу
музики. У такій своїй якості музичний звук уявляється голограмою буття (у В. Медушевського –
"голограмою Всього", тобто надає "повноту світовідчуття" [2: 31].
Методи музичного пізнання складають змістову основу методики виконавської підготовки
студентів на основі формування художньо-інтонаційних основ слухової свідомості. Процесуальну
складову методики становить система методів викладання і способів пізнавально-творчої роботи
студентів. Динаміка процесу формування у студентів слухомисленнєвих стратегій в контексті
художньо-інтонаційних завдань грунтується на поступовому переході від інтрамузичних джерел
виконавського інтонування до його художніх проекцій. Останні забезпечуються стимулюванням
рефлексії та використанням сугестивних прийомів "художньо-образного наведення" (введення
студента у художньо-смислове поле музичного твору), "художньо-комунікативного орієнтування"
(становлення артистичного самовідчуття студента, усвідомлення себе як посередника між двома
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світами – художньою дійсністю і духовним світом слухача), асоціативних методів "емоційнопочуттєвого узагальнення" (виклик образних уявлень шляхом метафоричних узагальнень
художнього змісту музики. Переведення інтенції свідомості з конкретної образності на емоційне
узагальнення змінює характер звукотворення, надаючи йому більшої витонченості та
глибини),"художньо-концептуального синтезу" (художніх аналогій, спрямованих на досягнення
цілісного відчуття/переживання емоційного фону музичної драматургії), активізацією таких способів
творчого пізнання, як "заглиблення в образ", "художня звукотворчість" тощо. Особистісно
зорієнтовані художньо-асоціативні методи навчання спрямовані на формування у молодих музикантів
потреби особистісного звуковираження і духовного спілкування на рівні "виконавець –
музика/художня дійсність – слухач".
Таким чином, формування художньо-інтонаційної слухової свідомості має бути основою процесу
виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів, оскільки за його умови розширюються межі
творчого пізнання музики,
Стаття не вичерпує всіх аспектів заявленої проблематики. Окремого дослідження вимагають,
зокрема, питання формування художньо-інтонаційних виконавських уявлень на основі стильового
підходу.
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Бурская Е.П. Теоретико-методические аспекты формирования художественно-интонационных
основ слухового сознания в процессе исполнительского познания музыки.
Статья посвящена исследованию проблемы исполнительской подготовки студентов на основе
формирования художественно-интонационного сознания. Рассматриваются содержательные
особенности исполнительского познания музыки, методика формирования слухомыслительных
стратегий в контексте художественно-интонационных задач.
Burska O.P. Theoretical and Methodical Aspects of Acoustic Consciousness Artistically-Intonation Bases
Formation in the Process Music Performance Cognition.
The article is devoted to the research of performing preparation problem of students on the basis of
artistically-intonation consciousness formation. The content peculiarities of music performing cognition are
examined as the artistically-intonation phenomenon; methods of auditory-mental strategies formation in the
context of artistically-intonation tasks are viewed.
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МЕТОДИ "СУПЕРНАВЧАННЯ" ЯК ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЯ В ПЕДАГОГІЦІ
У статті проаналізовано методи "Супернавчання" як інноваційний підхід у педагогіці. Подано
практичні рекомендації у використанні цієї технології. Розглянуто організацію інноваційної
діяльності педагогів у Житомирському державному університеті.
Кожні 10 років об’єм інформації, який повинні сприймати учні школи збільшується у 1024 рази.
Тобто сучасний учень знаходиться у стані психоінформаційного перенавантаження, яке стимулює
поширення невротичних та фізичних захворювань.
Як учити учнів, щоб необхідний об’єм інформації вони сприймали? Як забезпечити високий
рівень успішності? Як зберегти їх психічне здоров’я у процесі навчання? Проблема полягає в першу
чергу в тому, що тільки сім відсотків вчителів володіють інноваційними технологіями.
Метою нашої статті є дослідження методів "Супернавчання" та його використання у практичній
педагогіці.
Методи "Супернавчання" (СН) концептуалізовані американськими вченими на основі
систематизації деяких ефективних навчальних та розвивальних технологій [1], оскільки вони так чи
інакше використовують принцип синергетичного зближення свідомого та підсвідомого. Методи, що
лежать в основі СН, значно прискорюють навчання й полегшують розуміння навчального матеріалу.
СН фокусується навколо системи методів, таких, як метод переходу в антистресовий стан, тобто
найкращий стан як для розуму, так і для тіла при вирішенні проблеми; покроковий, поступовий метод
засвоєння інформації; метод використання музики для розвитку пам’яті, збудження мозку,
встановлення зв’язку з підсвідомістю; метод використання всіх розділів вашого мозку, всіх почуттів,
емоцій і уяви для підвищення психофізіологічної активності та продуктивності; метод, що дозволяє
уникнути недовіри до навчання і змін.
В основу СН покладені роботи Г. Лозанова (засновника сугестології) [2] та інші джерела, такі як
древня Раджа Йога або трансова наука, софрологія, наука про гармонічну свідомість [3]. Лозанов Г.
переконаний, що людська пам’ять не має меж. Його експерименти з використанням гіпнозу показали,
що всі ми володіємо надпам’яттю, що ініціюється нашою підсвідомістю. Новак А. і Лозанов Г. змогли
зв’язати воєдино різні дані й побудувати цілісну систему сугестологічної освіти, що дозволяє
засвоювати великі масиви інформації. Як і під час навчання у сні, інформація тут подається шляхом
чотирьохсекундного потоку інформації, який переривається чотирьох секундними паузами. Кожен
"блок інформації" повинен складатися не більш, ніж із семи або восьми слів (правило 7 ± 2). Як і при
навчанні у сні, тут використовується спеціальна інтонація. Дослідники обчислили ідеальне число
повторень, тривалість уроку, послідовність подачі матеріалу. Тести показали, що музика, написана
для струнних інструментів із властивим їй багатством гармонійних обертонів, дає кращі результати в
порівнянні з музикою, написаною для духових інструментів, горнів або органа. Також було показано,
що найкращі результати дає музика з темпом від 60 до 64 ударів на хвилину, і вона допомагає
поліпшити пам’ять узагалі. Учені з’ясували, що повільна музика бароко може бути в дійсності
названа музикою суперпам’яті. Повільний її темп також додає внутрішній зміст відчуттю
"розширення часу". А поєднання читання текстового матеріалу з прослуховуванням спеціальної
музики зв’язувало воєдино діяльність правої та лівої півкуль мозку, і, як з’ясував Г. Лозанов, при
цьому дані чітко друкувалися в пам’яті. Використовувана послідовність з "активного" концерту й
наступного за ним "пасивного", складеного з повільної музики в стилі бароко, являла собою
комбінацію, що здійснює на людину "вибуховий" вплив.
Розглянемо один із прикладів застосування СН. У лекційному залі університету Токай (Японія)
чотириста студентів інженерної спеціальності дихають в унісон. М’яка мелодія задає ритм вдиху і
видиху відповідно до ритму читання професором лекції, взятої з його книги "Електрика і магнетизм".
Коли ж Хідео Сєкі закінчує своє читання, світло гасне, і на великому екрані оживають яскраво
розфарбовані діаграми. Відповідно до ритму зміни багатобарвних слайдів грає спокійна музика
Вівальді. Коли ж зникає останній кадр, студенти закривають очі й розслаблюються, слухаючи
спеціально підібрану музику в стилі бароко. Знаходячись у такому комфортному стані, вони знову
слухають, як професор повторює ту ж лекцію, але цього разу вже повільніше, дотримуючись тактів
музики.
Подібний метод переходу в потрібний для СН стан полягає у використанні "спускового гачка",
(своєрідного "якора"). Адамсон Ч., викладач англійської, створив один із таких "гачків",
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використовуючи кілька квадратних метрів простору в класній кімнаті Шіцуока – інституту науки і
технології в місті Фукура в Японії. Студенти Адамсона уникали задавати питання англійською
мовою. Як він міг стимулювати їх робити це? Коли його учні задавали хоч якісь питання, він
переходив на ту ділянку аудиторії, де звичайно не стояв. І коли питання не задавалися, він знову
йшов на це ж саме місце, якого в інший час уникав. Незабаром для того, щоб перевести клас у стан
задавання питань, йому було досить перейти на певну частину аудиторії. Зрозуміло, що за цією
методикою можна створювати "спускові гачки" як для себе, так і для інших, незліченною безліччю
способів, використовуючи для цього жести, голос, позицію [4].
Варто сказати, що будь-який метод впливу на свідомість людини через її підсвідомість може бути
використаним для навчання.
Нескінченна розмаїтість почуттів та емоцій людини є частиною СН, що спрямоване на активізацію
та синергійне ввімкнення в роботу всіх аналізаторів чуттів, емоцій, уяви. Тут навчальна інформація
може бути підкріплена запахами. Так можна користуватися кольоровими маркерами з різними
запахами, що фіксують окремі види навчальної діяльності (наприклад, коли учні пишуть диктант,
вони можуть користуватися маркерами теплої кольорової гами з запахом лимона, а коли роблять
арифметичні задачі – маркерами холодної колірної гами із запахом вишні). Було показано, що під час
іспиту такий метод допомагає учням більш успішно справитися з завданнями.
Дослідники з Канади також дійшли висновку, що запах поліпшує словникову пам’ять. Вони
використовували для досліджень парфуми й есенцію жасмину. З’ясувалося, що пробудження пам’яті
не залежить від конкретного запаху, що вдихають студенти; знов-таки ключовим було застосування
того самого запаху як під час навчання, так і при відтворенні матеріалу. Вивчаючи можливості
запаху, Ф. Стауб перейшов до промислових досліджень. Крім всього іншого, він працює над
використанням різкого запаху при підготовці команд пілотів у випадках позаштатних ситуацій. План
підготовки передбачає таку схему: виникає небезпечна ситуація, і одночасно з загорянням
попереджувальних вогнів з’являється запах, що змушує команду прореагувати і згадати необхідне
якнайшвидше. На відміну від інших відчуттів, запах впливає безпосередньо на мозок.
Ще один зі шляхів СН – це рольові тренінги, що дозволяють звільнитися від принципу
ототожнення себе зі своїми соціальними ролями, що розвивають уміння використовувати ресурси
різних ролей. Найшвидший шлях до формування певного вміння – це уявити себе іншою людиною і
перейняти її здібності, стиль поведінки та діяльності, завдяки цьому копіюється й функціональний
стиль організму. Така рольова підготовка може проходити на рівні гіпнотичного трансу. Тут можна
говорити про метод "штучної реінкарнації" В. Райкова, спрямований на виявлення та розвиток
прихованих талантів людини. За допомогою цього методу в студентів, що вивчають, наприклад,
природничі науки, чия здатність до малювання обмежувалася вмінням виконати олівцем нескладний
рисунок, раптово з’являвся талант в області образотворчого мистецтва, а для деяких із них воно
навіть стало професією. Коли В. Райков переводив їх в інший стан (це була нова форма глибокого, але
активного гіпнозу), вони починали цілком відчувати себе Пікассо, Рембрандтом або Рафаелем, і
здавалося, що талант виникає просто нізвідки. У постгіпнотичному стані деякий рівень умінь, що був
ініційований у гіпнотичному трансі, залишається.
Таким чином у загальному значенні слова, СН – це будь-яка система прискореного навчання, що
знижує стрес, поліпшує пам’ять і здібності, задіює як свідомість, так і підсвідомість, поліпшує
характеристики особистості в цілому, зміцнює здоров’я і збільшує творчий потенціал.
Пропонована конкретна форма СН для досягнення цих цілей використовує наступні методики:
психологічну релаксацію та методи, що задіюють уяву для зняття стресу і приведення системи розум
– тіло в найкращий стан для СН; 60-тактову музику в стилі бароко, що зменшує дію стресу і створює
"якір" у пам’яті; дані, які вивчаються, розбиті на короткі "звукотактні" відрізки, що подаються
ритмічно й інтонаційно під повільну музику у стилі бароко. Також рекомендується використовувати
спеціальні концерти високочастотної музики і виразне читання текстів – це допоможе наповнити
мозок енергією і провести балансування мозкової діяльності.
Згідно з рекомендаціями СН, для того щоб прискорити навчання, на першому етапі необхідно
сповільнити ритми життєдіяльності тіла, залишаючи розум у стані постійної готовності до роботи, –
це і є перехід у стан, оптимальний для СН. У рамках цієї методики досягнення такого стану
передбачає звільнення від усіх стресових відчуттів і напруги в тілі; розслаблення тіла та мозку від
хвилювання й дратівливості; фіксування найбільш вдалих моментів життя, що приводить до
виникнення позитивних емоцій, радості, задоволення; дихання у такому режимі, що збільшує
приплив кисню до мозку й синхронізує роботу обох його півкуль.
У Житомирському державному університеті вже організована інноваційна діяльність педагогів,
створена кафедра інноваційних технологій освіти та виховання, спеціалізований Інноваційний центр,
розроблено спецкурси "Інноваційні педагогічні технології" та "Інноваційний менеджмент". Студенти
займаються пошуковою діяльністю: знаходять інноваційні технології в різних галузях народного
господарства (освіта, бізнес, менеджмент, промисловість тощо). У свою чергу науковці-аналітики
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відбирають найбільш перспективні інноваційні технології. На основі цієї діяльності випускаються
дайджести та проводяться семінари, конференції, круглі столи.
За ініціативою ректора університету запроваджується ідея створення наукового містечка як форми
співробітництва між адміністрацією області та вищими навчальними закладами. Одне з перших таких
містечок було створено наприкінці минулого століття у Кембриджі, яке зосередило концентрацію
цікавих ідей університетського наукового товариства, промисловості та бізнесу. Сьогодні вже у світі
існує значна кількість подібних інноваційних структур. Реалізація ідеї євроінтеграції багато в чому
залежить від того, як будуть у нас працювати інноваційні центри.
Інноваційним центром Житомирського державного університету розроблена та впроваджується
програма "Інтеграція новітніх закордонних розробок в освіті Житомирського регіону". Згідно з
програмою інноваційного центру університету вчителям запропоновано освоїти технології:
супернавчання (Ш. Острадер – Г. Лозанов), резонансного навчання (В. Вангар – Р. Поу), "карти
пам’яті" (Т. Бьюзен), техніки скорочитання (П. Шиеле), технологію обдарованості (М. Гріндер) та ін.
Програма почала впроваджуватись у 2007 навчальному році Ємільчинським відділом освіти
(Ємільчинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Барашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) і Новоград-Волинським
інформаційно-методичним центром управління освіти і науки (Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 5 та 7).
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Вирковский А.П., Рудницкая Н.Ю. Методы "Суперобучения" как эффективная инновация
в обучениии в педагогике.
В статье анализируется методы "Суперобучения" как инновационный подход в педагогике.
Предлагаются практические рекомендации в использовании этой технологии. Рассмотрено
организацию инновационной деятельности педагогов в Житомирском государственном
университете.
Virkovskij A.P. Rudnizka N. Yu. The Methods of "Superteaching"
as Effective Innovative Approach in Pedagogy.
The article deals with the methods of "Superteaching" as innovative approach in pedagogy. The practical
recommendations as for practical use of the technology are given. The organization of innovative activity of
the Zhytomyr State University teachers is analysed.
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ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М.І. ПИРОГОВА
У статті проаналізовано педагогічну спадщину М.І. Пирогова, його педагогічні праці щодо проблем
вищої школи. Визначено новаторські ідеї, критичні погляди, перспективи розвитку вищої освіти,
вимоги до професорсько-викладацького складу та організації навчально-виховного процесу вищого
навчального закладу, які є актуальними на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти в Україні.
Наша Батьківщина дала світові плеяду вчених в усіх галузях людської діяльності. Одним із
найвидатніших представників талановитих людей, які звеличили і піднесли на велику височінь
національну і світову науки був М.І. Пирогов. Геніальний експериментатор і новатор, анатом і хірург,
педагог і науковець, досягши творчого розквіту, по праву зайняв одне з провідних місць серед
корифеїв медичної та педагогічної науки всього світу.
Метою цієї статті є проаналізувати новаторські ідеї М.І. Пирогова, які є актуальними в наш час.
Пирогов М.І. безмежно любив свою Батьківщину і був гідним сином свого народу, відзначався
високою культурою і надзвичайною гуманністю, він гостро виступав проти рутини, косності,
бюрократизму, ненавидів все фальшиве і палко боровся із засиллям іноземців. Саме глибокий
патріотизм спонукав Миколу Івановича Пирогова до вивчення і аналізу проблем виховання молоді,
освіти. Він вірив у молоде покоління, на яке покладав всі надії. Хто не забув своєї молодості, говорив
він, вивчав чужу, той не міг не помітити в її захопленнях прагнень високих і благородних і не міг не
відкрити в її поривах явищ тієї грізної боротьби, яку судилося вести людському духу за дороге йому
прагнення до істини і досконалості. Ось чому основним питанням учений вважав виховання молодого
покоління.
У статті "Питання життя" (1856 р.) він піднімає проблеми, які є актуальними і в наш час. Щоб
жити справді по-людяному, а не ганятися лише за матеріальним вигодами, треба розв’язати питання
життя. Перевихованню людей у дусі справжньої гуманності може сприяти лише особливе ставлення
суспільства до системи освіти.
Розв’язуючи "питання життя" – питання про сутність освіти, Микола Іванович Пирогов
насамперед вимагав формування переконань, які може мати лише той, "кого привчали з перших років
життя щиро любити правду, стояти за нею горою і бути невимушено відвертим, як з наставниками,
так і з товаришами. Переконання спрямовують людину на шлях не механічного виконання своїх
"службових", або "професіональних" обов’язків, а на шлях служіння суспільству за покликанням, за
свідомістю свого високого обов’язку перед ним" [1: 65]. Пирогову М.І. належить ідея ступеневої
освіти. Для нього було аксіомою, що кожний педагог будь-якого ступеня школи тільки тоді
відповідає своєму призначенню, коли одночасно з викладанням виховує учнів. Кожний вчитель, на
думку М.І. Пирогова, повинен засвоїти, що наука потрібна не тільки для набуття інформації, вона має
і виховний елемент. У поглядах ученого з питань вищої школи центральне місце займають
університети; їм присвячена ціла серія статей "Чого ми бажаємо?", "Погляд на загальний статут
наших університетів", "Зауваження на проект загального статуту наших університетів",
"Університетське питання", "Зауваження на проект статуту загальноосвітніх учбових закладів...",
"Листи з Гейдельберга", "Про перетворення Одеського ліцею в університет" та ін. Університети, на
думку М.І. Пирогова, є кращими типами вищої школи, здатними готувати не вузького,
одностороннього фахівця, а людину з широкою науковою ерудицією і твердими етичними
переконаннями. У науці М.І. Пирогов бачив головний засіб освіти і виховання. Він писав, що в науці
криється такий етично-виховний елемент, який ніколи не пропадає, які б не були її представники.
Аналізуючи стан університетів, М.І. Пирогов вказував на численні їхні недоліки як у змісті та
методах навчання, так і в загальній організації університетського життя.
"Я думаю, – писав М.І. Пирогов, – первообрази університетів були ближче сучасних йому до
ідеалу. Засновані передовими людьми свого часу, вони були справжніми і єдиними представниками
науки. Не було різниці між академією і університетом. Хто рухав науку вперед, той і навчав. Вік
бажаючих вчитися до уваги не брався. І вчителі, і студенти були разом сподвижниками науки" [2:
380].
Університети стали не чисто науковими, а підвладними, церковними, національними. На думку
М.І. Пирогова, не можна назвати його і спеціально-навчальним закладом, оскільки багато наук на
його факультетах не вивчається на тому рівні, як цього вимагає їх сучасний стан. Не можна також і
вважати нинішній університет такою навчальною установою, метою якої є лише вища
загальнолюдська освіта. Його факультети для цього занадто вузькоспеціалізовані. Учений вважав, що
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університет того часу не відкритий для людей різного віку, статі, соціальних станів. Жоден
університет не є універсальним представником сучасної науки в усіх її проявах.
Пирогов М.І. підкреслює, що в жодному університеті немає кафедр не лише всіх, але навіть і
половини сучасних наук. Не знаходимо жодного університету, забезпеченого посібниками для
повного викладення всіх наукових предметів на ділі, хоча всюди помітним є прагнення до
наближення науки до життя.
"Наш університет, – вказував М.І. Пирогов, – ще не повністю визначив своє призначення. Він не є
установою ні реальною, ні вільно науковою, ні спеціальною, ні загальноосвітньою, ні виховною, ні
церковною, ні становою, ні середньовічною-корпоративною, ні філантропічною, ні чисто
бюрократичною" [2: 383].
Задача вищої школи – насамперед підготовка і виховання людини. Потрібні серйозні зміни в
університетському житті. Основними проблемами, які при цьому слід вирішити, є наступні:
1) нестача кваліфікованих викладачів (у провінційних університетах кафедри залишаються
довгий час незабезпечені кадрами, оскільки немає можливості зайняти їх висококваліфікованими
і відомими своїми заслугами вченому світу спеціалістами);
2) розподіл факультетських кафедр, що не відповідає меті університетської освіти, і, відповідно,
спричиняє виникнення ряду недоліків у ході наукових занять (неправильний розподіл і
неефективне використання навчального часу, ненормальний розподіл наукових предметів:
надлишок непотрібних предметів і нестача головних);
3) наукові дослідження, що не відповідають сучасним вимогам науки.
Дуже серйозною проблемою вищої школи, на думку великого вченого, є становість, класовість
навчання. Це означає, що вища освіта є доступною лише людям певного соціального прошарку, в той
час як багато талановитих і обдарованих молодих людей із нижчих суспільних класів залишаються за
межами вищої школи.
Вимагаючи реформування університетів, М.І. Пирогов сформулював ті положення, на основі яких,
на його думку, воно має бути здійснене.
Перше, на чому наполягав Пирогов, – це щоб "освітньо-службове спрямування наших
університетів "було замінено "чисто науковим". Це означало, що університет повинен надати повну
можливість кожному студенту вивчити у всій повноті обрану галузь науки. Лише цього слід вимагати
від університету, а не підготовку молодих людей до заняття певних службових місць і посад.
Головною силою університетської освіти він вважав науку. Але ця сила уособлюється в колегії
професорів і викладачів. Звідси М.І. Пирогов робить такий практичний висновок: слід забезпечити
університети гідним у науковому (а також і в моральному) відношенні професорсько-викладацьким
складом. З цією метою вчений пропонував проведення наступних заходів: встановлення якомога
більшої оплати праці, щоб створити матеріальну зацікавленість і тим самим залучити в університети
наукові сили; забезпечення умов для проведення більш ґрунтовних і широких наукових досліджень;
захищення університетів від проникнення до професорського складу випадкових осіб (а для цього, як
мінімум, слід відмовитися від бюрократичної форми комплектування професорів і доцентів, тобто
призначення, і замінити її формою колегіальною – вибори науковою радою на основі оголошеного
конкурсу); залучення нових наукових сил (з цією метою організувати підготовку до професорської
діяльності найбільш талановитих молодих людей із числа університетських випускників через
спеціально створений професорський інститут.
Важливою проблемою вищої школи М.І. Пирогов вважав надмірний формалізм при просуванні на
шляху до вищих наукових ступенів. Педагог рахував за доцільне надлишковим мати багато наукових
ступенів (кандидата, магістра, доктора), рекомендував обмежити їхню кількість двома – ступенем
кандидата і доктора наук. Також, на думку вченого, слід ліквідувати надмірну громіздкість екзаменів,
які повинні були пройти кандидати на наукову ступінь, особливо на ступінь доктора. Пирогов М.І.
стверджував, що спрощення екзаменів дозволить цим особам приділяти більше уваги поглибленій
науковій роботі у сфері своєї спеціальності.
Учений вимагав надання університетам автономії й постійно пропагував колегіальні форми в
управлінні та керівництві всім життям університетів.
М.І. Пирогов вважав доцільним доручити управління і керівництво університетом колективному
розуму – колегії професорів. Саме ця колегія, на його думку, повинна спрямовувати всю діяльність
університету; обирати керівний склад працівників університету – ректора, деканів тощо;
контролювати їхню діяльність; керувати підбором професорів і доцентів; рекомендувати наукові
посібники тощо. Колегіальний розум – найкращий розум, вважав М.І. Пирогов, лише він може
позбавити університет від бюрократизму, від адміністративного свавілля та інших пороків.
На думку педагога, в Міністерстві народної просвіти було б не зайвим сформувати вчену колегію
в складі видатних академіків і професорів, доручивши їй вирішення загальних питань, що стосуються
університетів у цілому.
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Такий наполегливий захист М.І. Пироговим колегіальних форм управління університетами був
протестом проти тих вузьких рамок адміністративно-поліцейських форм управління, в які була
затиснута діяльність університетів й інших навчальних установ, проти свавілля владних чиновників,
що стояли на чолі університетів. Це був один із засобів, що міг позитивно вплинути на оздоровлення
університетської атмосфери.
Суттєвою проблемою вищої школи, за глибоким переконанням М.І. Пирогова, була
недосконалість методів університетського викладання і системи вступних екзаменів. Відомо, що
основним, чи не єдиним методом викладання в університеті за часів М.І. Пирогова була лекція. На
думку М.І. Пирогова, лекція як форма заняття являє собою педагогічний і науковий інтерес лише в
двох випадках: "по-перше, коли викладач подає нові наукові істини, які ще не були обнародувані або
йому одному відомі й ним відкриті, по-друге, коли викладач володіє особливим даром слова. У
першому випадку лекції слугують сильним засобом у руках істинних діячів науки для усного
викладення нових ідей, ще не настільки опрацьованих, щоб вийти в світ у друкованому вигляді. Дар
слова, – зазначав він, – також здійснює чарівний вплив на студентів шляхом усного викладання" [3:
195].
Такі лекції не лише збагачують уявлення студентів в галузі певної науки, але й викликають інтерес
до наукової творчості. Вони, безумовно, є цінними та необхідними. Не можна також недооцінювати
освітнє й виховне значення слова.
Пирогов М.І. був переконаний, що високий науковий рівень лекцій неможливо забезпечити, якщо
лектор не буде займатися науковою роботою і збагачувати їх (лекції) результатами своїх досліджень.
Кожен професор, так був переконаний педагог, повинен володіти, по можливості, найвищими
якостями як в науковому, так і в моральному відношенні. Без цього, на його думку, неможливо
успішно навчати й виховувати молодь у вищій школі. Учений підкреслював, що слід допускати
читання лекцій, у яких викладаються хоча вже відомі в науці істини, але викладаються майстерно.
Вони є цінними хоча б тому, що своєю формою сприяють підвищенню інтересу до певного предмету
й роблять викладене більш доступним. Пирогов М.І. чудово розумів, що було б ідеально, коли б у
лекціях поєднувалися обидві ці якості: і наукова новизна матеріалу, і прекрасна мова викладача. Але
забезпечити це не завжди можливо. У випадках, коли лекції не визначаються ні однією з
перерахованих ознак, краще, на думку М.І. Пирогова, їх не читати. Замість таких лекцій він
пропонував проводити бесіди, головною метою яких було б обговорення основних питань науки.
До таких бесід студенти повинні готуватися заздалегідь через читання рекомендованої літератури.
Бесіди, вважав учений, не повинні перетворюватися на репетиції, коли професор задає питання, а
студенти просто відповідають на них. Вони повинні носити форму живого обговорення поставлених
питань. Це означає, що студенти не лише відповідають на запитання, але й самі ставлять їх, а також
висловлюють свої думки з приводу відповідей товаришів. "У такий спосіб викладання, – читаємо в
М.І. Пирогова, – професору не було б жодної потреби читати свої лекції кожен день і витрачати час
на систематичне викладення таких істин, які кожен слухач, що знає грамоту і хоча б трохи
підготовлений, може сам прочитати, без поспіху і добре обдумавши, в будь-якому підручнику. А
кожен наставник міг би з більшою користю використати свій час на складання хороших монографій
на розмовне пояснення того, що дійсно повинно бути пояснено і добре засвоєно. Безсумнівно, такі
бесіди дали б значно більше їжі для розуму і більше б сприяли б засвоєнню науки самостійною
діяльністю розуму студентів" [3: 196].
Проблемою вищої школи, на думку М.І. Пирогова, була також її відірваність від реального життя.
Так, він активно підтримував виступи студентів на сцені, оскільки це не лише позитивно впливало, на
їхню загальну культуру, на розвиток у них самодіяльності, що було дуже важливим, але в них він
вбачав також джерело деяких матеріальних засобів, необхідних для надання допомоги студентам, які
цього потребували, а також засіб для задоволення культурних запитів населення. Він був упевнений,
що відрив, ізоляція студентів від життя приносить лише шкоду, а не користь.
Однією з важливих проблем М.І. Пирогов вважав недосконалу систему проведення вступних
іспитів у вищих навчальних закладах. Він дуже негативно висловлювався з приводу вступних
екзаменів при університетах. Цими екзаменами, на думку М.І. Пирогова, виражалася недовіра до
гімназій, які готували молодих людей до вступу в університети, і до самих вступників. За допомогою
вступних екзаменів університети хочуть вберегти себе від притоку недостатньо підготовленого
контингенту, але насправді ця мета не досягається. За допомогою вступних екзаменів неможливо в
достатній мірі оцінити підготовленість абітурієнта, яка так важлива для проходження курсу
навчання в університетах: наявність необхідних знань, схильність до науки, самостійність мислення
тощо. Екзамени – це проста формальність, що забирає багато часу й зусиль, при цьому не будучи
результативною й ефективною, оскільки трапляється, що гідні юнаки не проходять їх за певних умов і
від цього страждає наука.
На його погляд, звідси виникає ще одна проблема вищої школи – неправильне й зовсім
неефективне використання робочого часу. З точки зору М.І. Пирогова, найбільш правильним було б
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скасувати вступні екзамени й відкрити всім вільний вхід у своє святилище науки, залишивши
кожному піклуватися самому про свою освіту і самому судити – готовий він для університету чи ні, і
вимагати лише при виході об’єктивного звіту, щоб відрізнити знання й талант від невігластва й
бездарності. Учений вважав, що слід ліквідувати будь-який формалізм і все, що не привчає молодих
людей до серйозної розумової праці, а, відповідно, відмінити екзамени й оцінки у формі балів або
випускні екзамени при гімназіях зробити одночасно зі вступними в університет. Для цього він
рекомендував включати до складу екзаменаційних гімназійних комісій професорів університету.
Пирогов М.І. виступав за "гласність" в університетській освіті. Це означало, що університети
повинні спілкуватися між собою, обмінюватися результатами, досвідом.
З погляду М.І. Пирогова, головними проблемами вищої школи є: віддаленість від ідеалу;
становість, класовість; відсутність належного кадрового забезпечення; ненаукове спрямування;
надмірний формалізм; відсутність автономії в управлінні та керівництві; недосконалість методів
університетського викладання і системи вступних екзаменів; відірваність від реального життя і
відсутність зовнішніх зв’язків.
Отже, сучасна вища освіта зобов’язана М.І. Пирогову новаторськими ідеями, що сприяли її
розвитку. Він був реформатором у галузі освіти; рішуче заперечував традиційні педагогічні поняття й
виступав за всебічну, позбавлену будь-якого зовнішнього тиску гармонійну освіту. Учений ніколи не
обмежувався у своїй діяльності вузькими питаннями своєї спеціальності. Що б він не робив, про що б
він не писав, якими спостереженнями не займався, він завжди лишався патріотом, самобутньою
людиною з широким кругозором.
Дороговказом для сучасної молоді, молодих науковців можуть бути слова М.І. Пирогова, з якими
він звертався до студентів Київського університету: "Служіть вірно науці і правді і живіть так, щоб у
старості ви могли бездоганну згадати вашу і поважати чужу молодість" [4: 66].
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Витвицкая С.С. Проблемы высшей школы в педагогическом наследии М.И. Пирогова.
В статье анализируется педагогическое наследие М.И. Пирогова, его педагогические произведения,
посвященные проблемам высшей школы. Выделяются новаторские, критические взгляды, суждения,
перспективы развития высшей школы, требования к профессорско-преподавательскому составу и
организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении, которые являются
актуальными на современном этапе развития системы высшего образования Украины.
Vitvitska S.S. High School Problems in the Pedagogical Heritage of M.I. Pyrogov.
The article analyses pedagogical heritage of M.I. Pyrogov, his works which are devoted to the high school
problems. Innovative ideas, critical views, prospects of high school development are figured out. The article
also deals with demands to the teacher’s staff and organization of educational process at the higher
education institutions which are topical at the contemporary stage of the Ukrainian higher education system.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИДАСКАЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
У статті обґрунтовується роль та потенційні можливості дидаскалогічної освіти в системі
формування професійності педагогічних кадрів. Розкривається методика та описуються
результати проведеного дослідження впливу різних навчальних дисциплін психолого-педагогічного
циклу на становлення компонентів педагогічного професіоналізму, а також подається порівняльна
характеристика стану їх науково-теоретичної бази, програмно-методичного оснащення,
практичної значущості. Наводиться розроблений математичний інструментарій перевірки
вірогідності отриманих експериментальних даних.
Фундаментальні основи становлення педагога-професіонала закладаються в період підготовки у
вищих навчальних закладах педагогічного профілю. У цілісній системі такої підготовки кожна з
навчальних дисциплін та їх цикли мають власні специфічні можливості у професійному зростанні
студентів, обумовлені особливістю їх предметної галузі, ступенем теоретичної та прикладної
значущості. Психолого-педагогічна складова змісту професійної підготовки педагогічних кадрів у
сучасних умовах характеризується багатопредметністю, що відповідає актуальному рівню науковопедагогічних та психологічних знань.
Загальні питання професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців освітньо-виховної сфери
розробляються в працях О.А. Абдулліної, А.М. Бойко, В.О. Глузмана, Н.М. Дем’яненко,
О.А. Дубасенюк, Л.О. Міщенка, М.І. Сметанського, Л.О. Хомич та ін. Особлива увага приділяється
дослідженню теоретико-методичних основ психологічної (В.Я. Ляудіс, В.А. Семиченко та ін.),
дидактичної (В.І. Бондар, П.М. Гусак, І.М. Шапошникова та ін.), школознавчої (Л.І. Даниленко,
Н.М. Островерхова та ін.) підготовки студентів ВНЗ педагогічного профілю. Останнім часом суттєво
зростає інтерес учених щодо предметів дидаскалогічної підготовки (термін наш, Н.Г.), які
ознайомлюють майбутніх учителів-вихователів з основами теорії та технології педагогічної праці та
здебільшого
об’єктивуються
у
навчальних
дисциплінах
"Вступ
до
педагогічної
професії/спеціальності", "Основи педагогічної майстерності/творчості", "Сучасні педагогічні
технології" (Є.С. Барбіна, Н.В. Гузій, М.О. Лазарєв, В.А. Семиченко, С.О. Сисоєва, Н.М. Тарасевич,
Н.І. Яковець та ін.). Проте в науковій літературі не виконувалися порівняльні експериментальні
дослідження потенційних можливостей предметів психолого-педагогічного циклу, які б у числовому
вигляді показали міру впливу кожного з них на професійне становлення майбутнього педагога,
формування педагогічного професіоналізму студентів.
Мета нашої статті полягає у презентації результатів проведеного порівняльного емпіричного
дослідження значущості всіх циклів дисциплін психолого-педагогічної підготовки вчителявихователя у професійному становленні студентів. Це дозволило експериментальним шляхом
передусім з’ясувати місце і роль дидаскалогічної освіти в цілісній системі підготовки педагогапрофесіонала, встановити стан її науково-теоретичної бази, методичного забезпечення та практичної
значущості порівняно з іншими циклами психолого-педагогічних дисциплін у контексті сучасних
тенденцій та пріоритетів розвитку педагогічної освіти, а також здійснити порівняльний аналіз
потенційних можливостей впливу цих навчальних предметів на формування теоретично виділених
компонентів педагогічного професіоналізму у студентів та його системоутворювальних чинників [1:
122-219].
Дослідження здійснювалося за допомогою експертного оцінювання, в якому взяли участь 115
викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу дев’яти вищих навчальних закладів
педагогічного профілю. Для цього використовувалася методика, розроблена В. Косовим,
В. Виноградовою, Є. Гуртовим, І. Добродеєвою для вивчення впливу гуманітарних дисциплін на
становлення особистості майбутніх фахівців, адаптована до завдань і особливостей нашого
дослідження [2].
Сутність експериментального дослідження полягала в тому, що респондентам пропонувалося
заповнити бланк експертного оцінювання, в якому за стовпчиками розташовувалися групи психологопедагогічних дисциплін, класифіковані за шести циклами – психологічним, загальнопедагогічним,
методичним, дидаскалогічним, методологічним, історичним, а за рядками – виділені показники, що
оцінювалися експертами згідно з інструкцією методики за трибальною шкалою: третину предметів за
максимальним значенням кожного з показників 3-ма балами; іншу третину – за мінімальним
значенням 1 балом; решту – 2-ма балами. Оскільки зазначена методика, на думку її авторів, належить
до класу системно-стильових, то отримані результати можуть опрацьовуватися за допомогою
різноманітних статистичних методів [2: 61].
© Гузій Н.В., 2007
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8
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12
13

Історикокомпаративний
цикл

3

Методологічні
курси

2

Фундаментальність та усталеність теорії
Прикладний характер та практична
зорієнтованість
Методична забезпеченість програмами,
підручниками, посібниками
Системотвірний та інтегративний
характер, що забезпечує цілісність
підготовки
Актуальність для успішного оволодіння
педагогічною професією в сучасних
умовах
Особистісно-орієнтований характер
Вплив на розвиток педагогічної
спрямованості та професійної позиції
студентів
Підвищення професійної компетентності
та культури педагогічного мислення
Збагачення емоційної культури
майбутнього вчителя
Розвиток культури професійнопедагогічної поведінки
Залучення до світу педагогічних
цінностей, сприяння професійному
самовизначенню
Підготовка до професійного
самовдосконалення
Вплив на становлення педагогічного
професіоналізму
Середній показник

Дисципліни
дидаскалогічного
спрямування

1

Методичний цикл

дисциплін
Показники
для оцінювання

Теорія педагогіки

Цикли

Психологічний
цикл

Підсумовування за допомогою електронних таблиць Excel інтегральних емпіричних даних за
стовпчиками для кожного з циклів дисциплін психолого-педагогічної підготовки дало змогу скласти
інтегральну матрицю числових значень виділених показників, подану в табл.1.
Її аналіз засвідчує, що за середнім сумарним балом показників провідні позиції обіймають
предмети дидаскалогічного спрямування (1 ранг – 2,43 бала) та блок психологічних дисциплін (2 ранг
– 2,25 бала), тимчасом як на останніх місцях опинилися психолого-педагогічні курси методологічного
характеру (6 ранг – 1,54 бала) та історичний цикл (5 ранг – 1,59 бала). Це вказує на загальне визнання
експертами значущості дидаскалогічної освіти у професійному становленні педагогічних кадрів.
Більш деталізована ж інтерпретація отриманих даних за кожним з показників та їх блоками дозволила
виявити важливий для нашого дослідження "професійний контур" передусім дидаскалогічних
дисциплін порівняно з іншими складовими змісту психолого-педагогічної підготовки.
Таблиця 1
Інтегральна матриця результатів експертного оцінювання професійного потенціалу
психолого-педагогічних дисциплін викладачами

2,5

2,53

1,58

1,45

2,07

2,03

2,31

2,02

2,56

2,53

1,33

1,33

2,49

2,56

2,04

1,8

1,65

1,82

2,33

2,15

2,27

2,42

1,45

1,33

2,38

1,84

2,58

2,53

1,35

1,47

2,36

2,16

2,44

2,6

1,29

1,2

2,4

2,13

1,95

2,69

1,29

1,55

2,09

1,69

1,82

2,44

2,22

1,75

2,27

1,89

2,2

2,73

1,4

1,55

2,02

2,02

1,91

2,69

1,36

1,87

1,91

2,18

1,8

2,33

1,82

1,93

2,22

2,05

1,98

2,64

1,49

1,49

2,04

2,05

2,15

2,76

1,34

1,44

2,25

2,09

2,09

2,43

1,54

1,59

Так, найнижчими балами експерти оцінили рівень фундаментальності й усталеності теорії
дидаскалогічної освіти та її методичну забезпеченість програмами, підручниковою літературою (1,45
та 1,8 бала), що цілком відповідає і результатам проведеного якісного аналізу, представленого в тексті
вище. Це значно поступається аналогічній позиції викладання психології та теорії педагогіки (2,5 –
2,53 бала), які справді пройшли найдовший шлях еволюції, вважаються на сьогодні класичними
навчальними дисциплінами і найкраще з усіх педагогічних курсів методично оснащені. За ступенем
же зорієнтованості на практику, прикладним характером і важливістю для успішного оволодіння
педагогічною професією у сучасних умовах дидаскалогічні курси поступаються лише конкретним
методикам (відповідно 2,53 проти 2,56 і 2,58 балів), що можна пояснити як реально існуючими
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тенденціями й установками предметоцентрованої педагогічної освіти згідно з потребами ринку
педагогічної праці, так і зростанням значущості її особистісного фактору. Провідні позиції за
системоутворювальним та інтегративним характером, що забезпечує цілісність професійнопедагогічної підготовки та її особистісну спрямованість (2,42 і 2,6 бала), дидаскалогічна освіта як
особистісно-центроване знання поділяє лише з психологією (2,33 і 2,36 бала).
Особливу увагу привертають стабільно високі для дидаскалогічної освіти значення показників з
сьомої по тринадцяту позиції таблиці, що характеризують її незаперечно вагомий вплив на
формування педагогічного професіоналізму у цілому та всіх його складових і системоутворювальних
чинників зокрема. Максимальними балами експерти оцінили безпосередньо значення дидаскалогічної
підготовки у становленні основ професіоналізму студентів педагогічних вузів (2,76 бала), що
набагато випереджає конкретні методики (2,15 бала), психологію й теорію педагогіки (2,04 і 2,05
бала), а тим більше методологічні (1,34 бала) та історичні (1,44 бала) педагогічні дисципліни.
Експертна ж оцінка показників впливу дидаскалогічної освіти на виховання емоційної культури
майбутнього вчителя-вихователя дорівнює 2,73 бала, на розвиток педагогічної спрямованості та
професійної позиції майбутнього педагога та формування культури його професійно-педагогічної
поведінки – 2,69 бала, педагогічного мислення та аутопедагогічної компетентності – 2,44 бала. До цих
значень відповідно наближається психологія (2,27 бала; 2,4 бала), психологія й теорія педагогіки (2,02
бала), методологічні навчальні курси (2,22 бала). Досить високі ранги предметів дидаскалогічної
спрямованості
також
отримали
показники
підготовки
до
професійно-педагогічного
самовдосконалення (2,6 бала) поряд із психологією (2,22 бала) та залучення до світу професійнопедагогічних цінностей (2,33 бала) – поряд із теорією педагогіки (2,18 бала).
Побудова ж матриці кореляційних зв’язків між отриманими емпіричним шляхом експертними
значеннями наведених показників, представленої у табл. 2, дозволила у такий спосіб додатково
підтвердити правомірність розробленої і теоретично обґрунтованої нами моделі педагогічного
професіоналізму та аналітично виділених його структурних компонентів [1: 122-219]. Залежність між
становленням основ педагогічного професіоналізму студентів у цілому та розвитком окремих його
складових і системоутворювальних чинників визначається коефіцієнтом кореляції, який змінюється в
діапазоні від 0,38 до 0,98, що загалом вказує на значущість цих зв’язків. Особливо щільний зв’язок
простежується між формуванням професійності майбутніх педагогів та розвитком у них мотиваційної
та емоційної сфер (відповідно 0,93; 0,97), культури професійно-педагогічної поведінки (0,91), а також
готовності до професійно-педагогічного самовдосконалення (0,97). Дещо слабшими виявилися
взаємозалежності між професійним становленням майбутнього педагога і формуванням його
аксіосфери (0,69) і найменше – з підвищенням професійної компетентності та культури педагогічного
мислення (0,38) (на нашу думку, це може зумовлюватися досить неоднозначним розумінням
викладачами поняття компетентності).
Таблиця 2
Інтеркореляційна матриця показників впливу дисциплін психолого-педагогічного циклу на
становлення педагогічного професіоналізму та його складових
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8
9
10

Вплив на розвиток педагогічної
спрямованості та професійної
позиції студентів
Підвищення професійної
компетентності та культури
педагогічного мислення
Збагачення емоційної культури
майбутнього вчителя
Розвиток культури професійнопедагогічної поведінки

11

12

13
Вплив на становлення
педагогічного
професіоналізму

10

Розвиток культури
професійно-педагогічної
поведінки
Залучення до світу
педагогічних цінностей,
сприяння професійному
самовизначенню
Підготовка до професійного
самовдосконалення

9
Збагачення емоційної
культури майбутнього
вчителя

Показники

8

Вплив на розвиток
педагогічної спрямованості
та професійної позиції
студентів
Підвищення професійної
компетентності та культури
педагогічного мислення

7

1

0,34

0,94

0,90

0,69

0,98

0,93

0,34

1

0,44

0,33

0,30

0,46

0,38

0,94

0,44

1

0,88

0,56

0,96

0,97

0,90

0,33

0,88

1

0,82

0,89

0,91
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11
12
13

Залучення до світу педагогічних
цінностей, сприяння
професійному самовизначенню
Підготовка до професійного
самовдосконалення
Вплив на становлення
педагогічного професіоналізму

0,69

0,30

0,56

0,82

1

0,70

0,69

0,98

0,46

0,96

0,89

0,70

1

0,97

0,93

0,38

0,97

0,91

0,69

0,97

1

Отримані експериментальні дані та їх порівняльний аналіз уможливили побудову "професійного
профілю" дисциплін психолого-педагогічного циклу і серед них – навчальних курсів дидаскалогічної
спрямованості щодо їх потенційних можливостей у становленні педагогічного професіоналізму
студентів та формуванні його окремих складових, що зумовлює реальний стан їх функціонування в
системі підготовки фахівців педагогічного профілю, як це графічно унаочнено на рис. 1.
Як бачимо, предмети дидаскалогічної підготовки посідають провідні позиції щодо більшості
виділених показників експериментальної методики, що доводить неабиякий їх потенціал у
становленні професійності студентів. Проте привертають увагу і досить низькі значення показників
фундаментальності теоретичних засад та методичної забезпеченості їх викладання, що актуалізує
проблему створення науково-обґрунтованої педагогічної системи дидаскалогічної освіти в аспекті
формування професіоналізму майбутнього вчителя-вихователя.
3

Психологічний цикл

2,5
Теорія педагогіки
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2
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Методичний цикл

1
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0
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1
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5
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показники

Історичний цикл

Рис.1. Професійний профіль дидаскологічної освіти серед дисциплін психолого-педагогічного циклу
Для підтвердження достовірності отриманих експериментальних даних проаналізовані вище
результати експертного оцінювання, проведеного серед викладачів психолого-педагогічних
дисциплін, порівнювалися з даними однієї з найбільш референтної групи респондентів – завідувачів
кафедр педагогіки і педагогічної майстерності.
Опрацювання експериментальних даних інтегративних матриць, поданих у табл.1 і табл. 3,
здійснювалася за допомогою методу кореляційного аналізу [3: 300] за формулою:
(1)
r=

nå x y - å x å y
i i
i i
2
2
[nå xi - (å xi ) ]×[nå yi2 - (å yi )2 ]

де r – коефіцієнт кореляції; n – кількість порівнюваних пар (досліджуваних показників); xi ,yi –
вимірювані ознаки (середні оцінки), i=1,n.
Найвищі значення коефіцієнтів кореляції були отримані для теорії педагогіки, дидаскалогічних
навчальних курсів та конкретних методик (відповідно 0,74; 0,93; 0,77), що цілком відповідає профілю
діяльності респондентів і тому взято до подальших обчислень. Статистична перевірка значущості
отриманих коефіцієнтів лінійної кореляції показала, що для п=13 при ймовірності р≤0,05 згідно з
таблицями достовірності [3: 302] значення критичного коефіцієнту кореляції rк дорівнює 0,58.
Обчислені ж коефіцієнти кореляції значно перевищують значення rк і тому є достовірними.
Таблиця 3
Інтегральна матриця результатів експертного оцінювання професійного потенціалу психологопедагогічних дисциплін завідувачами кафедр педагогіки і педагогічної майстерності/творчості
Цикли
Психо- Теорія
дисциплін логічний педа86

Методичний

Дисципліни

Мето- Історикодоло- компара-
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Показники
для оцінювання

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

Фундаментальність та усталеність
теорії
Прикладний характер та
практична зорієнтованість
Методична забезпеченість
програмами, підручниками,
посібниками
Системотвірний та інтегративний
характер, що забезпечує цілісність
підготовки
Актуальність для успішного
оволодіння педагогічною
професією в сучасних умовах
Особистісно-орієнтований
характер
Вплив на розвиток педагогічної
спрямованості та професійної
позиції студентів
Підвищення професійної
компетентності та культури
педагогічного мислення
Збагачення емоційної культури
майбутнього вчителя
Розвиток культури професійнопедагогічної поведінки
Залучення до світу педагогічних
цінностей, сприяння
професійному самовизначенню
Підготовка до професійного
самовдосконалення
Вплив на становлення
педагогічного професіоналізму
Середній показник

дидаска- гічні
логічного курси
спрямування

тивний
цикл

цикл

гогіки

цикл

2,8

2,8

1,8

1,4

2,1

1,6

2

2

2,7

3

1

1,2

2,8

2,7

2

1,2

1

2,1

2,4

2,2

2,4

3

1

1,1

2,2

2,2

2,4

3

1,4

1

2,9

2,3

1,4

2,9

1,2

1,6

1,8

2,1

1,7

3

1,5

2

2,5

2

1,9

2,6

2,1

1,1

2,9

2,1

1,2

3

1,1

2,1

2,3

1,8

2,3

3

1

1,5

1,8

2

1,4

2,8

1,9

2,3

2,6

1,8

1,7

3

1,1

1,6

1,9

2,2

2,5

3

1,5

1,2

2,38

2,17

1,95

2,68

1,38

1,57

Отже, проведенні дослідження констатувального характеру дають всі підстави стверджувати про
амбівалентний стан дидаскалогічної підготовки студентів педагогічних вузів: дидаскалогічна освіта в
різних видах її об’єктивації виступає дієвим фактором становлення педагога-професіонала у цілісній
системі професійно-педагогічної підготовки, що загалом усвідомлюється викладацькими та
студентськими колективами педагогічних вузів. Проте стан теорії, програмно-методичного
забезпечення і практики її організації не повністю відповідає сучасним пріоритетам і завданням
розвитку вищої педагогічної школи, що засвідчує необхідність їх удосконалення шляхом
проектування цілісної науково-методичної системи опанування студентами циклом дидаскалогічних
дисциплін на основі обраного системоутворювального фактора педагогічного професіоналізму.
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Гузий Н.В. Профессиональный потенциал дидаскалогического образования будущего педагога.
В статье обосновывается роль и потенциальные возможности дидаскалогического
образования в системе формирования профессиональности педагогических кадров.
Раскрывается методика и освещаются результаты проведенного исследования воздействия
различных учебных дисциплин психолого-педагогического цикла на становление компонентов
педагогического профессионализма, а также подается сравнительная характеристика
состояния их научно-теоретической базы, программно-методического оснащения,
практической значимости. Описывается разработанный математический инструментарий
проверки репрезентативности полученных экспериментальных данных.
Huziy N.V. Professional Potential of the Future Teacher Didascological Education.
The article presents the role and potential of didascological education in the system of breeding the
professional attitude of teachers. The methods and results of field research on the impact of different
educational disciplines of psychological and pedagogical content on development of pedagogical
professionalism are described, the comparative analysis of their scientific and theoretical basis level,
practical and methodological inventory and practical significance is given. The mathematic instruments for
verification of the of experiments’ results are presented.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У статті розкриваються шляхи розвитку громадянських цінностей в обласному педагогічному ліцеї;
аналізується зміст громадянської освіти. У роботі відображено чотири форми впровадження
громадянської освіти. Обґрунтовано розуміння понять громадянського суспільства
старшокласниками. Доведено різницю між самооцінкою та оцінкою сформованості громадянських
цінностей старшокласників.
Правові засади формування громадянських цінностей старшокласників закладені у Конституції
України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну
освіту", "Про свободу совісті та релігійних організацій", "Про фізичну культуру і спорт", а також у
Національній програмі патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,
розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Декларації про загальні засади
державної політики України стосовно сім’ї та жінки, Указі Президента України "Про заходи щодо
розвитку духовності, захисту маралі та формування здорового способу життя громадян",
Національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття), Концепції виховання дітей і молоді в
національній системі освіти, Концептуальних засадах гуманітарної освіти в Україні (вища школа) та
інших нормативно-правових документах.
У радянський період сутність поняття "громадянські цінності" виводилася з державнопедагогічних потреб (формування людини-громадянина, поведінка якого спонукалася б не
індивідуально-груповими, а колективістсько-державними інтересами, похідними від мети створення
комуністичного суспільства. Тому до системи громадянських цінностей входили передусім соціально
схвалювана активність, законослухняність, ідеологічна, правова і моральна лояльність до держави,
наближення до комуністичного ідеалу (класичним прикладом може стати відомий свого часу
"Моральний кодекс будівника комунізму") [1; 2]. Процес формування громадянських цінностей
безпосередньо пов’язаний з останніми реформами загальноосвітньої школи в Україні. Реформування
змісту освіти середньої загальноосвітньої школи відбувається на нинішньому етапі шляхом:
оновлення змісту дисциплін, що вже викладаються в школах; введення нових дисциплін або тем до
предметів, що вже викладаються;запровадження "ядра" знань (або базового компоненту, або
інваріантної частини) [3; 4].
Зміст освіти має бути спрямовано на здобуття учнями досвіду громадянських вчинків і
переживань, основних громадянських умінь, зокрема:
реалізовувати своє право на участь у виборах та інших формах демократії;
обстоювати свої права, беручи участь у діяльності об’єднань громадян та громадських акціях;
захищати свої права за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування;
обстоювати свої права за допомогою апеляції до суду, правоохоронних та правозахисних
організацій;
орієнтуватися в умовах вільного ринку; відстоювати свої права як споживача і платника
податків;
використовувати типові прийоми та методи розв’язання проблемних ситуацій;
диференціювати емоційні та раціональні компоненти власного вибору;
критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати;
розвивати свої комунікативні уміння та навички.
Зміст громадської освіти має бути зорієнтовано не лише на розвиток уявлень молоді про
громадянськість та шляхи її реалізації на основі системи понять з різних галузей наукових знань, а й
на формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості, що включає,
насамперед:
усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості;
усвідомлення себе як громадянина і патріота України;
почуття власної гідності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу;
лояльне і водночас вимогливе ставлення до влади, законослухняність;
активну позицію щодо необхідності брати участь у демократичних перетвореннях;
усвідомлення себе як особистості, здатної впливати на ситуацію в державі;
критичне сприйняття соціально-політичної інформації;
усвідомлення можливості та цінності самостійного політичного вибору;
готовність відповідати за власні рішення та їх наслідки;
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усвідомлення взаємозалежності інтересів окремих людей, соціальних груп у суспільстві [1; 5; 6].
Як процес впровадження системи знань про людину і суспільство, громадянська освіта в школі
може здійснюватись у чотирьох формах: як навчальний предмет; як міжпредметна форма діяльності в
рамках освітянського простору; як організація позакласної та позашкільної діяльності (виховання); як
організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці.
Для визначення розуміння та усвідомлення старшокласниками громадянських цінностей ми
побудували дослідницьку програму з кількох етапів.
На першому етапі – категорійно-понятійному – ми спробували визначити рівень знань
старшокласниками головних категорій, що є підґрунтям формування громадянських цінностей. Для
цього нами було проведене дослідження розуміння школярами категорій "громадянське суспільство",
"виконавча влада", "демократія", "патріот", "свобода людини", "соціальна справедливість",
"толерантність", "тоталітаризм", "традиція" тощо.
Самі про собі вказані поняття можна представити як трирівневу категорійну систему. На першому
рівні – емоційно-вольовому – знаходяться поняття "патріот", "толерантність", "свобода людини". На
другому – рівні якісних характеристик – ми розмістили поняття "демократія", "традиція", "соціальна
справедливість". На третій рівень – загально-соціальний – потрапили поняття "громадянське
суспільство", "тоталітаризм", "виконавча влада".
Контент-аналіз вказаних понять дає можливість представити, з якими ознаками, якостями,
статусними та процесуальними характеристиками пов’язують старшокласники наведені вище
поняття. Дослідження проводилося у кількох навчальних закладах України: Житомирській
гуманітарній гімназії № 23, Житомирському обласному педагогічному ліцеї, Харківській
спеціалізованій школі № 17 з поглибленим вивченням англійської мови, Ковалівській спеціалізованій
школі Полтавської області та Криворізькому ліцеї-інтернаті. Загальна кількість опитаних
старшокласників склала 420 осіб.
Серед параметрів, за якими ми оцінювали розуміння старшокласниками понять громадянського
суспільства, ми передусім визначили повноту, глибину, чіткість, адекватність змісту та
оригінальність тлумачення.
Розглянемо кілька головних категорій нашого дослідження – по 1-2 з кожного рівня, визначеного
вище – в уявленні старших школярів. Так, визначаючи категорію "патріот" (емоційно-вольовий
рівень), можна окреслити такий перелік характеристик, якими старшокласники наділяють цю
людину: "згодна всім пожертвувати заради своєї країни"; "любить і поважає свою державу"; "щиро
переживає за свою державу"; "активно діє як громадянин"; "підтримує і любить свою державу";
"жертвує заради держави своїм життям"; "бореться за права своєї країни"; "загострено сприймає
громадянський обов’язок"; "людина з національною самосвідомістю"; "робить все можливе, щоб
покращити свою країну"; "любить свою країну більше, аніж інші країни"; "шанує культурні та
національні традиції"; "намагається робити все можливе для розвитку своєї країни"; "відданий своїй
державі"; "виконує свій громадський обов’язок"; "прив’язаний до місця свого народження"; "вболіває
за свою державу"; "хоче навести лад у своїй країні" тощо.
Значна частина старшокласників (близько 62%) співвідносять поняття "патріот" з поняттям
"громадянин". Частина опитаних (34,3%) надають цьому поняттю емоційного забарвлення ("любить",
"поважає", "шанує" свою державу); переважна більшість (72%) додають до свого визначення
діяльнісні характеристики ("виконує", "бореться", "вболіває", "жертвує", "вивчає", "відстоює",
"захищає" тощо).
Третина старшокласників, окреслюючи поняття "патріот", використали заперечення "не": "не
зрадить", "не соромиться своєї країни", "не дозволить собі...", "не бажає виїхати" тощо. Водночас,
лише у кількох випадках старшокласники співвідносять поняття "патріот" з іншими категоріями
громадянського суспільства: "громадянський обов’язок", "громадянська відповідальність",
"громадянська активність".
І лише 2% опитаних пов'язують поняття "патріот" з атрибутами держави, такими як "гімн", "герб",
"прапор". 18% старшокласників співвіднесли це поняття з альтруїзмом, визначивши патріота як
людину, яка піклується передусім про добробут та розвиток інших, а вже потім про свій власний.
Близько четвертої частини опитаних (23,6%) пов’язують поняття "патріот" зі знанням (національних
традицій, мови, законів, обрядів тощо).
До нетипових варіантів окреслення поняття "патріот" можна віднести такі: "це український
літературний герой XVIII століття"; "такий, як Т. Шевченко"; "прихильник якоїсь особи, групи,
партії". Таким чином, старшокласники окреслили поняття "патріот" на кількох рівнях: на рівні знання
– 51,4%; на рівні емоцій – 47,1%; на рівні діяльності – 86,9%; на рівні оцінки – 11,4%.
Як бачимо, загальна сума вказаних відсотків не складає 100, оскільки певна частина визначень
поняття "патріот" містила одразу кілька рівнів сприйняття цього поняття.
Найпростіше висловилися старшокласники стосовно поняття "демократія", окресливши його як
владу народу, без додаткових коментарів (87,3% опитаних). Деяка кількість школярів до такого
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визначення демократії додали, що крім того, що це влада народу, "вона належить представникам від
народу, яких обирає народ", "це досить невизначене поняття у нашій державі", "народ має вплив на
уряд", "це політичний напрям, заснований на рівності всіх громадян", "це право на незалежність, на
висловлення думки", "це політичний режим" тощо.
Окреслення категорії "громадянське суспільство" викликало у респондентів певні труднощі,
пов’язані, крім іншого, з нерозробленістю самого поняття у вітчизняній науці. Певна частина
респондентів (12,1%) взагалі не змогли ніяк визначити поняття громадянського суспільства.
Переважна більшість респондентів у визначенні подавали якусь, на їхню думку, найважливішу ознаку
громадянського суспільства. Значна кількість визначень були дуже багатослівними, розлогими, з
великою кількістю уточнень, як-от: "це суспільство, в якому усі громадяни мають рівні права і
обов’язки. Суспільство, у якому пануючим є закон. Суспільство, в якому немає прояву будь-якої
дискримінації. Суспільство, в якому існує насправді свобода думки і слова”. Інші відповіді, як
правило, супроводжуються такими ознаками громадянського суспільства: "в якому дотримуються
демократичних відносин"; "яким керує громада"; "де все всіх задовольняє" і т.п.
Старшокласники виявили недостатній рівень знання цієї категорії, але переважно прагнули
оцінити це поняття за допомогою якихось характеристик. Старшокласники також виявили досить
значний рівень емоційності у визначенні поняття громадянського суспільства, що свідчить як про їх
бажання пояснити цю категорію, так і про прагнення створення громадянського суспільства у своїй
державі.
Були, також, і зовсім недоцільні визначення, наприклад: "це суспільство, яке складається з усіх
його громадян"; "таке, в якому немає політичного життя"; "суспільство, в якому проживають
громадяни"; "де більшість людей, як дурні баранці, віддають свої гроші для організацій та партій";
"це населення держави"; "це всі мешканці області, краю, країни" тощо. Головною помилкою
респондентів при цьому було звуження поняття громадянського суспільства до поняття "держава" або
"країна". Сам по собі факт присутності великої кількості невірних визначень свідчить про недостатню
увагу, яка приділяється у загальноосвітніх навчальних закладах громадянській освіті та проблемі
формування категорійно-понятійної культури старшокласників.
Інше поняття, яке ми віднесли до загально-соціального рівня – "тоталітаризм" – старшокласники
означили більш впевнено. Переважна більшість (92,3%) респондентів змогли подати визначення
тоталітаризму. Вони цілком справедливо пов’язують це поняття з такими ознаками, як культ вождя,
необмежена влада особи, знищення демократичних свобод, наявність репресій і терору тощо. Однак
науковими можна визнати лише невелику кількість відповідей (10,47%), де старшокласники
визначили тоталітаризм як політичний режим і подали його певні ознаки.
Не викликали особливих труднощів також поняття "етнічна меншина" та "традиція". Школярі всіх
навчальних закладів, які брали участь в опитуванні, з більшою чи меншою мірою достовірності
окреслили ці поняття. Найчастіше поняття "традиція" пов’язувалося з такими, як-от: "звичай",
"обряд", "певний закон", "правило", "ритуал" тощо, що підтвердило факт достатньої ознайомленості
школярів з вказаними поняттями. Щодо категорії "етнічна меншина", то її визначення знаходилося
переважно у площині національної належності та території проживання, що відповідає дійсності, але
не завжди правильно тлумачилося респондентами. Помилки у визначенні цього поняття стосувалися,
головним чином, суміщення категорій "етнічна меншина" та "емігранти", "некорінна народність",
"раса", "національність".
Загалом, проведене дослідження категорій та понять громадянської освіти дозволило дійти
наступних висновків:
1) Старшокласники загалом адекватно окреслюють головні категорії громадянської освіти:
"громадянське суспільство", "виконавча влада", "демократія", "патріот", "свобода людини",
"соціальна справедливість", "толерантність", "тоталітаризм", "традиція" тощо.
2) Найбільші труднощі з визначенням досліджуваних категорій виникли стосовно таких понять,
як "громадянське суспільство", "виконавча влада", "етнічна меншина".
3) Виявлені помилки у тлумаченні категорій можна пояснити недостатнім рівнем громадянської
освіти у досліджуваних навчальних закладах, з одного боку, та нерозробленістю категорійнопонятійного апарату громадянської освіти та виховання – з іншого.
На другому етапі – рейтинговому – було проведене дослідження рейтингу громадянських
цінностей старшокласників у двох аспектах – самооцінки та оцінки незалежних суддів. Для цього
нами була розроблена сітка громадянських цінностей, куди ми внесли такі:
Громадянський обов’язок
Громадянська совість
Громадянська відповідальність
Повага до громадянських прав і обов’язків
Громадянська свідомість
Потреба у громадянських діях і вчинках
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Повага до законів держави
Почуття патріотизму
Почуття інтернаціоналізму
Етнічна толерантність
Почуття особистої свободи
Громадянська честь і гідність
Політична культура
Громадянська активність
Громадянська свідомість
Громадянська поведінка
Вказані 16 громадянських цінностей загалом вкладаються у вже згадувану систему цінностей з
таких груп: громадянська надія, громадянська впевненість, громадянська мужність, громадянська
самоповага, громадянська самооцінка, громадянська довіра.
Варто одразу відзначити, що вказані зв’язки не відображають повністю складної сітки зв’язків між
рейтинговими характеристиками та групами громадянських цінностей, оскільки глибинна сутність
кожної громадянської цінності може визначатися на кількох рівнях і вміщувати емоційно-ціннісні,
діяльнісні, мотиваційні характеристики.
Метою другого етапу дослідницької програми було виявлення різниці між самооцінкою та
оцінкою сформованості громадянських цінностей у старшокласників різних навчальних закладах. Ми
просили старшокласників оцінити рівень сформованості у себе громадянських цінностей від 0 до 10
балів. Потім ці самі цінності за рейтингом старшокласники оцінювали у своїх однокласників.
Самооцінка сформованості вказаних цінностей при цьому відображена на рис.1.
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Рис.1. Самооцінка сформованості громадянських цінностей у старшокласників різних навчальних
закладів (порівняльна характеристика)
Висновки, які можна зробити, виходячи з вище означеної діаграми, можуть бути такими:
1) Старшокласники загалом оцінюють сформованість у себе громадянських цінностей вище
середнього рівня (всі рейтинги знаходяться від 5,8 до 9,1 бала).
2) Всі громадянські цінності самооцінюються старшокласниками приблизно на одному й тому
самому рівні сформованості. Виключення складає хіба що самооцінка сформованості громадянської
відповідальності (цінність № 3) у старшокласників технологічного ліцею м. Житомира (9,1 бала) та
самооцінка сформованості у старшокласників Ковалівської спецшколи етнічної толерантності (всього
5,3 бала).
3) Рівень самооцінки сформованості громадянських цінностей старшокласників фактично не
залежить від навчального закладу та регіону.
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Більш наочну картину самооцінки сформованості громадянських цінностей можуть дати середні
показники рейтингу у всіх досліджуваних навчальних закладах (рис.2).
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Рис. 2. Середні показники рейтингу громадянських цінностей старшокласників (у рейтингових балах)
Як бачимо, попри те, що на діаграмі показник самооцінки сформованості громадянських
цінностей учнів Житомирського обласного педагогічного ліцею виявляється суттєво відмінним, всі
дані самооцінки знаходяться у межах від 7 до 8 балів.
На етапі оцінки сформованості громадянських цінностей кожному з учасників дослідження
пропонувалося оцінити рівень сформованості громадянських цінностей одного зі своїх
однокласників. Результати, як і передбачалося, отримали значно нижчі.
Як відомо, у науковій літературі критеріям оцінки вияву певних соціальних фактів (у нашому
випадку – оцінки сформованості громадянських цінностей) приписують значення ng < K < vg , де ng і
vg – відповідно нижня і верхня межа. При цьому у нашому випадку vg означає повну сформованість
певної громадянської цінності, а ng – відсутність визначеної громадянської цінності. У нашому
дослідженні 5 < K < 8 ; при цьому ми припустили похибку сформованості 0,2-0,3 бала за рейтингом
оцінки та самооцінки. Бал 8 означає повну сформованість громадянської цінності, 5 – відсутність
такої цінності. Як бачимо, результати дослідження засвідчили, що верхня і нижня межа
респондентами фактично не фіксуються і не визначаються; старшокласники віддали перевагу
знаходженню в "золотій середині" сформованості громадянських цінностей. Виходячи з наукових
положень, громадянська цінність вважається сформованою, якщо К=6,5 (тобто для середнього
значення К). Відомо, що коефіцієнт оптимальності функціональних систем дорівнює 0,7, або
0,7 < P < 1. Це означає, що громадянські цінності мають бути сформовані не менш аніж у 70%
старшокласників на рівні К>6,5.
Досліджувані старшокласники при цьому здійснювали самооцінку сформованості у них
громадянських цінностей, а їхні однокласники – оцінку сформованості. Рівень сформованості при
цьому визначається за формулою:
P
R = s , де Ps – кількість старшокласників, у яких громадянські цінності сформовані на рівні
P
К=6,5; P – загальна кількість старшокласників. Цей показник має наближатися до 1,0.
У таблиці 1 наведено рівні сформованості громадянських цінностей старшокласників у
контрольних та експериментальних групах на початок експерименту за результатами оцінки та
самооцінки.
Таблиця 1.
Рівні сформованості громадянських цінностей старшокласників
досліджуваних навчальних закладів
№
п.п
1.

Громадянська цінність

Результати опитування
Оцінка
6,12

Громадянський обов’язок
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Громадянська совість
Громадянська відповідальність
Повага до громадянських прав і обов'язків
Громадянська свідомість
Потреба у громадянських діях і вчинках
Повага до законів держави
Почуття патріотизму
Почуття інтернаціоналізму
Етнічна толерантність
Почуття особистої свободи
Громадянська честь і гідність
Політична культура
Громадянська активність
Громадянська свідомість
Громадянська поведінка
Середнє
значення
сформованості
громадянських цінностей

6,31
7,20
7,25
6,16
5,51
7,21
5,05
6,57
6,65
8,02
6,14
6,01
5,18
6,43
6,14
6,35

7,33
7,95
7,99
7,39
6,4
8,27
7,41
6,77
7,06
8,51
8,39
6,69
6,31
7,18
7,88
7,39

26,17
8,80
11,19
41,65
18,39
14,16
18,26
7,93
18,29
19,44
6,82
13,16
28,11
33,84
25,26
-

Представимо тепер середні показники оцінки сформованості громадянських цінностей у
визначених навчальних закладах (рис. 3.) та порівняємо отримані результати – оцінку та самооцінку
сформованості громадянських цінностей по кожному навчальному закладу.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

технологічний
ліцей
м.Житомира

Ковалівська
спецшкола

спецшкола №17
м.Харкова

Криворізький
ліцей

Житомирський
обласний
педліцей

оцінка сформованості

7,23

7,25

7,27

7,47

7,74

самооцінка сформованості

6,18

6,18

6,31

6,34

6,72

оцінка сформованості

самооцінка сформованості

Рис. 3. Порівняльні показники оцінки та самооцінки сформованості громадянських цінностей
старшокласників у різних навчальних закладах.
При цьому показники оцінки та самооцінки у різних навчальних закладах відрізняються на
величину Δ, тобто D = R

1+

2

R 2 , як на рис. 4.
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Рис. 4. Різниця рівня оцінки та самооцінки сформованості громадянських цінностей
старшокласників.
Як бачимо, найбільша розбіжність у сформованості громадянських цінностей (оцінка та
самооцінка) спостерігається в учнів Житомирського обласного педагогічного ліцею. Це викликано, на
нашу думку, тим, що ліцеїсти визначили для себе досить високу оцінку, коли визначали рівень
сформованості своїх громадянських цінностей, з самого початку, адже рівень оцінки у всіх
навчальних закладах знаходиться приблизно в одних і тих само межах – від 5 до 6 балів. Учні
Житомирського обласного педагогічного ліцею визначені базовою групою для проведення
формуючого експерименту; там ми сформували експериментальні групи (166 учнів). Контрольні
групи знаходилися у Житомирському технологічному ліцеї (82 учні) та школі № 17 м. Харкова (89
учнів). Таким чином, склад контрольної та експериментальної групи нашого дослідження кількісно
приблизно однаковий.
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Коренная Л.В. Инновационные технологии при формировании гражданских ценностей
старшекласников..
В статье раскрываются пути развития гражданских ценностей в областном педагогическом лицее,
анализируется содержание гражданского воспитания. В работе отражены четыре формы внедрения
гражданского образования. Обосновано понимание понятий гражданского общества старшеклассниками.
Доказано различие между самооценкой и оценкой формирования гражданских ценностей
старшеклассников.
Korinna L.V. The Innovative Technologies While Senior Pupils Civic Values Formation.
The article discloses the ways of civil values formation in Zhytomyr Regional Pedagogical Lyceum. In the work
four forms of civic education introduction are reflected. The understanding of civic society notions by senior pupils
is substantiated. The difference between self-evaluation and evaluation of senior pupils’ civic values formation is
proved.
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СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДІЮЮЧОЇ МОЛОДІ
У статті констатовано причини й наслідки виникнення демографічної кризи в Україні. Зроблено
аналіз суперечностей процесу формування здорового способу життя студіюючої молоді та надано
рекомендації щодо необхідних умов, форм і методів удосконалення цього процесу, підкреслено роль
держави та Болонської декларації в його успішній реалізації.
Метою роботи є аналіз суперечностей, які не сприяють формуванню в студентів потреби бути
здоровим, усунувши які, ми зможемо суттєво впливати на збереження та зміцнення здоров’я молодих
людей. Усвідомлення студентами того, що здоров’я – це приватна власність кожного, і є не менш
важливим чинником успішності в житті, ніж певні матеріальні блага, буде сприяти вихованню у
студентів бажання систематично займатися фізичною культурою і спортом.
Актуальність дослідження очевидна, оскільки пріоритетність проблеми здоров’я студентів
пов’язана з сучасним різким погіршенням стану їхнього фізичного і розумового розвитку та
працездатності. Особливу тривогу викликає значне збільшення кількості першокурсників із
функціональними органічними захворюваннями, які за станом здоров’я не відповідають вимогам
військової служби і професійної діяльності.
Стан громадського здоров’я в Україні свідчить про нагальну необхідність підвищення
ефективності реалізації основних положень Конституції України, законодавства щодо збереження та
зміцнення здоров'я українського народу, формування здорового способу життя і, таким чином,
забезпечення сталого національного розвитку.
На жаль, мусимо констатувати, що, як зазначає директор Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України Е.М. Лібанова, "на сьогодні в Україні існує системна демографічна криза,
основним проявом якої є суспільне нездоров’я" [1]. У середині 60-х років ХХ століття з’явилися її
перші ознаки. Поглиблення демографічної кризи протягом наступних сорока років зумовлене низкою
соціально-економічних, екологічних чинників та неефективністю заходів зі збереження громадського
здоров’я. Це призвело до того, що на сьогодні в Україні середня тривалість життя громадян на 10-12
років нижча, ніж у країнах Європейського Союзу, а смертність, особливо серед чоловіків
працездатного віку, є вищою в 3-4 рази.
Таким чином, стратегічним напрямком державної політики в Україні має стати збереження,
зміцнення та поліпшення громадського здоров’я, утвердження в суспільстві ідеології здорового
способу життя.
Процес євроінтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя Української держави. Поряд з
іншими напрямками інтеграції до Європейського Союзу особливе місце в реалізації зазначених
процесів займає культурно-освітній, який передбачає впровадження європейських норм і стандартів в
освіті та науці на основі узгоджених положень системи вищої освіти; поширення власних здобутків у
галузі освіти на території ЄС. Однією з норм цього процесу є формування у студентів мотивації до
здорового способу життя.
Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи,
здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, щораз наполегливіше
працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. У Національній доктрині розвитку
освіти одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є пропаганда здорового
способу життя [2: 6-7]. На сьогоднішній день здоровий спосіб життя – визначальний фактор
збереження і зміцнення здоров’я молодої людини. Проблема здоров’я підростаючих поколінь
українського суспільства є глобальною проблемою, що особливо гостро, як вже зазначалось, постала
на початку ХХІ століття. Актуалізації проблеми здоров’я та здорового способу життя українського
суспільства в сучасних умовах значною мірою сприяють такі фактори, що стали реаліями людського
буття наприкінці другого тисячоліття:
по-перше, це погіршення екологічних умов життя людини, що пов’язане із загальносвітовою
екологічною кризою, енергетичною та продовольчою проблемами, антигігієнічними умовами праці
й побуту;
по-друге, це економічні фактори; для розробки сучасних економічно вигідних рішень необхідні
творці – люди, які мають найвищий рівень інтелектуального здоров’я;
по-третє, здоров’я все більше набуває чітко вираженого соціального виміру. За даними
соціологічних досліджень, у людей знижується рівень задоволення життям, відчуття щастя. Зростає
злочинність, наркоманія, алкоголізм, схильність до суїциду, егоїзм, розквітають культи насилля,
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сексу, нестримної гонитви за матеріальними вигодами. Існує значний перелік хвороб, властивих
представникам лише певних соціальних верств і груп;
по-четверте, здоров’я до цього часу не приймається людьми як найбільша життєва цінність.
Як зазначає О.О. Команєва, "процес формування незалежної держави Україна супроводжується, на
жаль, численними екологічними, соціальними та економічними деструкціями, які породжують безліч
негативних факторів, що шкідливо діють на все живе і, зокрема, на здоров’я людини. Передусім
уражаються діти і молодь" [3: 3].
Характерною рисою сучасної епохи є наявні в ній складні політичні, соціально-економічні,
екологічні та інші проблеми, які негативно впливають на здоров’я людини. До причин негативного
впливу на фізичний стан учені відносять гіподинамію (недостатню рухливість), надлишкову вагу,
шкідливі звички (паління, вживання алкогольних напоїв), нераціональний режим роботи й відпочинку
тощо [4: 5-6].
Соціально-політичні та економічні зміни, що відбуваються в нашій країні, поставили перед вищою
школою гостру необхідність критичної переоцінки науково-теоретичних основ системи виховання,
орієнтованості їх на формування духовних потреб, здорових звичок, фізичного загартовування,
здорового способу життя.
У Концепції фізичного виховання в системі освіти України (1998 р.) наголошується на різкому
погіршенні стану здоров’я та фізичної підготовленості студіюючої молоді [5: 2-8]. Так, тільки одна
третина студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка відносяться до
основної медичної групи, більше половини – до спеціальної, оскільки мають суттєві проблеми зі
здоров’ям і фізичні відхилення в розвитку, ще 10-12 % студентів звільняються від фізичних
навантажень, бо мають хронічні захворювання, – це, як правило, вроджені вади серця, виразкова
хвороба, ерозивний гастрит у фазі загострення, міопія, вегето-судинна дистонія з синкопальними
станами, кіста щитовидної залози та кіста яєчників тощо. У м. Житомирі кожен третій юнак
призовного віку за станом здоров’я не призивається на строкову службу у Збройні сили України.
Все це змушує державу проводити Всеукраїнські форуми, приймати закони, постанови уряду,
покликані зберегти і зміцнити здоров’я молоді. Було прийнято ряд концептуальних документів таких,
як Цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров’я нації", закон України "Про фізичну
культуру і спорт", Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту на 2005-2008 роки та інші документи, але відсутність
достатнього фінансування не дає очікуваного ефекту. У той же час, фінансування галузі охорони
здоров’я збільшилося з 4,4 млрд. грн. у 2000 році до 21 млрд. грн. у 2007 році, що свідчить про
боротьбу держави з наслідками суспільного нездоров’я, і не направлена на усунення його причин.
На нашу думку, відсутність достатнього фінансування для реалізації законів, доктрин і різних
програм є основним протиріччям процесу формування здорового способу життя підлітків засобами
фізичного виховання. У Цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання – здоров’я нації" власне
здоров’я нації ставилися у пряму залежність від фізичного виховання [6: 43-45], а заходи, що нею
передбачені, було профінансовано на 30 %, оскільки їх фінансування було покладено на місцеве
самоврядування. І тут виникає інше протиріччя: між покладеним на місцеві ради зобов’язанням
фінансувати заходи формування здорового способу життя та виділення радами коштів на галузь
фізичної культури за залишковим принципом.
Формування здорового способу життя молоді, орієнтація на нього студентів і його організація є
об’єктом уваги педагогів, медиків, психологів тощо. Більшість дослідників проблеми здорового
способу життя студентів розглядають її вузькопрофільно, як педагогічну, соціальну, медичну,
соціологічну або психологічну проблему тощо. На нашу думку, розглядати її потрібно комплексно і
така суперечність у підходах має бути обов’язково подолана. Здоровий спосіб життя не можна
розглядати лише як подолання шкідливих звичок або дотримання режиму праці та відпочинку.
Дисертаційне дослідження А.П. Голобородько свідчить, що різнобічне вивчення проблем, пов’язаних
із поняттям здорового способу життя, можливе тільки при наявності комплексного підходу. Сутність
поняття "здоровий спосіб життя" визначається як спосіб життя людини, направлений на збереження,
зміцнення та розвиток фізичного і морального здоров’я, активне творче довголіття, гармонію з
природою, забезпечення можливості максимальної адаптації організму до змін умов внутрішнього та
зовнішнього середовищ [7].
Інша суперечність процесу формування здорового способу життя полягає в тому, що студенти не
усвідомлюють суттєвої різниці між складанням залікових вимог із дисципліни фізичне виховання та
їх реальним здоров’ям. Залік, на жаль, є домінантою не тільки для студентів, а і для великої кількості
викладачів. І не дарма Болонська декларація вимагає від студента навчитись вчитися і більша частина
матеріалу виноситься на самостійну роботу. Тому викладачам вузів потрібно виховувати у студентів
потребу бути здоровим, мотивувати молодих людей до систематичних занять фізичною культурою та
спортом, до здорового способу життя, а залік з фізкультури буде наслідком регулярних занять
різними формами фізичного виховання. Особистість студента має формуватися під впливом не тільки
97

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 35. Педагогічні науки

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, а й у процесі самовиховання,
спілкування у студентському середовищі, соціальній адаптації до професійної діяльності.
Фізкультурно-спортивна активність має бути однією із форм життєдіяльності студента, елементом
стилю його життя.
Не дивлячись на зростаючий інтерес зі сторони вчених до проблем здорового способу життя,
проблема його формування у студентів вивчена недостатньо. Одним із способів її вирішення є
кардинальна зміна поглядів студіюючої молоді на причини та наслідки нездоров’я, формування основ
здорового способу життя, програмування духовного самовдосконалення студентів засобами
фізичного виховання та його корекція, систематичне залучення до різних видів діяльності, єдність
загальнокультурного та фізичного розвитку і загартовування є необхідними умовами процесу
формування здорового способу життя.
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Крук М.З. Противоречия процесса формирования здорового образа жизни
студенческой молодежи.
В статье констатируются причины и следствия возникновения демографического кризиса в
Украине. Проанализированы противоречия и разногласия процесса формирования здорового образа
жизни студенческой молодежи и предоставлены рекомендации относительно необходимых условий,
форм и методов совершенствования данного процесса, подчеркивается важность роли государства
и Болонской декларации в его успешной реализации.
Kruk M.Z. The Contradictions of Students’ Healthy Way of Life Formation Process.
In the article the reasons and the consequences of demographic crisis origin in Ukraine are stated. The
analysis of contradictions and disagreements of students’ healthy way of life formation process is done and
recommendations as to the necessary terms, forms and methods of its perfection are given, the role of the
state and Bolonian declaration in its successful realization is underlined.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВИХОВАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано етапи становлення педагогічної корекції протягом ХХ століття,
охарактеризовано розвиток і формування структури, змісту педагогічної корекції та відображено її
залежність від соціально-економічних чинників розвитку суспільства.
Проблема педагогічної корекції має свою давню історію. Для кожного історичного етапу
характерними є свої специфічні умови, однак мета науковців залишається спільною – вивчити й
дослідити особливості дитини та допомогти їй в особистісному й соціальному зростанні.
Метою нашого дослідження є здійснення аналізу історичного розвитку, основних напрямків
зарубіжної та вітчизняної корекційної педагогіки, етапів її становлення, провідних тенденцій у
розробці проблем виявлення, попередження й подолання відхилень у розвитку й поведінці дітей та
підлітків, етимології аномального розвитку дитини, її залежності від соціально-біологічних умов і
психобіологічних причин та діяльності лікарів, педагогів, психологів, громадських діячів у розробці
провідних проблем корекційної педагогіки.
Ми виділяємо три етапи розвитку педагогічної корекції XX століття.
Перший етап (1920-1930 рр.) – вихідний.
З упевненістю можна сказати, що педагогічна корекція раніше виявлялася передусім у діяльності
вихователів дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних типів. Тут соціальний захист дітей, наданий
державою як об’єктивний фактор, переплітається із суб’єктивною діяльністю педагогічного та
адміністративного персоналу, від якого залежить благополуччя вихованців, їх матеріальний стан та
рівень успішності й вихованості.
Історія масового створення дитячих будинків, шкіл-комун, шкіл-інтернатів, оздоровчих закладів
починається з часів громадянської війни, коли мільйони дітей і підлітків стали безпритульними, їх
врятування стало одним із важливих завдань. Уже в ті роки поступово нагромаджувався досвід
діяльності цих установ. Десятки закладів, які по-новому будували життя, ставали притулком для
тисяч бездоглядних дітей, увійшли в історію тих років .
Однак не можна вважати, що ця нова справа була легкою й що народжувана командноадміністративна система в освіті (1921 р.) вела продуману політику стосовно організації дитячих
установ. У передвоєнні роки (кінець 30 – початок 40-х років XX ст.) кількість дитячих будинків дещо
зменшилася, але вони поповнювалися дітьми, батьки яких були репресовані.
Вагомих результатів у вирішенні проблеми педагогічної корекції досяг лікар і педагог
В.П. Кащенко. Він був засновником лікувально-педагогічного закладу для дефективних, нервових та
важких дітей [1]. У своїй практичній діяльності він робив акцент на методичному аспекті навчальновиховного процесу. Кащенко В.П. умів швидко відшукати й охарактеризувати дефект у розвитку
дитини й накреслити ту програму, вказати ті методи, які поступово мали застосовуватися до
конкретної дитини. Метою його роботи було не лише лікування важкої у виховному значенні дитини,
але й перевиховання її для того, щоб вона стала не лише біологічно нормальною, а й соціально
корисною.
Значний внесок у розробку проблем педагогіки соціального середовища зробив С.Т. Шацький, а
саме – його впливу на формування дитини. Учений також звертається до проблеми занять із дітьми за
видами діяльності, що вимагає створення відповідних програм, однією з яких є програма охорони
здоров’я. Центральна педагогічна ідея С.Т. Шацького, закладена ним в основу Першої дослідної
станції, стосується сукупного педагогічного впливу на підростаючу дитину через різні навчальнопедагогічні установи. Вона не втратила свого педагогічного значення і на сьогодні.
У перші десятиліття XX століття СРСР за рівнем теоретичного осмислення проблем допомоги
дітям з особливими потребами за рівнем методичних підходів до їх утворення був близький до
провідних країн Європи [2].
Новий час вимагав змін поглядів на природу та сутність аномального дитинства, на задачі й зміст
діяльності спеціальних освітніх закладів, вимагався й новий підхід до теорії й практики вивчення
відхилень у розвитку й поведінці дітей. Це успішно вдалося зробити психологу-експериментатору
Л.С. Виготському, який зумів розібратись у теоретичному хаосі спеціальної педагогіки того часу,
виділити найважливіше й найсуттєвіше в природі дефективності, визначити соціальну значущість
допомоги аномальним дітям нашої країни. Л.С. Виготський зумів визначити провідні тенденції в
попередженні та подоланні аномального дитинства, виявити, систематизувати та пов’язати їх із
загальними закономірностями розвитку особистості та суспільства.
© Літяга І.В., 2007
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Щодо етапу, який нами розглядається, слід відзначити виникнення такої науки, як педологія (від
грецького padios – дитина, 1оgоs – вчення), представниками якої були П.П. Блонський та
Л.С. Виготський [3]. Ця наука вивчала розвиток дитини з урахуванням психологічних, анатомофізіологічних, природних та соціальних чинників, а також достатньо глибоко вивчала кореляційні
залежності між розладами здоров’я, інтелекту дитини та явищами спадковості, що має безпосереднє
відношення до теми нашого дослідження. Але хвиля репресій, дискримінація багатьох учених були
підставою для того, щоб педологію уже в середині 30-х років оголосили "лженаукою".
У 30-х роках були сформульовані теоретичні основи корекційної педагогіки, але її концептуальні
положення не завжди повною мірою могли бути реалізовані.
Значний внесок у теорію й практику перевиховання дітей із відхиленнями в поведінці зробив
А.С. Макаренко. Ті винаходи, які він зробив у процесі діяльності колонії, він оформив у певну
педагогічну концепцію й на більш високому рівні реалізував у комуні ім. Ф. Дзержинського (19271935 рр.). Макаренко А.С. зробив вагомий внесок у розвиток соціальної роботи з різними категоріями
дітей; він вважав, що дефективними є не діти, а методи, за допомогою яких вони виховуються [4].
Другий етап (1950-1970 рр.) – поступове відновлення та реформування процесу педагогічної
корекції.
Соціально-політичні, економічні зміни цього періоду знайшли своє відображення у новій реформі
освіти – зв’язку навчального закладу, сім’ї та громадськості. Виховні системи 30-50-х років XX
століття вирізнялись акцентуванням освітньої функції, приниженням ролі виховної, яка базувалася на
вихованні свідомої дисципліни. Але такий підхід не задовольняв багатьох прогресивних педагогів, і
вони створювали свої, альтернативні, загальноприйняті на той час, виховні системи. Уже починаючи
з 50-х років нашого століття, в корекційній педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки, були
зроблені суттєві кроки щодо активізації спеціальних досліджень, розробки нових підходів у сучасній
корекційно-педагогічній діяльності з дітьми та підлітками з недоліками в розвитку й відхиленнями в
поведінці. Яскравим прикладом цього є система Ф.Ф. Брюховецького у школі м. Краснодара, яка була
створена у 1943 р. Головною рисою цієї системи є спільна колективна діяльність педагогів, дітей,
батьків [5].
У роки другої світової війни стався новий вибух безпритульності, виникла потреба в розширенні
мережі дитячих будинків. У 1956 р. розпочато створення нового типу установ – шкіл-інтернатів, які
спочатку проголошувалися "школами майбутнього", де до 1980 р. планувалося виховувати всіх дітей
під впливом громадськості. Проте вже в 60-х роках така політика виявилася недоцільною – поступово
школи-інтернати перетворилися на навчально-виховні заклади для дітей і підлітків, які не мають умов
для сімейного виховання. Відбувалася відповідна спеціалізація їх за медико-психологічними та
соціальним показниками, що, у свою чергу, потребувало спеціально розробленої системи педагогічної
корекції.
Одним із педагогів-майстрів цього етапу був В.О. Сухомлинський, який довгі роки, очолюючи
Павлиську середню школу, застосовував у своїй роботі принципи та методи педагогічної корекції.
Керуючись принципами природовідповідності, єдності природного й соціального в людині, він
поставив у центр педагогічної діяльності дитину, її прагнення, бажання, інтереси, нахили, здібності
[6].
Прикладом втілення ідей педагогічної корекції у вказаний період стала Мамлютська школаінтернат (Казахська РСР), заснована в 1965 році, яку очолював Г.М. Кубраков. Особливістю цієї
школи стало те, що педагоги працювали з дітьми, схильними до захворювання туберкульозом, при
якому навіть легке нездужання робить дитину дуже вразливою та нервовою. Санаторна школа
ставила завдання не лише лікувати, але й навчати та виховувати.
Третій етап (1980-1990 рр.) – системне реформування процесу педагогічної корекції.
Вагомий внесок у розвиток педагогіки в цей період зробив грузинський педагог Ш.О. Амонашвілі,
який був спеціалістом початкового навчання та "педагогіки цілісного життя дітей та дорослих", а
саме, він наголошував на необхідності створення середовища для нормального розвитку особистості.
Його принципом було: не вчу, а спілкуюсь, оскільки найкращим шляхом ефективного формування
особистості, її повноцінного розвитку є саме довготривале постійне спілкування з дітьми та
міжособистісне спілкування в різних видах діяльності.
Глобальні політичні, економічні, соціальні зміни (утворення незалежної України в 1991 р.)
призвели до виникнення нових напрямків у педагогічній науці в цілому.
На цей час стало очевидним, що інтеграція, соціальна реабілітація не є реальністю, що свідчить на
користь очевидної необхідності кардинальних змін і, перш за все, формування принципово нового
ставлення до дітей, що потребують допомоги з боку корекційної педагогіки.
На початку 90-х років стало зрозумілим, що корекція повинна мати комплексний характер і
орієнтуватися не на наявність захворювань у дитячому організмі, а на формування здорової
гармонійно розвиненої особистості. Зважаючи на те, що вирішення цієї проблеми потребує чималих
зусиль медиків, психологів, педагогів, соціальних працівників, слід подбати про координацію зусиль
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відповідних спеціалістів для досягнення високої ефективності й цілеспрямованості корекційного
процесу [7].
Так, головним завданням Генічеської санаторної школи-інтернату Херсонської області є
комплексна реабілітація хворих дітей на основі поєднання програм медичної, психолого-педагогічної
та соціальної реабілітації. Однією з ідей виховної системи у школі є та, що особистість дитини –
головна цінність і основний об’єкт турботи для педагогів.
Проблемою педагогічної корекції в сучасних умовах займається С.М. Новицький, соціальний
педагог Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, який наголошує на
взаємозв’язку поняття корекції з поняттям норми [7].
У сучасних умовах перебудови суспільного устрою та свідомості, коли на здоров’я та розвиток
дітей і підлітків впливають несприятливі чинники соціальної та біологічної екології, соціальний
захист підростаючого покоління стає пріоритетним завданням державного рівня.
Поглиблення кризового стану всіх сфер життя українського суспільства актуалізує і зумовлює
необхідність розроблення теоретичних основ корекційної педагогіки, реалізації її ідей у педагогічній
практиці. У першу чергу вказана криза стосується втрати інтересу різних державних і громадських
інституцій до проблеми дитинства, погіршення соціальної ситуації, збільшення кількості дітей, що
живуть у винятково складних соціальних умовах, різкого погіршення стану здоров’я підростаючого
покоління.
Отже, розвиток проблеми педагогічної корекції відбувався протягом тривалого періоду часу й
характеризувався нерівномірністю розробки змісту її головних компонентів.
Зарубіжні й вітчизняні науковці характеризують провідні тенденції в розробці проблем виявлення,
попередження й подолання відхилень у розвитку й поведінці дітей та підлітків. Усі вони однаково
виділяють суб’єкт (педагог), об’єкт (дитина) та предмет (корекційна діяльність) корекційної
педагогіки. Кожен із них у своїй роботі приділяє увагу визначенню мети, засобів, форм та методів
корекційної педагогіки, які залежать безпосередньо від соціально-біологічних, економічних умов та
рівня розвитку ідеології кожного історичного етапу.
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Литяга И.В. Некоторые аспекты развития педагогической коррекции в теории и практике
воспитания ХХ века.
В статье проанализированы этапы становления педагогической коррекции на протяжении ХХ века,
охарактеризованы развитие и формирование структуры, содержания педагогической коррекции и
отображена её зависимость от социально-экономических факторов развития общества.
Lityaga I.V. Some Aspects of the Pedagogical Correction in the Theory and Practice of Education in the
20th century.
The article analyses the stages of the pedagogical correction formation during the 20th century, characterizes
the pedagogical correction structure development and formation, its content and reflects its dependence from
the socio-economical factors of the society.
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СПЕЦИФІКА ВЗАЄМИН ШЕСТИРІЧНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
У статті розглянуто особливості взаємин першокласників, чинники, від яких вони залежать.
Проаналізовано вплив статусу учня на його емоційне благополуччя, а також значення спільної
діяльності, виконання єдиного завдання для становлення гуманних взаємин дітей шестирічного віку.
Задля задоволення вимог часу створюються нові технології виховання активної, креативної,
діяльнісної молоді, особлива увага при цьому приділяється питанню взаємин на рівні "дитина –
дорослий", "дитина – дитина". Забезпечення поваги до зростаючої особистості допомагає останній
відчути свою значущість для інших, впливає на становлення самооцінки, на визначення цілей у житті,
на розвиток уміння проявляти себе, заявляючи про свою індивідуальність.
Метою нашої статті є висвітлення питання особливостей взаємин шестирічних першокласників,
оскільки досліджуваний віковий період започатковує новий відрізок життя людини.
Специфіка взаємин шестирічної дитини з однолітками значно відрізняється від взаємодії з
дорослими. Контакти дитини з іншими дітьми більш емоційно насичені, характеризуються
відсутністю жорстких норм та правил, яких потрібно дотримуватися, спілкуючись із дорослими. З
однолітками діти більш розкуті, частіше виявляють ініціативу, творчість, намагаються нав’язати
власний зразок поведінки, демонструють свої уміння та здібності. Мухіна В. висловлюється про те,
що нові відносини, в які включається дитина з приходом до школи, піднімають її на рівень суспільних
вимог щодо її поведінки. "Вчитель створює умови для соціалізації поведінки дитини, приведення її до
стандарту в системі соціального простору – обов’язків та прав" [1: 263].
Емоційне благополуччя учня значною мірою залежить від його статусу в системі міжособистісних
взаємин. Статус дитини в групі значно впливає на формування ряду характерологічних рис, а саме
доброзичливості, колективізму, дружелюбності, доброго самопочуття у дітей, які користуються
симпатією більшості, і, навпаки, нетовариськості, пригніченості, самотності, якщо дитина не відчуває
до себе симпатії оточуючих до її особистості, позначається на її ставленні до всього, що її оточує, і до
самої себе. Сенько Т. зауважує, що несприятливе становище у групі викликає пасивність дитини,
невпевненість у власних силах, а це призводить до того, що успіхів у діяльності вона не досягає.
У цьому зв’язку доцільно погодитися з У. Глассером: щоб прокласти шлях до успіху, діти повинні
отримувати у школі те, чого їм не вистачає, а саме гарні взаємини як з однолітками, так і з дорослими.
Психологічна ізоляція ж понижує емоційне самопочуття дитини і впевненість у своїх силах, заважає
досягати успіхів. У свою чергу, підтримка та схвалення педагога й однолітків надихає.
У ситуації формальної рівності (всі діти є ровесниками, навчаються в одному класі) зустрічаються
діти з різними фізичними та психологічними задатками, розумовими здібностями, характером.
Взаємини, які складаються у шестирічної дитини з іншими дітьми, залежать від соціальних,
психологічних і біологічних характеристик самої дитини, стану її здоров’я, зовнішньої привабливості.
Але найбільше статус учня у класі залежить від учителя (однокласники ставляться, як правило, до
дитини так, як ставиться до неї вчитель). Як справедливо зауважує І. Бужина, "школа для учнів,
особливо першокласників, – це насамперед учитель. Його дії, ставлення до інших людей і школярів
виступають для дітей як реальний моральний ідеал, за зразком якого будується їхня поведінка й усі
інші відносини. У молодшого школяра безумовна довіра до вчителя, його вимог, слів, учинків,
оцінок" [2: 56]. Якщо вчитель позитивно ставиться до учня, то останній почуває себе захищеним,
радісним, і навпаки.
Як свідчать дослідження А. Кисельова, серед першокласників досить високим є відсоток дітей, які
відчувають складнощі у спілкуванні з дорослими чи однолітками. До цієї групи відносяться як
занадто компанійські діти, які надмірною активністю починають заважати іншим, так і діти
сором’язливі, які бояться вступати у контакт через гіперболізований розвиток цієї якості.
Отже, однією з причин низького статусу може бути надмірний егоїзм, який у пасивній формі
виявляється у "заглибленні в себе", егоцентризмі та користолюбстві, а в активній – у надмірній агресії
та ворожості. Підвищенню статусу сприяють позитивні особистісні якості, успішність у діяльності,
розвинені комунікативні вміння, а також, як зазначає В. Давидов, якості, що виявляються під час
спілкування: справедливість, вірність, надійність, уміння прийти на допомогу, доброта.
О. Кульчицька стверджує, що діти-шестирічки ще не усвідомлюють певні якості іншого як причину
свого негативного чи позитивного ставлення до нього, але в своєму ставленні до однолітків
керуються саме цим. Підвищення статусу призводить, з одного боку, до покращення емоційного
стану школяра, а з іншого – до появи домагань на домінування у колі однолітків.
© Максимова О.О., 2007
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Товариські взаємини у дітей-шестирічок нерідко зав’язуються під впливом випадкових обставин
(наприклад, діти разом ходили до дитячого садка, живуть поряд, сидять за однією партою, їхні батьки
товаришують тощо). Однак із плином часу ці відносини змінюються під впливом почуття взаємної
симпатії чи антипатії. Однолітки вступають у складні взаємостосунки, в яких переплітаються
відносини приязні до товариша і відносини суперництва.
Спільна діяльність зближує дітей, породжуючи цілу гаму таких міжіндивідуальних зв’язків, як
прихильність один до одного, потреба в спілкуванні, бажання бути разом. Однак у перші дні, тижні
навчання діти ще є роз’єднаними, вони знайомляться з новою діяльністю, враженнями, новими
обов’язками, а тому не цікавляться успіхами чи невдачами однокласників. Часто дитина не знає, як
усіх звати. У міру звикання до школи діти починають цікавитися один одним, зав’язувати товариські
взаємини, мотивами яких стають спільні інтереси, спільна діяльність, проведення спільного дозвілля,
а також особистісні якості дітей та поведінка, яка робить спілкування з ними привабливим (уміння
гарно гратись, доброта, товариськість, охайність, відсутність агресії, працелюбність). О. Бодальов
пише: "Хоча дитина цього і не усвідомлює, від її власної поведінки, її вихованості, від неї самої
великою мірою залежить характер поведінки у ставленні до неї оточуючих її дітей і близьких їй
дорослих, отже, і характер її переживань від спілкування з людьми та ті оцінки, які вона дає цим
людям" [3: 145].
Значним є доробок досліджень у сфері взаємодії, спілкування дітей шестирічного віку.
Становлення моральних взаємин, на яких ґрунтується суб’єкт – суб’єктна взаємодія, між дітьмидошкільниками, молодшими школярами, особливості їхньої поведінки вивчали радянські вчені
Г. Бреслав, В. Горбачова, В. Давидов, С. Коробко, В. Котирло, О. Кульчицька, Ю. Приходько,
Т. Репіна, А. Рояк, В. Сосідко, Р. Стеркіна, С. Якобсон.
Вивчаючи особливості спілкування, взаємодії у першому класі, С. Коробко, В. Сосідко вказують
на суперечливий характер спілкування шестирічних дітей. З одного боку, вони, не бажаючи
залишатися на самоті, сприймають однолітків як активних співучасників спільної діяльності, з
задоволенням діляться з ними враженнями, співпереживають. У цьому віці діти починають
турбуватися про товариша, нудьгують без друзів, створюють мікрогрупи за інтересами. З іншого боку
– вони не вміють, а часто й не відчувають потреби спрямовувати власні зусилля на виконання
спільної діяльності. Тому мають місце сварки, ігнорування інтересів товариша, заміна одного змісту
діяльності іншим.
Продовжуючи цю думку, звернемося до досліджень процесу морального виховання дошкільників
О. Кульчицької, яка надає великого значення не стільки знанню дітьми правил і норм поведінки, що,
власне, ще не забезпечує їх дотримання, а розвитку моральних почуттів та моральних звичок:
"Виховання тільки тоді може дати бажаний результат, коли вплив на свідомість дитини поєднується з
наполегливою і кропіткою роботою щодо організації вправляння дітей у моральній поведінці, тобто
при формуванні у них моральних звичок... Хороша поведінка дитини лише тоді перетворюється на
внутрішню потребу, коли вона буде міцно пов’язана з її моральними почуттями. Дитина повинна ...
переживати задоволення або незадоволення з приводу своїх дій, учинків, намірів. Тут величезне
значення відіграють почуття обов’язку, сорому, власної гідності, симпатії до оточуючих" [4: 20].
З’ясовуючи, що виступає основою моральної поведінки, О. Кульчицька розділила дітей на таких, що
необізнані з нормами моралі, не розуміють їх; послуговуються у своїх діях емоцією страху (не можна
цього робити, бо можуть покарати, поставити в куток, насварити); запобігають можливим
неприємним наслідкам (обманювати не можна, бо ніхто з тобою не гратиметься); а також на таких,
що розуміють соціальну суть поведінки, не хочуть завдати шкоди іншим (битися не можна, бо боляче
буде тому, кого вдарили; обманювати не можна, бо так соромно робити). Отже, поведінка дітей може
спиратися на дві категорії емоцій: страх і задоволення або моральні почуття (сором, жалість,
обов’язок).
Усвідомлення правил поведінки дошкільниками в дитячому садку та ставлення до них вивчала
В. Горбачова. Аналізуючи особливості поведінки дітей старшої групи (на час написання монографії
це діти 6-7 років), авторка зазначає, що у вихованців виробляється навичка слухати й пам’ятати
досить складне за змістом мовлення дорослих, регулювати свою поведінку у відповідності зі
вказівками вихователя і товаришів. Горбачова В. приділяє значну увагу педагогічній оцінці роботи
дітей і формуванню самооцінки, вказуючи на їх вплив щодо усвідомлення дітьми власного "Я", "Ми",
успіхів власних дій, що є джерелом радості, бадьорості, намагання діяти відповідно до вимог, які
висуваються вихователькою і через неї – колективом. Авторка відзначає подвійну роль успіху: це не
тільки результат, але й поштовх до нових досягнень.
Роботи В. Котирло присвячені такому важливому аспекту морального становлення особистості, як
гуманне ставлення до інших. У дошкільному дитинстві це гуманне ставлення набуває форми
здатності бачити й розуміти емоційний стан інших людей, приходити на допомогу, рахуватися з їх
інтересами, ставлячи та досягаючи своїх цілей. У роботах цього напрямку вивчаються форми
поведінки дорослих, які сприяють появі в дітей позитивного ставлення до інших, головним чином до
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однолітків; досліджуються психологічні умови, за яких дітям ніби відкривається стан іншого й
виникає адекватне ставлення до нього; розробляється система виховних впливів, яка забезпечує
формування в дошкільників гуманного відношення до інших.
Аналізує методи і прийоми педагогічного керівництва спілкуванням дошкільників у різних видах
діяльності (ігровій, трудовій, продуктивній) і Ю. Приходько. Не викликає сумнівів той факт, що
становлення гуманних взаємин дошкільників можливе за умови їх реалізації на практиці під час
спільної діяльності. Аналізуючи навчально-виховний процес, Ю. Приходько робить висновок, що
педагог організовує спільну діяльність частіше в іграх дітей, під час праці, в куточку живої природи.
На заняттях в підготовчій групі (діти 6-7 років) спільна діяльність дітей практикується, як правило,
дуже рідко. "Саме цим пояснюється відсутність у них елементарних умінь домовлятися про спільну
діяльність: погоджувати задум, приходити до згоди, розподіляти обов’язки, в коректній формі
виражати ровеснику свої претензії або зауваження" [5: 85]. Дослідження вченого доводять, що у
багатьох дітей під час виконання спільного завдання досить чітко виявляється індивідуалістична
спрямованість на досягнення успіху лише у власній частині роботи. Результат партнера часто зовсім
не цікавить дитину, а іноді навіть породжує і ревниве ставлення до успіху іншого.
Як засвідчують розглянуті праці, становлення моральної поведінки, суб’єкт – суб’єктної взаємодії
між дітьми сприяє розвитку гуманної особистості, яка здатна бачити та розуміти емоційний стан
інших людей, приходити на допомогу, рахуватися з їх інтересами, досягаючи своїх цілей, відчувати
радість і задоволення від успіху товариша, від успіху спільної справи.
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Максимова Е.А. Специфика взаимоотношений шестилетних первоклассников.
В статье рассматриваются особенности взаимоотношений первоклассников, факторы, которые их
предопределяют. Анализируется влияние статуса учащегося на его эмоциональное благополучие, а
также значение общей деятельности, исполнение единого задания для становления гуманных
взаимоотношений детей шестилетнего возраста.
Maksymova O.O. The Specific Character of Six-Year-Old First-Form Pupils’ Relations.
The article considers the peculiarities of first-formers’ relations and the factors which predetermine them.
The influence of the pupil’s status on his emotional health, the importance of general activity and the
fulfillment of a unified task for the formation of humane relationships of six-year-old children are analysed.

104

УДК 37.018.3+376.64+376.56
Н.П. Павлик,
кандидат педагогічних наук, асистент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
pavnad@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПРИТУЛКУ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті представлено результати аналізу специфіки виховного процесу в притулку для
неповнолітніх, розкрито сутність психолого-педагогічних умов організації процесу виховання у
притулку для неповнолітніх, а також їх взаємозв’язок з етапами організації виховної роботи.
Серед пріоритетів державної політики щодо соціального захисту дітей і молоді та організації
навчально-виховного процесу в закладах державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених
піклування батьків, визначено домінантність сімейних форм виховання, реінтеграцію безпритульних
дітей, децентралізацію системи соціального захисту дітей як засобу гуманізації та демократизації
суспільного життя (Конвенція ООН про права дитини, закони України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування" і "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей").
Особливої значущості набуває проблема організації життєдіяльності дитини в період вилучення її
з кризової ситуації (вулиці, асоціальної сім’ї) та визначення державних форм влаштування з огляду на
стрімкі зміни всіх сфер життя суспільства, що супроводжуються швидким розвитком науковотехнічної галузі, екологічними і техногенними кризами, стійкою стратифікацією населення та
нестабільністю його соціального захисту.
Психічні та фізіологічні особливості розвитку дітей в умовах депривації (в закритих закладах
державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) були предметом
дослідження І. Дубровіної, Є. Захарченко, Т. Землянухіної, В. Корнєвої, Й. Лангмейера, М. Лісіної,
З. Матейчик, В. Мухіної, А. Прихожан, А. Рузської, О. Тимошенко, Н. Толстих. Результати аналізу
сучасних підходів до проблеми організації виховного процесу в притулку для неповнолітніх
дозволяють розробити технології виховання дітей, що утримуються в школах-інтернатах, дитячих
будинках (Л. Канішевська, Б. Кобзар, Є. Постовойтов, В. Слісаренко, Т. Шатохіна, В. Яковенко).
Упродовж останніх десятиліть з’явилися дослідження, в яких розглядаються проблеми створення та
подальшого методичного забезпечення альтернативних закладів нового типу – прийомних сімей,
фостерних сімей, дитячих будинків сімейного типу, кризових центрів, реабілітаційних центрів,
притулків різних типів (С. Бадора, Г. Бевз, М. Дубровська, В. Зарецький, С. Коношенко,
Г. Лактіонова, Д. Мажець, В. Ослон, І. Пєша, О. Романовська, І. Смородіна, А. Холмогорова).
Однак проблема науково-педагогічного забезпечення діяльності притулків для неповнолітніх
практично не вирішувалася. Предметом дослідження науковців ще не були психолого-педагогічні
умови реінтеграції та виховання безпритульних дітей. Мета нашої статті – аналіз суперечностей між:
проголошеними на державному рівні цілями формування соціально компетентної особистості та
нерозробленістю шляхів їх досягнення; усвідомленням спеціалістами необхідності вдосконалення
державних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених піклування батьків, та відсутністю в
теорії виховання положень щодо психолого-педагогічних умов виховання та науково-методичного
супроводу дітей у притулках.
Наголошуючи на особливому місці вихованців закладів державного виховання у системі
соціального захисту населення, слід зауважити, що на відміну від інвалідів, пенсіонерів та інших
кризових категорій населення, сироти отримують державну допомогу авансом, тобто по досягненню
повноліття вони повинні її повернути своєю просоціальною діяльністю [1: 8]. Таке розуміння ставить
перед педагогами, які працюють з вихованцями притулків для неповнолітніх, завдання надати дітям
такі знання, уміння і навички, які полегшать засвоєння ними певних соціальних ролей у системі
суспільних стосунків з метою формування соціально компетентної особистості, яка буде успішно
діяти в різних сферах людської діяльності (сімейній, професійній, громадянській та ін.).
З огляду на типове Положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх
(1997 р.) [2] одним з основних завдань притулків є створення належних психолого-педагогічних умов
для забезпечення нормальної життєдіяльності неповнолітніх, надання їм можливості для навчання,
праці та змістовного дозвілля. На основі розглянуто документу нами були сформульовані та
проаналізовані психолого-педагогічні умови організації виховного процесу, а також оцінено,
наскільки вони є реалізованими у наявній ситуації:
1. Вивчення психологічного стану дитини, умов життя і виховання у сім’ї, індивідуальних
особливостей розвитку, особистісних якостей, інтересів, причин самовільного залишення нею
закладу освіти чи місця роботи, втечі з сім’ї тощо. Така умова передбачає всебічне вивчення
ситуації розвитку дитини з метою успішної корекційної діяльності, а також задля подальшого
благополучного влаштування дитини. У процесі її реалізації відбувається реєстрація дітей у журналі
обліку із заповненням обліково-статистичної карти [2], заведення особової справи на
© Павлик Н.П., 2007
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неповнолітнього. Виконання цієї умови носить часто номінальний характер, оскільки після
заповнення карти відмічені в ній характеристики не враховуються у педагогічному процесі.
Згідно зі штатними нормативами, закріпленими Наказом Міністерства України у справах сім’ї та
молоді "Про затвердження типових штатних нормативів керівних і педагогічних працівників
медичного та обслуговуючого персоналу притулків для неповнолітніх служби у справах
неповнолітніх у притулку" (1997 р.) [2] психолого-педагогічний склад притулку з кількістю
вихованців 50 осіб складається з психолога (0,5 ставки), вихователя (1 ставка), помічників
вихователів (4 ставки). Такий склад об’єктивно не дозволяє ефективно та всебічно організувати
діагностичну роботу, оскільки більшість вихователів не мають спеціалізованої підготовки щодо
роботи з кризовими категоріями дітей.
2. Організація профілактичної та корекційно-виховної роботи здійснюється на основі
індивідуального підходу до неповнолітнього з урахуванням його віку та ступеня розвитку. Задля
задоволення цієї умови у притулках для неповнолітніх дітей зазвичай поділяють на три групи: старші
дівчата (від 7 до 17 років), старші хлопці (від 7 до 17 років) та молодші діти (від 3 до 7 років). У
межах груп здійснюється освітньо-виховний процес, однак зазначений діапазон віку надто широкий і
не дозволяє враховувати вікові особливості вихованців. До того ж, практичний досвід нашої роботи у
притулку стверджує, що в кожній групі завжди є діти з затримкою психічного розвитку та
педагогічно запушені діти. Але режим установи та план роботи в ній переважно не дозволяє
здійснювати з ними індивідуальні форми роботи.
3. Розвиток позитивних нахилів та інтересів, усунення недоліків у поведінці дітей, встановлення
нормальних взаємовідносин з дорослими та однолітками. Для реалізації цієї умови вихователі
проводять індивідуальні та групові виховні заходи, психотерапевтичні заняття. У притулку
налагоджена система виховної роботи, всі проведені з дитиною заняття занотовуються в особисту
справу дитини. Однак на цьому етапі важливою є організація методичної служби притулку, яка б
здійснювала супервізію працівників, сприяла попередженню їх професійного вигоряння. Важливим
чинником є діяльність залучених спеціалістів ЦССМ, педуніверситетів, волонтерів громадських
організацій, оскільки це дозволяє урізноманітнити й наситити стан виховної роботи у притулку
новими формами. Крім того, ефективним є створення для дитини можливості вибору діяльності у
вільний час, що на сучасному етапі відбувається на низькому рівні.
4. Сприяння у прийнятті рішення про створення належних умов для життєдіяльності
неповнолітніх у сім’ї, закладах освіти, за місцем роботи тощо. Ця умова, на нашу думку, майже не
реалізовується, оскільки така робота не входить до компетенції психолого-педагогічного складу
притулків. На цьому етапі важливими є створення державного супроводу дитини до наступного місця
влаштування, а спеціалісти притулку можуть забезпечити її супровідними матеріалами, які
відображатимуть зміст медичної та психолого-педагогічної реабілітації дітей у притулку.
Отже, наявна у притулках система психолого-педагогічних умов організації виховного процесу є
загалом мало реалізованою.
На основі розглянутого нами теоретичного матеріалу, практичного досвіду роботи у притулку та
виходячи з концепції гуманістичного виховання, визначаємо такі психолого-педагогічні умови
успішної організації виховної діяльності у притулку для неповнолітніх: максимальна психологізація
виховного середовища; виховання через активне соціальне научіння; реалізація виховних задач через
індивідуальні форми діяльності; оптимістичний погляд на можливості реінтеграції безпритульних
дітей (див. рис. 1).
1. Максимальна психологізація виховного середовища полягає у наповненні кожного структурного
компонента виховної моделі психологічними знаннями і вміннями. На кожному етапі роботи з
утриманцем притулку (діагностичному, організаційному, корекції, підсумковому) основним для
педагога повинен бути внутрішній світ дитини: Які вікові характеристики притаманні цьому віку?
Чим ця дитина відрізняється від інших? Які позитивні риси характеру їй притаманні? Які негативні?
Які її прагнення, інтереси, мотиви, цінності? Хто виступає для неї референтною особою? Які її
потреби залишилися нереалізованими і чому? Поетапні, ґрунтовні відповіді на ці питання дозволять
досягнути успіху в роботі з дітьми притулку, забезпечать особистісно орієнтований підхід, нададуть
відносинам "вихователь – дитина" гуманістичного, демократичного характеру.
Особливого значення відповідна психологія виховного середовища набуває у процесі проведення
діагностики особистісних особливостей дитини та подальшої їх корекції. Базовим критерієм оцінки
результативності цієї умови є: володіння психологом навичками професійного супроводу дитини;
вміле використання вихователями діагностичних методик; навичок спостереження, емпатійного
слухання, консультування; фасилітативних умінь.
Умовами ефективності функціонування розглядуваного положення є спеціалізована підготовка
спеціалістів притулку до роботи з соціальними сиротами; створення можливостей для постійного
професійного зростання спеціалістів, володіння інформацією щодо новітніх науково-методичних
розробок; профілактика професійного вигорання фахівців.
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Максимальна психологізація
виховного середовища

Виховання через активне
соціальне научіння

Реалізація виховних задач через
індивідуальні форми діяльності

Оптимістичний погляд на
можливості реінтеграції
соціальних сиріт

Мета: формування соціальної
компетентності вихованців притулку для
неповнолітніх

Психолого-педагогічні умови
організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх

Діагностичний
Педагогічної корекції

Організаційний
Педагогічної корекції

Організаційний
Підсумковий

Етапи роботи з вихованцем притулку
Рис. 1. Модель взаємозв’язку психолого-педагогічних умов та етапів організації виховної роботи у
притулку для неповнолітніх
Прикладом упровадження засобів психологізації виховного середовища є заповнення обліковостатистичної карти вихованця притулку на основі результатів його життєдіяльності.
2. Виховання через активне соціальне научіння передбачає функціонування "суб’єкт – суб’єктних"
стосунків між дорослим і дитиною. Ця умова дозволить забезпечити діяльнісний підхід у процесі
виховання дитини. Активне соціальне научіння – це навчання ефективним формам діяльності через
участь в іграх, вправах, тренінгах, активному громадському житті притулку, заняттях за інтересами.
Головною умовою тут є добровільність участі дитини, тому систему виховної роботи слід
створювати, виходячи з інтересів дітей. Таким чином, необхідною умовою виховання самостійної й
успішної особистості є залучення її до спільної діяльності, що формує почуття радості, відчуття
успіху, розвитку, руху вперед, розуміння власної цінності й індивідуальності.
Загалом ця умова переважно використовується на організаційному етапі діяльності, а також на
етапі педагогічної корекції та передбачає широке залучення таких форм діяльності дітей, за яких вони
зможуть оволодівати необхідними знаннями, уміннями та навичками в спеціально змодельованих
ситуаціях.
Рівень ефективності цієї психолого-педагогічної умови визначається продукуванням у притулку
гуманістичної системи виховної роботи, що охоплюватиме всі сфери життя дитини (навчальну,
трудову, дозвіллєву та ін. види діяльності); відповідністю цієї системи потребам та інтересам
вихованців; рівнем кваліфікації спеціалістів.
Така умова визначала систему педагогічної діяльності А. Макаренка, В. Сороки-Росинського [3],
впроваджувалась у формі організації дитячого самоврядування, навчання на конкретних життєвих
прикладах, у ситуації досягнення успіху. Врахування специфіки виховання через активне соціальне
научіння використовувалося при створенні авторського спецкурсу "Вчимося жити, любити і
дружити".
3. Реалізація виховних задач через індивідуальні форми діяльності. Однією з основних
нереалізованих потреб дитини без сім’ї є прагнення безумовного прийняття, любові, інтимності,
відчуття цінності власної індивідуальності. У контексті цієї проблеми особливо турбує той факт, що в
державних закладах опіки діти практично позбавлені того, що у громадянському суспільстві
визначається як приватне життя – власних речей, власного місця, власного волевиявлення тощо.
Постійне проживання в групі та зайнятість вихователів призводить лише до "масовості" виконання
завдань. Це нівелює особистість дитини, спонукає її до пошуку шляхів відокремлення від інших,
декларування себе як особистості, що часто знаходить своє продовження в девіантних формах
поведінки. Для зміни такої ситуації вкрай необхідним є проведення індивідуальних форм виховної
роботи, які дозволять дитині відчути свою унікальність, довіру й інтерес до себе з боку дорослого.
Такі засоби особистісного розвитку використовуються переважно на етапі педагогічної корекції та
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вимагають застосування таких методів роботи, як особисте доручення, виявлення довіри, заохочення,
створення ситуацій успіху, переконання, навіювання, самовиховання.
До чинників ефективності цієї умови ми відносимо: особистісні характеристики фахівців, що
працюють у притулку (компетентність, емпатійність, гуманістичний світогляд, демократичність,
доброзичливість та ін.); усвідомлення та повага спеціалістів до права дитини на особисту думку і
власне життя; використання індивідуальних форм виховної роботи.
Прикладом реалізації виховних задач через індивідуальні форми діяльності є надання дитині права
вибору дозвіллєвої діяльності у вільний час. Однак при цьому вкрай важливим є створення
сприятливих умов для різних видів розвиваючої діяльності, серед яких дитина може обрати
особистісно значущу та позитивно направлену, аби це не переросло у безцільне вбивання часу або
асоціальну поведінку. Тобто, в притулку повинні бути бібліотека, приладдя для малювання та
конструювання, організовані різноманітні гуртки, розвиваючі заняття. Обов’язково повинно бути
місце, де дитина може усамітнися.
4. Оптимістичний погляд на можливості реінтеграції безпритульних дітей відображається у
ставленні до них громадськості взагалі й оточуючих їх дорослих зокрема. Важливим є підтвердження
і заохочення кожного, нехай навіть маленького, успіху дитини; визначення індивідуальних
перспективних завдань; спостереження за зростанням дитини; сприятливий психологічний клімат у
колективі. Ця умова є практичним відображенням невід’ємного принципу гуманістичної теорії
виховання – принципу віри в дитину (або оптимістичної гіпотези), який стверджує повсякчасну віру
вчителя в добре начало кожного учня. Погоджуємося з думкою американського педагога У. Глассера,
який пояснює всі невдачі учня двома причинами: нестачею любові та заниженою самооцінкою [4: 49].
Свою реалізацію ця умова знаходить на організаційному та підсумковому етапі виховної роботи.
До критеріїв її ефективності належать рівень профілактики професійного вигорання працівників
притулку, наявність методичної бази для здійснення реінтеграційної допомоги; законодавча
захищеність майбутнього дітей.
Таким чином, для успішної виховної роботи окреслені психолого-педагогічні умови повинні
використовуватися в нерозривній системі. Подальшої розробки потребує система спеціалізованої
підготовки та методичного забезпечення працівників притулку; комплекс умов для подолання
наслідків деприваційних впливів та насильства, яке пережили діти у минулому; вирішення проблеми
якнайкращого місцевлаштування дитини; забезпечення державою соціального супроводу і контролю
за умовами подальшого проживання дитини; розв’язання проблеми гідної освіти дітей-сиріт.
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Павлик Н.П. Организация воспитательного процесса в приюте для несовершеннолетних.
В статье представлены результаты анализа специфики воспитательного процесса в приюте для
несовершеннолетних, раскрыта сущность психолого-педагогических условий организации процесса
воспитания в приюте для несовершеннолетних, а также их взаимосвязь с этапами организации
воспитательной работы.
Pavlyk N.P. Organization of an Educational Process in an Orphanage for Minors.
The article presents the results of an educational process specificity analysis in an orphanage for minors.
The essence of psychological and pedagogical conditions of educational process organization is exposed in
an orphanage for minors and their intercommunication with the stages of an educational work organization.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН З ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ
У статті аналізується сучасний стан із графічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, а саме
формування у них професійних знань, умінь і навичок традиційними методами навчання.
Акцентується увага на наукових підходах до активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів, подолання розриву між освітою та потребами виробничого характеру – використання
інформаційно-комунікаційних технологій.
Сьогодні, коли обсяг інформації у світі невпинно зростає, якість підготовки фахівців у технічних
ВНЗ України і її відповідність до вимог ринкової економіки, та підготовка їх не завжди відповідає
потребам приватних або державних фірм, компаній, підприємств, що переходять або вже перейшли
на ринкові умови функціонування.
Навчання графічних дисциплін забезпечує широкі можливості для інтелектуального розвитку
особистості, у першу чергу розвитку логіки, творчого мислення, просторових уявлень, інженернотехнічної культури, формує вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати,
моделювати, конструювати тощо. Зміст курсу з нарисної геометрії, інженерної графіки, а також
набуті графічні навички є основою вивчення спеціальних інженерно-технічних дисциплін, техніки.
Зокрема, конструювання є основою вирішення практичних завдань різних галузей науки, економіки,
виробництва, а також – це реалізація технічного задуму виробу, визначення його функціональної
структури та технології виготовлення. Проектно-конструкторський процес визначає майбутнє виробу
і є здобутком інтелектуальної діяльності, заснованої на інших дисциплінах, знаннях сучасного
виробництва.
Таким чином, сучасні потреби розвитку суспільства вимагають переходу на нові, більш гнучкі
стратегії графічної підготовки, ніж існуючі. На відміну від традиційного обмеження навчання
графічних дисциплін лише інформаційним компонентом (знання, вміння і навички) все більшого
значення набуває діяльніший компонент навчання з виділенням трьох рівнів або типів навчальнопізнавальної діяльності студентів (репродуктивна, пошукова і дослідницька). Продовжуються пошуки
як у напрямку переосмислення самого змісту курсу, так і способів його подання (В.В. Ванін,
О.Г. Глазунова, М.Ф. Євстаф’єв, О.В. Кащенко, С.М. Ковальов, В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш,
А.П. Підкоритов, І.А. Скидан, М.Ф. Юсупова та ін.) [1; 2; 3; 4; 5].
Дослідження особливостей навчальної діяльності відображено в роботах науковців: А.П. Верхоли,
О.М. Джеджули, М.М. Козяр, В.К. Сидоренко, Д. Ткач, [6; 7; 8; 9; 10; 11]. У їх працях з’ясовано
основи осмислення проблем графічної підготовки за рівнями, мотиваційні характеристики, методи,
прийоми і організаційні форми активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Разом з цим, проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення графічних
дисциплін залишається недостатньо розробленою в сучасних умовах розвитку суспільства і
впровадження комп’ютерної графіки на виробництві, проектних установах. Передусім мова йде про
подання нового матеріалу, організацію аудиторної роботи та поза аудиторної над навчальним
матеріалом, широке залучення студентів до самостійної роботи, а також індивідуалізація та
диференціація процесу навчання.
Наразі потребують перегляду теоретичні і методичні засади традиційного навчання графічних
дисциплін і створення на цій основі нової методології навчання відповідно до вимог сьогодення.
Метою статті є виявлення недоліків традиційної графічної підготовки у вищих технічних
закладах та вироблення нової методики навчання і формування майбутніх технічних фахівців із
високим рівнем професійної компетенції та конкурентоспроможних на ринку праці.
У системі фахової підготовки фахівців технічних спеціальностей графічна підготовка є базисом
для вивчення всіх дисциплін професійно-орієнтованого циклу і для освоєння нової техніки і
технологій. Цей курс висуває завдання: сформувати у студентів цілісне уявлення про предмет,
розвиток науки, техніки та всього суспільства, загалом; навчити графічної мови – СКД; сприяти
розумінню теоретичних основ майбутньої професії; допомогти у загальному розвитку інтелекту
студента.
На думку М.Ф. Юсупової, одним із головних недоліків у навчальній діяльності з опанування
графічних дисциплін є недотримання єдності у методиці викладання в середній та вищій школах, а
також ігнорування особливостей роботи з студентами першого курсу та їх слабою фактичною
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підготовленістю до опанування даного курсу [5]. Все це призводить до того, що студентам на лекціях
важко слідкувати за навчальним матеріалом та засвоювати теоретичний курс.
Проведене нами дослідження дає підстави констатувати, що проблеми практичної підготовки
полягають не тільки у відсутності єдності між середньою і вищою школою.
І однією з причин є зменшення кількості аудиторних годин про, що свідчить аналіз навчальних
планів, проведений за архівними даними Житомирського державного технологічного університету зі
спеціальності "Технологія машинобудування".
Таким чином, як ми бачимо (рис. 1) до 1994 року навчальні плани містили тільки аудиторні
години: лекції і практичні заняття. На сьогоднішній день спостерігаються зміни у розподілі
навчальних годин в межах дисципліни, більша частка їх, а це ⅔ від загальної кількості годин
відведено на самостійне вивчення. Зокрема, слід зазначити, що до 2000 року курс з графічної
підготовки включав в себе тільки нарисну геометрію та інженерну графіка, а з 2000–2001 навчального
року до складу ввійшла комп’ютерна графіка.
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Рис. 1. Динаміка зміни обсягу навчального часу на вивчення графічних дисциплін у системі
фахової технічної підготовки за період з 1975–2007 рік
Між тим, обсяг знань і рівень вимог до фахової підготовки зростають; засоби дидактичної
підтримки навчання графічних дисциплін застаріли; послаблено зв'язок навчального процесу з
науково-дослідною діяльністю студентів.
Важливо підкреслити ще один аспект цього питання. А саме те, що на даний час практичні заняття
недостатньо інтенсивні, облік поточної успішності не забезпечується у повному об’ємі, і це
призводить до того, що студенти не набувають необхідних навичок самостійного використання теорії
під час розв’язання графічних завдань. І як наслідок незадовільні оцінки з курсу – 40–50%, особливо
ця картина спостерігається при вивченні нарисної геометрії.
Також, ще однією з причин є зниження рівня мотивації навчання про, що свідчать дані
проведеного анкетування (рис. 2), на поставлене запитання "Чому я обрав технічний ВУЗ?", тільки
44% студентів пов’язують свою майбутню діяльність з машинобудуванням.
Проаналізувавши стан до університетської графічної підготовки у середній школі за вхідним
тестуванням, необхідно відмітити, що досить часто учні не одержують достатньої графічної
підготовки або вона взагалі відсутня (46 % – не вивчали креслення ЗОШ), а в зв’язку з цим не
набувають необхідних графічних умінь (високий рівень знань – 3,5 %; достатній – 17,5 %; середній
рівень знань – 43 %; низький рівень знань – 36 %). І ці проблеми також необхідно вирішувати у вищій
школі. У таких випадках структура навчальної діяльності потребує внутрішніх змін, а будь-яке
закономірне і навіть незначне коригування навчальних планів і програм у ВНЗ пов’язане з
розв’язанням низки питань, які в комплексі визначають складну дидактичну проблему.
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Рис. 2. Результати дослідження мотивації навчання студентів технічних спеціальностей
Проте нині ця проблема у ВНЗ розв’язується найчастіше не дидактичними методами, а на основі
емпіричних та інтуїтивних міркувань і у більшості випадків залежить від досвіду самих викладачів.
Розв’язання даної проблеми найбільш повно й успішно може бути реалізовано на основі
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Отже, використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути
існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого
мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі.
Актуалізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання – одна з гострих проблем, над
розв’язуванням якої сьогодні працює методична наука і навчальні заклади. Тут тісно переплітаються
соціальні, психолого-педагогічні та методичні проблеми виховання особистості на сучасному етапі
розвитку суспільства.
Звісно, проблема активізації пізнавальної діяльності була і залишається актуальною на всіх етапах
розвитку як графічних дисциплін, так і вищої технічної школи. Розв’язання зазначеної проблеми
передбачає:
визначення шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення
теоретичного матеріалу;
створення умов активізації навчально-пізнавальної діяльності під час розв’язання розрахунковографічних задач;
з’ясування можливостей використання інформаційних технологій для активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів;
визначення ролі активізації графічної діяльності в загальній структурі професійної підготовки
студентів.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, вивчення вітчизняного та
зарубіжного досвіду дозволив нам виділити чотири аспекти розв’язання цієї проблеми:
методологічний; психолого-педагогічний; науково-методичний та графічний.
Методологічний аспект передбачає розробку і теоретичне обґрунтування концепції активізації
навчально-пізнавальної діяльності під час навчання графічним дисциплінам. Слід зазначити, що
основу графічної підготовки студентів у технічному ВНЗ становить комплексна дисципліна –
"Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка", яка є базовою для навчання студентів
більшості технічних спеціальностей. Графічну підготовку також передбачено в навчальних планах
різних спеціальностей у педагогічних ВНЗ, університетах та інститутах мистецтв.
У психолого-педагогічному плані потрібно з’ясувати співвідношення між знаннями, уміннями і
навичками, здійснити аналіз стилю мислення в аспекті навчальної діяльності.
Науково-методичний напрям передбачає розробку теоретичної і експериментально обґрунтованих
методичних систем активізації навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення графічних
дисциплін, що включає побудову і технологічне забезпечення мотивації, підбір методів, прийомів,
засобів праці для викладачів так і для самонавчання студентів, розробку систем диференційованих
вправ тощо.
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У графічному ракурсі провідними є питання педагогічно-обґрунтованого добору відповідного
змісту навчання, що визначається науковими засадами побудови курсу з графічних дисциплін
(нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка).
Відомі дидактики і психологи неодноразово підкреслювали важливу роль теоретичних знань у
засвоєнні навчальних предметів. Оскільки все в реальному світі системне і взаємообумовлене, то
знання повинні бути системними. Як відомо, графічна підготовка конкретизується в основних
завданнях: вивчення графічної мови, передача і збереження інформації про предметний світ за
допомогою методів і способів їх відображення на площині; опанування правил і прийомів виконання і
читання креслень різноманітного призначення; розвиток логічного і просторового уявлення;
формування статистичного, динамічного, просторового уявлення; розвиток творчого мислення, цим
завданням повинна бути притаманна системність.
За минулі роки зроблено декілька спроб створити науково обґрунтовану концепцію вищої
технічної освіти. Зокрема, в дослідженнях Г.О. Козлакової обґрунтовані основні ознаки технічного
університету [12], а саме:
університетський, а не галузевий тип освіти;
вищий рівень фундаментальної освіти порівняно з інженерними ВНЗ;
вищий рівень гуманітарної освіти, ніж в інженерному ВНЗ;
оновлена роль університету як центру поширення вищої та післядипломної інженерно-технічної
освіти в регіоні;
поглиблення рівня психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з технічних
спеціальностей.
Таким чином, забезпечення високого рівня фундаменталізації та гуманітаризації вищої інженернотехнічної освіти є одним з основним напрямів розвитку університетської технічної освіти. І
фундаментальна інженерна підготовка повинна відбуватись на основі принципу політехнізму і
враховувати основні напрями розвитку науки і техніки.
Сучасний стан вищої технічної освіти досить суперечливий. З одного боку прискорений розвиток
технологій, таких як інформаційні й телекомунікаційні, вплив яких на всі аспекти соціального життя
дедалі більше зростає, відкриває перспективи вдосконалення вищої технічної освіти, обміну науковонавчальною інформацією, а з іншого – спостерігається нестача кваліфікованих інженерно-технічних
працівників з професій, які пов’язані з сучасними інформаційними технологіями та функціонуванням
ринкової системи.
Все це дає підстави констатувати, що в умовах інтенсивного зростання напрямів досліджень і
обсягів інформації, ключового значення набуває проблема фундаменталізації технічної освіти, основу
якої мають складати результати системних досліджень міждисциплінарного характеру, які здатні
інтегрувати на новій науково-методологічній основі, накопиченні фактів не тільки в конкретній галузі
знань, але й новітні досягнення з суміжних наукових дисциплін. І результати наукових відкриттів,
перш за все, необхідно використовувати в системі освіти. Це створює передумови підготовки
фахівців, знання яких випереджають час.
Слід підкреслити, що майбутнє вищої інженерної освіти обов’язково має враховувати нові
відносини інженерної діяльності з навколишнім середовищем, суспільством, людиною. Інженернотехнічна освіта, інженерна діяльність, загальноінженерні дисципліни в технічному ВНЗ мають
зорієнтуватися на інноваційному, розвиваючому, випереджувальному типі освіти.
Як показує проведене дослідження, індивідуалізація фахового розвитку сприяє також формуванню
у студента індивідуального стилю своєї навчальної діяльності. Отже, допомогти студентові
сформувати індивідуальний стиль навчальної діяльності – означає допомогти йому знайти свої
специфічні, оптимальні засоби пристосування до навчальних ситуацій тощо. Основою цьому є –
засвоєння студентами базового змісту освіти, але індивідуальними засобами. При цьому
індивідуалізація навчання не повинна бути спрямована тільки на окремих студентів. Необхідно
створити таке навчальне середовище, де студенти могли б розвити свої здібності, творчий потенціал,
реалізувати свої потреби та інтереси.
Зокрема, проблема якості професійної підготовки є багатовимірною категорією, що охоплює всі
характеристики освітньої діяльності. З вирішення даної проблеми, заслуговує уваги досвід роботи в
Харківському національному університеті – де створено систему управління якістю навчального
процесу як ключового чинника, що визначає якість освіти [13]. Запропонована система має три
основні складники: діагностика; визначення стратегічних цілей управління; реалізація поставлених
цілей.
Водночас необхідно зауважити, що дана система має як свої переваги, так і недоліки. Вона дає
можливості оцінити якість навчального процесу, узагальнити інформацію, забезпечити підбір і
виховання науково-педагогічних кадрів, сприяє удосконаленню навчально-методичного забезпечення
через запровадження інноваційних освітніх технологій, але стосується загальної університетської
навчальної діяльності та деяких вибіркових дисциплін. Таким чином, вона потребує подальшого
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розроблення, створення і впровадження науково-методичного забезпечення самостійної роботи
студентів з усіх навчальних дисциплін.
В.К. Сидоренко, С. Білевич [10] висувають на перший план фундаменталізацію освіти на основі
фундаментальних знань, які забезпечують мобільність і адаптивність до динамічних умов ринку
праці, і з цим неможливо не погодитись. При цьому, головним є пріоритетність інтегрованих
фундаментальних знань у змісті підготовки сучасних фахівців. Інтегрованість знань значною мірою
пов’язана з певними властивостями інтегративних інформаційних систем, а саме:
що інтегративніша, синтетичніша інформаційна структура, то довше фона функціонуватиме в
суспільній свідомості;
що інтегративніша інформаційна структура, то ширшою є сфера її застосування;
інтегративна система інформації у вигляді відповідних методів, адекватних пізнавальному
об’єкту, своєчасно засвоєна людиною, стає основою її теоретичного мислення, що дає змогу творчо
освоювати досліджену галузь.
Таким чином, одним із пріоритетних напрямків розвитку вищої освіти є формування принципово
нових фундаментальних навчальних курсів для системи освіти, орієнтованих на формування цілісних
сучасних уявлень про наукову картину світу.
А.П. Верхола серед найсуттєвіших проблем у діяльності вищої школи відмічає збільшення
кількості навчальних дисциплін, а також у зв’язку з розвитком науки і техніки, розширюється обсяг
досліджуваного матеріалу, а це відповідно призводить до перевантаження студентів і негативного
впливу на розвиток навичок самостійного творчого мислення та зниження якості підготовки. На
думку А.П. Верхоли та Д. Ткач, цьому може завадити системний аналіз дисципліни, який має
відображати її місце і роль у загальній структурі підготовки фахівця [6; 11].
На наш погляд, запропонований системний аналіз дає можливість апріорно встановити ступінь
ефективності функціонування
запропонованої дидактичної системи, виходячи з визначених
принципів, а саме: науковості; єдності навчання і виховання; системності і послідовності; свідомості,
активності і самостійності; полікультурності; наочності; доступності; ґрунтовності знань;
індивідуального підходу; стимулювання до навчання.
З огляду на це, рекомендований аналіз доцільно проводити окремо для кожної конкретної
дисципліни, враховуючи її специфіку, загальнодидактичні завдання і специфічні особливості.
Особливості сучасного світу, що зумовлюють зміст графічної підготовки, визначаються новими
соціально-економічними умовами, що прискорюють та діалектично поєднують процеси диференціації
та інтеграції навчання графічних дисциплін, гуманітаризації навчання для багатьох профілів. Зокрема,
ці обставини ще більшою мірою вимагають змін у традиційній системі підготовки майбутніх
інженерно-технічних працівників, націлюють викладача на озброєння студентів дієвими
технологічними знаннями і уміннями. Оволодіваючи технологічними знаннями у єдності предметної,
мотиваційної й операційної сторін, студенти оволодівають таким стилем діяльності і творчого
мислення, який зорієнтований на розв’язок комплексу завдань графічної діяльності.
Таким чином, обмеження лише традиційною системою з графічної підготовки породжує
суперечність між наявним рівнем базових знань, умінь і навичок випускника вищого технічного
навчального закладу з тими кардинальними змінами, що відбуваються в освітній парадигмі,
зрушеннями в методах, формах і засобах навчання. Шляхи вирішення цієї суперечності можуть бути
різними. Один із них – спеціальна підготовка майбутніх інженерно-технічних працівників у галузі
комп’ютерної графіки, другий шлях – комп’ютеризація навчального процесу.
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Райковская Г.А. Научные подходы и текущее состояние графической подготовки будущих
специалистов в ВУЗ.
В статье анализируется текущее состояние графической подготовки будущих специалистов в ВУЗ,
а именно формирование у них профессиональных знаний, умений и навыков традиционными
методами обучения. Акцентируется внимание на научных подходах к активизации учебнопознавательной деятельности студентов, преодоление разрыва между образованием и
потребностями производственного характера – использование информационно-коммуникационных
технологий.
Raykovska Н.A. The Scientific Approaches and the Current Condition of the Future Specialists’ Graphic
Training in Higher Education Establishments.
This article contains the analysis of the current condition of the graphic training of the future specialists in
HEE, particularly the formation of their professional knowledge, skills by the traditional methods of
education. The scientific approaches to activation of the educational activity of the students, negotiation of
the gap between the education and needs of the production character – the usage of the informational and
communicational technology are emphasized.

114

УДК 371.134 (73:477).001.36
І.В. Самойлюкевич,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
asv_34@yahoo.com

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА США
У статті розглянуто особливості сучасних інноваційних освітніх процесів у США. Проаналізовано
психолого-педагогічні основи реформування професійної підготовки вчителів іноземних мов через
поширення інформаційно-комунікаційних технологій у теорію і практику навчання. Наведено
приклади інтеграції ІКТ у педагогічну освіту розкривають їх інноваційний потенціал.
В умовах інформаційного суспільства як етапу суспільного розвитку, що формується, у
розвинутих країнах світу, починаючи з середини ХХ століття, інформація та комунікація стають
головними виробничими силами, а економіка набуває інноваційного характеру. Ефективним засобом
забезпечення науково-технічного та соціально-економічного прогресу виступає інформатизація, тобто
постійне зростання обсягу наукових знань та інших даних у сфері праці та суспільного життя, що
потребує добре налагоджених механізмів збору, обробки, розповсюдження і використання інформації
у стрімко змінному світі.
В інформаційному суспільстві особливе значення надається якості праці, високо цінуються
кваліфіковані фахівці, здатні та готові до участі в стратегічному плануванні. Чи не на перше місце
виходить інноваційна діяльність у соціальній сфері, яка своїм змістом зорієнтована на людину.
Стосується вона насамперед освіти, завдяки якій задовольняється потреба в людях, готових до життя
у постійно змінюваному соціумі, налаштованих і здатних творити нове у своїй діяльності.
У контексті аналізу освітнього процесу в сучасному суспільстві є актуальним звернутися до
досвіду країн, які вже пройшли значний шлях в умовах комп’ютеризованого життя. Це насамперед
США, які є визнаним лідером у світі за рівнем інформатизації, показниками добробуту громадян,
розбудови громадянського суспільства. В американській науці накопичені фундаментальні
філософські, педагогічні та психологічні дослідження особливостей інформаційного суспільства і
реформування освітнього процесу в теорії й на практиці.
Метою статті є вивчення особливостей інноваційних освітніх процесів в інформаційному
суспільстві США й аналіз психолого-педагогічних основ реформування професійної підготовки
вчителів іноземних мов через поширення інформаційно-комунікаційних технологій.
Особливо цікавими для розгляду психологічних основ розвитку особистості в умовах
інформаційного суспільства визнано постулати, сформульовані Г. Гарднером, автором теорії
множинного інтелекту. Аналізуючи компоненти освіти, він зазначає, що як засіб придбання
інформації людиною можуть бути використані множинні здібності, пов’язані з тим чи іншим
інтелектом. З дев’яти видів інтелекту, що виділяє Г. Гарднер, у сучасному технологічному
суспільстві, яке характеризується широким діапазоном ролей і вмінь, головну роль відіграють логікоматематичні знання, ціняться деякі види лінгвістичних здібностей та зростає значення внутрішньоособистісних знань [1: 386-391].
Зміцнення акцентів відносно окремого інтелекту пов’язане, зокрема, з появою комп’ютерів та
інших сучасних технологій, що вимагає застосування логіко-математичних здібностей значно
більшою мірою, ніж це властиво людям індустріальної епохи. Життя в комп’ютеризованому світі
потребує також комбінації логіко-математичного інтелекту з іншими його видами, наприклад, з
лінгвістичним, оскільки в умовах загальної доступності будь-якої інформації від того, хто навчається,
очікується не вміння репродукувати інформацію у формі засвоєного тексту, а здатність
абстрагуватися від тексту, синтезувати й висловлювати свої судження про нього, а також знаходити
нові доводи й аргументи, які замінять існуючу мудрість. У сучасній освіті на передній план також
висувається внутрішньо-особистісний інтелект, оскільки суттєво зростає ступінь самостійності
студента/учня в освіті й відповідно рівень залежності її якості та кількості від його власних планів,
знань про те, що він хоче і як цього краще досягти, від прийняття важливих життєвих рішень.
В освітній системі наразі дещо зменшується роль між особистісного інтелекту: сприйняття
людиною інших як унікальних особистостей, здатність створювати стійкі зв’язки з одним
наставником, вміння добре розумітися з людьми, сприймати їхні сигнали і правильно на них
реагувати здаються не такими важливими, як у минулому. Але, на думку дослідника, міжособистісні
відносини залишаються важливими в деяких освітніх контекстах. Наприклад, значна частина успіху
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вищої освіти, як у точних науках, так і в гуманітарних, залежить від стійких зв’язків між професором
й обдарованим студентом. Хоча в основі появи таких відносин може лежати інтелектуальна здібність
неособистісного характеру, збереження цього зв’язку протягом тривалого часу відіграватиме важливу
роль у подальших професійних успіхах молодого колеги.
Інші інтелектуальні здібності (музичні, просторові, тілесно-кінестичні, натуралістичні)
залишаються для позааудиторних і додаткових занять у вільний час за умови наявності бажання та
достатніх коштів.
Оскільки сучасні американські школи вже багато років йдуть шляхом інформаційної освіти, у
суспільства була змога осмислити їх характеристики, визначити сильні та слабкі сторони. Дослідники
усвідомили, що з розвитком інформаційного суспільства з’являється тенденція робити акцент лише
на певних аспектах розуму й віддалятися від духовного та етичного життя. Наприклад, М. Маккобі та
Н. Модіано проголошують, що скільки сучасна людина набуває з розвитком здатності формулювати,
роздумувати й кодувати все більше й більше складної, необхідної їй інформації, стільки ж вона,
ймовірно, й втрачає зі зниженням чуттєвості до людини й подій [1: 407].
Автори опублікованих результатів дослідження "Освіта без кордонів" ("No Limits to Learning") у
якості засобу вирішення різних проблем, з якими зіткнулося інформаційне суспільство, рекомендують
інноваційне навчання як таке, при якому люди спільно планують, до чого прийде світ у майбутньому,
а також спільно діють для того, щоб використати всі можливості. Дослідники зазначають, що
головними ознаками інноваційного навчання є інтеграція, синтез і розширення обріїв; воно
призводить до критичного розгляду традиційних уявлень, які стоять за звичним стилем мислення і
діями, в результаті чого відбуваються необхідні зміни [1: 421].
Інноваційне навчання розвиває мислительний процес людини, відтворюючи цілісне уявлення про
реальність, а не її окремі фрагменти. Дослідник інноваційного і творчого мислення Дж. Адер також
вважає, що метою інноваційного навчання є формування інноваційного мислення, яке уможливлює
тріаду інноваційного процесу: продукування нових ідей – оцінювання – їх розвиток та втілення [2:
41].
В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими є вимоги до рівня теоретичних знань і
практичної підготовки вчителя іноземних мов (ІМ). Він повинен уміти спрямовувати навчальновиховний процес на особистість вихованця, вибудовувати свою професійну діяльність так, щоб кожен
учень мав необмежені можливості для самостійного та високоефективного розвитку в умовах
комбінації логіко-математичного, лінгвістичного, внутрішньоособистісного та міжособистісного
інтелекту. А це у принципово інших вимірах визначає проблематику і зміст професійної та
особистісної підготовки педагога, актуалізує необхідність створення педагогічних систем,
зорієнтованих на інноваційну діяльність і відповідно на пошук нових підходів до підготовки
майбутнього вчителя.
Могутнім інструментом стимулювання й організації інноваційної діяльності вчителя ІМ в умовах
інформаційного суспільства визнані внутрішні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).
Можливості використання ІКТ у навчанні іноземних мов у цілому визначаються їх здатністю до
імітації мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини з переробки текстової інформації та до
репродукування окремих аспектів професійної діяльності людей. Тому дослідження можливостей ІКТ
базується на визначенні того, що "людське пізнання й поведінка можуть репродукуватися логічними
й лінгвістичними засобами комп’ютера" [3: 26].
На сучасному етапі найбільш конструктивними вважається підхід, згідно з яким комп’ютер не слід
протиставляти викладачеві, а доцільно розглядати його як засіб підтримки професійної діяльності
того, хто навчає. Така позиція обумовлена ще й тим, що принцип переважних можливостей, який
домінував довгий час в економіці, був замінений у 80-ті роки на принцип взаємодоповнюваності
здібностей людини і можливостей машини, сформульований Н. Джордано [4: 240-245].
У педагогічній та методичній літературі наводиться достатньо великий перелік функцій викладача
ІМ, що реалізуються засобом комп’ютера, зокрема, комунікативна, організаційно-стимулююча,
інформативна, тренувальна, управлінська, контролююче-корегуюча функції, що забезпечує значне
скорочення часових затрат викладача і тим самим вивільняє час і сили для інноваційної діяльності [5:
28].
Розглядаючи інноваційний потенціал комп’ютерних технологій як здатність забезпечувати
протягом тривалого часу корисний результат від свого використання, деякі вчені застерігають проти
перетворення комп’ютерного навчання у псевдонововведення [6: 25]. Це трапляється тоді, коли
інноваційним потенціалом не володіють способи його включення в навчальний процес, що не дає
змоги використати його основні можливості.
Тому американські дослідники (C. Maddux, D. Johnson, J. Willis) запропонували дихотомію
використання ІКТ в освіті, в якій два протилежні шляхи описуються як тип І і тип ІІ. Застосування
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ІКТ типу І спрямовано на те, щоб полегшити, прискорити виконання завдання або зробити його більш
ефективним, при цьому продовжуючи навчання традиційними способами. Тип ІІ, з іншого боку,
намагаються вживати нові, кращі методи викладання й учіння, які б не існували без ІКТ. Тип ІІ
використання ІКТ має трансформувати процес навчання в аудиторії, дозволити вчителям
користуватися ІКТ для того, щоб "робити по-іншому" [7: 171].
Саме тип ІІ використання ІКТ є тим інноваційним простором, у якому вчитель ІМ може
реалізувати свою інноваційну діяльність у нових педагогічних умовах:
1) учитель отримує можливість постійного оновлення навчального матеріалу завдяки
використанню в процесі навчання сучасних автентичних електронних документів та інших інтернетресурсів;
2) учитель може адаптувати й доповнювати вже закладені у базу даних програми матеріали, не
тільки узгоджуючи їх із віковими особливостями та інтересами учнів, але й інтегруючи зміст програм
у соціокультурне середовище учнів;
3) учитель за допомогою ІКТ надає учням, з одного боку, більше автономії (фізичної,
соціальної, лінгвістичної та когнітивної), а з іншого – "соціалізує" процес навчання, дозволяючи
зробити його результат доробком багатьох зацікавлених осіб (через роздруковування матеріалів,
роботу в мережі Інтернет), а також створювати колективні творчі роботи групами учнів не тільки
одного класу, а навіть навчальних закладів, розташованих у різних містах і країнах.
На думку американських дослідників проблеми інтеграції ІКТ у процес професійної підготовки
вчителів (N. Wentworth, R. Earle, M. Connell), на сучасному етапі найбільш інноваційно продуктивним
в контексті викладання ІМ є підготовка майбутніх учителів ІМ до застосування таких навчальних
інструментів нового покоління, як вебквести (webquests), електронні щоденники (blogs), електронні
портфелі (e-portfolio) і подкасти (podcasts) тощо [7: 33].
Вебквест є навчальним інструментом, за допомогою якого здійснюється пошукова діяльність, в
якій інформація для інтеракції учнів і вчителя – повністю або частково – запозичується з ресурсів
Інтернету. Автор ідеї вебквестів Б. Додж зазначає, що вебквести допомагають учням зосередитися на
використанні інформації та підтримують високий рівень інтелектуальної діяльності. Вебквести також
розуміються як короткострокові або довгострокові Інтернет-проекти, які підготовлені вчителем або/та
учнями й мають чітку структуру [8: 54].
Електронний щоденник – це зразок соціального програмного забезпечення, який уможливлює
підключення, спілкування і співпрацю між людьми в режимі онлайн. Він може існувати у вигляді
вебсторінки, на якій регулярно з’являються нові записи особистого або професійного характеру
(коментарі, ідеї, роздуми), які супроводжуються малюнками або фото, аудіо та відеорядом. Більшість
електронних щоденників відкриті читачам, на них можна залишити свої коментарі, створити онлайнспільноту навколо цікавої теми [8: 87].
Подкасти є аналогом радіо або телешоу, на відміну від яких подкаст, який вас зацікавив, можна
прослухати або подивитися будь-коли в Інтернеті. Подкаст може бути автентичним або створеним
спеціально для тих, хто вивчає мову, присвяченим будь-якій темі та містити музику і відео.
Використання подкастів у навчанні ІМ здебільшого передбачає практику в аудіюванні мовлення
інших людей або продукування власних подкастів. Подкасти набувають особливого поширення у
професійній підготовці майбутніх учителів у вигляді аудіо або відеозаписів лекційного матеріалу,
фрагментів уроків, дискусій із методичної проблематики, які студент може загрузити на свій
комп’ютер або МР3 плеєр для самостійного опрацювання [8: 98].
Електронні портфелі розробляються з метою проведення комп’ютеризованого оцінювання, у тому
числі в режимі онлайн. Електронні портфелі є подібними до традиційних, оскільки вони також
складаються з робіт студента/учня, але виконанні в електронному форматі. Це можуть бути текстові
документи, відео, аудіоматеріали, електронні щоденники або вебсайти, які демонструють рівень
досягнень того, хто навчається, не тільки у формальному навчальному середовищі, але й у
позааудиторній роботі [8: 119-121].
Отже, з огляду на досвід американської педагогічної освіти можна зробити висновок щодо
перспектив дослідження: для здійснення результатоцентрованої професійної підготовки майбутнього
вчителя ІМ до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства (рис. 1) слід спрямувати
цілі, зміст, структуру і сам процес викладання дисциплін професійно-педагогічного циклу на
постійний розвиток та саморозвиток як учня, так і майбутнього вчителя, стимулювати активність
студента через поширення ІКТ як інструменту творчої навчальної-пізнавальної та майбутньої
професійної діяльності.
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Інноваційне навчання
Професійна підготовка майбутнього вчителя ІМ до інноваційної діяльності і в
умовах інформаційного суспільства
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Результати
Майбутній учитель, готовий до інноваційної діяльності
Рис. 1. Схема професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ до інноваційної діяльності
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Самойлюкевич И.В. Профессиональная подготовка учителей иностранных языков к
инновационной деятельности в условиях информационного общества США.
В статье рассматриваются особенности современных инновационных образовательных процессов в
США. Автор анализирует психолого-педагогические основы реформирования профессиональной
подготовки учителей иностранных языков путем внедрения информационно-коммуникационных
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технологий в теорию и практику обучения. Приведенные примеры интеграции ИКТ в педагогическое
образование раскрывают их инновационный потенциал.
Samoylyukevych I.V. Foreign Language Teacher Preparation for Innovative
Activity in the US Information Society.
The article deals with the peculiarities of contemporary innovative educational processes in the USA. The
author analyses the psychological and pedagogical foundations for reforming the system of foreign language
teacher preparation through the ICT integration. The given examples of ICT integration into the pedagogic
education disclose their innovative potential.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ
У статті розглянуто сучасні технології виховання соціально-комунікативної культури та їх вплив на
становлення особистості підлітка. Основну увагу приділено розкриттю змісту факультативного
курсу "Основи міжособистісних взаємин", роботи клубів "Вибір", "Етикет", проектувальної
діяльності підлітків.
Соціально-економічна ситуація початку XXI століття в Україні актуалізувала низку проблем,
пов’язаних із духовним, соціально-комунікативним зростанням молоді. Зокрема, соціальна адаптація,
формування життєвої компетентності школярів певною мірою залежать від узгодженості їх
поведінки, вчинків із соціальними нормами суспільства та рівнем їх соціально-комунікативного
зростання. Саме тому перед сучасною загальноосвітньою школою стоїть завдання сформувати в учнів
соціально-комунікативні якості, прагнення та потребу дотримуватися культури людських взаємин.
Реалізація поставлених завдань здійснюється за допомогою впровадження у виховний процес
ефективних технологій формування соціально-комунікативної культури.
Окремі аспекти проблеми соціально-комунікативної культури розглядаються у філософських,
соціологічних, культурологічних, психолого-педагогічних дослідженнях таких учених, як І. Агієнко,
О. Асмолов, Г. Андрєєва, Є. Андрущенко, І. Бех, О. Бодальов, Л. Виготський, Є. Бондаревська,
І. Звєрева, Л. Лембрик, С. Сарновська, І. Тимченко, В. Кабрін, Я. Коломінський, А. Кребер,
К. Клукхольн, О. Леонтьєв, А. Маслоу, А. Мацумото, А. Мудрик, Ж. Піаже, А. Петровський,
Д. Фельдштейн, О. Франкл та інші.
Мета нашого дослідження – розглянути ефективні механізми виховання соціально-комунікативної
культури в підлітків.
У процесі виховної роботи ми послуговувалися головним методологічним правилом,
обґрунтованим І. Бехом, за яким вихователь, працюючи над морально-духовним розвитком
підростаючої особистості обов’язково має враховувати всі системні зв’язки і відношення (фактори), у
межах яких виникає та вирішується певна морально-духовна колізія. До цих факторів, на думку
вченого, належать:
1. Фактор "вихованець". Відповідні шкали: емоційно-почуттєві, когнітивно-комунікативні
характеристики особистості, сенсо-ціннісні орієнтації, здатність до самоактуалізації.
2. Фактор "вихователь". Відповідні шкали: емоційно-особистісні риси, соціально-рефлексивні
уміння, професійні здібності, уміння та навички, рівень альтруїстичної спрямованості.
3. Фактор "різні дорослі". Відповідні шкали: особистісна готовність до суб’єкт-суб’єктної
взаємодії з вихованцем, емоційна відкритість, суб’єктивна значущість для вихованця, здатність до
персоналізації.
4. Фактор "ровесники". Відповідні шкали: моральні якості, почуття сприяння іншому та
прихильності, дружелюбність.
5. Фактор "соціокультурне середовище". Відповідні шкали: базові цінності, спрямованість
міжособистісних взаємин, коефіцієнт педагогічної спрямованості і спонтанність форм діяльності [1:
11-13].
Програма виховання соціально-комунікативної культури підлітків включала цілеспрямовану
організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихованців у різних формах позаурочної діяльності з метою
усвідомлення ними сутності й змісту соціально-комунікативної культури як їхньої особистісної
цінності, накопичення досвіду соціально-комунікативних умінь і навичок;
Серед форм роботи, які використовувалися нами у процесі виховання, особливого значення ми
надавали реалізації спеціально практично зорієнтованого факультативного курсу "Основи
міжособистісних взаємин", який побудований з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей
підлітків, їх соціально-комунікативного досвіду.
Завданнями курсу передбачалося ознайомлення підлітків із основами соціально-комунікативної
культури; формування у них внутрішнього переживання соціально-комунікативної культури як
особистісної цінності; виховання у підлітків шанобливого ставлення до оточуючих людей,
ввічливості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо; формування вміння
аналізувати проблеми у взаєминах між людьми та знаходити оптимальні шляхи їх вирішення;
навчання вихованців практичних прийомів саморегуляції поведінки у різних життєвих ситуаціях.
Структура занять передбачала викладення теоретичного матеріалу в поєднанні з практичними
вправами, тестами, іграми, дискусіями, аналізом життєвих ситуацій, вивчення підлітками
© Тернопільська В.І., 2007
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особливостей своєї особистості, складання самохарактеристик, самопрезентації, вироблення ними
правил, кодексів, законів.
Крім того, активна робота вихованців на факультативних заняттях дає можливість їм отримати
знання про різні стилі спілкування, наслідки їх використання та тренує здатність учнів визначати
стиль спілкування обраний партнером.
До змісту занять факультативного курсу також було включено такий вид роботи, як розв’язування
ситуацій на основі життєвого досвіду підлітків. Такий вид роботи передбачав моделювання
проблемних ситуацій, спостереження за взаєминами інших та аналіз ситуацій власних взаємин із
ровесниками, старшими. У процесі розв’язання життєвих ситуацій підлітки усвідомлювали зміст
соціальних норм, правил, моделей поведінки прийнятих у соціумі, давали оцінку поведінці, вчинкам,
стилю спілкування людини в різноманітних ситуаціях, навчалися знаходити оптимальні шляхи їх
розв’язання.
Слід зазначити, що використання на факультативних заняттях активних методів групової роботи
(брейнстормінгу, інтерв’ювання, дискусії, елементів тренінгу, включення вихованців до творчої
діяльності з виробленням ними правил кодексів, декларацій, власних гербів тощо) навчають підлітків
розумінню сенсу вчинків однолітків, визнанню їх права на унікальність, неповторність, а також
сприяють побудові ними стратегії власної поведінки, розвитку навичок міжособистісної взаємодії та
спілкування, співпраці з ровесниками.
Результати констатувального експерименту засвідчили, що конфлікти у взаєминах підлітків із
дорослими частіше всього виникають через ставлення до них як до дітей, а вони вже почувають себе
дорослими. За дослідженням учених, новоутворенням віку є прагнення до дорослості, що
визначається як новий рівень домагань, якого підліток фактично не досяг. З огляду на це, вихователю
у плануванні й проведенні виховної роботи обов’язково необхідно послуговуватися інтересами,
потребами підлітків, надавати їм якнайбільше самостійності, виступати у ролі консультанта,
старшого товариша. Одним із дієвих засобів виховання, де підліток може виявити свою самостійність,
активну життєву позицію, соціально-комунікативну культуру, і таким чином самовиразитися,
самоствердитися є самоврядування.
Засобами учнівського самоврядування формується духовна, соціально-комунікативна культура
дитячої спільноти. У зв’язку з цим, на думку І. Беха, "головними умовами відповідної мотивації
мають виступати спільне переживання вихованцями почуття причетності до особливої дитячої
субкультури, яка поєднує в собі романтику й високу соціальну активність, почуття належності до
групи, залучення до високих життєвих цілей і цінностей. Для багатьох вихованців обговорення в
широкому колі ровесників питань особистісного самовизначення є першою спробою усвідомити своє
"Я" і свої можливості. Публічність демонстрації результатів загострює почуття відповідальності й
підвищує емоційну віддачу дітей" [2: 175].
У рамках учнівського самоврядування здійснюється робота підлітків над проектами. Виконання
проектів створює можливості для співпраці вихованців між собою й іншими людьми поза школою,
дає учням практичні навички публічної презентації та захисту власних знахідок і думок.
У процесі роботи над проектами підлітки шліфують соціально-комунікативні уміння і навички.
Зокрема, під час роботи над проектами "Становище бідних у нашому місті", "Очисти джерельце",
"Стан здоров’я дітей у нашому районі" учні вчаться брати інтерв’ю, взаємодіяти, спілкуватися з
оточуючими, фотографувати, збирати статистичні дані та обробляти їх. У проектах реалізуються
академічні, творчі, соціальні, комунікативні, організаторські здібності учнів. Учитель при цьому
виступає в ролі консультанта, але відповідальність за виконання роботи лежить на вихованцях.
Результати роботи підлітки оформляють у вигляді фоторепортажу, виставки плакатів, картин,
альбомів, аудіозаписів. Учнями відображається не тільки кінцевий результат, а й всі етапи роботи над
проектом. У процесі підведення підсумків враховуються як здібності окремих вихованців, так і
згуртованість, творчість групи в роботі над проектами.
Засвоєнню вихованцями соціальних, культурних цінностей, формуванню в них соціальнокомунікативної культури підпорядковується робота клубів "Вибір", "Етикет". Клуби багато уваги
приділяють найскладнішим для підлітків проблемам – проблемам взаємин і спілкування. Беручи
активну участь у роботі клубів, підлітки розширюють свій кругозір, набувають соціального досвіду,
комунікативних умінь і навичок. Зокрема, в рамках роботи клубу "Етикет" працює етично-дискусійна
студія, де вихованці мають можливість навчитися висловлювати і захищати свої думки, слухати
співрозмовника, здійснювати аналіз особистих проблем та шукати шляхи їх розв’язання, виробляти у
себе соціально-комунікативні уміння і навички. Для того, щоб дискусія була відвертою, в групі
створено атмосферу довіри і поваги за допомогою складання її учасниками "Правил дискусії". Ось
деякі з них: якщо хтось говорить, слухай; кожен говорить по черзі, а не водночас; якщо ти не
погоджуєшся з кимось, переконайся, що ти хочеш критикувати ідею, а не особу, яка її висунула; не
смійся, коли хтось говорить (за винятком, якщо хтось жартує); заохочуй до участі інших. Вокальна
студія, хореографічний гурток допомагають юним артистам реалізувати себе на сцені.
Серед умов успішного соціально-комунікативного розвитку підлітків провідну роль відіграє
діяльність, що задовольняє їх потреби в суспільному визнанні, ствердженні, де вони можуть проявити
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свої здібності, можливості. Звідси, на думку І. Беха, "необхідність організації суспільно схвальної
діяльності, важливої і для утвердження певної громадянської позиції підлітка, і для реального
визнання його дорослості. Йдеться про діяльність, яка своїми цілями, завданнями, структурою,
змістом, з одного боку, відповідає потребам підлітка; а з іншого – об’єктивно утримує оптимальні
можливості для реалізації цих потреб. Це багатопланова просоціальна діяльність, унаслідок якої
відбувається розширення соціального простору підлітка, формується відповідальність за
загальнолюдські справи і за самого себе як господаря власної долі" [2: 105].
Варто зазначити, що у спільній діяльності інтенсивно проявляється груповий вплив на
особистість: тут діють механізми емоційного зараження, ідентифікації, відповідальності за групу й за
себе. У цій діяльності створюються найсприятливіші умови для виховання групового почуття
корисності для іншого. Ці почуття єднають вихованців, і саме через них вони інтегруються в
суспільство.
З цією метою в школі з ініціативи учнів часто проводяться ярмарки власних виробів,
практикуються трудові десанти зі збору макулатури, а виручені гроші використовуються для
допомоги сиротам та малозабезпеченим. Милосердна діяльність вихованців виявляється також у
підготовці та проведенні концертів у будинку для літніх людей, інтернаті для дітей-сиріт; у шефстві
над ветеранами Великої Вітчизняної війни, людьми похилого віку. Така діяльність дозволяє підліткам
глибше пізнати ази доброти, співчуття, співпереживання, виробляє готовність прийти на допомогу
тим, хто цього потребує.
При цьому організаційні форми і структури соціальної діяльності не пропонуються педагогами
директивно, а створюються за участі дітей. Таким чином, робиться наголос на можливості й
необхідності участі вихованців у нормотворенні [2: 28].
У зв’язку з цим, камертоном оптимальної виховної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, на думку І. Беха,
має виступати функціонування в ній особливого мотиву вихованця "хочу, щоб мене виховували".
Слід наголосити, що такий мотив може виникнути в особливій суб’єкт-суб’єктній взаємодії, де
педагог планомірно розгортає власну ціннісно спрямовану діяльність. Принциповим моментом цієї
діяльності має бути правило, відповідно до якого в її мотиваційній структурі чільне місце має
посідати мотив діяльнісної любові вихователя до вихованця. Завдяки різним за змістом і насиченим
цим почуттям діям вихователя він стає для вихованця "значущим іншим", взірцем для свідомого
наслідування. Безумовно, педагог має постійно демонструвати вихованцям високі морально-духовні
зразки, які повинні бути вчасно усвідомлені ними. Тоді-то у вихованця й виникне первинний мотив
"хочу, щоб мене виховали", причому вихованець пов’язуватиме це бажання безпосередньо зі
значущим для себе вихователем, з його образом, а предметом виховання стане його особистісна
самобутність" [2: 175].
Таким чином, використання запропонованих виховних технологій сприяє оптимізації формування
соціально-комунікативної культури у підлітків, а також відкриває значні потенційні можливості для
їх самовдосконалення та самореалізації.
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Тернопольская В.И. Пути оптимизации процесса воспитания социально-коммуникативной
культуры подростков.
В статье рассматриваются современные технологии воспитания социально-коммуникативной
культуры, их влияние на становление личности подростка. Основное внимание акцентируется на
раскрытии смысла факультативного курса "Основы межличностных отношений", работы клубов
"Выбор", "Этикет", проективной деятельности подростков.
Ternopilska V.I. The Ways of Optimizing Educational Process of Teenagers’
Social Communicative Culture.
The article deals with modern educational technologies of teenagers’ social communicative culture and their
influence on teenagers’ personality development. The attention is stressed on content disclosing the optional
course "Bases of Interpersonal Relations", functioning of the clubs "Choice", "Etiquette", project teenagers’
activity.
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СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЄЮ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ:
ТЕОРІЯ ТА ДОСВІД
У статті узагальнено теорію та практику сучасної соціально-педагогічної роботи з сім’єю в
Російській Федерації: підходи, особливості, принципи; розглянуто можливості їх використання в
Україні. Проаналізовано різні моделі соціально-педагогічної підтримки й супроводу неблагополучних
сімей, що здійснюються російськими службами соціального захисту.
Соціально-педагогічна робота з сім’єю – завдання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, шкільних соціальних педагогів. Актуальність цієї роботи зумовлена безресурсністю
соціально-гуманітарної сфери, збільшенням проблем сім’ї, їх комплексним характером; кризою
української сім’ї, що проявляється в нездатності сімей самостійно виконувати свої функції в
суспільстві; необхідністю впровадження інноваційних підходів до реалізації державної соціальної та
сімейної політики; орієнтацією політики на підтримку і стабілізацію сім’ї, а не на її розвиток;
ставленням до сім’ї як до об’єкта зусиль фахівців щодо розв’язання її проблем, а не як до суб’єкта;
спрямованістю соціально-педагогічної роботи на соціальне виховання, розвиток особистості, щодо
сім’ї мова йде лише про допомогу батькам у вихованні дітей, інші ж функції сім’ї, а тим більше права
дітей, членів сім’ї, їх обов’язки, права сім’ї – поза увагою соціального педагога.
Існуючі дослідження в цьому напрямку в Україні (В.П. Кравець, І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова,
А.Й. Капська, Т.Ф. Алексєєнко, М.В. Рудь та ін.) розкривають різні аспекти соціально-педагогічної
роботи з сім’єю: підготовку молоді до сімейного життя, підготовку майбутніх прийомних батьків і
батьків-вихователів ДБСТ, допомогу сім’ям у виконанні виховної функції, роботу з молодою сім’єю,
шкільного соціального педагога з сім’єю тощо. Досвід російських колег свідчить про ефективність
іншого шляху соціально-педагогічної роботи з сім’єю через розробку загальних теорій, моделей
роботи з сім’єю з конкретизацією щодо різних типів сімей, рівня здійснення роботи. Тому метою
статті є узагальнення та аналіз теорії та практики РФ щодо соціально-педагогічної роботи з сім’єю.
Завданнями статті є: 1) оглядовий аналіз теорій соціально-педагогічної роботи з сім’єю в РФ;
2) виявлення особливостей теорії та практики такої роботи в РФ; 3) визначення можливостей
застосування цих теорій і практики в Україні.
На основі вивчення російських досліджень можна виявити такі підходи до соціально-педагогічної
роботи сім’єю: комплексний, проблемно-орієнтований, педагогіка соціального захисту, соціальнопедагогічна парадигма підтримки сім’ї в ситуації суспільно-економічної кризи.
М.П. Гур’янова [1; 2] обґрунтувала педагогічно орієнтовану модель соціального захисту, яка являє
собою мистецтво соціального управління з опорою на людські ресурси, педагогічні можливості
соціуму, коли виховання, освіта, розвиток особистості ставляться в центр соціальної політики, коли
моральний, інтелектуальний, освітній, культурний потенціал соціуму поставлено на службу людині.
Головна функція педагогіки в системі соціального захисту полягає:
1) на особистісному рівні – у соціальному захисті духовності людини, її потреб у моральній
підтримці, культурному розвитку, освіті й вихованні;
2) на макросоціальному рівні – у педагогічному оздоровленні оточуючого середовища,
створенні сприятливого гуманного середовища життєдіяльності людей у районі, селищі, селі, коли
гуманні добросусідськи стосунки між людьми стають нормою людських стосунків [1]. Логічним
продовженням має бути мікросоціальний рівень – перш за все, рівень сім’ї, який вимагає, з одного
боку, педагогізації та соціального виховання, з іншого – створення умов для реалізації прав,
урахування цілісності та інтересів сім’ї.
Характеристиками такої моделі є: спільність зусиль у соціально-педагогічній підтримці;
формування нового соціального типу особистості (з постіндустріальною культурою, не схильної до
споживацького ставлення до соціальних служб) на основі врахування цілісних орієнтацій людей;
працезабезпечення населення з формуванням позитивної мотивації до праці, соціальної активності,
персональною відповідальністю (основні ідеї: праця як обов’язкова умова існування, кожен вид праці
є престижним); педагогічний супровід людини від народження до смерті; опора на натуральні
джерела оздоровлення людини (соціально-культурна, соціально-оздоровча, соціально-освітня
підтримка з метою реабілітації громадян); доступність соціальних послуг (наближення послуг до
місця проживання людей); опора на духовні цінності росіян (на основі співчуття, милосердя,
взаємодопомога різних поколінь, сусідів та ін. за організацією соціальних педагогів, які працюють у
мікрорайоні); інтеграція зусиль професіоналів і приватних ініціатив, волонтерів, НДО; превентивний
характер діяльності соціальних служб (просвіта щодо прав людини, сім’ї, сімейної економіки,
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психології стосунків, технологій самодопомоги, переключення інтересів людей до значущої
діяльності (виховної, освітньої, дозвіллєвої, трудової тощо); опора на історичні традиції виживання в
екстремальних ситуаціях; інтеграція педагогіки й соціальної роботи [2].
Ремезова В.В. [3] обґрунтовує та експериментально доводить ефективність моделі соціальнопедагогічної роботи з неблагополучною сім’єю на основі комплексного підходу до дитини та її сім’ї.
Комплексний підхід передбачає вивчення й використання даних демографії (вивчення
народжуваності), соціології та соціальної психології (дослідження та аналіз задоволеності шлюбом і
сімейними стосунками, причини сімейних конфліктів), педагогіки (виховна функція сім’ї), права,
економіки (бюджет сім’ї), етнографії (побут, культурні особливості), історії та філософії (історичні
форми сім’ї, шлюбу, проблеми сімейного щастя, відповідальності), релігії. Практика, яка ґрунтується
на комплексному підході, передбачає можливості всебічного аналізу ситуації та вміння здійснювати
різноманітні дії, для чого необхідні: 1) варіативність методів і концепцій; 2) ведення роботи на
декількох рівнях: індивідуальному, груповому, рівні громади; 3) здійснення роботи в команді, яка
дозволяє розподілити обов’язки й відповідальність між різними фахівцями та одержувати комплексну
оцінку ситуації клієнта. Цей підхід надає соціальному педагогу перспективного бачення проблеми,
що допомагає йому виробити найефективніший шлях її вирішення [3: 129].
Упроваджена на основі комплексного підходу модель соціально-педагогічної роботи з
неблагополучною сім’єю в Центрі соціальної допомоги дітям [3] передбачає, що подолання сімейного
неблагополуччя буде успішним через зміну ставлення до дитини з боку батьків, що оптимізує процес
соціалізації дитини з неблагополучної сім’ї та гуманізує середовище. Ця модель включає такі
компоненти: цілеутворюючий (соціально-економічна підтримка, психолого-педагогічна корекція,
соціально-правовий захист), функціональний (виконання діагностичної, реабілітаційної,
правозахисної, профілактичної, координаційної функції), змістовий (нормативне, програмнометодичне і технологічне забезпечення). Технологія діяльності соціального педагога з сім’єю включає
діагностичний, проектувальний, реабілітаційний, корекційний, результативний етапи. Реалізація
процесу соціально-педагогічної допомоги забезпечується наявністю системи підвищення кваліфікації
соціальних педагогів, де системоутворюючим елементом є соціально-педагогічна діяльність. Ця
модель передбачає пріоритет інтересів дитини у сім’ї, але не застосовувалася щодо подружніх
стосунків, які можуть стати причиною проблем дитини.
Соціально-педагогічна парадигма підтримки сім’ї в ситуації суспільно-економічної кризи
продовжує ідею М.П. Гур’янової щодо суб’єктності клієнтів соціальних служб і комплексного
підходу В.В. Ремезової. Ця парадигма, за Г.А. Новокшоновою [4] означає:
1. Стимулювання власного потенціалу сім’ї та її активної суб’єктної позиції засобами
соціально-педагогічного забезпечення (сприяння в одержанні матеріальної допомоги;
консультації з приводу сімейних конфліктів: проблем, ситуацій; адаптовано-педагогічну
допомогу – робота команди з різних фахівців у групах з 5-30 батьків і дітей над розв’язанням
комплексу сімейних проблем, через навчання виходити зі складних ситуацій; патронаж –
постійний контроль за сім’єю при збереженні емпатії, роботу сімейних клубів, участь у роботі
НДО – як самодопомога, яка включає всі вищевикладені засоби, як зразок самостійного рішення
проблем і виходів із критичних ситуацій, підтримка сімей у складних періодах життя.
2. Узгоджена діяльність різних структур за посередництвом соціальних педагогів, використання
можливостей соціуму (створення мережі служб, які об’єднані єдиним державним, громадським
або приватним центром для найефективнішого вирішення проблем сім’ї, результативного
залучення її до роботи з іншими сім’ями). Доведено, що формами соціально-педагогічної роботи,
які активізують потенціал сім’ї в кризі, є: організація власної справи, самозайнятість,
використання вторинної зайнятості для одержання додаткових прибутків, самозабезпечення за
рахунок розширення натуральних прибутків; соціальні ініціативи чому сімей треба ще навчити:
участь в управлінні освітніми закладами, організація дозвілля дітей і сімей у мікрорайоні, районі,
місті, області; групова робота з сім’єю, сімейні клуби [4].
Модель муніципальної системи соціально-педагогічної підтримки сільської сім’ї, яку розробила та
експериментально перевірила О.А. Самородова, реалізує ідею комплексного підходу до соціальнопедагогічної роботи з сім’єю на рівні громади в поєднанні з педагогікою соціального захисту й
розумінням сім’ї як суб’єкта та об’єкта соціально-педагогічної роботи. Під муніципальною системою
соціально-педагогічної підтримки сім’ї розуміють "динамічну єдність цілеспрямованих, керованих,
міжвідомчих дій, заходів, які спрямовані на інтегративну соціальну допомогу і педагогічну підтримку
різних категорій сільських сімей, реалізують у конкретних соціальних умовах цілі і принципи
державної соціальної, сімейної політики" [5: 54]. Ознаками такої системи є цілеспрямованість,
структурність, динамізм, міжвідомча і міжпрофесійна взаємодія. Метою цієї системи є
цілеспрямоване включення всіх служб, установ, структур району в роботу щодо забезпечення
підтримки сім’ї, дітей, молоді. Особливостями муніципальної системи соціально-педагогічної
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підтримки сімей є особиста і приватна ініціатива, оптимальна підтримка муніципальних служб [5: 5456].
У роботі окремих установ і служб здійснюється проблемно-орієнтований підхід: розв’язуються
найболючіші проблеми сім’ї через діагностику сім’ї і вибір головного стресора для сім’ї (центри
соціальної допомоги дітям, сім’ям). Так, виділяють такі типи сімей, яким надається допомога у
розв’язанні основної проблеми: сім’ї з дітьми-інвалідами; неповні сім’ї (сім’ї, де помер батько чи
мати, де є матір-одиначка, тільки батько, є мачуха чи вітчим); багатодітні сім’ї, малозабезпечені і
бідні сім’ї, де є діти-дошкільнята, які не відвідують дитячі дошкільні заклади; неблагополучні сім’ї
(де є аморальний образ життя батьків, стреси, відсутність порозуміння, недоглянуті та педагогічно
занедбані діти, жорстоке поводження з дітьми, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія, делінквентність
та ін.); молоді сім’ї; сім’ї, де є підлітки. Сутність проблемного підходу полягає в конкретизації
комплексного, передбачає розуміння, аналіз проблем із позицій сім’ї, дитини та їх ставлення до
існуючих соціальних і регіональних умов, розгляд проблем у контексті сімейних взаємозв’язків. Така
орієнтація соціально-педагогічної роботи з сім’єю передбачає взаємодію з оточенням і соціальними
службами з функцією координації у сімейного соціального педагога [5; 6]. Сімейний соціальний
педагог працює з 30-50 і більше сімей, які мешкають в одному чи кількох розташованих поруч
будинках. Це – найбільш популярний фахівець серед населення, він має вищу кваліфікацію, великий
життєвий досвід, авторитет, користується повагою в мікрорайоні, де він працює, вміє делікатно й
етично входити у сім’ю й організовувати їй різнобічну допомогу, включати сім’ю в цей процес.
Сімейний соціальний педагог, таким чином, наближає сферу послуг до сім’ї, допомагає усвідомити
проблеми, знайти шляхи й ресурси їх розв’язання і тим самим "впливає на формування виховних,
гуманних, моральних і фізично здорових стосунків в соціумі в сфері сім’ї, сімейно-сусідському
оточенні, серед дітей і дорослих" [6: 133].
Основними елементами муніципальної системи соціально-педагогічної підтримки на практиці є:
педагогічна компетентність фахівців соціальної сфери і керівників адміністрацій; наявність високої
ідеї, яка об’єднує людей; розвиток системи моральних цінностей; відповідальна участь дорослих у
житті дітей; виховання громадою; медико-психолого-педагогічна допомога сім’ї; участь мешканців у
наданні допомоги тим, хто її потребує, щодо прийняття рішень стосовно їх добробуту; волонтерство;
освітні програми для дітей і дорослих; робота НДО соціальної спрямованості; діяльність установ
соціальної сфери як відкритих соціально-педагогічних систем; робота щодо організації співпраці
поколінь; розвиток місцевого самоврядування; збереження і розвиток культурно-історичної
спадщини, розвиток клубної діяльності для різних категорій населення; розвиток системи соціальнопедагогічних послуг [5: 66].
На основі вивчення теорії та практики соціально-педагогічної роботи з сім’єю у РФ можна
виділити такі її особливості:
1. Тісний зв’язок із соціальною роботою і соціальною політикою, при чому педагогіці надається
в них провідна роль як неекономічному механізму розв’язання проблем сім’ї за рахунок включення
сім’ї в позитивні соціальні зв’язки і спілкування, в соціально-позитивну діяльність (оздоровчу,
культурну, дозвіллєву, освітню тощо), інтеграції зусиль середовища в інтересах сім’ї через
педагогізацію цього середовища [3-5; 7-10].
2. При розпорошеності соціально-педагогічної роботи з сім’єю по різним установам (центри
соціальної допомоги сім’ї, дітям, підліткам і молоді, центри соціальної допомоги дітям, центри
сімейного виховання, психолого-педагогічні медико-соціальні центри, центри невідкладної
соціально-психолого-педагогічної допомоги, кризові центри, фонди, НДО, школи) існує координація
їх діяльності у вигляді колегії блоку соціальних служб при заступнику голови адміністрації району з
соціального захисту і соціальних гарантій.
3. Визнаний за необхідність фаміліоцентристський імператив – пріоритет інтересів сім’ї над
інтересами держави, інтересами окремих членів сім’ї. Перша складова досягається спрямованістю
законодавства, програм, управлінських рішень щодо збереження цілісності сім’ї; друга складова – за
рахунок "укріплення" сім’ї через її підтримку, допомогу, самодопомогу в: просвіті, вихованні,
формуванні соціальних зв’язків сім’ї, відчуття сім’ї, батьківства, розуміння цінності сім’ї та
сімейного способу життя, економічну і психологічну підтримку на основі комплексного підходу до
розв’язання проблем сім’ї, який є основою соціального менеджменту, взаємодії в соціальнопедагогічній роботі з сім’єю на її мікро-, мезо- і макрорівнях [3-5; 10]. Водночас значна увага у
школах приділяється підготовці молоді до сімейного способу життя і виховання дітей [11; 12] як
профілактиці сімейного неблагополуччя, виховній функції сім’ї як напрямку діяльності сімейного
соціального педагога [13], формуванню сімейного способу життя та його пропагуванні в суспільстві,
моделей сімейного виховання [10; 11; 14], розв’язанню окремих проблем сім’ї через проблемноорієнтований підхід [13].
4. Сім’ю визнано суб’єктом та об’єктом соціально-педагогічної роботи з нею [7; 14].
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5. Успіх соціально-педагогічної роботи з сім’єю та взаємодії служб на основі фамілієцентризму
залежить від мотивованості сім’ї, соціально-педагогічної компетентності працівників і керівників цих
служб, керівників району, міста тощо, розуміння громадою пріоритетів інтересів сім’ї над інтересами
держави, диференціації роботи з різними типами сімей в одній службі та інтеграції зусиль для цієї
сім’ї різних служб водночас [5; 12; 13].
6. Відсутня єдина термінологія методології, теорії і практики соціально-педагогічної роботи з
сім’єю.
7. Значна частина соціально-педагогічних послуг для задоволення потреб сім’ї зумовлюється
рішенням громади, а не федеральними службами, що свідчить про гнучкість регіональної політики.
8. Особливістю соціально-педагогічної роботи з сім’єю у РФ є професія сімейного соціального
педагога [6]. Інші країни мають сімейного психотерапевта, лікаря, юриста.
9. Наявність комплексної системи соціального обслуговування населення, у тому числі сім’ї:
надання соціально-економічних, медико-соціальних, психологічних, соціально-побутових, правових
та ін. соціальних послуг громадянам: 1) обов’язковими установами; 2) додатковими; 3) місцевими, за
потребами регіону [6].
10. Починає впроваджуватися кризоінтервентна модель (екстрена допомога) щодо сім’ї,
розробляються експериментальні моделі соціально-педагогічної роботи з сім’єю (соціальних дій,
мікросоціальна модель) [6].
На основі вивчення теоретичних джерел можна виділити такі діючі підходи до соціальнопедагогічної роботи з сім’єю у РФ:
1. Комплексний: соціально-педагогічна робота повинна охоплювати всі аспекти
життєдіяльності сім’ї, бути наближеною до потреб сім’ї та її членів.
2. Ресурсний: залучення до роботи всі соціальні інститути, надаючи сім’ї необхідну економічну
допомогу, психолого-педагогічну підтримку в саморозвитку.
3. Системний: робота з сім’єю як із складною системою, враховуючи, що вплив на її якийсь
елемент викликає ефект у системі в цілому та в інших елементах.
4. Фамілієцентричний: при соціальній підтримці інтереси сім’ї мають стояти перед правами та
інтересами суспільства, держави або якоїсь групи.
5. Проблемно-орієнтований: орієнтація на першочергове розв’язання найболючіших проблем
сім’ї.
6. Діяльнісний: включення сім’ї у розв’язання її проблем.
7. Особистісний: робота соціального педагога з кожним членом сім’ї, враховуючи його досвід,
особливості, мотивацію. Їх ієрархію в методології можна представити таким чином: гносеологія –
фамілієцентричний підхід; загальнонаукові підходи: діяльнісний, системний, особистісний,
комплексний; конкретно-наукові підходи: ресурсний, проблемно-орієнтований.
Аналіз досліджень дозволяє виділити такі принципи соціально-педагогічної роботи з сім’єю:
максимального збереження сім’ї в інтересах всіх її членів, орієнтація на збереження цілісності
сім’ї для стабілізації її стану і розвитку;
позитивного образу сім’ї: сім’я є природним середовищем для формування особистості, якщо
вона: матеріально благополучна, в ній є самовідчуття особистістю своєї необхідності для сім’ї,
взаєморозуміння і взаємоповага батьків, відсутність конфліктів із суспільством, наявність сімейних
традицій;
гуманізму: ідея здатності особистості, сім’ї, суспільства змінюватися у кращий бік під впливом
різних факторів, життєвого досвіду;
об’єктивності: ставлення до проблем сім’ї як до закономірностей її життєдіяльності, сприйняття
ситуації кожної сім’ї без власних ілюзій та упереджень, абсолютизації власного сімейного досвіду;
толерантності: стриманість і відсутність осуду до особливостей сім’ї, її відхилень від "норми";
рівної відповідальності сім’ї та соціального педагога як представника держави в розв’язанні
проблем сім’ї.
На основі викладеного можна зробити такі висновки: досвід соціально-педагогічної роботи з
сім’єю у РФ є цінним і для України в аспекті адаптації та впровадження ідей фамілієцентризму,
провідна роль соціальної педагогіки в розв’язанні комплексу проблем сім’ї, що співпадає з нашим
розумінням ролі педагогіки як шляху розвитку сім’ї, реалізує ідею захисту прав сім’ї у сфері
законодавства, політики, соціальної роботи і педагогіки. Ідея рівної відповідальності сім’ї та
соціального педагога дорівнює нашим ідеям про співпрацю сім’ї з соціальним педагогом в інтересах
сім’ї, а позитивного образу сім’ї і гуманізму – показує шляхи нашої ідеї орієнтації соціальнопедагогічної роботи на розвиток сім’ї та її членів. Перспективою подальших досліджень є розробка
концепції соціально-педагогічної роботи з сім’єю в Україні, враховуючи досвід РФ, маючи за
очікуваний результат розвиток сім’ї.
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Трубавина И.Н. Современная социально-педагогическая работы с семьей в Российской
Федерации: теория и опыт.
В статье обобщается теория и практика современной социально-педагогической работы с семьей в
Российской Федерации: подходы, особенности, принципы; рассматриваются возможности их
использования на Украине. Проанализированы различные модели социально-педагогической
поддержки и сопровождения неблагополучных семей, осуществляемые российскими службами
социальной защиты.
Trubavina I.N. Modern Socially-Pedagogical Work With Family in Russian Federation:
Theory and Experience.
The article generalizes the theory and practice of modern socially-pedagogical work with family in Russian
Federation: approaches, peculiarities and principles; examines the possibilities of their use in Ukraine.
Different models of socially-pedagogical support and accompaniments of unhappy families carried out by
Russian services of social defense are analysed.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ НОВОГО ТИПУ
Стаття присвячена визначенню та конкретизації основних засад діяльності навчальних закладів
нового типу в умовах запровадження особистісно орієнтованої системи навчання. Проаналізовано
об’єктивно існуючі положення, що визначають учителя та учня як суб’єкти власної
життєтворчості. Наведено результати експериментального дослідження мотиваційної сфери
діяльності головних учасників навчально-виховного процесу в системі особистісно орієнтованого
навчання.
Розбудова суверенної української держави вимагає науково-обґрунтованих підходів до визначення
основних засад діяльності освітніх закладів. Становлення національної системи освіти, зорієнтованої
на входження у світовий освітній простір, супроводжується якісними змінами у педагогічній теорії та
практиці. Оновлення освітньої парадигми вимагає нових підходів до організації навчально-виховного
процесу, гуманістично орієнтованої поведінки його учасників, зрештою, іншого педагогічного
менталітету.
У сучасній теорії та практиці навчання і виховання можна вирізнити кілька підходів, що
визначають загальні засади діяльності сучасних навчальних закладів: філософський (Є. Бондаревська,
Д. Бєлухін, В. Біблер, С. Гончаренко, М. Гриньова, І. Єрмаков, А. Зімічев, С. Клепко, І. Колесникова,
М. Конох, В. Кремень, Н. Кузьміна, В. Лутай, Н. Ничкало, П. Саух, та ін.); психологічний (Г. Балл,
Д. Бєлухін, І. Бех, М. Забродський, В. Моляко, В. Рибалка, та ін.); педагогічний (С. Бондаренко,
С. Вітвицька, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Ільченко, Є. Іонова, М. Левківський, Ж. Меншикова,
Н. Ничкало, О. Пєхота, Л. Пуховська, О. Савченко, Г. Сазоненко, В. Серіков, О. Сухомлинська,
В. Сухомлинський, В. Хайруліна, І. Якиманська та ін.); соціально-педагогічний (А. Іванченко,
Я. Коломинський, С. Подмазін, А. Реан, А. Сбруєва та ін.); соціологічний (А. Капська, С. Карпенчук,
О. Кузьменко, Д. Майєрс, Д. Пащенко та ін.).
Невирішеною раніше частиною проблеми можна вважати конкретизацію різних аспектів
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нового типу, в основу якої покладена гуманістична
концепція про людину як найвищу цінність. Це, в свою чергу, створює основу для побудови
педагогічних систем, де гуманізм обстоюється як принцип розбудови особистісно орієнтованої
гуманної педагогіки.
Педагогічна практика свідчить, що місію такої школи, яка здатна впровадити ідеї гуманістичної
особистісно орієнтованої педагогіки, реалізують сьогодні заклади нового типу – гімназії, ліцеї,
колегіуми, школи-комплекси, авторські школи, які перетворилися у справжні науково-дослідницькі
центри апробації нового змісту навчання, педагогічних технологій, глибокого осмислення
інноваційних процесів, стимулювання ініціативи вчителя й учня, розвитку їх потенційних
можливостей.
У таких школах діють свої універсалії – об’єктивно існуючі загальні положення – імперативи:
духовний імператив, що визначає людину як суб’єкт культури і власної життєтворчості;
гуманістичний і демократичний імператив, які передбачають розкриття людської суті у кожному,
розвиток здібностей, творчого потенціалу; комунікативний імператив, спрямований на розуміння
себе, іншого, культури, природи, космосу, себе у світі; особистісно-діяльнісний імператив, що
вимагає реалізації себе як мікрокосму [1: 23-28] через діалогічні, ігротехнічні, проективні,
дослідницькі технології, де людина виступає як головний інформаційний знак.
Шляхами реалізації цих загальних положень у практиці діяльності шкіл нового типу можна
вважати особистісну орієнтацію навчально-виховного процесу, що передбачає: суб’єктність
навчання як урахування самобутності, самоцінності суб’єктного досвіду та визначення унікального
способу життєдіяльності, виходячи з положення, що основний вид діяльності дитини – навчання
(мотивація, сприймання і засвоєння інформації, формування умінь та ін.) у силу своєї природи є
індивідуальними; диференціації як визначення змісту навчання і, певною мірою, методик його
реалізації на основі врахування нахилів і здібностей учнів; суб’єкт-суб’єктну взаємодію у процесі
навчання, співробітництва і співтворчості вчителя та учня; розвивальну сутність навчальновиховного процесу, спрямованого на розвиток, саморозвиток особистості, переорієнтацію його з
предметного характеру на процесуальний та мотиваційний, тобто такий, що забезпечує якісні зміни в
інтелектуальній, емоційній, вольовій і дієво-практичній сфері особистості [2: 31].
До параметрів, за якими було зроблено висновок стосовно впровадження суб’єкт-суб’єктних
відносин у загальноосвітніх закладах нового типу, віднесені, зокрема, показники мотиваційної сфери
діяльності учителів та учнів, дослідження якої проводилося поетапно. Мотиви, якими керуються
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вчителі, аналізувалися відповідно до визначених у структурі особистісно орієнтованого навчання
показників.
Відповідно до логіки дослідження був проведений додатковий аналіз особливостей мотиваційної
сфери вчителів загальноосвітніх закладів нового типу на початку формуючого етапу експерименту.
Учителям було запропоновано оцінити важливість кожного з показників мотиваційної сфери.
Отримані результати дають можливість визначити пріоритетні напрямки у ставленні вчителів на
цьому етапі до реалізації особистісно орієнтованого навчання.
У цілому половина вчителів до провідних мотивів реалізації особистісно орієнтованого навчання
віднесла вдосконалення професіоналізму. Нижчі позиції займають соціальні та особисті мотиви.
Таблиця 1.
Особливості прояву мотивів реалізації особистісно орієнтованого навчання вчителями
загальноосвітніх закладів нового типу (початковий етап)
Причини,
що
спонукають
до
особистісно орієнтованого навчання

реалізації

Соціальні мотиви
Особисті мотиви
Мотиви удосконалення професіоналізму

Кількість відповідей, %
Е.Г.
К.Г.
38,45
26,85
52,7

37,90
29,58
49,60

Аналіз мотиваційної сфери, як відомо, відображає потреби особистості, які є основою здійснення
професійної діяльності в цілому та характеризують силу емоційного ставлення до цих видів
діяльності вчителів. На перший погляд, розподіл рангових місць запропонованих груп мотивів уже на
початковому етапі є доцільним з точки зору професійно-педагогічних потреб. Така позитивна
спрямованість у нашому випадку обумовлена тим, що експеримент проводився на базі закладів
нового типу, при вступі на роботу до яких учителі проходять професійний конкурсний відбір. Із
багатьох, притаманних їм професійних характеристик, найважливішою є їх потенційна творча
спрямованість, яка безпосередньо пов’язана з мотиваційною сферою і обумовлює, відповідно, її
оптимальну спрямованість.
Однак показники констатуючого етапу експерименту свідчать, що такий рейтинговий розподіл не
підсилюється високими показниками інших структурних компонентів (змістовим, операційним,
результативним). За таких умов можна констатувати те, що позитивна спрямованість учителів щодо
реалізації особистісно орієнтованого навчання на початковому етапі є підґрунтям для позитивного
розв’язання визначених завдань у перспективі.
Порівняльний аналіз показників мотиваційного компонента особистісно орієнтованого навчання
на завершальному етапі проводився на основі методики К. Замфіра у модифікації А. Реана [3: 235237], що використовувалася на констатуючому етапі експерименту.
Отримані результати показали, що числові співвідношення показників виділеного мотиваційного
комплексу для вчителів творчого рівня мають більшу позитивну вираженість, ніж у вчителів
репродуктивного рівня. Відповідно показники, які отримані у ході дослідження вчителів
конструктивного рівня, займають проміжні положення співвідношень. Однак дуже важливим є те, що
для вчителів усіх трьох груп отримані результати вказують на їх оптимальний характер (ВМ > ЗПМ >
ЗНМ та ВМ = ЗПМ > ЗНМ), що і є позитивним результатом при використанні зазначеної методики.
Разом з тим, зважаючи на специфіку визначених методикою конкретних мотивів, слід зауважити,
що на завершальному етапі експерименту абсолютна різниця між показниками мотивів
удосконалення професіоналізму, з одного боку, та особистими та соціальними мотивами, з другого,
хоч і має певну різницю у вчителів кожної із визначених груп, значно збільшилася. Тобто професійні
інтереси, процес та результат професійної діяльності стали для вчителя, включеного у процес
особистісно орієнтованого навчання, ще більш значущими та вагомими, що виявилось у ході
експериментальної роботи. Такі результати є ще й свідченням того, що мотивація стала для вчителя
не тільки результатом випадкових знахідок, інтуїтивних проявів, що включена у певний вид
професійної діяльності, але й осмисленою потребою, прагненням, ідеалом його професійних
домагань.
Мотиваційна сфера учнів вивчалася на основі методики "Мотивація до успіху" [4: 377-380].
Досліджувані групи учнів (контрольні та експериментальні) давали відповіді на запитання зазначеної
методики на початку експериментальної роботи та на етапі її завершення. Отримані результати
розподілилися таким чином і дають можливість зробити наступні висновки.
Таблиця 2.
Особливості прояву мотиваційної сфери учнів закладів нового типу у ході реалізації
особистісно орієнтованого навчання
Рівні прояву

Кількість відповідей, %
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мотиваційної сфери
учнів

До експерименту
К.Г.

Низька мотивація до
успіху
Середній рівень
мотивації до успіху
Помірно високий
рівень
Занадто високий
рівень
Підсумок у %

Після експерименту

Е.Г.

К.Г.

Е.Г.

С

Д

В

С

Д

В

С

Д

В

С

Д

В

21

7

-

22

4

-

15

5

-

2

-

-

32

15

-

32

14

-

34

17

-

14

11

-

-

14

8

-

16

9

-

16

10

11

36

25

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

1

1

53

36

11

54

34

12

49

38

13

27

47

26

Аналіз табличних даних по горизонталі та вертикалі дозволяє стверджувати, що до початку
експерименту як у експериментальних, так і у контрольних групах мотиваційна сфера досягнення
успіху у навчальній діяльності визначається середньостатистичними кількісними показниками:
низький та середній рівень мотивації притаманний учням середнього та достатнього рівня навчальних
досягнень (72% у експериментальних, 75% у контрольних). Лише невелика група учнів (відповідно
25% та 22%) з різних причин, які не можна чітко визначити (наприклад, роль батьків, роль прикладу
вчителя, наявні природні здібності тощо), має достатньо високий рівень мотивації у навчальній
діяльності. Разом з тим, наявна група учнів (відповідно 3% та 3%), які занадто багато уваги
приділяють міркуванням щодо необхідності навчальної діяльності, що є однією з передумов
зарозумілого ставлення до товаришів, вчителів та працівників закладу освіти, створює атмосферу
самотності, обмежує у подальшому розвиток творчого потенціалу учня.
Упровадження системи особистісно орієнтованого навчального процесу в експериментальних
групах окреслило кардинальні зміни у мотиваційній сфері учнів, які визначалися такими
показниками: мінімального рівня досягли показники низької мотивації успіху (2% в учнів середнього
рівня навчальних досягнень); високий рівень мотивації принципово змінив свою структуру (учні
кожної групи щодо рівня навчальних досягнень більшою або меншою мірою його досягли) та
кількісні показники (72% після експерименту проти 25% – до експерименту). Цікавим фактом стало й
те, що показники завищеної мотивації, що так чи інакше залишається своєрідною перешкодою для
ефективного розвитку школярів, в учнів творчого рівня навчальних досягнень знизилися, тобто
розроблена система є засобом озброєння тих, хто навчається, доцільними методами і прийомами
адекватної оцінної діяльності. Не викликає непорозуміння і той факт, що серед учнів групи високого
рівня навчальних досягнень з’явились такі, що за результатами показують завищений рівень
мотивації. Це обумовлене високим темпом особистісно орієнтованого навчання, високими вимогами
до його реалізації з боку вчителя, високими результатами, що показують учні. Такий психологічний
підйом, успіхи у навчанні часто у підлітковому віці можуть визначати завищені власні цілі з боку
самого учня.
У контрольних групах, де навчальний процес здійснювався за традиційною системою або за не
завжди обґрунтованими авторськими методиками, показники прояву особливостей мотиваційної
сфери учнів практично не змінилися. Ті невеликі зміни позитивного характеру, що можна
спостерігати, є проявом традиційної реалізації навчального процесу, оскільки за своєю суттю будьякий процес навчання більшою або меншою мірою спрямований на розвиток учнів.
Результати дослідження мотиваційної сфери вчителів та учнів на завершальному етапі
педагогічного експерименту підтвердити ефективність впровадження системи особистісно
орієнтованого навчання у закладах нового типу для досліджуваного структурного компонента.
Таким чином, за умови впровадження суб’єкт-суб’єктної взаємодії, коли навчальний процес стає
цілісним та особистісно значущим не тільки для вчителя, але й для учнів, стійкість таких показників
зростає та приймає стійкий характер, оскільки в контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії учень стає
рівноправним учасником навчально-виховного процесу, він відчуває свою значущість, точно
окреслює власний потенціал, свідомо ставиться до наявних нахилів та здібностей, отримує
можливість для їх розвитку.
Дослідження цього питання не вичерпує зазначену проблему. Визначені нами основні засади
діяльності шкіл нового типу слугуватимуть основою для подальших досліджень, зокрема, з’ясування
шляхів реалізації розвивальної сутності навчально-виховного процесу в закладах нового типу.
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Яценко С.Л. Определяющие основы деятельности школ нового типа.
Статья посвящена определению и конкретизации определяющих основ деятельности учебных
заведений нового типа в условиях реализации личностно ориентированной системы обучения.
Проанализированы объективно существующие условия, которые рассматривают учителя и ученика
как субъектов жизнедеятельности. Приводятся результаты экспериментального исследования
мотивационной сферы деятельности главных участников учебно-воспитательного процесса в
системе личностно ориентированного обучения.
Yatsenko S.L. The New Type Schools’ Activity Determining Bases.
The article is devoted to the definition and concentration of the new type schools’ activity certain basis in the
conditions of the personality oriented educational system. The objective existing conditions that define the
teacher and the pupil as the subjects of the vital activity are analysed. The motivational sphere experimental
research results of the main participants of the educational process activity in the system of the personality
oriented education are being set.
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викладач
(ДПТНЗ "Житомирський професійний технологічний ліцей")
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано причини виникнення міжособистісних конфліктів між викладачем та
учнями у закладах професійно-технічної освіти. Розглянуто механізми їх профілактики та
попередження з урахуванням особливостей професійно-технічних училищ.
Аналіз навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах свідчить про те, що
викладачі мають низький рівень готовності до конструктивної взаємодії з учнями у нестандартних,
проблемних, критичних ситуаціях. Освітній простір закладів цього типу суттєво відрізняється від
шкільного та вузівського – він більш насичений суперечливими ситуаціями. Це пов’язано з тим, що
більшість дітей, які приходять на навчання до професійно-технічних училищ, мають девіантну
поведінку, схильні до агресивних вчинків, насильства та жорстокості. Вони звикли до
вседозволеності, у них не сформовані системи самоконтролю. Багато дітей мають почуття власної
неповноцінності, деякі не здатні повністю засвоювати елементарний навчальний матеріал. Усе це
породжує негативізм, опір, що і є прямим шляхом до конфліктної взаємодії.
Конфлікти постійно супроводжують наше життя. Проте конфліктологія як наука з’явилася
порівняно недавно, у другій половині минулого століття. Теоретичні засади проблеми відображені у
дослідженнях Н.В. Грішіної, В.П. Шейнова, А.Т. Ішмуратова, Г.В. Ложкіна, М.І. Пов’якеля,
М.І. Пірен та інших.
Проблема полягає не у відсутності теоретичної бази з питань конфліктології, а у відсутності в
більшості педагогів, особливо старшого покоління, самого розуміння того, що конфліктологія – це
галузь, яка потребує спеціальних знань, умінь, навичок та підходів. Різноманітність та складність
форм міжособистісних контактів вимагає високого рівня готовності педагога до гуманної взаємодії з
учнями, особливо в ситуації конфлікту. Від конструктивного чи деструктивного характеру
взаємовідносин залежить адекватність процесу становлення особистості учня. У свідомості вчителів
ще зберіглися залишки домінуючого колись авторитарно-дисциплінарного стилю спілкування, а в
учнів пробуджуються елементи самоусвідомлення того, що вони є вільними громадянами та мають
право на власну думку. Якщо вчитель дійсно бажає бути справжнім педагогом, а не просто
формально відбувати свої професійні обов’язки, то йому необхідно враховувати, що повністю
уникнути конфліктів у стосунках "вчитель – учень" неможливо, і домінуючу роль у їх вирішенні грає
саме вчитель.
Досдідження В.П. Шейнова показують, "що 80 % міжособистісних конфліктів виникають
усупереч бажанням їх учасників. Конфліктуючі, як правило, не можуть сформулювати істинні
причини конфлікту, зациклюючись на моментах, які найбільше їх обурюють, що лежать на поверхні і
є наслідком більш глибоких проблем" [1: 11]. Парадоксальним є факт, що об’єктивно "ініціатором"
конфліктної ситуації у більшості випадків є саме вчитель. Як зазначає В.О. Светлов, "єдиної теорії
моделювання, вирішення та управління конфліктами не існує" [2: 12].
Отже, мета нашого дослідження – розглянути найбільш суттєві чинники, що призводять до
виникнення суперечливих ситуацій у професійно-технічних закладах та віднайти певні механізми й
комунікативні маневри, що попереджують конфлікт.
Знання закономірностей, за якими виникають і розвиваються конфлікти, дозволяють ліквідувати
їх у самому зародженні, в будь-якому випадку суттєво їх послабити, попередити виникнення
негативних наслідків. На думку В.А. Семиченко "для того, щоб конфлікт виник, потрібний певний
збіг обставин, вплив чинників, які мають назву конфліктогенів" [3: 213]. Конфліктна ситуація – це не
конфлікт, а лише основа, що передує йому. При цьому досить часто конфліктні відносини учасниками
на такому етапі не усвідомлюються. Однак ігнорування ескалації конфліктогенів призводить до
тяжких ускладнень стосунків викладача та учня. Тому саме конфліктна ситуація є тим етапом, на
якому педагог має її конструктивно вирішити.
Більшість конфліктогенів належать до одного з трьох типів: прояв агресивності, прояв егоїзму,
прагнення до переваги. Агресію та егоїзм проявляють як учні, так і викладачі, а прагнення до
переваги більш притаманне педагогам, адже після деякого періоду професійної діяльності у них
формується певний стиль взаємодії, професійні звички та стереотипи, що не завжди сприяють
продуктивній взаємодії викладача з учнями. Наші дослідження засвідчують, що в більшості випадків
конфлікти вирішуються на користь учителя – придушуються авторитарністю або ж їх наявність
просто замовчують. Право учня на відстоювання своєї позиції хоч і декларується, але, як правило,
просто ігнорується. Сьогодні педагог має забути про свій статус керівника й будувати стосунки на
© Білошицька Т.Ю., 2007
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основі "особистість – особистість", а не "вчитель – учень" [4: 13]. Тому в нашому дослідженні ми
більш детально зупинимось саме на останньому типі кофліктогенів.
Необхідно відзначити, що конфліктогени типу "прагнення до переваги" можна також віднести до
певної форми агресії – прихованої, оскільки вони являють собою посягання, хоча й завуальоване, на
гідність людини, її інтереси. "У силу ескалації конфліктогенів прихована агресія одержує відсіч у
вигляді явної, більш сильної" [5: 18]. Прояви переваги можуть бути прямими та непрямими.
Безпосередніми проявами зверхності є накази, погрози, критика, звинувачення, іронія, сарказм, будьяка негативна оцінка. Учні це відразу сприймають і створюють бар’єр у спілкуванні з учителем.
Усвідомлюючи це, більшість викладачів уникає безпосередньо демонструвати перевагу. Набагато
складніше із прихованим прагненням до зверхності – ці прояви дуже різноманітні й досить часто
вчитель не може збагнути, чому його "добрі" наміри спричиняють нерозуміння та дискомфорт.
Поблажливий тон, нав’язування своїх порад, захоплені розповіді про свої успіхи, істині чи мнимі,
категоричніть, нагадування про якусь неприємну для учня ситуацію, кепкування, перекладання
відповідальності викликають в учнів почуття тривоги, роздратування, відносини стають
напруженими і досить навіть одного незначного слова чи дії, щоб приховані емоції вийшли назовні та
вибухнув конфлікт.
Звичайно, вимоги та покарання є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, але
методика володіння ними потребує неабиякої майстерності та педагогічного такту. Покарання
повинно конструктивно вирішувати, а не посилювати конфлікти. Неправильно чинять ті педагоги, які
дуже часто карають за найменшу непокору: неуважно слухав, повернувся до сусіда тощо. Учителі, що
діють за таким принципом, просто розмінюють покарання, адже це як раз метод, сила та дієвість
якого зворотньо пропорційна частоті застосування. Ще більш помилковою є позиція тих викладачів,
які в покаранні бачать лише засіб залякування дітей, тим самим руйнуючи головне у стосунках з
учнями – надію на товариську співпрацю. Адже покарання бажано застосовувати лише у випадках,
коли учень свідомо чинить непокору, коли порушення стають певною рисою характеру. Інколи при
одному й тому ж порушенні в одному випадку покарання необхідне, в іншому просто недопустиме –
врахування характеру порушень обов’язкове при покаранні. Вимогливість – це елемент діяльності
викладача, професійно значуща якість його особистості. Учитель вимагає, щоб учень був
працьовитим, добре навчався, був дисциплінованим тощо. Учень чинить опір такому тиску. Ця
протидія може бути викликана особливостями характеру того чи іншого учня, його певними
установками, переконаннями. Отже, в ситуації "вчитель – вимога" – "учень – опір" конфліктним є не
вимога сама по собі, а спосіб, яким викладач реалізує цю вимогу. Невиконання учнем вимог веде до
дисциплінарних покарань, проявів агресії.
На відміну від школи, учні до професійно-технічних училищ приходять з однією метою –
отримання певного фаху. Це є причиною різного ставлення до спеціальних та загальноосвітніх
предметів. Зважаючи на навчальні програми, вчитель певної дисципліни ставить однакові вимоги
учням різних спеціальностей. Але учні досить часто вважають його предмет другорядним, що й
спричинює постійні суперечки з цим викладачем. Таке явище є типовим для закладів такого типу.
На підставі проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури ми приходимо до наступних
висновків. В основі профілактики конфліктів лежить знання їх закономірностей.
У конфлікті "вчитель – учень" саме педагог відіграє вирішальну роль у його вирішенні – чи
перейде конфліктна ситуація у конфлікт, буде він вирішений конструктивно чи деструктивно.
Кожному педагогу притаманна певна стратегія розв’язання конфліктних ситуацій. Це залежить від
його особистості, тобто уникає він конфліктів або намагається конструктивно їх вирішити, загострює
суперечливу ситуацію або прагне до компромісу. Психологи виділяють п’ять основних стилів:
суперництво, співробітництво, компроміс, уникання та пристосування. Досить часто в педагогічній
діяльності конфліктні ситуації зумовлені недоречною стратегією поведінки. Вибір певного стилю
залежить від рівня компетентності та самооцінки викладача, його внутрішніх конфліктів.
Семиченко В.А. визначає компетентність як "атрибут особистісного рівня, система тих засвоєних
способів, за допомогою яких людина має можливість вирішувати ті чи інші проблеми, задачі своєї
життєдіяльності. Будь-які знання, окремі навички та вміння лише тоді стають дійовими, коли
інтегруються в загальну систему способів, вступають у багаторівневі зв’язки з іншими структурними
елементами, творчо модифікуються, гнучко використовуються у відповідності до цілей та умов
діяльності або міжособистісної взаємодії" [6: 11]. Тому у процесі формування психолого-педагогічної
компетентності для вчителя важливим є постійне самоспостереження за своєю поведінкою та
манерою спілкування, щоб вчасно помічати негативні зміни, які можуть закріплюватися під час
взаємодії з учнями, особливо коли вчитель виступає домінуючою авторитарною стороною. Не менш
важливим є формування адекватної "Я-концепції", яка є провідним чинником, що зумовлює
особливості діяльності вчителя. Адже у навчально-виховному процесі неможливо уникнути ситуацій,
які викликають дискомфорт, психологічну напругу, загострення суперечок і тому вчитель, що вважає
себе недосвідченою, безпорадною та слабкою людиною боїться вступати у нові ситуації, втрачає
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ініціативу, вмикає захисні механізми. Звичайно, викладач з виключно позитивною "Я-концепцією",
високою самооцінкою теж поступово втрачає здатність аналізувати критичні ситуації, реально їх
оцінювати. Зникає потреба в самовдосконаленні, розвитку та підвищенні рівня педагогічної
компетентності. Тому важливим завданням педагогів для продуктивної взаємодії з учнями є
формування адекватної "Я-концепції", яка б була здатна до доцільних змін, рухлива та гнучка.
Важливо, щоб викладач мав високу самодисципліну, толерантність та бездоганну моральність. Під
самодисципліною будемо розуміти те, що вчитель має постійно контролювати свій стан, особливо
емоціїї, ні в якому разі не проявляти свої негативні сторони у присутності учнів. Це досить важко
робити в умовах, коли маєш справу з учнями занедбаними, з низькою загальною культурою,
агресивними. Бажано мати терпимість до недоліків учнів, здатність адекватно реагувати на їх
можливі свідомі чи несвідомі витівки. А вони досить часто мають провокаційний характер,
спрямовані саме на те, щоб випробувати вчителя, його витримку. Стиль діяльності педагога повинен
повністю виключати будь-які грубощі, образи, приниження гідності учня. Іншими словами, етика
поведінки вчителя має бути бездоганною. Якщо проаналізувати перелік конфліктогенів
запропонований, наприклад, В.П. Шейновим, то стає очевидним, що в основі будь-якого конфлікту
лежить елементарне порушення етичних норм і правил. Педагог має будувати стосунки з учнями так,
щоб взаємодія була не просто безконфліктною, а конструктивною.
Отже, викладач, особливо в такому специфічному середовищі як професійно-технічне училище,
має: володіти знаннями у сфері конфліктології, тобто знати закономірності за якими виникають і
розпалюються конфлікти, володіти технікою аналізу конфліктної ситуації, що дозволяє віднайти
справжню причину непорозуміння; мати високу самодисципліну, толерантність та бездоганну
моральність.
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Белошицкая Т.Ю. Предупреждение и профилактика конфликтов в заведениях
профессионально-технического образования.
В статье анализируются причины возникновения межличностных конфликтов между
преподавателем и учениками в заведениях профессионально-технического образования.
Рассматриваются механизмы их профилактики и предупреждения с учетом особенностей
профессионально-технических училищ.
Biloshytska T.Yu. Prevention and Prophylactic of the Conflicts in Vocational Education Establishments.
The article analyses the reasons of interpersonal conflicts between teacher and pupils in vocational
education establishments. The author describes the mechanisms of their prevention and prophylactic taking
into consideration the peculiarities of vocational colleges.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВАТОРСЬКИХ ПІДХОДІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У статті зроблено спробу проаналізувати теоретичні засади, принципи і методи навчання
вальдорфської педагогіки з метою використання їх у практиці занять під час професійної підготовки
українських військовослужбовців на курсах іноземних мов. Запропоновано новаторський підхід до
мовної підготовки офіцерів.
Характерною тенденцією сучасної освіти є поновлення знань та спрямованість скоріше на їх
цілісність, на творчий характер опанування знаннями, ніж на їх конкретний зміст, оскільки швидкі
темпи розвитку сучасного світу призводять до того, що спеціалізовані знання втрачають свою
функціональну цінність через 5-10 років. Усе це значно підвищує вимоги до фахової підготовки
військовослужбовців.
Іноземна мова як предмет викладання виявляє потужні ресурси для розвитку фахової
компетентності спеціалістів, оскільки фахова компетентність є невід’ємним компонентом життєвої
компетентності особистості [1]. Важливим у цьому є те, що іноземна мова, зокрема англійська, на
відміну від інших іноземних мов, може вважатися найбільш поширеною у світі. Тому процес її
вивчення у ВВНЗ виявляється глибоко та стійко мотивованим, що постає одним із важливих
розвивальних чинників у процесі становлення сучасного військовослужбовця. Тому дослідження
можливостей іноземної мови для розвитку фахової компетентності офіцерів можна вважати
актуальним.
Звідси виникає потреба у вдосконаленні методики вивчення іноземної мови у ВВНЗ, яка зумовлює
актуальність цієї статті. Предметом дослідження є оптимізація розвитку іншомовної мовленнєвої
компетенції українських військовослужбовців із використанням новаторських підходів до
навчального процесу. Метою статті є виклад та аналіз принципів і методів вальдорфської педагогіки
як нетрадиційного підходу до професійної підготовки офіцерів, а також можливостей їх практичного
використання для оптимізації навчального процесу на курсах іноземних мов у ВВНЗ України.
На сьогоднішній день існує чималий позитивний досвід педагогів-новаторів, які запропонували
свої авторські технології навчання та виховання: Ш.А. Амонашвілі (гуманна педагогіка), І.П. Волков
(уроки творчості), І.П. Іванов (педагогіка співробітництва), Є.М. Ільїн (уроки відкритої етики),
С.М. Лисенкова (виховання успіхом), В.Ф. Шаталов (пізнання істини в радості) та ін.
Дослідженню новаторства в педагогіці також присвячені праці І.Я. Зязюна, В.О. Кан-Калика,
О.Я. Савченко, С.О. Сисоєвої, І.В. Соколової, О.В. Сухомлинської [2]. Учені (О.Н. Боровикова,
Н.С. Дєтникова, Є.Н. Ришар) також аналізують основні тенденції сучасної західної педагогіки, які
значною мірою відрізняються історичними передумовами, змістом, формами, методами навчальновиховного процесу, пріоритетами в його здійсненні тощо. Заслуговує уваги досвід таких зарубіжних
педагогів-новаторів, як Д. Ниль, Д. Беттельгейм, Б. Шор, М. Карне, С. Ліннемайер, Ц. Дентон-Айд,
Д. Елкайнд та ін [2].
У процесі дослідження досвіду педагогів-новаторів великої уваги, на нашу думку, заслуговує
школа Рудольфа Штайнера, німецького філософа, яка перетворилася сьогодні в широкий
педагогічний рух і має назву вальдорфська педагогіка.
До недавнього часу вважалося, що поле діяльності вальдорфської педагогіки обмежується
дошкільним та шкільним навчанням та вихованням. Нещодавно в Києві відкрилася Академія
Евритмічного Мистецтва, яка готує студентів до педагогічної та творчої діяльності й діє як філія
однойменної Академії в м. Базель, Швейцарія. Суттєво, що досвід роботи зазначеного новаторського
навчально-виховного закладу, а також роботи Р. Штайнера постають потужним джерелом збагачення
та вдосконалення методів і підходів до професійної підготовки фахівців. У такому аспекті питання
про застосування методів вальдорфської педагогіки в освітньому процесі не вивчалося.
Звернемося до мовної підготовки українських військовослужбовців. Останні нормативні
документи ЗС України передбачають знання іноземної мови на рівні стандарту НАТО офіцерами на
багатьох командних посадах. Знання іноземної мови входить у сферу професійної компетентності
сучасного військового фахівця. Відомо, що українські військовослужбовці беруть участь у
миротворчих операціях із 1992 року. Участь у миротворчих місіях під керівництвом НАТО вимагає
не лише професійної фізичної, бойової, психологічної, політичної, але й мовної підготовки. Реформа
Збройних Сил України вимагає змін у системі професійної, зокрема й мовної підготовки офіцерів із
метою підвищення її якості.
© Захарчишина Ю.М., 2007
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Розглянемо деякі теоретичні засади навчання вальдорфської педагогіки. Окремо слід виділити
позитивний досвід та новаторські ідеї Рудольфа Штайнера щодо вивчення мови. Цікаво, що сам
педагог зі своєю дружиною Марією Штайнер фон Сіверс неодноразово проводили лекційні курси,
семінари та практичні заняття, присвячені вивченню та засвоєнню мови, особлива увага приділялась
говорінню. Наприклад, в одному тільки курсі "Оформлення мовлення і драматичне мистецтво", який
проводився восени 1924 року, взяли участь близько 800 чоловік, серед яких було немало викладачів.
При цьому вказівки та вправи по вдосконаленню мовлення було розроблено не лише для лінгвістів та
спеціалістів-мовників, а для широкого кола слухачів (лікарів, митців, акторів, молоді незалежно від
спеціальності) [3]. Це говорить про те, що напрацювання Штайнера, перевірені практичним досвідом
навчання дорослих людей різного віку та роду занять, мають дещо універсальний характер, тому слід
взяти їх до уваги для використання при мовній підготовці офіцерів.
Рудольф Штайнер особливо цінував мовний курс, вважав це мистецтвом, яке має глибоке
філософське підґрунтя, духовну основу. Тому мову потрібно перш за все відчути, відчути й
усвідомити кожний звук. І тоді опанування звуками, тонами, інтонаціями, наголосами, ритмомелодикою мови призведе до глибшого розуміння законів побудови світу, Всесвіту й розвитку
людини.
У своїх теоретичних працях учений використовує поняття "імпульс до говоріння", який
модифікується в організмі людини. Тварина не здатна до мовлення. Повсякденне мовлення людей
знаходиться в несвідомому. Правильне говоріння, на його думку, повинно підняти несвідоме в сферу
свідомого [3]. "У стародавні часи, – зазначає Марія Штайнер, – говоріння сприймалося як мистецтво.
Прамова була прапоезією, яка знаходила вираження в ритмі, такті, асонансі, алітерації, сполученні
складів. Думка і почуття жили в ній як єдність. Сьогодні думка стала абстрактною, почуття втягнуте у
внутрішнє, між ними лежить мова, яка стала прозовою. Шляхи до єдності знову повинні бути
знайдені" [3]. Для цього потрібно створювати й використовувати спеціальні вправи, а також прагнути
усвідомленого мовлення. Варте уваги те, що сама Марія Штайнер вільно володіла німецькою,
російською, французькою, англійською та італійською мовами; вона також підготувала до видання
підручник для слухачів курсів по художньому оформленню мовлення й викладала рецітацію та
декламацію. Отже, важко переоцінити надбання Штайнерів щодо досконалого оволодіння мовою.
Підсумовуючи вищезгадане, зазначимо, що таке глибинне розуміння мови й самого процесу
мовлення постає конструктивним підходом у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Учення
Штайнера лягло в основу побудови системи вальдорфської педагогіки.
На нашу думку, в процесі професійної підготовки військовослужбовців слід взяти до уваги
наступні принципи діяльності вальдорфської педагогіки:
1.
Принцип свободи, який полягає в необхідності вести особу, що навчається, до вільного та
плідного пізнання і самопізнання, до повноцінного розвитку всіх сил особистості [4]. Суттєво, що в
дорослому віці ці процеси залишаються не менш актуальними, ніж у дитячому та підлітковому, а
уваги їм достатньою мірою не приділяється, що у свою чергу призводить до переобтяження
абстрактним інтелектуалізмом, особливо під час інтенсивних курсів. Як наслідок, виникає перевтома і
знижується результат навчання. Слід додати, що принцип свободи потрібно використовувати
раціонально, без зайвих крайнощів. Відсутність єдиних методик навчання, точних стабільних
навчальних планів, наявність лише рекомендацій, згідно з теорією вальдорфської педагогіки, під час
зазначеного навчального процесу може тільки зашкодити. Доцільним вважаємо не обмежувати
викладача лише єдиним варіантом методик навчання, але, за наявності вже розроблених та
відпрацьованих, дати можливість створювати або застосовувати нові методики та підходи до
навчального процесу. Гостро постає необхідність особливу увагу приділяти врахуванню вікових
особливостей осіб, що навчаються, тому що, як правило, це офіцери середнього віку.
2.
Принцип цілісності формування особистості: слід розвивати здатність вільно й
оригінально мислити, відчувати, творити. Цьому сприяють творчі завдання та технології творчого
мислення. Дослідники засвідчують, що здатність творчо мислити має принципово важливе значення
не лише під час навчальних аудиторних занять, але й у критичних умовах військової діяльності. Як
правило, при роботі з офіцерами викладачу потрібно лише активізувати навички творчого мислення,
адже вони формуються ще під час навчання в школі та інституті чи університеті. Для цього слід
створювати й використовувати технології розвитку творчого мислення. Якщо йдеться про навчання
іноземної мови, можна звернутись до таких авторів, як С.В. Цимбал [1], І.В. Самойлюкевич,
Є.М. Карпенко [5], Л.П. Якубовська [6].
3.
Принцип циклічності навчальної діяльності, який полягає в урахуванні особливостей
вікових циклів розвитку (ми вже зазначили, що мова йде про навчання дорослих людей, які мають
одну чи більше вищу освіту), добових біоритмів, у застосуванні методу епох у навчальному процесі
тощо. Що стосується методу епох, пропонуємо творчо підійти до його застосування й змоделювати
як, наприклад, чітке усвідомлене розмежування на навчальні модулі, яке вже активно
запроваджується у ВВНЗ України. При цьому варто повідомляти назву, основні ключові категорії,
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цілі та завдання кожного модуля заздалегідь, щоб особи, що навчаються, мали уявлення про
загальний об’єм і конкретне місце поточного модуля серед всього навчального курсу.
За вальдорфською педагогікою велика увага під час навчальної діяльності приділяється
врахуванню щоденних біологічних ритмів організму [4]. Загальновідомо, що незалежно від віку
організм людини зазнає впливів щоденних біоритмів. Насамперед це пов’язано з піками та спадами
інтелектуальної активності. У випадку навчання офіцерів на курсах іноземних мов маємо справу з
інтенсивним інтелектуально-інформаційним навантаженням, коли протягом цілого робочого дня (8-9
годин) людина займається вивченням іноземної мови. На відміну від вальдорфських навчальних
закладів у зазначеному процесі немає можливості змінювати упродовж дня компоненти навчання,
тобто включати заняття художньо-естетичного циклу тощо. Але варто замислитися над ідеєю
гармонічного поєднання трьох сфер внутрішньої діяльності людини – мислення, почуття й волі.
Наприклад, цілком реально включити до занять ритмічні мовні вправи (фонетичні тренування,
джазові ритми, ритмізовані діалоги та ін.), у яких присутнє хорове повторювання декілька разів як із
метою поліпшення вимови, дотримання чіткості артикуляції звуків, засвоєння ритмо-мелодики
іноземної мови, так і з метою пробудження і стимулювання творчої уяви й вираження під час
говоріння. У цей час активізуються всі органи почуттів [7]. Особливо важливими є спільні вольові
зусилля, що докладаються слухачами мовних курсів. Їх наслідком є активна трудова готовність,
зумовлена активізацією інтелектуальної й емоційно-вольової сфер. Разом із тим, велике значення має
позитивний емоційний стан, який виникає під час виконання таких вправ і є перевагою групового
навчання на відміну від індивідуального. У цілому вальдорфці вважають, що все, що пов’язане з
ритмом, позитивно впливає на здоров’я людини [4]. Відомо також, що фізичне самопочуття є
найважливішим чинником успішності засвоєння навчального матеріалу.
Заслуговують на увагу деякі новаторські методи навчання вальдорфської педагогіки, які доцільно
використовувати в навчальній діяльності на курсах іноземних мов у ВВНЗ:
·
Образний виклад матеріалу: в процес пізнання включається вся людина, її уявлення,
фантазія, почуття. Практичний досвід показує, що для дорослої людини таке включення дуже
важливе, й у процесі навчання воно спрацьовує безпомилково, підвищуючи ефективність більше, ніж
акцентуація лише на інтелектуальному рівні засвоєння матеріалу.
·
Процес результативної дії: викладач подає матеріал не рецептивним, а продуктивним
методом, тобто не дає готових визначень і рецептів, а разом із групою здійснює всі дії, необхідні для
відповідних умовиводів. І при цьому в процесі спільної дії у кожного може народитися свій зразок,
своя модель, свій алгоритм розуміння відповідного навчального матеріалу. Слід додати, що під час
використання такого методу особа, що навчається, знаходиться в процесі активного продуктивного
мислення й переживає "відчуття відкриття", що є потужним стимулом до заохочення й
умотивованості навчальної діяльності.
·
Гетеаністичний метод пізнання, який означає буквально – пізнавати світ, пізнаючи себе;
пізнавати себе, пізнаючи світ [4]. У контексті роботи з дорослими людьми зазначений метод набуває
філософського забарвлення й залишається актуальним, оскільки процес неперервної освіти триває, в
тому числі під час професійної підготовки. Новітні методичні, педагогічні, соціологічні, психологічні,
філософські, лінгвістичні, культурологічні та багато інших досліджень можуть бути джерелом для
пізнання під час інтенсивного мовного курсу. Ми вважаємо, що використання інформаційних блоків
перелічених наук сприятиме розширенню світогляду та пізнанню себе і, крім того, впливатиме як
мотивуючий чинник.
Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що принципи й методи вальдорфської педагогіки
можуть бути використані для формування новаторського підходу до професійної підготовки
українських військовослужбовців й підвищити її якість. Подальшого дослідження потребує
застосування окремих методів та вправ евритмії як складової частини вальдорфської педагогіки у
процесі навчання фонетичного курсу іноземної мови, аудіювання та говоріння.
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подготовки специалистов.
В статье сделана попытка проанализировать теоретические основы, принципы и методы обучения
вальдорфской педагогики с целью использования их в практике занятий во время профессиональной
подготовки украинских военнослужащих на курсах иностранных языков. Предлагается новаторский
подход к языковой подготовке офицеров.
Zakharchyshyna Yu.M. Innovating Approaches Application in the Professional Specialists’ Training.
The article is an attempt to analyse theoretical basis, principles and methods of Valdorf Pedagogy in order
to use them on the practical classes during professional training of Ukrainian servicemen on the foreign
languages courses. Innovatory approach to the officers’ language training is suggested.
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СТРУКТУРА МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті розглянуто структуру музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку,
особливості якої зумовлюються сутністю поняття "музична обдарованість", структурою
особистості, віковими особливостями учнів досліджуваного віку. Проаналізовано змістове
наповнення виокремлених компонентів.
Гостра потреба у розвитку духовної культури підростаючого покоління зумовила необхідність
удосконалення технологій виховання музичної культури як її складової. Безумовним є вплив
останньої на формування світогляду особистості, її духовності, гуманістичних цінностей, музичнохудожніх ідеалів. Одним із завдань музичного виховання є виявлення та подальший розвиток
музичних здібностей дітей, що передбачає виховання емоційної чуйності, уміння розуміти характер і
зміст музичних образів, ідей, задумів композитора, прослідковувати розвиток музичної думки,
відтворювати та самостійно створювати музику. Б. Теплов підкреслює, що необхідно залучати до
творчої діяльності всіх дітей без винятку, що дуже корисно для загального розвитку, є цілком
природнім для дитини і відповідає її потребам та можливостям [1].
Аналіз стану дослідженості проблеми розвитку музичних здібностей свідчить про постійний
інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-філософів, культурологів, педагогів, психологів,
музикознавців до питань формування загальної культури особистості (Б. Асаф’єв, М. Бахтін,
Л. Виготський, М. Каган), впливу музики на життєдіяльність людини (Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський,
Г. Тарасов, Б. Тєплов), значення музичного виховання дітей (А. Зиміна, М. Лисенко, Т. Овчинникова,
Л. Хлєбнікова), розвитку музичних здібностей школярів (О. Апраксіна, Л. Дмитрієва, Н. Лабунець,
І. Таран), виявлення і розвитку обдарованості особистості (О. Антонова, Г. Айзенк, В. Кірієнко,
О. Кульчицька).
Метою нашої статті є виявлення структури музичної обдарованості дітей. Зазначимо, що
обдарованість – це специфічний прояв людського інтелекту і специфічна здібність до творчих
досягнень. Обдарованість – це вид апріорної переваги у творчій діяльності [2: 17]. Під музичною
обдарованістю в подальшому будемо розуміти специфічну здібність до музичних досягнень, яка
виявляється через творче відтворення та самостійне створення музики.
Спираючись на сутність поняття "музична обдарованість", структуру особистості, вікові
особливості молодших школярів, визначаємо наступні компоненти музичної обдарованості дитини:
когнітивний – включає систему знань із музичного мистецтва, здатність мислити образами, розмаїття
ідей, музичний смак; емоційний – передбачає наявність почуттєвих реакцій під час слухання та
відтворення музики (від простого задоволення до музичного катарсису); мотиваційно-ціннісний –
характеризується групою мотивів, що визначають музичну діяльність дітей та ціннісних орієнтацій;
діяльнісно-творчий – визначає рівень музичної діяльності дитини, що знаходить своє вираження у
творчому відтворенні авторської чи народної музики та її власному створенні, у подальшій оцінці
свого продукту праці.
Прояви когнітивного компоненту ми розглядаємо з позиції використання дітьми знань, умінь і
навичок у галузі вокальної, хорової діяльності, гри на музичних інструментах, наявності в дітей уяви,
яка б сприяла створенню ними музичних образів, проявів адекватної оцінки та самооцінки. Процес
розвитку музичних здібностей досить складний та довготривалий і знаходиться в прямій залежності
від розумової, слухової, виконавчої діяльності дитини. Це перегукується з твердженням
С. Рубінштейна: "Розвиток людини – це ... формування її здібностей" [3].
Оскільки в молодшому шкільному віці в учнів ще не сформувалися загальноприйняті стереотипи
музичного мислення, важливим є виховання школярів на шедеврах світового мистецтва, поглиблення
їх уявлення про особливості музики всіх часів та стилів. Накопичення різноманітних вражень
дозволяє формувати музичний досвід. З його накопиченням почута музика стає більш звичною,
знайомою, розпізнається, що викликає у школяра позитивні емоції.
Загальновідомо, що розумова діяльність являє собою складну систему, яка включає в себе знання,
розумові дії, пізнавальні процеси, а також емоційні прояви в музичній діяльності. Багаторазове
сприйняття музики поступово орієнтує школяра на виявлення важливих для нього думок, почуттів,
настроїв, виражених у музичних образах, що впливає на розвиток розумових здібностей дитини,
формування музичного мислення, сприяє загальному інтелектуальному зростанню. Отримуючи
різноманітні знання про музичний твір, характеризуючи його емоційно-образний зміст, учні
збагачують словниковий запас новими виразами, слуховий досвід – новими інтонаціями, емоційні
враження впливають на їх настрої та почуття. При цьому знання спершу допомагають зорієнтуватися
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у змісті почутого, потім виступають основою, на якій будується пізнавальна діяльність дітей, згодом
слугують для вироблення критеріїв оцінки музичних творів та явищ.
Основна роль належить системним знанням (про музичні жанри, різноманітні музичні
інструменти, техніку гри на них, побудову голосового апарату, правильну співацьку настанову,
співацький голос, прийоми його розвитку, правила інтонування тощо), які спираються не тільки на
теоретичну діяльність, але й розвивають індивідуальний музичний досвід молодшого школяра.
Знання лежать в основі формування вмінь і навичок, через які здійснюється розкриття творчих
здібностей. Оволодіння основним теоретичним та практичним матеріалом знань, широка обізнаність
в області музичного мистецтва визначає високий рівень інтелектуального розвитку дитини, який є
обов’язковою умовою розвитку музичної обдарованості молодшого школяра.
Суттєве значення для розвитку музичної обдарованості мають і уявлення, адже справжнє
засвоєння музичного матеріалу неможливе без активної діяльності уяви, без уміння уявити те, що
вона чує, співає чи грає. Дитина не механічно сприймає та відтворює звуки, а пов’язує їх із
характером музичного твору, його формою, засобами музичної виразності. Розвинена творча уява
учня дає йому можливість формувати свій емоційний світ, здібність мислити образами.
Наступним важливим компонентом музичної обдарованості молодшого школяра є емоційний.
Складовими його змісту є емоційно-позитивні реакції школяра на музику, що проявляється у
здібностях як емоційного сприйняття музичного твору, так і емоційного його відтворення. Як
показують численні психологічні та педагогічні дослідження, ефективність діяльності великою мірою
залежить від того, як дитина емоційно відноситься до запропонованої справи, у нашому випадку – до
музичної діяльності, які почуття викликає в неї музичний образ твору.
Загалом позитивні емоції повинні переважати в житті дитини, оскільки це є першоосновою для
нормального її розвитку, прихильного ставлення до навколишнього світу, його прийняття (що
проявляється в доброзичливому стилі спілкування), загальної активності в різних видах діяльності,
позитивного сприйняття самої себе. М. Левітов підкреслює: "У емоціях або почуттях дуже яскраво
проявляється тенденція специфічно забарвлювати переживання та діяльність людини, даючи їм
тимчасову направленість та створюючи те, що, образно виражаючись, можна назвати "тембром" або
якісною своєрідністю психічного життя" [4: 103]. В. Сухомлинський у красі музичної мелодії бачив
важливий засіб естетичного розвитку дитини.
Враховуючи думку А. Бєлкіна, зазначимо, що емоції, які супроводжують музичну діяльність,
виконують певні функції: 1) за ними визнається здатність оцінювати (яких успіхів досягла дитина і як
саме – свідомо, несвідомо, відносно, абсолютно, яких прикладених зусиль це коштувало); 2) творення
нових цінностей, вимірів, еталонів, постановка нових завдань; 3) спонукання до активності;
4) регуляція діяльності.
Отже, емоції лежать в основі процесів внутрішньої регуляції поведінки: тільки те, що знайшло
відповідний емоційний відгук, емоційне сприйняття, поступово складається в систему потреб,
прагнень, стає постійним безпосереднім спонуканням окремих вчинків і всієї поведінки в цілому.
Тому наступний виокремлений нами компонент – мотиваційно-ціннісний. Визначальними в будьякій діяльності дитини, зокрема й музичній діяльності, є певні мотиви. Мотив, як відомо, – це
внутрішня спонука до діяльності, що відображає потреби особистості. Основу мотиваційної сфери
особистості становлять потреби, поява яких відбиває об’єктивний стан необхідності людини в чомусь
і породжує діяльність, спрямовану на зняття цієї необхідності. Потреба, опосередкована мотивацією
(процес спонукання індивіда до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення
цілей), психологічно виявляється як мотив.
У молодшому шкільному віці чітко виділяються наступні: потреба бути поміченим та визнаним
іншими (ця потреба виявляться у двох аспектах: з одного боку, дитина прагне бути "як усі", а з іншого
– бути особливою), потреба в самовираженні, в самоствердженні, в повазі, у визнанні оточуючими,
прагнення до особистих досягнень, у реалізації своєї активності, в емоційному контакті, співчутті,
співпереживанні, потреба допомогти іншому, бути корисним для іншого. Відповідно до зазначених
потреб у дітей провідними є мотиви, пов’язані з інтересом до нових видів діяльності, до світу
дорослих, із прагненням бути схожими на них, установлювати й підтримувати з ними позитивні
взаємини, а також мотиви особистісних досягнень, самоствердження, змагання та пізнавальні й
моральні мотиви.
Щодо предмету нашого дослідження, то пріоритетними ми визначаємо естетичні потреби, які
безпосередньо пов’язані з емоційною сферою людини, та мотиви самовираження, самоствердження,
особистісних досягнень. Естетичні потреби ми розглядаємо, як зацікавленість молодшого школяра в
естетичних цінностях, вихідний момент створення або засвоєння естетичного у різноманітних формах
музичної діяльності. Серед естетичних потреб особливої уваги заслуговують музичні потреби,
природу яких детально розглянув Г. Тарасов. Як зауважує науковець, останні виступають у ролі
стимулятора емоційно-ціннісної сфери індивіда, тим самим показуючи на зв’язок формування
музичних потреб та ціннісних орієнтацій.
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Наступним важливим компонентом музичної обдарованості молодшого школяра є діяльніснотворчий, який включає навички та вміння, що виступають як інструмент реалізації музичних знань на
рівні індивідуальної, групової чи колективної діяльності. Остання буде виконана повноцінно, якщо
дитина оволоділа навичками виконання окремих дій, про що зазначають дослідники в області
педагогіки та психології (П. Блонський, О. Зак, О. Запорожець, К. Платонов, В. Сластьонін та ін.). У
музичній діяльності такими навичками та уміннями є: здатність чути музику, диференціювати висоту
та тембр звуків, сприймати мелодію як певну звуковисотну послідовність, впізнавати й відтворювати
її, підбирати на певному музичному інструменті, точно інтонувати, вміння сприймати й уявляти
співвідношення звуків, відчувати емоційну виразність музичного ритму й точно відтворювати його.
Необхідно підкреслити, що для творчої діяльності дитини необхідною є наявність основних
музичних здібностей, характеристику яких дають Б. Теплов, Н. Ветлугіна, В. Фролкін та інші
дослідники. У якості основних музичних здібностей ці вчені називають ладове почуття, здатність до
слухового уявлення, музично-ритмічне почуття. При цьому комплекс музичних здібностей
виявляється по-різному в залежності від виду музичної діяльності. Так, наприклад, у вокальній та
хоровій діяльності велике значення мають наявність слуху, голосу, відчуття ритму; для гри на
музичному інструменті вирішальними є відчуття ритму, слухове уявлення, техніка руху пальців.
Ми проаналізували всі вищеназвані компоненти й визначили, що музична обдарованість – це
органічна та суттєва частина духовної культури особистості, яка становить собою цілісне структурне
утворення специфічних компонентів (когнітивного, емоційного, мотиваційно-ціннісного, діяльніснотворчого), які розвиваються у процесі роботи над музичним образом і реалізовуються в музичній
діяльності за допомогою відповідних знань, умінь та навичок.
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Титов С.И. Структура музыкальной одаренности детей младшего школьного возраста.
В статье рассматривается структура музыкальной одаренности детей младшего школьного
возраста, особенности которой определяются сущностью понятия "музыкальная одаренность",
структурой личности, возрастными особенностями учеников исследуемого возраста. Анализируется
содержание выделенных компонентов.
Titov S.I. The Structure of Junior Schoolchildren Musical Endowment.
In the article the structure of the junior schoolchildren endowment is considered. Its peculiarities are
conditioned by the essence of a notion "musical endowment", by the structure of a personality, age
peculiarities of the pupils under research. The contents of the singled out components are analysed.
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БАТЬКІВСЬКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
У cmammi порушено проблему батьківської толерантності, як необхідної умови виховання
високоморальної особистості дитини. Виділено методи, якими послуговуються батьки при
вихованні дітей, та проаналізовано принципи виявлення толерантності у досліджуваному процесі.
Указано на негативний прояв "фальшивого" авторитету батьків при недотриманні толерантності
при спілкуванні з дітьми.
Сучасний цивілізований світ, вважає французький філософ Ленуар, стоїть на шляху повернення до
морального прогресу, адже "нині в цивілізованому світі поважають права й свободи людини, більше
цінують засади толерантності, вимогливіше ставляться до виконання громадськими діячами їх
основних моральних обов’язків" [1: 96]. Процес інтеграції України в Європейське співтовариство
вимагає, насамперед, від нас, українців, відродження тої високої духовності й моральності, якою
споконвіків вирізнялися наші пращури з-поміж інших народів. Саме тому актуальним є виховання
толерантності у підростаючого покоління, яке виступає одним із важливих завдань сучасної
гуманістичної педагогіки.
Академік I. Бех людину XXI століття бачить такою, що розуміє цінності іншої людини, сповненою
моральної гідності, духу терпимості до інших позицій, здатності до діалогу, а не до конфронтації,
до продуктивного спілкування, до самокритичності [2: 330]. Шляхи виховання такої
особистості науковець вбачає у створенні спеціальних, розвивальних моделей для кожного вікового
періоду – "моделей справжнього життя". "Дитину, – наголошує I. Бех, – з раннього віку треба ставити
в позицію творця будь-якого продукту в широкому розумінні цього слова, а не лише споживача,
як це переважає нині". Особливу увагу вчений приділяє сім’ї, яка, на його думку, здатна найбільш
успішно виховати високоморальну, духовно багату особистість – основу високорозвиненого
суспільства [2: 330]. Відтак, метою статті є виявлення місця й ролі батьківської толерантності у
виховному процесі.
Ідею толерантності знаходимо в педагогіці Ш. Амонашвілі, Г. Ващенка, Я. Коменського,
Д. Локка, А. Макаренка, I. Песталоцці, В. Сухомлинського, К. Ушинського. Педагогіка
Ш. Амонашвілі позначена своєрідною формулою толерантності: прийняти – зрозуміти –
допомагати – любити – співчувати – радіти успіхові дитини – надихати [3: 3].
У педагогічному словнику знаходимо таке визначення толерантності: толерантність (від лат.
tolerans – терплячий) – терпимість до чужих думок i вірувань [4: 332]. Академік В. Тишков визначає
сутність цього феномену так: "Толерантність – це особистісна або суспільна характеристика, що
припускає усвідомлення того, що світ i соціальне середовище багатовимірні, а отже, й погляди на цей
світ різні, вони не можуть й не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь
користь". Толерантність – це ознака загальної й політичної культури, елемент громадського
суспільства, правової держави. Толерантність передбачає відмову від насильства, використання
мирних засобів для розв’язання суперечностей i конфліктів, що супроводжують історію суспільства й
життя кожної людини [3: 3]. Толерантність в сучасного етика В. Малахова означає – витримувати
іншого таким, яким вiн є, визнавати за ним право жити, мислити, чинити по-своєму [1: 239].
Науковець Е. Антипова толерантність у педагогічному сенсі визначає як уміння краще розуміти
себе й інших людей, вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти повагу й довіру.
Для цього важливо, вважає педагог, сприймати дитину не критично, а з оптимізмом, вірою в її
природні можливості. Терпиміше, поблажливіше ставитися до помилок, поведінки дітей як вікового,
процесуального явища, що згодом мине [3: 3].
Не знімаючи відповідальності за виховання кожної дитини з держави, громадських установ й
організацій, закладів освіти, ми теж поділяємо думку академіка I. Беха, що родинне виховання –
першооснова виховання, що саме батьки – перші й головні вихователі дитини, толерантні батьки –
толерантні діти, а отже, й суспільство в цілому.
Існують дві найбільш типові помилки виховання – виховання, якому притаманна надмірна ніжність
й авторитарне виховання. Про ці дві крайності виховних систем йдеться у працях багатьох педагогів
(А. Адлер, Д. Локк, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський). Так, А. Адлер зазначає,
що, у першому випадку, "зі шляху дитини усунені будь-які перешкоди, вона оточена
тепличною атмосферою, й коли така дитина виростає, то виявляється нездатною існувати в більш
суворих умовах, ніж тропічний клімат сім’ї. Kpiм того, таке виховання формує в дитини неправильну
установку: якщо хочете аби я вас любила, ви повинні зробити для мене ось це, i це, i це" [5: 38].
© Газда Н.Я., 2007
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Авторитарне виховання гасить у дитини природну радість життя, породжує страх вияву
власних почуттів, демонструє малюку переваги, пов’язані з силою та владою. З віком у такої дитини
виникає бажання домінувати над іншими; дитина стає марнославною, пихатою, зарозумілою [5: 241].
Згадані вище види виховання сприяють утвердженню фальшивого авторитету батьків. У
педагогіці фальшивий авторитет визначається як вплив на особистість, що ґрунтується на
помилковому уявленні про мету виховання, методи й засоби якого дають тимчасові результати,
викликають зовнішню слухняніть дітей [6: 436]. На відміну від авторитету фальшивого,
авторитет істинний – це вплив на особистість, що грунтується на чесному, правдивому житті
батьків, наповненому гуманізмом, любов’ю до дітей, відповідальністю зa їx виховання [6: 436].
Ще Дж. Локк зруйнував "імперію батька", сформувавши принципи вільної педагогіки,
icтиннoгo батьківського авторитету – авторитету толерантності й терпимості: "батьківська влада
полягає в захисті, оберіганні, піклуванні про дітей, а не у керуванні ними, їxнім життям й свободою,
вимаганні від них абсолютної покори й послуху" [7: 107]. Педагог наголошував на тому, що батьки
зобов’язані, повинні, мусять, в той час, як їхні діти мають права [7: 106]. У дітей є право на
мамину колисанку, на бабусину казку, на гру з однолітками, на батьківську любов, розуміння,
повагу, врешті-решт право на атмосферу здорового розвитку душі й тіла. I батьки зобов’язані
реалізувати ці права, перетворивши їx у дитяче повноцінне життя.
Що ж означає бути толерантним батьком, толерантною матір’ю? На наш погляд, толерантні батьки,
насамперед, ті, які, приймаючи своє батьківство-материнство, вважають його головною справою свого
життя; які люблять своїх дітей не за їx успіхи, достоїнства, заслуги, а за те, що вони просто є, за те, що
вони є такі, які є. Толерантні батьки не примушують дітей чинити так, як їм би хотілось, вони ніколи
не говорять: "Ти робитимеш так, як я скажу!", але, одночасно, – бути толерантним батьком – це не
бути байдужим, не виховувати свою дитину в дусі вседозволеності (мені всеодно, що ти робиш, роби,
що хочеш, тільки дай мені спокій). Толерантні батьки вміють слухати свою дитину, радитися з нею,
можуть попросити пробачення у неї; вони терпимі до своїх дітей, розуміють, що вимоги без
взаєморозуміння приводять до непослуху, до бунту.
Американський педагог Д. Макдауелл вважає, що толерантність батьків починається з їх
подружньої любові, розуміння й поваги між ними. "Найголовніше, що ви можете зробити для своїх
дітей – це любити один одного" [8: 22]. Педагог вважає, що батьки повинні бути "героями" для своїх
дітей – тими, на яких діти хотіли б бути подібними. "Герой – це батько чи мати, які проявляють такий
характер, таку чутливість, чесність, послідовність, які дозволяють їм стати зразком для наслідування.
Ви повинні стати героєм для дитини, для того, щоб підготувати її до повноцінного життя в сучасному
нездоровому, ворожому світі" [8: 23]. Лише своїм власним прикладом можна навчити дітей бути
відповідальними, дисциплінованими, правдивими, чесними, відвертими. Ні в якому разі не можна
зводити свої батьківські обов’язки лише до настанов та покарань. Натомість, варто спрямувати свої
зусилля в іншу сторону: подумати, як і за що можна дитину похвалити, підбадьорити, підтримати.
Якими б зайнятими не були б батьки, для дітей у них завжди має бути час, ніхто і ніщо не може бути
для батьків важливішим за дітей.
Макдауелл Д. описує 4 методи, якими, батьки найчастіше керуються у вихованні дітей:
1) метод диктатури – сувора дисципліна при відсутності піклування про дитину: "Робитимеш те,
що хочу я!";
2) метод вседозволеності – піклування про дитину при слабкій дисципліні: "Роби, що хочеш";
3) метод байдужості – слабка дисципліна або її відсутність, дитина відчуває себе непотрібною:
"Мені все одно, що ти робиш";
4) метод зворотного зв’язку – рівне співвідношення дисципліни і піклування: "Я слухаю тебе...
Я піклуюся про тебе… Я хочу тебе зрозуміти... Цього разу ми вчинимо так, тому що..." Використання
батьками цього методу, на нашу думку, свідчить про їх толерантність у вихованні дітей.
Метод зворотного зв’язку містить у собі дисципліну, яка у поєднанні з любов’ю, доброзичливістю,
увагою допомагає дитині приймати правильні рішення, розвинути в собі впевненість, відчуття власної
гідності, значущості. Дисципліна без взаєморозуміння та любові веде до замкненості в собі,
спричинює низьку самооцінку та комплекс неповноцінності, або ж, навпаки, дитина стає злою та
агресивною. Дитина повинна знати, що батьки люблять її не за здібності, таланти, не за успіхи в
навчанні, не за те, що сьогодні вона помила посуд чи гарно розповіла вірш перед гостями, – а, за те,
що вона є такою, якою вона є з усіма її недоліками й невдачами.
Нами було проведене дослідження на виявлення рівня батьківської толерантності методами
спостереження, бесіди й анкетування (табл. 1).
Зауважимо, що в дослідженні взяло участь 10 сімей, які, на перший погляд, видаються
благополучними (у педагогіці благополучною називають сім’ю з високим рівнем внутрісімейної
моральності, духовності, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з раціональними способами
вирішення сімейних проблем [6: 221]). Але, як бачимо з таблиці 1, батьки у вихованні застосовують
методи диктатури (20 %), байдужості (10 %), вседозволеності (35 %), тому це, насправді, лише зовні
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благополучні сім’ї – сім’ї, які систематично припускаються серйозних прорахунків у сімейному
вихованні внаслідок низької культури та неосвіченості: сім’ї, в яких стосунки з дітьми є
формальними, відсутня єдність у дотриманні вимог до дитини, наявні надмірна батьківська любов чи
суворість у вихованні, застосовуються фізичні покарання [6: 222]. З десяти, так званих благополучних
сімей лишень одну можна назвати справді благополучною. Батьки у цій сім’ї (за професією вчителі)
вважають батьківство-материнство головною справою свого життя, є дійсно толерантними, бо
поважають, розуміють, своїх дітей, але одночасно увагу, доброзичливість до них поєднують з
вимогливістю, дисципліною.
Таблиця 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сім’я
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати
Батько
Мати

Професія

Переважаючий метод
виховання (за Д. Макдауелом )

учитель
учитель
підприємець
швея
будівельник
домогосподарка
робітник
бібліотекар
учитель
медсестра
підприємець
домогосподарка
програміст
учитель
міліціонер
учитель
учитель
учитель
робітник
домогосподарка

М. вседозволеності
М. вседозволеності
М. байдужості
М. зворотнього зв’язку
М. диктатури
М. вседозволеності
М. зворотнього зв’язку
М. байдужості
М. зворотнього зв’язку
М. вседозволеності
М. диктатури
М. вседозволеності
М. вседозволеності
М. зворотнього зв’язку
М. диктатури
М. зворотнього зв’язку
М. зворотнього зв’язку
М. зворотнього зв’язку
М. диктатури
М. вседозволеності

Чи батьківство
(материнство) головна
справа життя?
так
так
ні
так
так
так
так
ні
так
так
ні
так
ні
так
ні
так
так
так
так
так

Наше дослідження, звичайно, не претендує на роль вичерпного й найбільш повного. Але й воно
репрезентує доволі невтішну картину сучасного родинного виховання, взаємостосунків між батьками
й дітьми. Відкритим залишається питання – як бути, що робити, щоб наші діти, наші батьки, наше
суспільство стало більш терпимим, більш толерантним. З кого починати, з кого питати? Існує
зачароване коло: толерантні діти – толерантне суспільство, толерантне суспільство – толерантні
батьки. І вирватися з цього кола можна лише усвідомивши самого себе, свою відповідальність, свою
причетність до виховання кожної дитини нашої держави: кожен батько, вихователь, учитель,
державний, громадський діяч й звичайний громадянин нашої держави повинні пам’ятати, що:
Коли дітей сварять, вони звикають сваритися,
Коли діти живуть серед ворожби і злоби, вони стають злими,
Коли діти живуть серед насмішок, вони стають нерішучими.
Але коли діти живуть серед правдивості, вони вчаться справедливості,
Коли діти відчувають себе захищеними, вони вчаться вірити,
Коли діти відчувають безумовну любов, вони вчаться шукати її в світі [6].
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Н.Я. Газда. Родительская толерантность как фактор воспитания детей.
В статье поднимается вопрос родительской толерантности как обязательного условия воспитания
высокоморальной личности ребенка. Выделены методы, которыми пользуются родители при
воспитании детей, и проанализированы принципы выявления толерантности в исследуемом
процессе. Указано на негативное проявление "фальшивого" авторитета родителей при
несоблюдении толерантности при общении с детьми.
N.Y. Нazda. Paternal Tolerance as the Factor of Children Upbringing.
In the article the question of paternal tolerance rises as an obligatory condition of highly moral child’s
personality upbringing. The methods which parents use for children’s upbringing are singled out and the
principles of tolerance exposure are analysed in the investigated process. It is pointed at the negative display
of parents’ "false" authority while failing to observe tolerance as communicating with children.
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УДК 371.132:004
О.А. Зимовець,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У
КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ
У статті проаналізовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної
підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності та їх
переваги перед традиційними технологіями у викладанні предметів гуманітарного циклу.
Пріоритетним напрямом оновлення системи освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу,
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві.
Під інформаційно-комунікаційними технологіями навчання розуміють сукупність програмних,
технічних, комп’ютерних і комунікаційних засобів, а також способів і новаторських методів їхнього
застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу [1: 30].
Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у системі професійної
підготовки майбутніх учителів висвітлені в наукових працях П.І. Сердюкова, Л.І. Морської,
С.М. Яшанова, Н.С. Завізєної, Р.С. Гуріна, О.П. Значенко та ін. Аналізу інноваційних процесів у
сучасній освіті та підготовці майбутніх учителів до використання інноваційних педагогічних
технологій присвячені роботи І.В. Гавриш, І.М. Дичківської, І.М. Богданової, Т.М. Демиденко,
О.І. Іваницького, Н.І. Клокар та ін.
Однак, аналіз сучасної педагогічної літератури засвідчує, що питання використання ІКТ у процесі
професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін з точки зору їх підготовки до
інноваційної діяльності висвітлено недостатньо. Отже, мета статі – розкрити роль і місце ІКТ як
інноваційної педагогічної технології в системі професійної підготовки майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін (ГД). Відповідно до мети ми поставили наступні завдання: проаналізувати,
якою мірою можна наразі вважати ІКТ інноваційною технологією навчання для вчителів ГД, виділити
її переваги перед традиційними технологіями для вчителів-гуманітаріїв, визначити роль ІКТ у системі
підготовки майбутніх учителів ГД до інноваційної діяльності.
Розглядаючи питання інноваційності комп’ютерних засобів навчання, ми звернули увагу на те, що
впроваджений у 1988 році під час розробки Концепції інформатизації освіти термін "нова
інформаційна технологія" вживається наразі рідше, ніж термін "ІКТ. Це свідчить про те, що
комп’ютер не можна вважати в 2007 році кардинально новим засобом навчання. Тоді визначимо, що
саме можна вважати інновацією.
Як відомо, інновація – це нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового,
використання відомого в інших цілях [2: 340]. Але новизна може мати відносний характер, оскільки
те, що є новим для одного навчального закладу або педагога, може бути давно відомим для інших.
Крім того, в деяких випадках новими (формами, методами, навчальними закладами) ми називаємо
такі, які давно були відомі в історії, як-то гімназії, ліцеї, колегіуми [3: 31]. Тож, продовжуючи цю
думку, ІКТ можна розглядати в якості як інноваційної, так і відносно традиційної технології в
залежності від того, де й у яких цілях вона використовуються. Якщо в країнах Західної Європи та
США використання ІКТ в освітніх цілях стало нормою, то цього, на жаль, не можна сказати про
країни СНГ і зокрема Україну. Це пов’язано з низькою матеріальною базою навчальних закладів і,
відповідно, недостатнім забезпеченням їх комп’ютерною технікою. На Міжнародному освітньому
форумі "Нові горизонти IКТ в освіті" зазначалося, що Україна досить повільно опановує інформаційні
та комунікаційні технології. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму (звіт The Global
Information Technology Report 2005-2006), з точки зору готовності та здатності використовувати
переваги ІКТ Україна зараз займає лише 76-е місце [4].
У контексті інформатизації освіти має значення й у який освітній галузі ця технологія
використовується. Проведене нами опитування серед учителів 23-х шкіл та викладачів ГД 5-ти ВНЗ
показало, що тільки 2 % використовують ІКТ у навчальному процесі систематично (більшість із них
були випускниками освітніх програм, деякі самі цікавляться ІКТ), біля 17 % – використовують ІКТ
фрагментарно, в основному з метою пошуку інформації, підготовки нескладних дидактичних
матеріалів та контролю знань учнів, і більше 81 % – не використовують взагалі. Наведені дані
засвідчують, що в України для вчителів ГД ІКТ є дійсно інноваційною технологію, навіть більш
інноваційною, ніж для вчителів технічних чи природничих дисциплін.
Відповідь на питання щодо переваг ІКТ для вчителя-гуманітарія вимагає аналізу технікодидактичних можливостей комп’ютера в цілому та особливостей гуманітарної освіти.
© Зимовець О.А., 2007
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Комп’ютеризоване навчання, як показують сучасні дослідження, опирається на такі технікодидактичні можливості комп’ютера як сприймання, аналіз, переробка та зберігання інформації у
будь-який формі, подання навчальної інформації в зоровій та звукових формах; діалогічна форма
взаємодії між учнем і комп’ютером (інтерактивність), безперервний зворотній зв’язок, забезпечення
зв’язку між різними користувачами та джерелами інформації в телекомунікаційній мережі, створення
активного комунікативного навчального середовища тощо. Але для вчителів різних дисциплін
пріоритетними є різні можливості комп’ютера. Так, обчислювальні можливості комп’ютера більш
важливі для вчителів технічних дисциплін, у той час як для вчителя-гуманітарія більше значення має
інтерактивність та можливість комунікації, оскільки вивчення гуманітарних дисциплін, зокрема мови,
неможливе без активного спілкування в різних режимах. Крім того, доступ до банків інформації через
телекомунікаційній мережі надає можливість отримання найсвіжіших даних про події у світі, новини
культури, що є дуже важливим при викладанні суспільно-політичних, мистецьких та
культурологічних дисциплін.
Таким чином, як зазначає Л.Ф. Панченко, дидактичні можливості ІКТ можуть бути використані
вчителем гуманітарних дисциплін для:
розширення способів пред’явлення інформації (колір, графіка, звук, мультиплікація та відео
зображення);
посилення мотивації учня (новизна, цікавість, об’єктивність оцінки);
розвитку мислення учня й активного включення учня у навчальний процес;
побудови адаптивної моделі учня й управління його навчанням;
накопичення й аналізу інформації за допомогою банків даних;
розвитку мовленнєвих умінь (читання, письмо, аналіз текстів) й умінь творчого письма та
редагування за допомогою систем обробки текстів;
моделювання соціальних та історичних явищ;
занурення учнів у певний культурно-історичний контекст шляхом діалогової взаємодії з
моделями історичних, літературних і суспільних явищ і процесів у рамках навчально-імітаційних
ігор [5: 22].
Крім того, гуманітарна освіта та гуманітарні дисципліни, за допомогою яких відповідно
здійснюється гуманітарна освіта, є невід’ємними складовими гуманітаризації та гуманізації освіти.
Таким чином, використання ІКТ учителями-гуманітаріями потрібно розглядати також з точки зору
спроможності ІКТ вирішувати завдання гуманізації освіти.
Останні дослідження показують, що серед великої кількості педагогічних технологій, які дають
можливість реалізувати мету та зміст гуманістичної освіти (технології розвивального, особистісно
зорієнтованого, проблемного навчання, педагогіка співробітництва тощо), можна виділити й
навчальні інформаційні технології. Так, Г.А Дегтярьова розкриває гуманістичну спрямованість ІКТ:
вони надають можливість організувати навчальний процес на високому науковому рівні, створити
умови для гуманізації навчання на основі індивідуалізації, диференціації, діалогізації, індивідуальнотворчого й діяльнісного підходів, орієнтації на розвиток вільної та творчої особистості, формування
позитивної мотивації й підвищення пізнавального інтересу [6: 8].
Враховуючи вищезгадані техніко-дидактичні можливості комп’ютера та особливості гуманітарної
освіти, ми виділили переваги ІКТ як інноваційної технології для викладання ГД. На нашу думку,
використання ІКТ у гуманітарній освіті сприяють:
підвищенню мотивації навчальної діяльності;
здійсненню індивідуалізації та диференціації навчання;
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищенню їх інтересу до самостійної
роботи та дослідницької діяльності;
здійсненню інтерактивного навчання;
забезпеченню широкої комунікації;
здійсненню програмованого та проблемного навчання;
розвитку здібностей та вмінь учнів (інтелектуальних, творчих, мовленнєвих, контролю та
самоконтролю, тощо), критичного мислення;
здійсненню соціокультурного виховання учнів.
Оскільки, як доведено вище, ІКТ є інноваційною технологією, яка має суттєві переваги перед
традиційними технологіями, то одним із завдань вищого педагогічного навчального закладу є
формування готовності майбутнього вчителя ГД до використання ІКТ у професійній діяльності, під
якою розуміють (за Р.С. Гуріним) інтегровану якість особистості майбутнього вчителя, що
виявляється, по-перше, в підвищенні продуктивності мислення, розвитку пам’яті, навичок, поширенні
та поглибленні знань за допомогою використання ІКТ і їх засобів; по-друге, в наданні можливості
обирати способи дій, здійснювати самоконтроль за виконанням власних дій і прогнозувати шляхи
підвищення продуктивності роботи у процесі інформатизації процесу навчання. Компонентами
зазначеної готовності дослідник вважає адаптивно-мотиваційний (сприяє усвідомленню значення й
особистісного ставлення студентів до впровадження ІКТ в освіту та їх спрямованість на застосування
у майбутній діяльності), планово-змістовий (вимагає від студентів наукового підходу, а саме: вмінь
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висувати гіпотезу, припускати добір і структуризацію навчального матеріалу за допомогою ІКТ),
організаційно-координаційний (спрямований на активне використання ІКТ у навчальному процесі
загальноосвітньої школи, а також орієнтування на самостійне здобуття знань) та контролювальнооцінний (передбачає оперативний контроль і забезпеченість засобів ІКТ, подання навчальної
інформації та діагностику її засвоєння) [7: 6-7].
Але проблему формування готовності майбутнього вчителя ГД до використання ІКТ слід
розглядати в комплексі з більш глобальним завданням, яке стоїть перед професійною освітою –
формуванням готовності до інноваційної діяльності в цілому. І в такому аспекті ІКТ, на наш погляд,
виступають як приклад однієї із захоплюючих інновацій, у процесі ознайомлення з якою студенти
зможуть "відчути смак" новизни та захотіти використовувати й інші інноваційні технології.
Щодо можливостей ІКТ у процесі професійної підготовки майбутніх учителів, то за допомогою
комп’ютерного навчання як інноваційної технології можуть бути реалізовані наступні програми:
засвоєння нових понять і знань; реалізація проблемного навчання; формування вмінь і навичок;
моделювання й аналіз конкретних наукових (технологічних) ситуацій (особливо є доречним під час
вивчення педагогічних дисциплін, оскільки дозволяють коректувати майбутні професійні вміння у
конкретних навчально-виховних ситуаціях) [8: 12], що сприяє формуванню готовності до
інноваційної педагогічної діяльності.
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності (за І.В. Гавриш) – це інтегративна якість його
особистості, що є регулятором та умовою успішної професійної діяльності, спрямованої на створення,
запровадження й розповсюдження освітніх новацій [9: 17]. Щодо визначення структури готовності
до інноваційної педагогічної діяльності, науковці мають деякі розбіжності, але системоутворюючим
компонентом усі дослідники вважають мотиваційну готовність до інноваційної діяльності. Після
усвідомлення мотивів та цілей необхідні знання про способи здійснення діяльності та практичні
вміння і навички з творчого застосування інноваційних технологій. Завершальним етапом є аналіз та
корекція діяльності з метою вдосконалення набутих умінь і навичок і подальшого творчого пошуку.
Таким чином, на основі аналізу останніх досліджень (І.В. Гавриш, Н.І. Клокар, І.М. Дичківської,
Т.М. Демиденко) та власних спостережень, ми виділили наступні компоненти готовності
майбутнього учителя гуманітарних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності:
1) мотиваційний (усвідомлене ставлення педагога до інноваційних технологій та їх ролі в
розв’язанні актуальних проблем педагогічної освіти в цілому та гуманітаризації освіти зокрема);
2) когнітивно-творчий (об’єднує сукупність знань педагога про суть і специфіку інноваційних
педагогічних технологій, їх види та ознаки, а також комплекс умінь і навичок із творчого
застосування цих технологій у структурі власної професійної діяльності);
3) творчо-рефлексивний (реалізується в оригінальному розв’язанні комплексних педагогічних
завдань, пов’язаному з використанням інноваційних технологій при викладанні гуманітарних
дисциплін та здатності оцінювати власну творчу інноваційну діяльність та діяльність інших).
Як бачимо, виділені нами компоненти гармонійно співвідносяться із компонентами готовності
майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін до використання ІКТ, але когнітивно-творчий
компонент включає планово-змістовий та організаційно-координаційний компоненти за Р.С. Гуріним,
що є логічним, на нашу думку, оскільки реалізація когнітивно-творчого компоненту передбачає як
планування змісту, так і організацію навчальної діяльності з використанням ІКТ.
Виділені нами переваги ІКТ як інноваційної технології та програми, які можна реалізувати за їх
допомогою в системі професійно-педагогічної підготовки дають нам підстави стверджувати, що
формування окремих компонентів готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до
використання ІКТ сприяють формуванню відповідних компонентів готовності до інноваційної
педагогічної діяльності в цілому. Співвідношення цих компонентів та можливості їх реалізації за
допомогою ІКТ представлені нами у таблиці.
Підсумовуючи все вищезгадане, ми робимо висновок, що ІКТ у системі професійної підготовки
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін виконують дві функції:
1) як інноваційна педагогічна технологія, оволодіння якою необхідне для майбутніх учителів
гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства;
2) як ефективний засіб формування готовності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін до
інноваційної діяльності в цілому.
Формування готовності майбутнього вчителя ГД до інноваційної діяльності засобами ІКТ є
процесом комплексним і повинне відбуватися поетапно, охоплюючи цілий ряд дисциплін: основи
інформаційних технологій навчання, специфічні гуманітарні дисципліни та методику їх викладання
(відповідно до спеціальності), психолого-педагогічні дисципліни. Одним із завершальних етапів у цій
системі ми вважаємо створення інтегрованих спецкурсів, які б ставили за мету систематизацію знань
із усіх вищенаведених дисциплін та враховували інноваційну спрямованість ІКТ та їх можливості для
формування готовності майбутнього вчителя ГД до інноваційної діяльності. Розробці та
впровадженню таких спецкурсів будуть присвячені наші подальші дослідження.
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Таблиця 1
Компоненти
готовності до
інноваційної
діяльності

Компоненти
готовності до
використання ІКТ

Мотиваційний

Адаптивномотиваційний

2.

Когнітивно-творчий

Плановозмістовий,
організаційнокоординаційний

3.

Контролювальнооцінний

Творчорефлексивний

№
п/п

1.

Можливості ІКТ для формування певного
компоненту
Здатність ІКТ до підвищення мотивації
завдяки новизні та престижності ІКТ та їх
можливостям інтенсифікації навчального
процесу.
Можливості ІКТ для формування
комплексних професійних знань, навичок
та умінь, творчого ставлення до
професійної
діяльності
завдяки
можливостям комунікації, доступу до
джерел інформації, інтерактивності.
Можливості ІКТ для формування творчої
рефлексії
завдяки
можливостям
моделювання педагогічних ситуації.
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Зимовец Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе
профессиональной подготовки будущих учителей гуманитарных дисциплин в контексте
педагогической инноватики.
В статье анализируется роль информационно-коммуникационных технологий в системе
профессиональной подготовки будущих учителей гуманитарных дисциплин к инновационной
педагогической деятельности и их преимущества перед традиционными технологиями в процессе
преподавания предметов гуманитарного цикла.
Zymovets O.A. Using Information and Communication Technologies in the System of Humanities’
Prospective Teachers’ Professional Training in the Сontext of Pedagogical Innovatics.
The article analyses the role of information and communication technologies in the system of Humanities’
prospective teachers’ professional training to the innovative teaching activity and their advantages in
comparison to the traditional technologies in the process of teaching Humanities.
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ
САМОВРЯДУВАННЯ
У статті проаналізовано деякі аспекти формування моральної відповідальності учнів підліткового
віку в процесі організації самовряду вання. При цьому виявлено внутрішні детермінанти, котрі
актуалізують суб’єктне начало в розвитку відповідальності як особистісного підліткового
новоутворення. Тим самим відповідальність постає як внутрішня особливість суб’єктності.
Сучасний освітній процес відбувається за умов спадання морально-розвивального впливу
важливих інститутів соціалізації: сім’ї, освітньо-виховних закладів, засобів масової інформації. До
того ж у нинішній кризовій ситуації співтовариство дітей дедалі більше відокремлюється від
дорослих. Отож цілком закономірним є пошук більш дієвих освітніх засобів і технологій, які сприяли
б розвитку високоморальної особистості з високим рівнем моральної відповідальності, особистості,
вимогливої до середовища самореалізації та здатної до його удосконалення. Вона є історично
обумовленою потребою нинішнього суспільства [1].
До вирішення питання моральної відповідальності зверталися науковці: М. Левківський,
З. Борисова, М. Сметанський, О. Сухомлинська, Т. Фасолько, І. Бех, Т. Гаєва., М. Савчин,
О. Саннікова, Н. Головко, О. Дробницький, В. Плахотний, Л. Сохань та інші.
Мета нашої статті – окреслити шляхи формування моральної відповідальності школярів через
діяльність органів учнівського самоврядування.
Сучасний стан цивілізованого розвитку висуває нові вимоги до системи освіти й виховання
підростаючого покоління. І це цілком природно, адже освітній процес не може бути стереотипним
для всіх часів. Пошук ефективних шляхів удосконалення самоорганізації учнів є в наш час
доленосною справою [2].
Змістовний аналіз міжнародного та державного законодавства щодо захисту прав дітей дозволив
виявити, що головним обов’язком держави є забезпечення оптимальних умов для життя й розвитку
всіх дітей, здійснення конституційного захисту їх прав (громадянських, економічних, політичних,
культурних, соціальних).
На підсумковій колегії Міністерства освіти й науки України Станіслав Ніколаєнко вказав на
необхідність всебічної підтримки учнівського самоврядування, на нагальну розробку концепції
учнівського самоврядування як потужного руху школярів [3].
Одним із найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина, для
якої демократичне громадянське суспільство є осередком реалізації творчих можливостей,
задоволення особистих та соціальних інтересів. Визначальною рисою такої людини має бути
громадянськість – готовність людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і свободи
інших громадян, розуміти відповідальність перед суспільством і державою за свої вчинки [4: 18-20].
У сучасних умовах у нашому суспільстві поширеним явищем є правовий нігілізм – напрямок
суспільно-політичної думки, націлений на девальвацію права й законності, на відверте
недооцінювання соціальної й особистої цінності права.
Нормативно-правові акти закріплюють право учнів на особисту або через своїх представників
участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчальновиховного процесу, передбачають формування особистості з високою правовою та політичною
культурою [3: 254].
У стратегічних документах нашої держави в освітньо-виховній галузі наголошується, що
розбудова і вдосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського суспільства – це
процеси, які вимагають утвердження громадянської культури, в основі якої формується система
ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомлюється місце в суспільстві [3: 43-49].
В останні роки активізувалась увага до проблеми формування в учнів життєвих компетентностей.
Компетентність – це відносно нове поняття, якому сьогодні приділяється досить багато уваги. У
педагогічній науці "компетентність" визначається як спроможність особистості сприймати
індивідуальні та соціальні потреби та відповідати на них, кваліфіковано будувати діяльність у будьякому напрямі, виконувати певні завдання або роботу.
З метою формування в учнів громадянської компетентності виникає нагальна необхідність у
створенні комплексної системи різних видів педагогічної діяльності, органів самоорганізації
школярів, стрижнем якої має бути громадянсько-правова освіта. Пометун О. трактує громадянську
компетентність учня як сукупність освітніх елементів, що складається з сукупності знань, умінь,
навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які допомагають
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людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками,
батьківщиною та державою [4: 18-20].
Таким чином, важливим є формування в учнів раціонального та емоційного сприйняття життя. Це
дає можливість дитині діяти в складних ситуаціях, де стикаються різні позиції та думки.
Біля джерел теоретичної розробки питань учнівського самоврядування в єдиній трудовій школі
стояли видатні діячі системи освіти початку 20-х років ХХ ст.: А. Луначарський, П. Лепешинський,
М. Пістрах, М. Шульшан, В. Сорока-Росинський та інші. Найбільшого розвитку колективне
виховання набуло в педагогічній діяльності С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Януша
Корчака, І. Іванова [6].
У 60-х роках ХХ ст. була організована дискусія про учнівське самоврядування, в якій активну
участь взяли відомі педагоги В. Жураховський, Н. Нежинський, П. Степанов.
На тлі суспільно-політичних та соціально-економічних змін, що відбуваються за останні роки в
Україні, змінилася й суть внутрішніх шкільних стосунків. Це й деполітизація школи, і припинення
існування жовтенятських, піонерських і комсомольських організацій, і створення різних
неформальних об’єднань серед підлітків, зовсім нових структур самоврядування, нових дитячих
організацій, в основу яких покладено регіональні внутрішні шкільні інтереси, історико-культурні
традиції.
Необхідно вивчати й використовувати досвід попередніх десятиліть, удосконалювати сучасні
технології виховання, консолідувати різноманітні експерименти діяльності органів учнівського
самоврядування, щоб створити єдину концепцію ефективного функціонування самоорганізації учнів
як необхідної умови підготовки школярів до життя у громадянському суспільстві.
Дитина як суб’єкт педагогічного процесу, реалізуючи свої інтелектуальні та творчі здібності,
особистісні інтереси й потреби, зустрічається з труднощами і проблемами, розв’язання яких можливе
тільки за допомогою професіонала-вчителя. Тому сьогодні важливим є пошук таких виховних
технологій, форм, методів роботи з учнями, які стали б найрезультативнішими.
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає поступовий перехід від
репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу. Залучення учнів
до активної діяльності в учнівському самоврядуванні та громадських організаціях сприяє розвитку їх
творчості,
ініціативи,
самостійності,
організаторських
здібностей,
стимулює
процес
самовдосконалення, формує моральну відповідальність, громадянську компетентність.
Використовуючи досвід шкіл України з формування моральної відповідальності школярів,
правосвідомості кожного учня, Коростишівська гуманітарна гімназія № 5 обрала власну форму
учнівського самоврядування – Гімназійне містечко, що відповідає організаційній структурі органів
місцевого самоврядування. Уже з шкільних років учні вчаться займати активну життєву позицію,
нести відповідальність за свої вчинки та бути прикладом для інших.
Структура органів учнівського самоврядування є гнучкою та варіативною. Вона залежить від
традицій школи, інтересів і запитів дітей, можливостей педагогічного й учнівського колективів та
інших факторів.
За період діяльності Гімназійного містечка (з 2000 року) нами було здійснено чимало
моніторингових досліджень щодо ставлення учнів до діяльності органів самоврядування. Результати
свідчать про доцільність співпраці учнів, учителів, батьків.
Вивчення й аналіз результатів анкетування на тему "Я і самоврядування", яке було проведено в
березні 2000 року (на початковому етапі організації), свідчили про те, що 75,8 % опитаних учнів дали
позитивну оцінку діяльності мешканців Гімназійного містечка.
Результати анкети показували, що більше 80 % підлітків мали яскраво виражену потребу в
активній діяльності на користь суспільства.
У практиці виховної роботи гуманітарної гімназії 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 вважали практично неможливим включення кожного
школяра в систему 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 % вчителів 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.
Отже, ми робимо висновок, що авторитаризм, недемократичність, закостенілі догми суспільного
життя залишили свій негативний відбиток у свідомості старшого покоління. Тому дорослим потрібно
вчитися демократичним відносинам у дітей.
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У результаті соціологічного опитування проведеного в січні 2005 були отримані кількісні та якісні
оцінки правосвідомості. Шляхом анкетування та інтерв’ювання отримано дані про значно вищий
рівень та зміст правосвідомості учнів. Визначення ефективності впливу учнівського самоврядування
на формування моральної відповідальності та активної життєвої позиції школярів (респонденти – учні
2-4, 5-8, 9-11 класів ). Серед учнів 9-11 класів більша частина опитуваних дали окреслене визначення
поняттю "учнівське самоврядування". Натомість, серед 5-8 класів близько двох третин взагалі не
здатні сформувати конкретної відповіді на це питання. Якщо говорити про реальну оцінку учнями
діяльності гімназійного містечка, то значна кількість опитуваних переконана, що воно існує. Але
серед учнів 9-11 класів цей відсоток менший. Позитивним є той факт, що учні знають, у якій формі
діє самоврядування в гімназії. Категорії опитуваних розходяться в міркуванні стосовно ідеальної,
єдиної для всіх шкіл структури самоврядування. Більшість учнів 5-8 класів переконані, що вона
можлива, але є й такі, що заперечують її існування. Категорія учнів 9-11 класів вважає, що така
інституція не можлива, але в цілому відношення відповідей майже рівне. Про демократичні стосунки
в гімназії було отримано відповідь – "існує частково".
Негативним є те, що серед 5-8 класів 51 % опитуваних не знає, яка гімназійна структура захищає
їхні права. А респонденти 9-11 класів (51 %) впевнені, що це обов’язок омбудсмена (уповноваженого
з прав дитини). На запитання: "Чи порушуються права дітей у гімназії" – 12 % старшокласників дали
негативну відповідь. Більшість вважає, що їхні права порушуються.
Дослідження в початковій ланці показали, що лише п’ята частина учнів знає про діяльність
Дитячого містечка (форма самоврядування учнів 2-4 класів). Більшість з них час від часу бере участь
у загальних заходах. Позитивними кроками є те, що в учнів початкових класів є постійні та тимчасові
доручення, вони ознайомлені зі своїми правами та обов’язками як дитини, так і учня.
Підґрунтям для подальшого існування Гімназійного містечка є те, що переважна більшість учнів
має намір у майбутньому стати активістами.
Аналіз дослідження свідчить про ряд позитивних та негативних факторів. Позитив проявляється в
тому, що учні набувають навичок управлінської діяльності, глибоко проникають у сутність своїх прав
та обов’язків, виховуючи риси громадянськості.
Негатив полягає в тому, що рівень правової свідомості, правової культури, моральної
відповідальності деяких учнів залишається невисоким. Головними причинами такого становища є
традиційна недооцінка необхідності формування правосвідомості та правової культури в учнів;
відсутність у загальноосвітніх навчальних закладах стійкої системи формування правосвідомості та
правової культури в учнів; слабка орієнтація учнів на підвищення рівня своїх правових знань.
Учнівське самоврядування – не засіб звільнення учителів від педагогічних обов’язків і
завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного
колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи, засіб навчитися
жити і працювати за законами демократичного суспільства.
Головним принципом у проектуванні такої організації має стати активність самих учнів через
надання їм можливостей вибору шляхів моральної та мовленнєвої поведінки.
Формуванню моральної відповідальності, громадянської компетентності сприяє функціонування
клубу юних істориків і правознавців "Феміда", членами якого є учні 9-11 класів. Діяльність "Феміди"
сприяє вихованню громадянина шляхом спрямування особистості до прикладних компетенцій,
необхідності творчої діяльності. Протягом п’яти останніх років гімназія вітає призерів ІІІ-ІV етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад; команду-призера Всеукраїнських турнірах юних істориків та
правознавців; учасників Всеукраїнських форумів "Молодь – за демократизацію суспільства",
"Держава, яка чує дітей", переможців конкурсу творчих робіт "Я громадянин"; призерів конкурсузахисту МАН.
Колишні засновники правового руху школярів – нині працівники правоохоронних органів.
Діяльність клубу згуртовує дітей, народжує корисні традиції, сприяє профорієнтації, виховує в
учнів риси громадянина України, формує правову культуру, готує до свідомої активної участі в
суспільному житті української держави. Змістовною є проектна робота гуртка "ЕРА" (екологічний
рух активістів), яка здійснюється з 2002 року. Гуртківці стали активними учасниками Програми
місцевих екологічних планів-дій (МЕП). Члени гуртка, розробивши проект дитячого екологічного
табору праці й відпочинку "Чисте місто", виграли грант та отримали грошову дотацію за створений
проект "Матеріально-технічне забезпечення кабінету екології", за допомогою якої було придбано
прилади-тести для аналізу якості питної води. Гуманітарна гімназія є єдиним навчальним закладом в
Україні, що має такі прилади.
Досвід ще раз засвідчує, що навчально-дослідницька робота школярів (наукові семінари, тренінги,
конкурси науково-дослідницьких робіт, конференції, написання рефератів, творчих робіт, презентація
результатів роботи над проектами тощо), як й інноваційні освітні технології є серйозним фактором
розвитку їх творчого потенціалу та формування їх моральної відповідальності.
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Бачимо пряму залежність: чим активніше включаються юнаки та дівчата в навчальну, позаурочну,
волонтерську, різносторонню діяльність, тим повніше виявляється їхня персональна правова
відповідальність за наслідки власних дій, за своє мало віддалене майбутнє.
Робота клубів за інтересами, які об’єднують неповнолітніх громадян – це вагомий крок до
формування громадянської компетентності школярів, їх підготовки до участі в політичному житті
держави. Справа дорослих – сприяти їх діяльності, розвивати ініціативу учня. 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
впливів.
Дитина, як суб’єкт педагогічного процесу, реалізуючи свої інтелектуальні та творчі здібності,
особистісні інтереси й потреби, зустрічається з труднощами і проблемами, розв’язання яких можливе
тільки за допомогою професіонала-вчителя. Тому сьогодні важливим є пошук таких виховних
технологій, форм, методів роботи з учнями, які стали б найрезультативнішими.
Суверенна незалежність Української держави зумовлює новий підхід до організації, змісту й
методів виховання молодого покоління. Виникла соціальна потреба у формуванні такої
особистості, яка б змогла розв’язувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не
тільки виживання, а й прогрес нації.
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без
широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах
учнівського самоврядування. На основі проведеного нами дослідження можемо сказати, що
самоврядування є одним із найефективніших засобів формування моральної відповідальності,
громадянськості учнів.
Важливий принцип учнівського самоврядування – "Самі вирішили – самі зробили – самі
відповідаємо", ігнорування якого на практиці призводить до неправильного, однобокого розвитку
учнівського самоврядування не на користь виховній меті та створенню дружнього, єдиного
шкільного колективу.
Цінність самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і 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 цікавитися 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
зводитися тільки до його структури в школі.
Сучасна українська педагогічна наука зосереджена на проблемі правового виховання учнів, на
подоланні правового нігілізму, розвитку правової правосвідомості. Саме тому постійно
вдосконалюється система правового виховання, визначаються пріоритетні методи та засоби впливу на
правосвідомість підростаючого покоління.
Школа – це середовище, в якому особистість виховується, середовище, в якому необхідно
цілеспрямовано і систематично, через діяльність громадських організацій, формувати й підвищувати
в учнів правосвідомість та правову культуру. За змістом правових поглядів моральна відповідальність
учнів повинна стати регулятором їх поведінки.
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.
Органи шкільного самоврядування створюють необхідні умови для формування в учнів
демократичних поглядів, навичок, умінь, готують їх до самостійного життя. Побудувати правову
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державу спроможні громадяни, які володіють високою правовою культурою, з повагою відносяться
до закону, є морально відповідальними.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Левківський М.В. Ставлення школярів до праці: традиції та проблеми формування / За ред. академіка АПН
України М.Д. Ярмаченка. – К.: НДІ педагогіки АПН України, 1993. – 150 с.
Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу. Твори в 7 т. – К.: Рад. школа, 1957. – Т. 5. – 382 с.
Пометун О.М. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки //
Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. – С. 18-20.
Правова енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер. авт. кол.), Л.О. Лоха. – К.:
Юрінком Інтер, 2005. – 440 с.
Пріоритети МОН – якісна освіта, демократизація, духовність // Освіта України. – 2006. – № 64-65. – С. 4349.
Соловейчик С. Воспитание по Иванову. – М.: Педагогика, 1989. – 352 с.
Яворский Марек. Януш Корчак. – Варшава: Интерпресс, 1984. – 246 с.

Матеріал надійшов до редакції 24.09.2007 р.
Кирилюк С.П. Формирование нравственной ответственности подростков
средствами самоуправления.
Анализируются некоторые аспекты формирования нравственной ответственности учащихся
подросткового возраста в процессе организации самоуправления. При этом определены внутренние
детерминанты, которые актуализируют субъектное начало в развитии ответственности как
личностного подросткового новообразования. Таким образом, ответственность определяется как
внутренняя личностная субъектность.
Kyrylyuk S.P. The Formation of Teenagers’ Moral Responsibility by Means of Self-Government.
Some aspects of teenagers’ moral responsibility formation in the process of self-government organization are
analysed. At the same time the inner determinants which actualize the subject basis in the development of
responsibility as teenager’s personality new construct are defined. Thus, the responsibility is defined as inner
personality subjectivity.
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
У статті зроблено спробу проаналізувати зміни в розумінні сутності феномену толерантності як
ціннісно-цільового пріоритету освіти й виховання в контексті становлення суспільства
постмодерніті.
Постановка проблеми. Проблема виховання толерантності підростаючого покоління посідає
особливе місце серед ціннісно-цільових пріоритетів сучасної освіти не тільки в Україні, але й у
світовому масштабі, про що свідчить значна кількість досліджень у різних галузях науки, що вивчає
людину й суспільство.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми виховання толерантності дає можливість
констатувати наявність тенденції до розуміння явища толерантності як складного утворення,
вивчення якого доцільно здійснювати на перетині різних дисциплін, а саме етики, психології,
політології, соціології. Бачення сутності терпимості в сучасному суспільстві варіюються, за
В. Лекторським, від байдужості до існуванні різних поглядів і практик до критичного діалогу між
представниками різних національностей, культур, цивілізацій [1: 46-54]. Враховуючи різноманітні
тлумачення сутності терпимості, педагогіка у процесі теоретичного осмислення проблеми виховання
толерантності звертається передусім до доробку соціальної філософії (В. Лекторський, Л. Скворцов,
В. Шалін), філософії освіти (Б. Гершунський, Ю. Терещенко), психології (Г. Солдатова, О. Швачко).
При філософсько-соціологічному підході толерантність розуміється як соціальне явище, що
обумовлюється певними соціально-економічними й політичними відносинами, традиціями
міжетнічного спілкування, рівнем політичної й гуманітарної культури суспільства, тобто
толерантність є різновидом взаємодії та взаємовідносин у неоднорідному соціумі між різними
сторонами (індивідами, соціальними групами), за яких сторони виявляють сприйняття і терпіння
щодо різниці у поглядах, уявленнях, позиціях та діях [2: 566]. За висловленням В. Шаліна, своє
предметне вираження толерантність знаходить у різних соціальних практиках, де вона виконує
функцію регулятора людської життєдіяльності, виступаючи культурною нормою й моральною
цінністю [3]. При психологічному підході до проблеми толерантності вивчається структура
сприйняття, соціальна дистанція, упередженість та інші психологічні фактори міжособистісного та
мiжгрупового спілкування представників різних культурних груп. На думку Г. Солдатової,
толерантність є інтегральною характеристикою індивіда, що визначає його здатність у проблемних та
кризових ситуаціях активно взаємодіяти з оточуючим середовищем із метою відновлення власної
нервово-психічної рівноваги, успішної адаптації, запобігання конфронтації та розвитку позитивних
взаємовідносин із середовищем, з урахуванням чого головним завданням практичної діяльності
психолога є формування толерантності в межах усього діапазону психологічної стійкості, починаючи
від нервово-психічної й закінчуючи стійкістю до етнокультурних, соціальних, світоглядних та інших
розходжень [4].
Як педагогічна категорія толерантність розглядається у контексті виховання дружби народів та
культури міжнаціонального спілкування у полікультурному соціумі (З. Гасанов О. Грива,
В. Заслуженюк, В. Кукушин, В. Присакар), причому виділяються різні види толерантності в
залежності від її спрямованості. Наприклад, В. Присакар присвячує своє дослідження вихованню
міжетнічній толерантності [5], В. Кукушин у свою чергу вважає доцільним виокремлювати
міжрасову, міжнаціональну (міжетнічну), міжрелігійну (міжконфесійну) толерантність [6].
Незважаючи на значну кількість досліджень явища толерантності, недостатня увага приділяється
причинам, що породжують необхідність надавати толерантності статусу ціннісно-цільових
пріоритетів освіти та культури, оскільки педагогіка має орієнтуватися водночас на нагальні потреби
теперішнього часу та водночас слідкувати за тенденціями світового суспільного розвитку та
прогнозувати можливі суспільні кризи, які можна й необхідно заздалегідь нейтралізувати за
допомогою засобів освіти й виховання. У "Декларації принципів толерантності" ЮНЕСКО надається
перелік проблем суспільно-політичних відносин, пов’язаних із проявами нетерпимості, у світовому
масштабі, до складу якого віднесено тероризм, ксенофобію, агресивний націоналізм, расизм,
антисемітизм, маргіналізацію та дискримінацію щодо національних, етнічних, релігійних і мовних
меншин тощо [7: 12]. Усі ці прояви нетерпимості мають певне підґрунтя, що ґрунтується на
особливостях суспільних трансформацій у світовому масштабі, інформація та певне розуміння яких
мають входити до необхідних знань вихователя, інакше, за словами Є. Ямбурга, він опиниться у
скрутному становищі лікаря, що не має точного діагнозу, але самовпевнено намагається старим
випробуваним настоєм із трав лікувати всі без винятку хвороби нового тисячоліття, не знаючи
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їхнього походження, симптоматики й особливостей протікання [8: 59]. Отже, метою статті є аналіз
існуючих тенденцій суспільних трансформацій із позиції використання їх у теорії та практиці
виховання толерантності. Реалізація цієї мети передбачає вирішення таких завдань: розглянути
концепції, що описують тенденції розвитку сучасного суспільства, та з’ясувати особливості
розуміння феномена толерантності в теорії постмодерного суспільства.
Виклад основного матеріалу. Суспільні трансформації призводять до змін або перегляду системи
цінностей, таким чином, під час визначення цілісно-цільових пріоритетів освіти необхідно розуміти, в
якому суспільстві має здійснюватися освітньо-виховний процес. Українське суспільство знаходиться
у стані трансформаційних змін усіх сфер життя. У цьому процесі важливу роль відіграють тенденції
розвитку людства взагалі та високорозвинених країн Європи та США зокрема. Ці трансформації
стосуються як сфери політики й економіки, так і соціокультурного життя, причому більшості з таких
змін дослідники надають негативної оцінки. Перш за все це стосується глобалізації, яка, на думку
Е. Ільюшиної, супроводжується драматичними змінами у житті людства, зокрема зміною ціннісних
орієнтацій у бік споживацького та гедоністичного ставлення до життя, деградацією духовної царини,
занепадом моралі, посиленням взаємного відчуження людей одне від одного та від суспільства,
зростання рівня індивідуалізації [9: 96]. Ямбург Є., зі свого боку, називає стан сучасного суспільства
системною кризою, ознаками якої є конфлікт глобального та етнічного, криза сцієнтистської картини
світу, крах автономної моралі [8: 60]. Зважаючи на це, у вимірах глобалізації змінюється статус
толерантності. Не викликає сумніву, що в період посилення глобалізаційних тенденцій світової
економіки, політики та соціокультурної сфери толерантність як етичний вимір комунікації набуває
особливого значення, оскільки глобалізаціє провокує посилення нетерпимості через об’єктивні
причини: кожний етнос, культура або цивілізація мають відстоювати права на власну унікальність,
самостійність та долю світового багатства. Зіткнення цивілізацій, на думку С. Хантингтона,
відбудеться неминуче, що пояснюється низкою об’єктивних причин, серед яких ситуація поглиблення
розходжень між різними цивілізаціями й спільності в рамках однієї цивілізації на тлі посилення
інтеграційних процесів набуває особливого значення. Хантингтон С. зауважує, що культурні
особливості й розходження менш піддаються змінам, ніж економічні й політичні, внаслідок чого їх
складніше подолати або привести до компромісу, тому спроби Заходу поширити свої цінності –
демократію й лібералізм – як загальнолюдські, зберегти військову перевагу й затвердити свої
економічні інтереси натрапляють на опір інших цивілізацій [10: 34-37]. Незважаючи на розходження,
всі культури мають уявлення про толерантність, але воно варіюється в залежності від особливостей
менталітету тієї чи іншої спільноти. У цьому контексті актуальною є думка О. Донченка та
Ю. Романенка, які зазначають, що толерантність як цінність культури будь-якого народу відчуває
вплив етноцентризму як "намагання пояснювати життя інших, виходячи з універсалій власної
ментальності", що зумовлює існування певних відмінностей у розумінні явища терпимості різними
культурними спільнотами. Ці відмінності полягають у "мотиваційному елементі", що спонукає бути
толерантним, що є рушійною силою терпимості. У результаті порівняльного аналізу мотиваційного
підґрунтя культур американізму, окциденталізму та візантивізму О. Донченко та Ю. Романенко
доходять висновку про те, що у кожній культурі закладена певна "соціопсихологічна база
толерантності", пов’язана з історичними умовами буття регіону. У культурі окциденталізму генезис
мотивації толерантності пов’язаний зі становленням авторитету писаного права як аксіологічнонормативної основи етосу, що створює "мотивацію дистрибутивної рівності та справедливості та
надає етичній вимозі толерантності загальнолюдського сенсу". Толерантність у культурі
американізму є категорією "чистої нормативності (сили) або підсвідомого навіювання з боку групи
(конформізму)". Іншими словами, для європейця толерантність є умовою збереження метафізичних
засад людської суб’єктивності й автономії, бути толерантним означає бути собою, в той час як для
американця бути толерантним означає не відрізнятися, бути як усі. Візантивізм, до якого належить
українська культура, демонструє, на думку дослідників, такі мотиви толерантності: резиґнація,
історично детерміноване почуття страху перед винищенням, психологічна маргінальність, потреба в
безпеці й захисті. Перелічені компоненти мотивації створюють особливий тип толерантності, що
набуває ознак "всетерпимості" [11: 255-262]. Саме можливість надання феномену толерантності
відтінків змісту різними культурами ускладнює завдання дослідників дати єдине, але повне й
адекватне тлумачення явища терпимості. Тому "Декларація принципів толерантності" ЮНЕСКО
вдається до досить описового пояснення терміну, зазначаючи, що толерантність – це "поважання,
сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та
самовиявлення людської особистості", "не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова
потреба", "не поступка, поблажливість чи потурання", "активна позиція, що формується на основі
визнання універсальних прав та основних свобод людини" [7]. Отже, розуміння сутності
толерантності залежить від культурної традиції, але не можна не брати до уваги вплив економічного й
політичного устрою суспільства.
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Сучасне українське суспільство знаходиться у стані невизначеності, причиною чому є нестабільна
політична ситуація та недостатній рівень розвитку економіки, в той час як філософи, соціологи й
політологи констатують перехід високорозвинених держав світу до нового типу суспільного устрою –
постіндустріального, постекономічного, інформаційного або постмодерного. Постіндустріальна
доктрина, що підкреслює насамперед центральну роль знання й прискорюваного зрушення від
виробництва матеріальних благ до виробництва інформації й послуг, не дає пояснення зрушенням у
культурній сфері, що стимулює дослідників до пошуку інших підходів до аналізу та інтерпретації
трансформацій суспільств [12]. Іноземцев В., звертаючи увагу на зміни ціннісно-мотиваційної сфери
людини у процесі переходу до нового за показниками розвитку економіки суспільного стану,
пропонує використовувати термін "постекономічне суспільство", що позначає тип соціального
устрою, де господарська діяльність людини стає все більш інтенсивною й комплексною, однак не
визначається більше її матеріальними інтересами, не задається традиційно економічною доцільністю
[13]. Інші підходи до інтерпретації суспільних трансформацій застосовує концепція інформаційного
суспільства, за якою "сучасний науково-технічний переворот у продуктивних силах суспільства і в
матеріальних основах життя суспільства приведе до глобальної інформатизації та комп’ютеризації
суспільного життя у національному, міжнаціональному та наднаціональному плані, викличе
необхідність створення планетарних інформаційно-технологічних систем" [14: 263].
Спираючись на факти, що засвідчують певні тенденції сучасного науково-технічного прогресу, та
будуючи одну з імовірних моделей майбутнього суспільства, перераховані концепції несуть у собі
відбиток "технократичного оптимізму" [14: 263], але вони майже не аналізують соціокультурні та
етичні передумови й підстави переходу суспільства до нового стану – постіндустріального,
постекономічного або інформаційного. Концепція суспільства постмодерніті на противагу до
перерахованих теорій є найбільш акцентованою на духовному світі людини та її місці у новому
соціумі. Поняття "постмодернізм" у філософії, на думку М. Можейка, використовується для
позначення характерного для сучасної культури типу філософствування, що змістовно та аксіологічно
дистанціює себе не тільки від класичної, але й від некласичної традицій [15: 602]. На думку авторів
енциклопедичного словника "Філософія політики", постмодерн взагалі – це "міждисциплінарнй
інтелектуальний рух, не стільки нова теоретична парадигма, скільки новий ракурс бачення, набір
концептуальних підходів до соціокультурної реальності", за якою головні ознаки такого суспільства
описуються через протиставлення модерному суспільству через відмову від засад, ідеалів, смислів,
цінностей модернізму, а саме: від домінування раціоналізму й прогресизму як абсолютів добра,
інструментальної раціональності соціальних відносин [16: 449]. Теоретики постмодерну в галузях
соціальної філософії та соціології пропонують різноманітні характеристики сучасного суспільства,
виходячи з позицій вичерпаності епістемології та онтології модерну. Наприклад, М. Маффесолі
характеризує перехід суспільства у постмодерний стан як трансформацію "соціального" у
"соціальність", причому якщо "соціальному" належать такі ознаки, як "суспільство", "прометеївська
культура" та "механічна солідарність", що характеризується інструменталізмом, проективністю,
раціональністю і телеологізмом, то постмодерний соціальний устрій описується в поняттях
"спільнота", "дионісійська культура" та "органічна", або "оргіастична", солідарність із її
зачарованістю сучасністю, імморалізмом та комунікацією [17: 613]. Зі свого боку, З. Бауман,
розглядаючи постмодерніті з позицій її соціальних наслідків та впливу на особистість, пропонує
розуміння сучасного соціуму як індивідуалізованого суспільства, що характеризується такими
ознаками: втратою людиною контролю над більшістю значущих соціальних процесів; зростаючою у
зв’язку з цим невизначеність і прогресуючу незахищеність особистості перед неконтрольованими нею
змінами, що викликає прагнення людини відмовитися від досягнення перспективних цілей заради
одержання негайних результатів та призводить до дезінтеграції як соціального, так й індивідуального
життя. Як наслідок – суспільство початку XXІ століття характеризується, з одного боку, стрімким
ускладненням економічних процесів, а з іншого – усе більше явною фрагментованістю людського
існування. Третя найважливіша ознака життя сучасного суспільства, за З. Бауманом, полягає в
радикальному перегляді всієї системи цінностей, що ще недавно представлялися практично
непорушними [18].
Наведені вище погляди двох теоретиків постмодерного суспільства, звичайно, не дозволяють
осягнути все розмаїття філософських та соціологічних концепцій постмодерну, але вони свідчать на
користь принципової позиції плюралізму, що поєднує всі постмодерні теорії суспільства.
Концепція суспільства постмодерніті знаходить як своїх прихильників, так і критиків. Звичайно,
можна приймати філософське тлумачення сучасних суспільних реалій із позицій постмодерну або
заперечувати існування суспільства постмодерніті взагалі, але не можна не погодитися з думкою про
те, що "відчутні соціокультурні зміни дають змогу говорити принаймні про не-модерність світу" [19:
128], тому вивчення досвіду "постнекласичного" пояснення сутності сучасних суспільних
трансформацій та місця людини у новому світі не може бути зайвим для вихователів. Отже,
пропонуючи передивитися погляди стосовно людського існування в сучасному світі постмодерніті,
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педагогам пропонується по-новому поставитися до ціннісної сфери особистості нового немодерного
типу. Толерантність, що декларується як "культурна норма та соціальна необхідність" [3], або як
"засіб спасіння" [20] та "найголовніше стратегічне завдання освіти в ХХІ столітті" [21] через призму
постмодерного світобачення дещо втрачає етичне імперативне забарвлення, про що свідчить аналіз
стану етики в постмодерній філософії М. Можейка. На його думку, в контексті радикальної відмови
постмодерна від ригористичних за своєю природою "метанарацій" постмодерна культура
характеризується як плюралістичний й ацентричний простір, у якому немає ніякої можливості
визначити аксіологічні або інші пріоритети. Більш того, у контексті постмодерну етика, яка за своєю
природою є не просто аксіологічною, але й "доктринально-нормативною", втрачає можливість бути
конституйованою в умовах мозаїчної організації культурного цілого, що отримує принциповий статус
поза межами оцінювання і практичну реалізацію співіснування різних, навіть альтернативних і
взаємовиключних поведінкових стратегій. Усі рівні системної організації етики як теоретичної
дисципліни базуються на принципі бінаризму, що знаходить відображення у парних категоріях: добро
– зло, чеснота – порок тощо та в альтернативних моральних принципах: аскетизм – гедонізм, егоїзм –
колективізм, альтруїзм – утилітаризм, у той час як культурна ситуація постмодерну характеризується
програмною відмовою від самої ідеї бінарних опозицій, у силу чого в ментальному просторі
постмодерна про дихотомію добра й зла не йдеться [22: 998-999]. Таким чином, втрачаючи статус
імперативної етичної категорії, толерантність із позиції філософії постмодерну дещо знецінюється як
загальнолюдська цінність, перетворюючись до байдужо-терпимого ставлення до всього інакшого.
Зважаючи на це, автори монографії "Етос і мораль у сучасному світі" зазначають, що постмодерн
розширює межі толерантності, насамперед, у культурно-ціннісній та ідейній галузі, а також у
загальному сприйнятті суб’єктивних планів існування людини, завдяки чому ставить людину у
принципово нове відношення до культурно-ціннісного різноманіття світу [19: 139]. Новий статус
постмодерної толерантності пояснюється ними метафоричною постаттю туриста, що приходить на
зміну модерному образу прочанина – пілігрима: "якщо прочанин у своїх мандрах має певну єдину
ціль, що надає рухові до неї осмисленої цілісності й водночас пригашує інтенсивність побічних,
принагідно здобутих вражень, то для туриста рівнозначний, по суті, інтерес становить кожний
елемент з тієї множини вражень, які він сподівається здобути під час подорожі", але водночас кожне
враження лише "поверхово заторкує споглядача, загострюючи його відчуття внутрішньої
незворушності й комфортабельної дистанції від предметів розгляду". Таким чином, "які б святині не
поставали перед ним, він сприйматиме їх з однаковою толерантністю, але й з однаковим відчуженням
від їхнього внутрішнього змісту" [19: 139]. Таке розуміння толерантності відкриває дійсно широкі
можливості для створення суспільства, що толерантно ставиться до всього іншого. Але, на думку
авторів монографії "Етос і мораль у сучасному світі", незважаючи на те, що ситуацію постмодерну
загалом можна розглядати як взірцеве втілення моделі толерантності, не можна переоцінювати
ідилічну на перший погляд картину, оскільки "постмодерне розуміння толерантності приховує певні
ризики втрати чогось більш важливого". Постмодерна толерантність "ґрунтується на засадах
пермісивізму й зумовлює визнання іншості Іншого його "адіафоризацією", тобто моральною
байдужістю, максимальним дистанціюванням від безпосередності його актуальних життєвих смислів"
[19: 140]. Продовжуючи міркування про негативні риси постмодерніті, неможливо не звернутися до
думки Ф. Уебстера, який зауважує, що у такому суспільстві одержали поширення гедоністичні
настрої, егоцентризм, вірніше було б сказати не "децентризм", "несфокусованість", і скептичне
ставлення до будь-яких проголошуваних істин, висміювання, ворожість до "експертів", захоплення
всякими модними новинками, незвичайними відчуттями, схильність до іронії, стилізаціям і
поверховості [23: 355]. Таким чином, враховуючи вищенаведене, можна зробити припущення, що
постмодерну модель толерантності може бути використано організаціями, пов’язаними із запитами
споживацької психології, конформізму, гедоністичним уподобанням сучасної людини. Тому,
говорячи про терпимість у суспільстві постмодерніті, необхідно з’ясувати проблему меж
толерантного ставлення, оскільки принциповий постмодерний плюралізм існуючих у сучасному світі
систем цінностей відкриває можливості до виправдання будь-якого насильства та нетолерантності.
Якщо припустити рівноправність різноманітних цінностей, що існують як у різних культурах, так й у
свідомості окремих особистостей, тоді проблема боротьби з проявами нетерпимості на всіх рівнях
втрачає сенс, оскільки "зневага до цінностей загальнолюдських зовсім не означає відсутності в
терориста власної, партикулярно-специфічної системи цінностей, і до того ж надзвичайно виразної та
повновладної", яка, що важливо, вимагає толерантного ставлення на засадах плюралізму [19: 135].
Українське суспільство за всіма ознаками ще не можна вважати постмодерним, оскільки, як
зазначає К. Корсак, західноєвропейський постмодернізм "є породженням певної стадії розвитку однієї
з світових культур, яка в багатьох аспектах не збігається з нашою українською" [24: 18], але
відкритість України світу на шляху до європейської та світової інтеграції дає можливість відчувати
тенденції розвитку світової спільноти, що несе як позитивні зрушення, так і ризики втратити щось
більш важливе – національну самобутність. Стосовно проблеми виховання толерантності
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підростаючого покоління, особливого значення набуває освіта, що має не тільки задекларувати
ціннісно-цільовий пріоритет виховання толерантності, але і якнайшвидше почати його практичну
реалізацію з урахуванням стану розвитку сучасного суспільства.
Наведене вище дозволяє зробити висновки.
Толерантність як ціннісно-цільовий пріоритет освіти й виховання не тільки не втрачає
актуальності в контексті суспільних трансформацій, якими охоплено світове співтовариство, але й
набуває особливого значення як один із дієвих засобів забезпечення мирного співіснування та
співробітництва представників різних етносів, конфесій, культур і цивілізацій в умовах прискорення
процесів глобалізації та локалізації. Українське суспільство відчуває влив тенденцій
соціокультурного розвитку розвинених країн Європи та США, що описуються за допомогою понять
"постіндустріальне", "постекономічне", "інформаційне", "постмодерне" суспільство. Стосовно
проблеми виховання толерантності найбільший інтерес представляє концепція постмодерніті,
оскільки вона акцентує увагу на місці людини та її духовному житті в постмодерному світі.
Наголошуючи на принциповій плюральності людського буття, філософсько-соціологічні теорії
постмодерніті, таким чином, змінюють розуміння толерантності, яка втрачає етико-імперативний
статус, набуваючи ознак моральної байдужості. Освіта й виховання мають враховувати тенденції
суспільного розвитку з метою вживання необхідних заходів щодо нейтралізації їхнього негативного
впливу.
Стаття не вичерпує вивчення всіх аспектів, пов’язаних із проблемою дослідження, та відкриває
можливості подальших пошуків у напрямі розробки та апробації технології виховання толерантності,
психолого-педагогічної підготовки вчителя до виховання толерантності в умовах суспільних
трансформацій.
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Колкунова В.В. Воспитание толерантности в контексте общественных трансформаций.
В статье осуществлена попытка проанализировать изменения в понимании сущности феномена
толерантности как ценностно-целевого приоритета образования и воспитания в контексте
становления общества постмодернити.
Kolkunova V.V. Educating Tolerance in the Context of Public Transformations.
The article makes an attempt to analyse the changes in understanding the essence of tolerance phenomenon
as the education and upbringing value priority in the context of postmodernity society formation.

160

УДК 378:371.315.7
О.Є. Кравець,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ПРОЕКТУВАННЯ" В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті здійснено історичний аналіз поняття "проектування" навчального процесу в контексті
вивчення діяльності викладача вищого навчального закладу. Проаналізовано похідні категорії від
поняття проектування такі як: "соціальне проектування", "метод проектів", "педагогічне
проектування", "професійна проектувальна педагогічна діяльність викладача вищої школи" і
показані їх відмінності.
На сучасному етапі розвитку педагогічна наука України характеризується інноватикою, яка
намагається охопити всі аспекти освітньої проблематики реформаційних процесів, спрямованих на
вдосконалення професійно-педагогічної діяльності педагога. Особлива увага приділяється
покращенню освітньої діяльності викладача вищої школи, що "виступає визначним чинником
інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури українського народу"
[1].
Водночас велика кількість інновацій, що з’явилися в освітньому просторі вищих навчальних
закладів, вимагає їх методологічного аналізу й випробування на досконалість застосування. Одним із
видів інноваційних заходів є проектування навчального процесу.
Розробка окремих аспектів проблеми проектування привертала увагу багатьох дослідників.
Дослідженням питань змісту та методів проектування системи освіти займалися Ю. Бабанський,
І. Звєрева, В. Монахова, В. Нікітаєв, М. Скаткина, А. Сохора, С. Шаповаленко; питанню
проектування змісту загальної середньої освіти присвячені праці І. Журавльова, І. Краєвського,
І. Лернера; методи дослідження та проектування у сфері вищої освіти розглядали О. Остапчук,
Л. Романкова; науковим проектуванням психолого-педагогічного змісту етапів навчання займалися
О. Антонова, О. Дубасенюк, Т. Семенюк; проектуванням самоосвітньої діяльності майбутніх учителів
– Н. Сидорчук; проектуванням навчальної телеінформації для середніх ПТНЗ В. Карпов;
проектуванням і конструюванням діяльності викладача з формування вмінь учнів вирішувати
технічні завдання – В. Бессонова, Є. Єгін та ін.
У сучасних дослідженнях проектування розглядають як:
етап окремої педагогічної діяльності у процесі вирішення конкретного завдання;
особливий вид педагогічної діяльності, яка є "необхідною умовою здіснення регулятивної
функції педагогіки" (В. Краєвський, І. Лернер, І. Журавльов).
Метою цієї статті є історичний аналіз поняття проектування в професійно-педагогічній діяльності
викладача вищої школи.
Проектування є технічним терміном, який зараз широко застосовується в педагогічній сфері. Цей
термін з’явився в промислових галузях у середині ХХ століття й тепер набуває широкого вжитку у
процесі вирішення економічних проблем. Він широко використовується у вигляді організаційного
проектування під час удосконалення систем управління. Разом із такими традиційними видами
проектування, як архітекторо-будування, машинобудування, технологічне проектування активно
утворюються самостійні напрями проектування трудових процесів, людських і машинних систем, а
також екологічне, соціальне, інженерно-психологічне, генетичне проектування.
Але, на думку вчених, людина ознайомилася з проектувальною діяльністю набагато раніше. Згідно
з філософськими поглядами, проектувальна активність свідомості носить вроджений характер. Уже
на ранніх стадіях розвитку суспільства вона проявлялася на рівні ремісництва, створення казок,
дитячих ігор. Проектування, як особливий вид активності, базується на природних людських
навичках створювати в уяві модель "необхідного майбутнього".
Здатність до створення праобразів і діяльнісних програм, які мають певну мету, отримала своє
відображення у формах конструювання (безпосередня практична діяльність), моделювання
(концептуальне спрощення об’єкта), проектування (теоретична спроба створення технічних
артефактів і об’єктів іншої природи). Таким чином, проектування – це органічна, природна для
людини діяльність.
Якщо проаналізувати особливості історичних періодів, ми побачимо, що ідея проектування
завжди активізувалася тоді, коли необхідні були певні зміни. Саме вони визначають географію й
хронологію спадковості розвитку проектувальної діяльності у світовій культурі.
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Філософи розглядають проектування як один із механізмів культури, здатний перетворити людину
в творчу особистість. На філософському рівні проект визначається як результат духовноперетворючої діяльності. На діяльнісному – як результат проектування.
Видатний російський філософ М.Ф. Федоров згадував у своїх роботах проектування як метод
діяльнісного пізнання й розглядав пізнання як проект справи. Він вважав, що ідея не стільки
суб’єктивна чи об’єктивна, скільки проективна [2: 429]. Спираючись на принцип єдності
теоретичного знання і практичної діяльності, філософ припускав, що людина здатна пізнати
створений нею світ, якщо буде співвідносити його з проектною гіпотезою й перевіряти її через
практичну реалізацію. Окрім технічного чи інженерного проектування, важливим напрямом
проектувальної діяльності є створення суспільних явищ та інститутів. Невипадково люди зверталися
до проектування, коли було необхідно вирішити складні соціальні завдання. Так виникло соціальне
проектування, яке відрізняється від проектування речей через створення нових форм суспільного
життя. Отже, тут необхідно згадати такі відомі постаті, як Аристотель, Т. Мор, Т. Кампанелла,
Р. Оуен, які у своїх проектах-утопіях намагалися втілити власну уяву про бездоганність.
Зараз у соціальних науках проектування розглядається як одна з форм відображення майбутньої
дійсності, процес створення праобразу (прототипу) бажаного об’єкта, явища чи процесу з
використанням специфічних методів. Проектування є конкретною формою вияву прогностичної
функції управління, завдяки якій з’являється можливий образ майбутньої матеріальної або ідеальної
дійсності. Метою проектування є таке перетворення дійсності, коли створюються (чи передбачається
створення) об’єкти, явища чи процеси, які б відповідали бажаним якостям та властивостям.
"Соціальне проектування – це специфічна діяльність, яка пов’язана з науково обґрунтованим
визначенням варіантів планового розвитку соціальних процесів і явищ із метою зміни конкретних
соціальних інститутів. Соціальне проектування пов’язано з системним підходом до управління, тому
його ефективність і здатність діяти проявляються в комплексі з іншими елементами цілеспрямованої
діяльності, коли розробляються можливі варіанти рішення" [3]. Проектування виступає як важливий
елемент циклу управління, який забезпечує правильну реалізацію його функцій. Воно допускає багато
варіантів рішень і тим самим ніби прогнозує напрям розвитку. Соціальне проектування має умовно
директивний характер: підготовка проекту пов’язана з рішенням певної організації діяльності,
пошуком оптимальної мети, яку необхідно обґрунтувати і втілити в життя. Воно є пов’язуючим
елементом між соціальним прогнозуванням і плануванням засобів досягнення накреслених цілей.
Проектування спрямоване на пошук і обґрунтування ряду варіантів вирішення проблеми, які
передбачають можливість їх відтворення чи заміни в різних ситуаціях. Соціальне проектування – це
"науково обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього соціального об’єкта чи
якісно нового стану існуючого об’єкта; одна з форм соціального управління" [3: 269].
Таким чином, у технічних, соціальних, гуманітарних науках проектування являє собою форму
випереджаючого відображення і перетворення дійсності, що виконує прогностичну функцію
управління і зосереджена на конструюванні системи параметрів майбутнього матеріального об’єкта
чи якісно нового стану існуючого об’єкта. Проектування, як соціально-культурне явище, пояснюється
масовою інноваційною діяльністю, яка активного проникає в усі суспільні структури і носить
активно-дієвий, творчий характер.
Проектувальна діяльність як джерело розвитку сфери освіти і різновид професійно-педагогічної
активності в історії культури формувалася досить довгий період. Більше ніж 300 років тому видатний
чеський педагог, засновник теоретичної педагогіки Я.А. Коменський висловив ідею про внесення в
діяльність педагога дослідницького стимулу для підвищення успішності навчання. Він писав: "Людей
слід вчити головним чином тому, щоб вони черпали свої знання не із книг, а самі спостерігали землю,
дуби, буки, тобто щоб вони досліджували все самі, а не пам’ятали б тільки чужі спостереження і
пояснення" [4: 138]. Та ж сама думка спостерігається в роботах Ж.Ж. Русо ("Еміль, чи про
виховання"), Й.Г. Песталоці, Ф. Дінтера, А. Дістервега, Г. Амстронга та інших. Наприклад,
Г. Амсторнг вважав, що учень повинен бути у ролі першого дослідника й відкривати наукові факти
замість того, щоб чути про них.
Однак, за влучним зауваженням відомого російського методиста 20-30-х років ХХ століття
К.П. Ягодовського: "У будь-якій практичній науковій діяльності, будь то хірургія, будівельна справа,
техніка обробки матеріалів чи щось інше, мало висловити нову ідею: треба знайти форму, втілившись
в яку, ця ідея могла б увійти в життя, зробитися практичною для використання. Якщо це твердження
правильне по відношенню до будь-яких практичних дисциплін, то тим більше воно важливе для
педагогіки" [5: 46].
На початку ХХ століття вагомий внесок у розвиток науково-методологічного забезпечення
проектувальної діяльності зробили представники найрізноманітніших галузей, відомі вчені Дж. Дьюї,
К. Потер, Г. Саймон, В.Х. Кільпатрик та багато інших. Діяльність цих учених співпадає з розвитком
дослідницьких і експериментальних форм навчання, які за своєю структурою є спорідненими із
проектувальною діяльністю: охоплюють постановку проблеми, вибір об’єкта, предмета, мети й
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гіпотези, послідовність дій, отримання результату, оцінку його достовірності, новизни та цінності.
Педагоги вказаного періоду приходять до висновку, що "живе" знання – це те, яке було набуте в
самому житті, і що воно виникає у відповідь на питання, яке було пережите.
Таким чином, у 1920-х роках у м. Долтон (США) Е. Паркхерстом був розроблений Дальтон-план,
який став системою проектування індивідуального навчання. Недолік цієї системи полягав у тому, що
дитина набувала певну суму знань без урахування їх необхідності.
"Метод проектів" як педагогічна ідея виник у 30-х роках ХХ століття і був започаткований
американським філософом і педагогом Дж. Дьюі. У своїй теорії він виходив із того, що освіта
повинна давати не тільки знання, необхідні дорослій людині в майбутньому, але й знання, уміння та
навички, здатні вже сьогодні допомогти особистості в розв’язанні її життєвих проблем. Згідно з його
баченням, такий результат досягається у ході дослідження навколишнього життя суб’єктами
навчального процесу.
Основні вимоги до цього методу: наявність соціально значущої проблеми, яка вимагає
дослідницького пошуку; теоретична і практична значущість передбачуваних результатів;
використання дослідницьких методів, визначення проблеми, завдань дослідження, оформлення
результатів, аналіз одержаних даних, висновки.
Але в широкий педагогічний контекст проектувальна діяльність увійшла завдяки роботі
В.Х. Кільпатрика, який відокремив три основні компоненти нової педагогічної системи: навчальний
матеріал, заснований на інтересах студентів; відповідна меті діяльність; навчання як неперервна
перебудова життя. Кільпатрік виділив наступні види проектів: творчі, споживацькі, проекти
вирішення проблем, проекти-вправи.
Ідеї проектувального навчання виникли в Росії майже одночасно з розробками американських
спеціалістів. Під керівництвом С.Т. Шацького в 1905 році була організована невелика група
співробітників, які намагалися активно застосовувати різні види проектування в роботі з дітьми. У
пошуках назви для цієї діяльності використовувались наступні визначення: практична (В.А. Герд),
дослідницько-випробувальна (А.П. Пінкевич), дослідницька (Б.Є. Райков), метод лабораторних уроків
(К.П. Ягодовський). Усі ці види діяльності мали багато спільного з методом проектів. У 1925 році
після перекладу книги В.Х. Кільпатрика російською мовою соціально-педагогічне проектування
поширилося як специфічна форма педагогічної діяльності. Але вже в 1931 році постановою ЦК
ВКП(б) метод проектів був заборонений, як чужорідний елемент для нашої освіти.
У педагогіці поняття "педагогічне проектування" вперше було вжито А.С. Макаренком.
Дослідження у сфері проектування педагогічних систем розпочалися наприкінці 1950-х років.
Початок інституалізації дослідження в галузі вищої освіти як специфічній науковій галузі було
покладено так званою "науковою організацією навчального процесу". Цей науково-методичний рух
викладачів вищої школи активно розвивався в СРСР у 60-70-ті роки (Є.Г. Костяшкін, В.О. Кутьєв,
А.М. Зелена). Він виявився джерелом побудови широкого спектра педагогічних нововведень,
концепцій та теорій, становлення методології економічного й соціального аналізу, прогнозування та
управління в системі освіти.
У цей період стала вживатися промислова та інженерна термінологія. Отже, в освітянській сфері
поширилися такі терміни та поняття, як: конструктивно-технічна (регулятивна) функція педагогіки,
принципи конструювання змісту освіти, проект педагогічної діяльності, педагогічне проектування,
проектувальна діяльність учителя. Запозичене поняття "проектування" в педагогічній сфері, його
трансформація в поняття "педагогічне проектування" пов’язані з вирішенням цілого ряду
методологічних проблем за рахунок поширення термінологічного простору в науці, перегляду
уявлень про співвідношення їх між собою і под.
Об’єктом проектування в цих концепціях для учених стали ідеальними засоби: методи і форми
педагогічної діяльності, зміст освіти. Ця тенденція знайшла своє продовження в роботах І.Я. Лернера,
В.В. Краєвського (середина 70-х – 80-ті роки), які зазначали, що педагогічне проектування є
необхідною умовою здійснення регулятивної функції педагогіки, яка відокремлюється в особливий
вид педагогічної діяльності. Ця діяльність пов’язана з прогнозуванням як основою для прийняття
педагогічних рішень. Науковці підкреслювали, що в проектах навчання втілюються результати
теоретичних досліджень, саме тому вони є невід’ємним і суттєвим моментом навчання як соціального
явища" [6: 250].
Таким чином, 70-90-і роки ХХ століття стали періодом методологічної розробки педагогічного
проектування, яке в той час розглядалося "як своєрідна форма здійснення і фіксації соціального
цілепокладання, де проектування вбудовано в систему педагогічного виробництва. Воно виглядало як
своєрідна багатоярусна сфера, в якій продукти діяльності, отримані на попередньому рівні,
передаються наступному і стають чи засобами, чи регулятивними установками" [7: 4].
У 90-х роках минулого століття розпочалася технологічна розробка проблеми проектування, коли
проектувальна діяльність стала розглядатися окремо від практики науково-педагогічних знань і
зайняла власне місце в педагогіці як практико-орієнтовній науці. "У вітчизняній педагогіці стала
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формуватися науковість проектно-програмного типу. Її ядро складають діяльності проектування і
програмування, основною характеристикою яких є те, що вони розробляють, формують і створюють
нові, ще не існуючі системи практики освіти. За таких умов забезпечується науковий опис і
конструктивна розробка принципово нових фрагментів і систем, з появою яких минуле відрізняється
від майбутнього" [8: 70].
Кузнецов А.І. втілив вище згадану ідею в науковій роботі, присвяченій розробці освітнього
проекту як джерела розвитку педагогічних знань. Науковець висловив думку, що "такий тип науки
передбачає в якості базоутворюючого предмета проектні розробки нових типів освіти, в якості
провідного методу – проектний підхід до розвитку педагогічного знання" [1].
Наприкінці ХХ століття в освіті України відбувалися численні реформи, які стали поштовхом для
створення нових навчальних програм, підручників із різних дисциплін, складання нових освітніх
проектів тощо. Але, разом із цим, як зазначає Н.Л. Коршунова, "багаж наукового знання не
поповнювався об’єктно-істиним відображенням тієї чи іншої ділянки педагогічної дійсності, а
сконструйований проект виявлявся не дієздатним: ті чи інші структурні компоненти спроектованої
освітньої системи неминуче починали давати збої" [9: 5].
Отже, кінець минулого століття характеризується широким застосуванням технологічного методу
в розробці проблеми педагогічного проектування. Для цього були залучені здобутки різних галузей
знань (філософії, психології, акмеології, синергетики тощо) з метою комплексної розробки освітніх
проектів. Також необхідно додати, що "педагогіка як наука про освіту в згаданий період достатньо
часто не була тим системоутворюючим ланцюгом відносно інших галузей знань, якщо брати до уваги
велику кількість обґрунтованих педагогічних проектів. І.І. Ільясов вказує в багатьох випадках на
недостатнє знання проектувальниками педагогічної теорії і практики, відхилення в бік ідеалізації,
відсутність контексту глибинних проблем діяльності, які породжують не тільки утопії, але і повне
ігнорування обмежень, що виникають у процесі реалізації проекту" [1: 43].
На сучасному етапі розвитку суспільства, який характеризується незвичайною рухливістю і
мінливістю, проектувальна діяльність педагога домінує тому, що в ній поєднуються технократичність
із гуманітарністю, дослідницька діяльність – із прогностичністю, інформаційність, освіта – з
соціальним перетворенням. Основні розробки дослідження цієї проблеми здійснюються за
допомогою засобів, що дозволяють без збільшення часу на навчально-виховний процес надавати
можливість студентам оволодівати науковими та технічними знаннями на сучасному рівні.
Педагогічне проектування зараз розглядається науковцями як "важливий етап діяльності учителя,
який намагається технологізувати процес освіти зі свого предмета. Технологізувати освітній процес
це, насамперед, побудувати проект майбутнього процесу, який гарантує досягнення кінцевого
результату. Спроектувати – це побудувати упорядковану систему технологізованих процедур
освітнього процесу, обов’язкове виконання яких гарантує досягнення запланованого результату" [10:
30]. Своєрідною ілюстрацією актуальності проблеми проектування може бути та кількість посилань,
які були отримані в результаті Інтернет пошуку тільки по одному словосполученню "педагогічне
проектування": 9 667 сайтів, 53 422 документи.
Підводячи підсумок короткому аналізу розвитку теорії проектування в педагогічній сфері, можна
стверджувати, що, хоча зміст і об’єкт проектування як процес діяльності змінювалися залежно від
соціального замовлення суспільства, воно завжди розглядалося як важливий елемент цілісної
педагогічної діяльності.
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Кравец О.Е. Исторический анализ понятия "проектирования" в контексте изучения
профессионально педагогической деятельности преподавателя высшего учебного заведения.
В статье осуществлен исторический анализ понятия "проектирование" учебного процесса в
контексте изучения деятельности преподавателя высшей школы. Рассмотрены производные
понятия от категории "проектирование" такие как: "социальное проектирование", "метод
проектов", "педагогическое проектирование", "профессиональная проектировочная педагогическая
деятельность преподавателя высшей школы" и показаны их отличие.
Kravets O.Ye. The Historical Analysis of the Notion "Projection" in the Context of University Teacher’s
Activity Investigation at the Higher Educational Establishment.
The article deals with the historical analysis of a notion "projectiоn" of the educational process in the
context of university teacher’s activity studying. The article analyses the derivatives of the "projection"
category such as "social projection", "projection method", " teacher's professional projection activity at the
higher educational establishment" and shows their difference.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ЗМІСТІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В 30-40-Х РР. ХХ СТ.
У статті на основі історичних джерел та архівних матеріалів розглянуто зміст цільового
компонента навчання іноземних мов у вітчизняній школі в 30-40-х рр. ХХ ст. та визначено
основні напрями його розвитку. Проаналізовано програми й навчальні плани з іноземних мов
для середніх шкіл.
Освітні реформи 30-х років відіграли важливу роль щодо змін у справі розвитку шкільної освіти,
посилення уваги до вивчення іноземних мов і започаткували нове бачення цілей викладання
іноземних мов у школі. У період дії постанов про школу, в яких розглядалося навчання іноземних мов
(1931, 1932, 1934, 1935 рр.), Центральний Комітет ВКП(б) вимагав перегляду й переробки шкільних
програм, що призвело до зміни кількості годин вивчення іноземних мов та, відповідно, уточнення
цільового компонента навчання цих мов. У 30-х роках склалися серйозні передумови для значного
підвищення якості вивчення іноземних мов у школі. Однак серйозною перешкодою у вирішенні таких
проблем стала Велика Вітчизняна війна.
Попри досить активну участь у процесі формування нових цілей навчання іноземних мов відомих
учених (В.М. Александер, І.О. Грузинська, А.А. Любарська, Н.Е. Мамуна, О.О. Миролюбов,
А.В. Монігетті, І.В. Рахманов, Н.І. Теннова, З.М. Цвєткова, В.С. Цетлін, Л.В. Щерба) загальні
напрями становлення цільового компонента навчання іноземних мов потребують більш детального
розгляду в контексті розвитку шкільної освіти в цілому.
З огляду на це метою статті є проаналізувати зміст цільового компонента навчання іноземних мов
у вітчизняній школі в 30-40-х роках ХХ ст. та визначити основні напрями його розвитку у зв’язку з
домінуючими в цей період педагогічними ідеями.
Розпочнемо з того, що викладання іноземних мов на початку 30-х рр. велося за програмою 1927 р.
Чітка установка на формування рецептивних мовленнєвих умінь, переважаюче навчання читання і
вживання усного мовлення та письма як засобів навчання виступали основними характеристиками
тогочасного етапу розвитку цільового компонента навчання іноземних мов. Автори програми
зазначали: "Школа не може ставити мету навчати розмовного мовлення, оскільки не володіє
достатньою кількістю часу для практики і не може витрачати його на повідомлення учням тих
навичок, які, можливо, і не будуть повною мірою використані ними" [1: 118].
У зв’язку з постановою ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 р. "Про навчальні програми та режим у
початковій і середній школі", де формулювалося наступне завдання школи: "Визнати необхідним,
щоб середня школа обов’язково забезпечила знання однієї іноземної мови кожному, хто закінчує
школу" [2: 3], вперше почали наголошувати на активному оволодінні іноземною мовою в школі.
Оскільки після цієї постанови роль і питома вага іноземної мови як навчального предмета значно
зросла, методисти взялися до інтерпретації цього завдання, насамперед, стосовно цілей навчання
іноземних мов. Спершу вони висловлювали думки, які стосувалися, головним чином, практичної
мети. Загальноосвітній, виховний і розвиваючий потенціал навчання іноземних мов залишався поза
увагою. Так, І.О. Грузинська зазначала, що при вивченні іноземної мови потрібно оволодіти всіма
видами мовленнєвої діяльності, включаючи до неї навички вимови, усного мовлення, орфографії,
читання, а також систематичний курс граматики.
Для порівняння різних тлумачень практичної мети навчання іноземних мов розглянемо точку зору
В.М. Александера, який виділяв наступні її компоненти: 1) розуміння тексту й легкої газетної статті
за допомогою словника; 2) самостійний переклад тексту за допомогою словника в письмовій формі
без грубих помилок; 3) розуміння усного мовлення середнього ступеня важкості на суспільнополітичні та побутові теми і вміння усно виражати думки, вживаючи прості типові речення в межах
вивчених тем [3: 72].
Проаналізувавши ці точки зору, бачимо, що обидва автори відносили формування умінь та
навичок читання й усного мовлення до задач навчання. Відмінність полягає в наступному:
І.О. Грузинська тлумачила практичну мету більш розширено, включаючи до її складу письмо й
систематичний курс граматики. В обох авторів описані задачі навчання належали до сфери
практичного володіння мовою, а загальноосвітня, виховна і розвиваюча цілі були в них абсолютно
відсутні. Погоджуємося з думкою О.О. Миролюбова, який, пояснюючи пріоритетну важливість
практичної мети в той період, зазначав, що індустріалізація країни і приплив іноземних спеціалістів
вимагали різкого збільшення кількості осіб, які б володіли іноземними мовами.
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Незважаючи на необхідність обов’язкового забезпечення знання однієї іноземної мови кожному
випускнику школи, автори програми 1933 р. досить скромно формулювали практичні цілі навчання:
"Читати та розуміти іншомовний текст і мати певний запас слів і виразів, необхідних для
елементарного користування мовою" [4: 28]. Така цитата свідчить про рецептивну спрямованість
програми. Згадка про елементарне користування мовою у зв’язку з вимогою знання слів і виразів
дуже мало говорить про здатність використовувати ці слова у власному усному мовленні. Звичайно,
при тогочасній кількості годин (18 тижневих годин за весь курс) ставити питання про оволодіння
учнями усним мовленням було важко.
Вищесказане дозволяє зробити висновок, що прийняття постанови ЦК ВКП(б) від 25 серпня
1932 р. зумовило формування наступних напрямів розвитку цілей навчання іноземних мов у змісті
іншомовної освіти: 1) превалювання практичної мети без визначення загальноосвітньої, виховної й
розвиваючої цілей; 2) наголошення переважно на рецептивному засвоєнні іноземних мов, тобто
навчанні читання та розумінні іншомовного тексту; 3) надання скромної ролі усному мовленню в
навчанні іноземних мов (на рівні володіння "певним запасом слів і виразів").
У зв’язку з тим, що в 1934 р. різко збільшилася кількість годин на іноземні мови, з’явилася
можливість надати більше уваги навчанню усного мовлення. Тому в 1935 р. видається нова програма
з дещо іншим підходом до визначення цільового компонента навчання іноземних мов. Вона висувала
ціллю навчання іноземних мов всебічне володіння мовою, тобто усним і писемним мовленням,
причому вимоги продуктивного володіння мовою були поставлені цього разу на перший план. Також
підкреслювалося, що живе іншомовне мовлення повинне бути вихідним моментом навчального
процесу й сприяти оволодінню мовою за найбільш короткий термін.
Таким чином, наступним напрямом розвитку цільового компонента навчання іноземних мов стала
спрямованість програми 1935 р. на оволодіння учнями продуктивними видами мовлення. Однак ця
програма практично не вплинула на навчальний процес у цілому і, зокрема, на реалізацію визначених
цілей навчання іноземних мов, оскільки в 1936 р. з’явилася нова програма.
Варто зауважити, що увага до іноземних мов, викликана постановою ЦК ВКП(б) від 25 серпня
1932 р., з часом послабилася, розпочалося скорочення годин на іноземну мову. Можна висловити
припущення, що певну роль у цьому відіграли невиправдані очікування на швидкі й радикальні
зрушення у рівні володіння іноземною мовою.
З появою програми 1936 р. різких змін щодо визначення цільового компонента навчання
іноземних мов не спостерігалося. Загальна установка на розвиток усного мовлення збереглася, але,
порівняно з програмою 1935 р., мала вже більш скромне формулювання: "Одним з найважливіших
видів робіт є розвиток навичок живого мовлення" [5: 5].
У 1937-1938 рр. кількість годин на вивчення іноземних мов продовжувала зменшуватися, що
викликало створення нової програми (1938 р.), яка містила серйозні зміни у формулюванні
практичної мети навчання мов у напрямі повернення до розвитку рецептивних умінь читання і
розуміння текстів, а навчанню усного мовлення була відведена більш скромна роль [6: 2]. Крім того,
автори програми 1938 р. вперше запропонували навчання перекладу як програмну вимогу. На нашу
думку, висунення рецептивних умінь читання як мети навчання можна вважати виправданим,
враховуючи зменшення кількості годин на вивчення іноземних мов у школі. Водночас визначення
перекладу як мети навчання іноземних мов свідчить про зростання уваги до свідомо-порівняльного
підходу в навчанні іноземних мов.
Отже, аналіз програм 30-х років ХХ ст. засвідчує, що в плані оволодіння іноземною мовою у
вітчизняній школі ставилася головним чином практична мета, а загальноосвітні, виховні й розвиваючі
цілі чітко не формулювалися. Проте ми знаходимо ряд вказівок, які свідчать про те, що автори
програм значною мірою враховували загальноосвітні можливості іноземної мови. Звернемося до
програми 1933 р., де підкреслювалося, що учнів потрібно знайомити зі зразками класичної та сучасної
художньої літератури, сприяючи створенню в них певного світогляду; необхідно використовувати
історичний матеріал, щоб дати учням уявлення про життя та розвиток мови і про історичну
обумовленість сучасної мови.
Найбільше уваги загальноосвітньому значенню іноземних мов присвятив Л.В. Щерба. Він дуже
переконливо доводив, яку велику роль відіграє філологія у формуванні висококультурної людини.
Л.В. Щерба стверджував, що сутність філологічної освіти полягає в двомовності – доброму володінні
двома мовами, але необхідним є "порівняння двох мовних систем". Інакше навчання іноземних мов
"втрачає будь-яку загальноосвітню цінність" [7: 33].
Учений робить висновок, що загальноосвітня цінність іноземної мови як навчального предмета
полягає в наступному:
"1. Учні привчаються уважно читати книги.
2. На основі цієї навички зрозуміють механізм грамотного ... письма, його важливість та
необхідність у практичному житті і будуть прагнути до свідомого оволодіння стилем.
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3. Звільняючись із полону рідної мови, учні звикають бачити речі такими, якими вони є в
дійсності" [7: 36].
Щодо виховних і розвиваючих цілей навчання іноземних мов, то вони спеціально не визначалися
у програмах 30-х років ХХ ст. Проте в середині 30-х років, коли все більше поширювалася загроза
війни і припинялися безпосередні контакти з іноземцями, посилювалася увага до виховного впливу
навчального матеріалу, особливо в плані ідеологічного виховання. Підручники з іноземних мов
почали насичуватися радянською тематикою. Виховання здійснювалося шляхом використання
ідеологічно спрямованих текстів – не автентичних, а перекладених із російської мови на іноземну.
Деякі вчителі, як зазначала Н.І. Теннова, під виховними цілями навчання іноземних мов розуміли
підтримання необхідної дисципліни на уроці й часто зводили їх до нескінченного та безрезультатного
"моралізування" і зауважень через погану роботу, неуважність та розмови протягом уроку [8: 12]. За
О.К. Чапліною, при правильній організації викладання іноземної мови в учнів виховуються кращі
якості людського інтелекту, цілеспрямованість, стимулюється інтерес до певної мови, мобілізується
воля учнів до роботи над вивченням мови та формується особистість [9: 3].
Таким чином, з другої половини 30-х років ХХ ст. стосовно загальноосвітньої і виховної цілей
навчання іноземних мов склалися тенденції: 1) розкриття загальноосвітньої цінності іноземної мови
через "порівняння двох мовних систем" (Л.В. Щерба); 2) посилення ідеологічного виховання у період
поширення загрози війни; 3) висловлення вітчизняними методистами різних тлумачень виховних
цілей навчання іноземних мов при повній відсутності цих цілей у шкільних програмах.
Звернемося до аналізу змісту цільового компонента навчання іноземних мов та визначення
основних тенденцій його розвитку в 40-х роках ХХ ст. План на 1940/41 навчальний рік передбачав
збільшення кількості годин на іноземну мову і, на думку О.О. Миролюбова, був найбільш вдалим
стосовно розподілу годин по класах, але проіснував лише рік, оскільки війна перешкодила його
здійсненню в наступні роки.
У наказі Народного Комісара Освіти УРСР С. Бухала від 26 серпня 1941 р. "Про військову й
фізичну підготовку учнів 8-10-х класів середніх шкіл у 1941-42 навчальному році" визначалося
найголовніше завдання школи в цьому році, яке полягало у "вихованні серед молоді дужих,
відважних захисників нашої батьківщини, здатних на будь-яку жертву для блага своєї вітчизни,
прищеплення молоді навиків і якостей, необхідних майбутнім бійцям і медичним сестрам" [10]. У
зв’язку з цим було вирішено збільшити для середніх шкіл на 1941-42 н. р. кількість годин на
військово-фізкультурну та військово-санітарну підготовку учнів, зменшивши при цьому кількість
годин на іноземні мови (зокрема у 8-х класах замість 3-2 годин – 2 години).
Умови воєнного часу спричинили зміни у змісті навчання іноземних мов. За рахунок скорочення
матеріалу підручників була введена воєнна тематика. У V-VI класах вивчалися окремі слова, а з VII
класу розпочиналося систематичне вивчення воєнних тем. Рекомендувалося опрацювати наступні
теми: Обмундирування та спорядження рядового й офіцера Червоної Армії. Захоплення полоненого й
короткий допит його. Команда. Піхота. Артилерія. Авіація. Воєнно-морський флот. Танки.
Повідомлення про хід воєнних дій. Пропонувалося виділити всю IV чверть на повторення пройденої
тематики. Під час опрацювання воєнних тем передбачалося використання різних видів мовленнєвої
діяльності: читання, перекладу, усного мовлення, письма.
На початку уроків із німецької, англійської та французької мов потрібно було проводити бесіди
про воєнні дії на фронтах Великої Вітчизняної війни. Досить доцільним у виховному відношенні
вважалося оформлення учнями, починаючи з V класу, лозунгів і плакатів патріотичного змісту.
Читання у класі вчителем і самими учнями оповідань та епізодів про подвиги героїв Великої
Вітчизняної війни також відігравало значну роль у досягненні виховної мети навчання іноземних мов:
викликало в учнів бажання наслідувати кращих людей нашої країни, було засобом виховання у них
мужності, відваги, а також пробуджувало ненависть до ворогів.
Щодо визначених у шкільних програмах цілей навчання іноземних мов, то у воєнні роки вони
практично не змінилися, оскільки програма 1938 р. в основних рисах проіснувала до другої половини
40-х років. Тобто перевага надавалася рецептивним умінням [11: 3]. У період Великої Вітчизняної
війни переклад з іноземної мови продовжував розглядатися не лише як засіб вивчення іноземної
мови, а й як ціль навчання. У ІХ-Х класах рекомендувалося займатися перекладами (усними і
письмовими) текстів як спеціально воєнних, так і політичних та побутових, пов’язаних з тематикою
боротьби проти фашистських загарбників.
Отже, у роки війни зосередження уваги на навчанні читання та перекладу й обмеження вимог до
розвитку усного мовлення можна визначити як основний напрям розвитку цільового компонента
навчання іноземних мов. Цей напрям стосувався виключно практичної мети навчання цих мов, а інші
цілі у програмах для середніх шкіл чітко не виділялися. Лише в параграфі про навчання читання
вказувалося на необхідність розвитку навичок роботи зі словником, тобто передбачалася
загальноосвітня мета навчання іноземних мов. Сутність виховної мети полягала у вихованні, зокрема
168

Т.В. Литньова. Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов
у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. ХХ ст.

під час читання, безмежної любові й відданості до батьківщини, почуття солідарності з трудящими і
пригнобленими народами всього світу, прагнення йти за прикладом героїв країни.
Після війни в країні розпочався відбудовний період, який вимагав нагальної підготовки
спеціалістів середньої і вищої кваліфікації. У 1946 р. почали розроблятися проекти вдосконалення
змісту іншомовної освіти. У річних звітах про роботу шкіл деяких областей за 1945-46 н.р.
підкреслювалося, що в більшості шкіл учні погано читають іноземною мовою, не володіють усним
мовленням, мають обмежений запас слів, не вміють застосовувати граматичні правила, а в ряді шкіл
іноземна мова взагалі не викладається через відсутність учителів [12; 13]. Тому питання про корінне
покращення вивчення і викладання іноземних мов вимагало спеціальних державних рішень.
17 квітня 1946 р. Рада Міністрів УРСР і Центральний Комітет КП(б)У прийняли постанову "Про
поліпшення вивчення іноземних мов у семирічних і середніх школах УРСР", де пропонувалося більш
раннє вивчення іноземних мов (ІІІ-ІV класи), а також розширювався діапазон іноземних мов завдяки
введенню, крім англійської, німецької і французької, ще й іспанської мови. Після проведення
експериментальної роботи з викладання іноземних мов у ІІІ-IV класах 135 середніх шкіл обласних
центрів УРСР, що дала позитивні наслідки і цілком себе виправдала, ця пропозиція підтвердилася
виданням другої постанови від 23 липня 1947 р. "Про введення викладання іноземних мов у ІІІ-IV
класах середніх шкіл Української РСР з 1947-48 навчального року" [14].
У постанові Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1947 р. "Про поліпшення викладання іноземних
мов у середніх школах УРСР" знову зазначалося, що викладання іноземних мов у школах перебуває
на низькому рівні. Підкреслювалося також, що в школах вивчається переважно німецька мова
(74,2 %), а англійська і французька – викладаються в незначній кількості шкіл (відповідно 13,8 % і
12 %).
Для ліквідації зазначених недоліків був визначений ряд заходів, серед яких абсолютно новими для
вітчизняної школи були: встановлення офіційного співвідношення мов, що вивчаються у школі
(англійська – в 45 % міських середніх шкіл, французька – в 20 %, німецька – в 25 %, іспанська – в
10 %); організація шкіл із викладанням ряду предметів іноземними мовами, а також ще раз
наголошувалося на введенні викладання однієї з іноземних мов з 3-го класу всіх середніх шкіл УРСР.
Варто зауважити, що в перші повоєнні роки (1946-1948) все ще діяла програма 1938 р., до якої
вносилися незначні зміни, які не впливали на зміст та цілі навчання іноземних мов.
Переважне навчання читання та розуміння текстів і обмеження усного мовлення в цільовій
установці, на нашу думку, було обумовлено дією ряду причин:
По-перше, після війни настав період холодної війни з існуванням залізної завіси для людей.
Безпосередні контакти з іноземцями стали мінімальними, а суспільство не потребувало осіб, які б
володіли іноземною мовою.
По-друге, в галузі зовнішньої політики перші післявоєнні роки характеризувалися прагненням
уряду та партії підвищити ідейно-політичний рівень народу, зокрема молоді. У зв’язку з цим у
процесі викладання навчальних предметів значна увага зверталася на реалізацію загальноосвітніх і
особливо виховних задач. Вирішувати ці задачі під час навчання іноземних мов найкраще було в
роботі з ідеологічно витриманими текстами.
По-третє, при недостатній кількості кваліфікованих викладачів і великій наповнюваності класів не
можливо було досягти позитивних результатів у навчанні усного мовлення. Така ж ситуація тривала у
другій половині 40-х років, причому нестача кваліфікованих кадрів була ще більш відчутною.
Щодо ІІІ-IV класів середньої школи, то, за навчальним планом (1947 р.), на вивчення іноземної
мови призначалося по 2 години на тиждень. У цих класах склалася тенденція до опанування учнями
елементарних знань та умінь з тієї чи іншої іноземної мови. Автори програми надавали усному
мовленню, а саме діалогічному, найбільшого значення. На наш погляд, таке рішення було
правильним, оскільки це відповідало віковим особливостям учнів. Ми погоджуємося з думкою
О.О. Миролюбова, який вважає, що стосовно інших видів мовленнєвої діяльності невиправдано
підкреслювалася технічна сторона [1: 246].
Результати проведеного нами дослідження дозволяють зробити висновок, що протягом 30-40-х
років минулого століття була вперше розпочата серйозна робота над змістом і цільовим
спрямуванням іншомовної освіти. Цей процес супроводжувався почерговими прогресіями і
регресіями, але загалом він позначив ті ключові моменти змісту навчання іноземної мови, котрі стали
предметом особливої уваги в наступні десятиріччя.
Проблема розкриття змісту та визначення основних напрямів розвитку цільового компонента
навчання іноземних мов у вітчизняній школі впродовж наступних етапів залишається маловивченою і
потребує подальших досліджень.
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Лытнева Т.В. Направления развития целевого компонента обучения иностранным языкам в
содержании иноязычного образования в 30 – 40-х гг. ХХ в.
В статье на основании исторических источников и архивных материалов рассматривается
содержание целевого компонента обучения иностранным языкам в отечественной школе в 30-40-х
гг. ХХ в. и определяются основные направления его развития. Анализируются программы и учебные
планы по иностранным языкам для средних школ.
Lytnyova T.V. The Trends of the Aim Component Development of Foreign Language Teaching in the
Foreign Language Education Contents in the 30 – 40s of the 20th century.
The article considers the contents of the foreign language teaching aim component in the native school in the
30-40s of the20th century on the basis of historical sources and archive materials. The main trends of the aim
component development are defined. The syllabus and curriculum of foreign language teaching are analysed.
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АКРЕДИТАЦІЯ ПРОГРАМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ США
У статті проаналізовано процес надання акредитації програмам дистанційного
навчання, які пропонують провайдери вищої освіти США; розкрито сутність поняття
"акредитація"; висвітлено діяльність акредитаційних органів або асоціацій, які
підтримують програми дистанційного навчання в США.
Ринок освітніх послуг XXI століття неможливо уявити без інноваційних стратегій отримання
знань, застосування нових організаційних підходів до структури процесу навчання, які дозволять
запропонувати якісно нові, оптимально структуровані матеріали, які задовольняють вимоги
суспільства XXI століття.
Дистанційне навчання, як принципово відмінна від інших парадигма навчання та викладання, як
одна з інноваційних стратегій отримання знань, активно впроваджується в уже існуючі педагогічні
системи в Україні; дистанційні курси, які пропонують як традиційні, так і альтернативні провайдери
вищої освіти, стають дедалі більш поширеною практикою, яка підвищує конкурентоспроможність
цих навчальних закладів на ринку освітніх послуг.
Вивчення понятійного апарату дистанційного навчання, його технологій та методів застосування є
невід’ємним компонентом теоретичних досліджень західних учених, серед яких Дж. Баас, А. Бейтс,
Ч. Каррен, Г. Кірслей, М. Мур; розробка та застосування онлайнових курсів є предметом вивчення
ряду наукових шкіл та наукових лабораторій, зокрема, на базі таких провідних вищих навчальних
закладів як Каліфорнійський університет США та Університет Пенсільванії США [1; 2].
У структурі організаційного забезпечення дистанційної освіти США особливе місце займає процес
акредитації навчальних програм для традиційних та альтернативних вищих навчальних закладів
США, після чого такі навчальні програми можуть бути впроваджені у навчальний процес.
Проблема акредитації програм дистанційного навчання є надзвичайно важливою як гарантія
надання якісних освітніх послуг їх споживачам, регулярної оцінки змісту, методів, умов і організації
навчальної роботи, відповідності та підтримання високих стандартів якості [3: 121].
У цій статті ми розглядаємо проблему акредитації програм дистанційного навчання як
інноваційного компоненту менеджменту освіти США. Отже, мета нашої статті – проаналізувати
процес надання акредитації програмам дистанційного навчання, які пропонують провайдери вищої
освіти США. Відповідно до мети ми поставили наступні завдання: розкрити сутність поняття
"акредитація"; окреслити умови, згідно з якими програми отримують акредитаційний статус,
проаналізувати діяльність акредитаційних органів або асоціацій, які підтримують програми
дистанційного навчання в США.
Акредитація програм дистанційного навчання в США є невід’ємним компонентом структури
організаційного забезпечення вищої освіти США; вона здійснюється відповідними органами.
У США не існує федерального Міністерства освіти або іншого органа, який би здійснював єдиний
централізований контроль за навчальними закладами, які присуджують ступені, навчальні заклади
функціонують переважно на засадах незалежності та автономії. З метою запровадження базових
стандартів якості для всіх навчальних закладів та програм, які присуджують ступені, була розроблена
практика акредитації, що ґрунтується на освітніх стандартах та є нормативною й організаційною
базою будь-якого навчального простору [4].
Акредитація навчального закладу або програми в США визначається як визнання та гарантія
якості навчальних установ або програм в системі вищої освіти і є основним показником якості
освітніх послуг, які надаються навчальним закладом. Акредитація – це офіційна експертиза, яка
проводиться уповноваженим акредитаційним органом або асоціацією з метою встановлення
відповідності якості освітніх послуг вимогам, які розроблені певним акредитаційним органом або
асоціацією [4; 5]. Основними функціями акредитації є:
1.
Контроль навчальних закладів та програм щодо відповідності стандартам якості,
розробленим певним акредитаційним органом або асоціацією.
2.
Допомога потенційним студентам у виборі акредитованих навчальних закладів та програм.
3.
Допомога навчальним закладам у взаємовизнанні кредитів.
4.
Розробка цільового компонента навчально-виховного процесу закладів, що неакредитовані та
вдосконалення освітніх стандартів серед акредитованих навчальних закладів.
5.
Залучення факультетів та викладацького складу до розробок стандартів якості освітніх
програм.
© Малярчук О.В., 2007
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6.
Забезпечення гарантії можливості отримання федеральної допомоги акредитованим
навчальним закладам [5].
Організації, які надають акредитацію, називаються акредитаційними органами або асоціаціями, які
визначають та регулюють стандарти освітніх програм. Акредитацію в Сполучених Штатах надають
як державні, так і приватні акредитаційні органи та асоціації. Існують певні критерії щодо визнання
акредитаційних органів та асоціацій на державному рівні. Акредитаційний орган або асоціація, щоб
бути визнаною на державному рівні, повинна мати рекомендацію Національного комітету з питань
інституційної якості та цілісності (The National Advisory Committee on Institutional Quality and
Integrity). Цей комітет вносить пропозицію Секретарю Департаменту Освіти США, який приймає
остаточне рішення щодо визнання акредитаційного органу чи асоціації. Головними умовами
отримання акредитаційного статусу є відповідність навчального закладу своєму призначенню та
стандартам акредитаційної асоціації, а також перспективи відповідності цим стандартам в
майбутньому [6].
У США не існує правових обмежень на використання понять "акредитований", "акредитаційний
орган", "асоціація". Акредитаційний орган повинен відповідати одному з наступних критеріїв або
двом відразу:
1. Бути членом Ради з акредитації в галузі вищої освіти або Асоціації спеціалізованих та
професійних акредитаційних органів;
2. Бути визнаним Міністерством освіти США, що публікує перелік акредитаційних органів,
визнаних авторитетними спеціалістами в галузі навчання та викладання, а також перелік
акредитованих навчальних закладів, які підтримують мінімальні стандарти якості акредитаційних
органів на основі Закону про вищу освіту 1965 року [4].
Так, наприклад, у південних штатах вищі навчальні заклади отримують акредитацію, яка надає
право присуджувати ступені бакалавра, магістра, спеціаліста і доктора і пропонується комісією з
коледжів Асоціації південних коледжів і університетів. Програму підготовки вчителів в університеті
перевіряє Національна рада з акредитації програм підготовки вчителів (National Council for
Accreditation of Teacher Education) та регіональні ради; для підприємців та бухгалтерів –
Американська асамблея шкіл бізнесу (American Assembly of Collegiate Schools of Business); юристів –
Американська асоціація адвокатів (American Bar Association); хіміків – Американське хімічне
товариство (American Chemical Society) [7].
Усі акредитаційні асоціації мають на меті оцінку результатів діяльності навчальних закладів або
програм стосовно їх заявленої головної мети та стандартів конкретного акредитаційного органа, а
також стосовно поліпшення якості освітніх послуг, які надаються навчальними закладами або
програмами, акредитованими цими асоціаціями. Акредитаційні асоціації працюють за
п’ятиступеневими програмами, спрямованими на забезпечення якості освітніх послуг:
1. Навчальний заклад проводить аналіз своєї діяльності та пропонує свій звіт акредитаційному
органу, який обов’язково повинен містити головну мету навчального закладу, характеристику його
освітніх програм та професорсько-викладацького складу, аналіз забезпечення інформаційними та
матеріальними ресурсами, перелік послуг, які надаються студентам.
2. Акредитаційна асоціація проводить інспекційний візит у навчальний заклад групи викладачів,
професорів та наукових співробітників, обраних акредитаційним агентством або асоціацією, метою
якого є перевірка викладеного у звіті та внесення власних пропозицій щодо удосконалення роботи
навчального закладу. Комісія представляє свій звіт на розгляд керівництва акредитаційної асоціації.
3. Керівництво асоціації приймає рішення щодо акредитації навчального закладу або відмовляє в
акредитації.
4. Акредитований навчальний заклад (програма) подає щорічний звіт до керівництва
акредитаційної асоціації про результати діяльності навчального закладу або програми.
5. Процедура переакредитації відбувається кожні 3-5 років [5].
У США існує два основних види акредитації навчальних закладів, які мають право на
присудження ступенів: інституційна та програмна акредитація. Інституційна акредитація, в свою
чергу, поділяється на регіональну та національну. Зумовлена історично система вищої освіти США,
для якої характерна децентралізація управління вищою освітою, широка автономія університетів,
відсутність єдиного адміністративного та методичного керівництва їх діяльністю, а також широке
залучення громадсько-професійних організацій та об’єднань до формування обсягу і змісту певних
курсів і контроль за якістю та рівнем освіти, зумовлюють регіональний характер акредитації в США.
Дев’ять регіональних акредитаційних органів у шести географічних зонах проводять перевірку
університетів кожні 10 років та разом обслуговують більш як 3500 із 3600 вищих навчальних закладів
США, які присуджують ступені. Деякі навчальні заклади мають національну акредитацію, оскільки
неспроможні відповідати стандартам регіональної. Вся робота асоціацій координується Федерацією
регіональних атестаційних комісій та Національною комісією по акредитації. У Сполучених Штатах
як національна, так і регіональна акредитація мають добровільний характер. Це означає, що
навчальний заклад може обирати: бути акредитованим національним чи регіональним
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акредитаційним органом, бути акредитованим органом, який не є визнаним Радою з акредитації в
галузі вищої освіти чи Департаментом освіти США, або ж бути взагалі неакредитованим. Однак
акредитація та високий рейтинг навчального закладу на ринку освітніх послуг є запорукою його
конкурентоспроможності.
Процес акредитації навчальних закладів у США можна вважати цілком демократичним, оскільки
уряд делегує через міністерства частину своєї влади вищим навчальним закладам та професіоналам із
метою оцінки своєї роботи. Уряд, у свою чергу, контролює лише графік виконання акредитації та
правил її проведення, готує аналітичні матеріали за результатами перевірки, а також співпрацює з
конгресом США з метою отримання коштів для удосконалення системи акредитації. Таким чином,
виникає баланс влади в тріаді "федеральний уряд – штат – професійні акредитаційні асоціації".
Університети позбавлені централізації, а штати зберігають незалежність та дотримуються певних
загальнонаціональних вимог до вищої освіти.
Програмна акредитація акредитує окремі спеціалізовані або професійні програми, що дають право
отримання ступеня, а також факультети чи школи, які входять до складу певного вищого навчального
закладу. Часто подібні програми функціонують на базі вищих навчальних закладів, які вже мають
інституціональну акредитацію. Орган програмної акредитації має бути членом Ради з акредитації в
галузі вищої освіти або Асоціації спеціалізованих і професійних акредитаційних органів.
Кожний акредитаційний орган має свої особливі вимоги, але існують стандарти, яким повинні
відповідати всі навчальні заклади та програми, що підлягають акредитації, а саме:
1.
Мати загальну заявлену головну мету (місію) та конкретні завдання або програми
навчального закладу, містити загальну характеристику студентів, яким надаються освітні послуги.
2.
Здійснювати контроль за навчальними та фінансовими ресурсами, які потрібні для
досягнення цілей та завдань.
3.
Наймати кваліфікований професорсько-викладацький склад, здатний забезпечити
відповідний рівень викладання.
4.
Зараховувати на навчання студентів, рівень підготовки яких дозволяє досягти успіху.
5.
Представляти навчальні програми в сучасній та доступній формі.
6.
Бути ефективними в досягненні своїх заявлених цілей та підтримувати їх в майбутньому [4].
Процедура отримання акредитації віртуальними навчальними закладами або ж акредитації
дистанційних програм, які підтримують традиційні провайдери вищої освіти, ідентична до такої
процедури в стаціонарних навчальних закладах, але необхідною передумовою при цьому є сумісність
з послугами очних програм. Акредитаційний орган також вимагає, щоб викладачі, задіяні в розробках
дистанційних курсів, мали відповідну академічну та технічну кваліфікацію. Велика увага
приділяється належній матеріально-технічній базі для забезпечення якісного викладання
дистанційного курсу й можливості доступу студентів до спеціальних ресурсів Інтернет, а не лише
ресурсів, доступних широкому колу користувачів Інтернет.
Акредитаційні комісії в США не застосовують спеціальних стандартів для оцінки якості
дистанційного навчання, а навпаки, підкреслюють, що випускники професійних програм повинні
володіти відповідними знаннями, вміннями та навичками незалежно від того, які форми навчання
використовуються в процесі засвоєння навчальних програм. Незважаючи на різноманітні підходи до
ведення навчального процесу, навчальні заклади повинні намагатися побудувати навчання з
використанням дистанційних технологій таким чином, щоб курси, які викладаються дистанційно, за
всіма параметрами були сумісними з курсами, які викладаються класичними методами. Це дозволяє
спростити систему переведення академічних кредитів між навчальними закладами, що є однією з
основних цілей акредитації. Тому навчання на акредитованих програмах, які дотримуються певних
стандартів (незалежно від того, які методи та технології використовуються в процесі навчання) дає
можливість студенту переходити з інституту в інститут з мінімальною втратою кредитів та сприяє
отриманню якісної освіти.
Заклади дистанційного навчання в США акредитуються як спеціальними агентствами по
акредитації дистанційних навчальних закладів та програм, так і регіональними агентствами, які
акредитують очні програми. Наприклад, Асоціація коледжів та шкіл, Комісія з вищої освіти
Центральних Штатів акредитує вищі навчальні заклади штатів Делавер, Округу Колумбія, Меріленд,
Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсільванія, Пуерто-Ріко та Віргинських островів, а також дистанційні
програмами, які підтримують ці навчальні заклади [8].
У Сполучених Штатах Америки функціонують також регіональні акредитаційні агентства, які
акредитують тільки заклади дистанційного навчання або окремі програми дистанційного навчання.
Наприклад, Рада з дистанційної освіти і навчання акредитує тільки вищі навчальні заклади, які
пропонують програми на отримання ступеня в дистанційній формі.
З метою надання допомоги та підтримки навчальним закладам, які реалізують свої програми в
дистанційній формі, регіональні комісії з акредитації традиційних навчальних закладів розробили
"Методики для учбових програм, які реалізуються за допомогою електронних технологій" та
"Постанову про оцінку учбових програм, які реалізуються за допомогою електронних технологій"
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[10]. У цих документах розглядаються актуальні питання дистанційного навчання, запропоновано
методичні рекомендації з організації процесу такого навчання та оцінки діючих програм
дистанційного навчання навчальними закладами. Рекомендації представлені за такими категоріями:
завдання закладів, навчальні програми та методи їх реалізації, підтримка професорськовикладацького складу, інформаційна підтримка студентів, методи оцінки й аналізу результатів
навчального процесу.
Національні комісії з акредитації розробили незалежні стандарти та рекомендації щодо організації
навчальної діяльності, яка реалізується за допомогою електронних технологій [11]. Незважаючи на те,
що рекомендації не мають обов’язкового характеру, практично всі навчальні заклади намагаються
дотримуватися розроблених стандартів організації освітньої діяльності, щоб мати можливість
отримувати федеральну допомогу, яку уряд США надає тільки тим навчальним закладам, які
відповідають вимогам держави до якості освітніх послуг.
Таким чином, акредитація програм дистанційного навчання є інноваційним компонентом
менеджменту освіти США, який піднімає дистанційну освіту на рівень традиційної, дозволяє вищим
навчальним закладам дистанційного навчання, які відповідають вимогам держави до якості освітніх
послуг, отримувати федеральну допомогу від уряду США та забезпечити конкурентоспроможність
вищих навчальних закладів дистанційного навчання на ринку освітніх послуг США.
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Малярчук Е.В. Аккредитация программ дистанционного обучения как инновационный
компонент менеджмента образования США.
В статье анализируется процесс предоставления аккредитации программам дистанционного
обучения, которые предлагают провайдеры высшего образования США; раскрывается сущность
понятия "аккредитация"; анализируется деятельность аккредитационных органов или ассоциаций,
которые поддерживают программы дистанционного обучения в США.
Malyarchuk O.V. The Accreditation of the Distance Education Programs as Innovative Component of the
USA Higher Education Management.
The article analyses the process of the distance learning programmes accreditation which are presented by
the providers of the American higher education; the meaning of the notion "accreditation" is disclosed; the
work of accreditation boards and associations which support distance education programmes in the USA is
analysed.
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УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ
У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
У статті подано модель формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у
позаурочній діяльності, структурними компонентами якої визначено мету, завдання, принципи,
зміст, види діяльності, форми, методи та результати роботи; представлено програму
факультативного курсу "Культура взаємин"; подано результати експериментального дослідження.
Стратегічною метою освіти у загальноосвітніх школах є розвиток і самореалізація особистості
школярів, виховання у них високої гуманістичної культури, здатності протидіяти проявам
бездуховності, формування у дітей умінь міжособистісного спілкування та високої культури взаємин.
У вирішенні цієї проблеми істотну роль відіграє позаурочна діяльність, яка орієнтована на
задоволення потреб, інтересів школярів, розвитку їх здібностей. Однак вивчення виховного процесу
загальноосвітньої школи вказує на традиційність змісту й організації позаурочної діяльності старших
підлітків: відсутність цілеспрямованої роботи щодо виховання культури взаємин школярів;
епізодичний характер проведення бесід, виховних проектів із такої тематики; подання інформації про
культуру взаємин у формі моралізаторства, повчань; залучення школярів до діяльності в
репродуктивному статусі; невключеність частини учнів у спільну колективну діяльність; відсутність
або епізодичність форм роботи, які спонукають школярів до активної творчої діяльності, сприяють
задоволенню їх потреби в спілкуванні, у взаємодії; орієнтація форм позаурочної діяльності на
предметну діяльність, а не на взаємодію вихованців, їх співпрацю.
Проблема формування культури міжособистісних взаємин у сучасний період привертає увагу
багатьох дослідників, зусилля яких спрямовані на пошук і створення ефективних виховних методик.
Істотне значення для нашого дослідження мають праці, в яких розкриваються зміст, форми і методи
виховання школярів у позаурочній діяльності (В. Білоусова, М. Вейт, В. Воронов, І. Кравченко,
В. Киричок, В. Оржеховська, О. Столяренко, Н. Хамська, Н. Щуркова). Попри те, методика
формування культури взаємин старших підлітків залишається недостатньо розробленою.
Метою нашої статті є представлення моделі формування культури міжособистісних взаємин
старших підлітків у позаурочній діяльності.
Результати констатувального експерименту засвідчили недостатній рівень сформованості у
старших підлітків культури міжособистісних взаємин, що впливає на якість їх спілкування, знижує
продуктивність їхньої діяльності. Школярам бракує моральних знань про норми, правила взаємин, у
багатьох із них недостатньо розвинені навички саморегуляції емоцій, що виражається у
неконтрольованих діях, учинках, не завжди коректних висловлюваннях; у них не достатньо
сформовані вміння планувати й організовувати різні форми спілкування; вони не завжди здатні
уникати конфліктних ситуацій чи ефективно їх розв’язувати. У взаєминах із іншими переважає
мотивація, яка визначається ситуацією, необов’язковістю дотримання культури взаємин із добре
знайомими суб’єктами взаємин, із тими, хто викликає зневагу чи проявляє неповагу.
Відповідно до теоретичного обґрунтування положень і виявлених суперечностей розвитку
культури взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності було розроблено експериментальну
модель, структурними компонентами якої визначено: мету, завдання, принципи, зміст, види
діяльності, форми й методи роботи, результати.
Центральним системоутворюючим компонентом цієї моделі є мета як ідеальний результат і рівень
досягнення. Основна мета діяльності педагога – формування культури міжособистісних взаємин
старших підлітків. Виходячи із мети, ми визначили основні завдання педагога щодо формування
культури міжособистісних взаємин старших підлітків: засвоєння школярами етичних знань,
активізація їх інтересу до вивчення культури взаємин, вироблення стійких звичок і навичок моральної
поведінки, розвиток умінь конструктивної взаємодії у взаєминах із однолітками і дорослими;
забезпечення сприятливого психологічного клімату в підлітковому колективі: розвиток самооцінки й
навичок оцінки інших суб’єктів взаємин, корегування взаємин; інтеграція зусиль батьків, учителів,
школярів у забезпеченні сприятливих умов для розвитку культури міжособистісних взаємин старших
підлітків.
Для розв’язання поставлених завдань ми використовували принципи особистісно орієнтованого
виховання, обґрунтовані І. Бехом: принцип цілеспрямованого створення емоційно збагачених
виховних ситуацій; принцип особистісно розвиваючого спілкування; принцип використання
співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості; принцип систематичного
аналізу вихованцем власних і чужих учинків [1: 169-175].
Зміст формування культури міжособистісних взаємин відображає в єдності його загальну мету і
завдання й постає "як сукупність дій і взаємовпливів вихователя і вихованця у процесі виховання" [2:
© Мирончук Н.М., 2007
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56]. До змісту формування культури взаємин старших підлітків віднесемо: набуття знань про
оптимальні форми і способи виявлення культури у взаєминах із іншими; розвиток уявлення про
власну цінність і цінність іншої людини, самоствердження, самовираження, утвердження власної
позиції; усвідомлення різних видів мотивів міжособистісних взаємин, розвиток позитивної мотивації
старших підлітків у взаєминах із іншими, формування етичної позиції, моральних переконань;
розвиток адекватної оцінної діяльності, спрямованої на аналіз власної поведінки та дій інших людей,
вироблення рефлексивних умінь й умінь самоконтролю та саморегуляції поведінки в ситуаціях
взаємодії; вироблення навичок й умінь етичної взаємодії та самоорганізації поведінки; розвиток
культури спілкування; формування в підлітка установки на творчу поведінку, пошук оптимальних
способів взаємодії в кожній конкретній ситуації взаємин; корекція у підлітків неадекватно
сформованих моральних знань і форм міжособистісної взаємодії.
Зміст формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків реалізовувався в процесі
організації різних видів позаурочної діяльності, зокрема ціннісно-орієнтованої, громадсько-корисної,
трудової, ігрової, культурно-дозвіллєвої, соціально-комунікативної. При цьому обов’язковим
вважалося дотримання ряду умов: спрямованість змісту позаурочної діяльності на розвиток
когнітивної, емоційно-мотиваційної, діяльнісно-практичної й регулятивної сфер; ціннісноорієнтований характер позаурочної діяльності; спрямованість змісту позаурочної діяльності на
реалізацію соціально цінних потреб особистості школяра; розширення сфери позаурочної діяльності
старшого підлітка, і, зокрема, спільної діяльності з однолітками, збагачення її предметнорозвивального середовища.
Відповідно до змісту формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків було
обрано форми та методи позаурочної роботи. Усі структурні компоненти експериментальної моделі
пов’язані між собою стійкою взаємодією щодо забезпечення її функцій, серед яких виділено:
гностичну, спонукальну, комунікативну, інтегративну й регулятивно-корекційну.
Результатом роботи стало поступове зростання у старших підлітків рівня знань, розвиток
соціально цінних мотивів, формування саморегулятивних навичок, сталих способів вираження свого
ставлення до інших, вироблення оптимальних способів взаємодії між школярами.
Експериментальна робота здійснювалася упродовж 2003-2005 років на базі Брусилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Г.О. Готовчиця, Лазарівської загальноосвітньої
школи-саду І-ІІІ ступенів Брусилівського району, Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів імені В.Й. Развадовського Житомирської області, гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира.
Зміст експериментальної роботи зі школярами скеровувався на реалізацію їх потреб у спілкуванні,
взаємодії, на розкриття кожним вихованцем своїх можливостей, здібностей; на розвиток етичних
знань школяра, культури спілкування, вироблення в них навичок етичної взаємодії та самоорганізації
поведінки (включення школярів до різних видів позаурочної діяльності, участь в етично-дискусійній
студії, роботі Клубу журналістів школи, постановках етичного міні-театру; проведення
інформаційних лекцій, організація дискусій, діалогів, ділових ігор, прес-конференцій).
Основою, на якій базувалися різні форми позаурочної роботи, стали заняття факультативного
курсу "Культура взаємин". Програма курсу розрахована на два роки навчання (60 год). Перший рік
навчання призначений для учнів восьмого класу та включає такі теми:
І. Наодинці із собою.
1. Особистість і культура взаємин (4 год).
2. Підліток як суб’єкт взаємин (4 год).
3. Школяр і його поведінка. Самопізнання і самовдосконалення (8 год).
4. Емоції у взаєминах та їх регулювання (7 год).
5. Властивості особистості – візитка підлітка у світ людських взаємин (4 год).
6. Цінності – ключ до спілкування (3 год).
Другий рік навчання призначений для учнів дев’ятого класу і складається із таких тем:
ІІ. У середовищі інших людей. Культура і технології.
1. Основи ефективної взаємодії (6 год).
2. Порушення взаємин та шляхи їх виправлення (6 год).
3. Культура взаємин у шкільному колективі (4 год).
4. Культура взаємин юнака та дівчини (4 год).
5. Взаємини в сім’ї. Шляхи взаєморозуміння (5 год).
6. Культура ділових взаємин (5 год).
Завданнями курсу передбачалося ознайомлення старших підлітків із основами культури взаємин;
формування їхніх переконань, соціально-цінних мотивів; поглиблення їхньої здатності до самоаналізу
й аналізу особистості іншої людини; оволодіння навичками саморегуляції емоцій і самоконтролю
своєї поведінки; виховання особистісних якостей; розвиток навичок ефективного спілкування.
Орієнтовна структура занять: 1) мотивування (з’ясування проблеми, вправи евристичного
характеру); 2) інформування (теоретичні відомості з теми); 3) самодослідження (вивчення своїх
властивостей, особливостей поведінки за допомогою тестів, методик, самохарактеристик, вправміркувань); 4) творча діяльність (складання правил, карт, вироблення кодексів, моделей поведінки,
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вправи); 5) комунікативна діяльність (рольові, ділові ігри, групова взаємодія, спілкування);
6) підсумок (оцінна і рефлексивна діяльність).
Підбір видів діяльності до кожного заняття здійснювався таким чином, щоб забезпечувалися
виховні впливи на когнітивну, емоційно-мотиваційну, поведінкову та регулятивну сфери. Зокрема, до
змісту занять факультативного курсу було включено такі види роботи: розв’язування ситуацій на
основі життєвого досвіду старших підлітків, що передбачало моделювання проблемних ситуацій,
спостереження за взаєминами інших, аналіз ситуацій власних взаємин із іншими (вправи
"Журналістське розслідування", "Прихована камера", "Мій успіх" тощо); вправа "Нариси мого життя"
(школярам пропонувалося протягом кожного тижня здійснювати аналіз своїх взаємин із батьками,
учителями, однокласниками і визначені успіхи чи невдачі в ситуаціях міжособистісної взаємодії
коротко й анонімно фіксувати на невеликих аркушах паперу, які згодом потрапляли до спеціально
створених для цього "Скриньки невдач" чи "Скриньки успіхів", а потім аналізувалися й
обговорювалися на заняттях факультативного курсу); вправи-розмірковування (зміст цієї роботи
передбачав аналіз підлітками запропонованого етичного поняття і співвіднесення його з особистою
життєвою ситуацією); розігрування етюдів (мета роботи полягала у виробленні в учнів умінь
саморегуляції емоційно-почуттєвої сфери; творча діяльність із вироблення кодексів, декларацій,
правил тощо.
Для узагальнення результатів дослідження було проведено обстеження учнів контрольних та
експериментальних груп, здійснено аналіз отриманих даних шляхом порівняння показників у обох
групах, а також перевірено достовірність даних методом статистичного аналізу (використано λкритерій Колмогорова-Смирнова та φ*-кутове перетворення Фішера). Зазначимо, що
експериментальна програма забезпечила активізацію розвитку всіх структурних компонентів
культури міжособистісних взаємин. Зафіксовано динаміку збільшення кількості старших підлітків
експериментальних груп із активно-творчим рівнем сформованості культури взаємин із 16,0 % до
30,4 %, з рефлексивно-пасивним рівнем сформованості – з 30,4 % до 41,6 %, та зниження чисельності
учнів із ситуативним і негативно-активним рівнями сформованості відповідно з 35,2 % до 21,6 % та з
18,4 % до 6,4 %.
Результати проведеного дослідження підтверджують ефективність визначених змісту та
організаційно-методичного забезпечення формування культури взаємин старших підлітків. Важливим
чинником розвитку культури взаємин у школярів є використання доцільних форм виховної
діяльності, спрямованих на розвиток когнітивної, емоційно-мотиваційної, поведінкової та
регулятивної сфер, вагома роль серед яких належить реалізації розробленого факультативного курсу.
Подальшого дослідження потребує розробка й запровадження у практику загальноосвітніх
навчальних закладів методичного комплексу виховної роботи щодо вдосконалення взаємин старших
підлітків із батьками.
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Мирончук Н.Н. Внедрение модели формирования культуры отношений старших подростков в
воспитательном процессе современной школы.
В статье подана модель формирования культуры межличностных взаимоотношений старших
подростков во внеурочной деятельности, структурными компонентами которой определены цель,
задание, принципы, содержание, виды деятельности, формы, методы и результаты работы;
представлена программа факультативного курса "Культура взаимоотношений"; поданы
результаты экспериментального исследования.
Mironchuk N.N. The Introduction of the Teenagers’ Relations Culture Formation Model in Educational
Process of Modern School.
This article gives a model of teenagers’ relations culture formation in extra-curriculum activity. The main
components of this model are defined as aim, tasks, principles, content, kinds of activity, forms, methods and
results of research work. The program of optional course "Interrelations' Culture" and results of the
experimental research are given.

177

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 35. Педагогічні науки

УДК 37. 011.33
О.Л. Остапчук,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В
КОНТЕКСТІ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
У статті досліджено особливості роботи соціального педагога при врахуванні ним гендерного
підходу в процесі професійної діяльності. Проаналізовано специфіку функцій соціального педагога,
обумовлену впровадженням ґендерного компонента в навчально-виховний процес.
Становлення української держави, утвердження цивілізованих норм життя, інтеграція у світове
співтовариство неможливі без гармонізації суспільних відносин на засадах ґендерної соціалізації.
Провідна роль у перетворенні системи ґендерних відносин, формуванні егалітарної свідомості
підростаючого покоління належить саме освіті
Проблеми шкільної освіти з урахуванням ґендерної складової досліджують Т. Говорун,
В. Кравець, О. Кікінеджі, Н. Лавриченко; впровадження ґендерного підходу до виховання
студентської молоді та її професійної підготовки – Т. Голованова, І. Мунтян, О. Цокур.
Метою нашого дослідження є аналіз функціональних особливостей інноваційної діяльності
соціального педагога щодо впровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес.
Освіта і виховання молоді на засадах ґендерного паритету є вимогою часу в умовах розбудови
сучасного українського суспільства. Ґендерне виховання передбачає формування особистостей,
готових до самореалізації в різних сферах суспільного життя, незалежних від ґендерних стереотипів.
Ґендерний підхід передбачає розкриття й аналіз відмінностей в освіті між хлопчиками й дівчатками,
проблеми упереджень у змісті шкільної програми, ґендерний дисбаланс в системі освіти в цілому [1:
500]. Реалізовувати ґендерний підхід у вихованні підростаючого покоління необхідно на всіх етапах
розвитку особистості, тому що неузгодженість, дисбаланс домагань та очікувань, маргіналізація
ґендерної свідомості за рахунок збіднення нормативів ґендерної поведінки породжує
дезорієнтованість юнаків та дівчат щодо майбутнього сімейного і професійного життя. Розуміння та
вироблення в молодої людини навичок ґендерної культури дає можливість формувати неупереджене
ставлення до здібностей та статусу людини незалежно від її статевої належності, орієнтувати
навчально-виховний процес на принципи егалітарності, на найповнішу самореалізацію особистості.
У Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (від 6 вересня
2005 року) одним із основних напрямів державної політики щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків визначено виховання і пропаганду серед населення України культури
ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.
Соціальний педагог – спеціаліст, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної
діяльності, який здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами,
громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднує зусилля з метою створення в соціальному
середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей [2: 60].
Будучи посередником у системі взаємодії особистості, сім’ї, суспільства, соціальний педагог
впливає на створення виховних, гуманних стосунків у соціумі. Він організовує, налагоджує взаємодію
освітніх та позанавчальних установ, сім’ї, громадськості з метою створення умов для соціальної
адаптації дітей та молоді. Сучасність позначена трансформацією суспільних цінностей, поглядів,
переконань. Допомогти учням як представникам жіночої або чоловічої статі зорієнтуватися,
пристосуватися до мінливих умов середовища – першочергове завдання соціального педагога.
На основі аналізу наукової літератури встановлено, що переважна більшість дослідників вказує на
такі функції соціального педагога, як: діагностична, прогностична, організаторська, охороннозахисна, попереджувально-профілактична, комунікативна, соціально-терапевтична, корекційнореабілітаційна. Сейко Н.А., окрім названих функцій, додає власне педагогічну, моральногуманістичну, посередницьку [3: 66]. Мустаєва Ф.А. особливо наголошує на важливості виховної
функції соціального педагога, яка передбачає і розв’язує завдання повноцінного використання у
виховному процесі засобів і можливостей суспільства, мікросередовища і самої особистості як
активного суб’єкта виховного процесу [4: 14]. Оскільки першорядну роль у діяльності соціального
педагога відіграє саме виховна функція, то її реалізація з урахуванням проблем ґендерного розвитку
сприятиме усвідомленню юнаками та дівчатами специфіки особистісної позиції у сфері ґендерної
поведінки як передумови формування майбутнього громадянина та сім’янина. Здійснення виховної
роботи зі школярами передбачає не лише володіння методикою та технологією впровадження
ґендерного виховання, але й потребує відповідного рівня особистої ґендерної культури соціального
педагога. Формування ґендерної культури в майбутніх соціальних педагогів значною мірою пов’язане
з отриманням ґендерної освіти.
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За умови впровадження соціальним педагогом у професійну діяльність ґендерного підходу, його
функції будуть позначені певною специфікою.
У межах діагностичної функції, враховуючи ґендерну складову, соціальний педагог встановлює
ступінь важливості ґендерних проблем для вихованців; вплив соціального середовища на формування
ґендерної ідентичності, ґендерних знань, тощо; рівень сформованості ґендерної культури учнів,
педагогічного колективу; діагностує стан політики ґендерної інтеграції в цілому в певному
суспільстві у певний час.
Реалізація прогностичної функції з огляду на особливості ґендерного підходу передбачає
прогнозування результатів процесу ґендерного виховання, враховуючи різноманітні фактори, як-от:
рівень і частота просвітницьких ґендернотематичних заходів, ступінь консолідації зусиль сім’ї, школи
й громадськості у сфері поширення ґендерних знань, тенденції у зображенні жінок і чоловіків у ЗМІ,
тощо.
Організаторська функція характеризує соціально-педагогічну діяльність із точки зору соціального
менеджменту, що полягає в структуруванні, плануванні, розподілі видів професійної діяльності та
координації роботи з різними соціальними інститутами та представниками споріднених професій [5:
68]. Організаторська функція, наповнена ґендерним змістом, передбачає організацію змістовного
дозвілля дітей та підлітків з урахуванням ґендерної складової; залучення ресурсів для здійснення
ефективного процесу ґендерного виховання тощо.
Охоронно-захисна функція передбачає забезпечення дотримання норм охорони і захисту прав
дітей та підлітків, представництво їх інтересів у різних інстанціях [6: 57]. З огляду на ґендерну
складову при реалізації цієї функції особливої гостроти набуває проблема насильства над дітьми.
Виділяють інституціональні види жорстокого поводження з дітьми: в сім’ї; у школі, дитячій установі;
у мікросередовищі дитини [7: 14].
У сім’ї об’єктом жорстокого ставлення може бути будь-який її член, але особливо вразливу групу
для певних форм насильства становлять діти (побиття дитини, недбальство, примушування до
жебракування, лайка за будь-яку провину). Соціальний педагог в аспекті протидії жорстокому
поводженню з дітьми передбачає насамперед реалізацію таких завдань: інформувати про сутність,
наслідки (в тому числі й відповідальність) жорстокого поводження з дітьми; показувати моделі
сімейного виховання, які засновані на гуманних засадах, паритетних стосунках; трансформувати
суспільне ставлення до проблеми жорстокого поводження з дітьми від вектору байдужості у
напрямку неприпустимості.
Попереджувально-профілактична функція має на меті запобігання асоціальних явищ, причин
соціальної дезадаптації, ґендерно-рольових дисгармоній, що, зокрема, проявляються у вигляді
ґендерно-рольових конфліктів як суперечності між суспільними стереотипами та реальними
потребами людини (наприклад, суперечність, що виникає між нав’язуваним суспільством
обов’язковим чоловічим лідерством та неможливістю відповідати цій вимозі), ґендерно-рольового
інфантилізму, ґендерно-рольової недостатності, а також статевих девіацій (трансвестизм,
транссексуалізм).
Комунікативна функція діяльності соціального педагога передбачає встановлення контактів з
особами, які потребують тієї чи іншої допомоги, підтримки, організації обміну інформацією,
сприяння включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних служб, допомоги у
сприйнятті та розумінні іншої людини [3: 66]. Ступінь здатності до контактування, вміння
переконувати, оперування різними стилями слухання (рефлексивним, нерефлексивним та
емпатійним), репертуаром комунікативних технік, володіння ораторськими здібностями є
компонентами успішної соціально-педагогічної діяльності. Комунікація в міжособистісних
відносинах ототожнюється з тим, що людина думає перед виголошуванням інформації, як
висловлюється, доносить свою думку до співрозмовника, як отримує від нього інформацію про
правильність інтерпретації думки, реакцію на неї, як відбувається процес обговорення [8: 195]. У
контексті ґендерного підходу варто особливо зважати на проблему мовного сексизму –
дискримінацію за статтю у мові. Найпоширенішими прикладами мовного сексизму є гендерні
стереотипи (наприклад, у фразеології "Жінці місто, де місять тісто", "Жінка небита, як хата
невкрита"), асиметрії у використанні паралельних висловів стосовно чоловіків і жінок, "невидимість"
жінок у мові [1: 462]. Гендерні лінгвісти вважають, що рівність чоловіків і жінок у мові є важливим
кроком на шляху до утвердження соціальної рівності, а відтак варто брати активну участь у мовному
плануванні, яке передбачає насамперед уникання образливих для однієї зі статей висловів, уникання
зображення статей у стереотипних ролях (наприклад, жінка – вчитель, чоловік – директор), тощо.
Учені встановили, що дорослі по-різному будують характер розмови, залежно від статі дитини: до
дівчинки – ласкавий, ніжний, заспокійливий; до хлопчика – бадьорий, нижчий за тембром,
заохочувальний до активності і змагання [9: 28].
Морально-гуманістична функція, на думку Н.А. Сейко, (як своєрідна концентрація всіх інших
функцій) надає роботі соціального педагога високого гуманістичного сенсу, гуманістичної
спрямованості, створює умови для гідного існування людини, групи, прошарку. Ідея досягнення
ґендерної рівності як фактору сталого суспільного розвитку пронизана гуманістичною
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спрямованістю. Освіта з урахуванням ґендерного підходу – головне завдання для ґендерної рівності,
оскільки вона впливає на способи трансформації суспільних норм, знань, умінь, а також тому, що
освітні системи та їх елементи (школи, вчительський склад, підручники, дослідницькі інститути
тощо) наділяють владою дівчат і хлопців і слідкують за урівноваженням існуючих ґендерних ієрархій
[10: 115].
Соціальний педагог дбає про професійне самовизначення учнів. У процесі проведення
профорієнтаційної роботи важливо враховувати ґендерний компонент: необхідно розкривати суть
професії, ознайомлювати учнів із професіограмами різних видів професій, ґендерною проблематикою
у сфері зайнятості (дискримінаційні процеси в оплаті праці, при наймі на роботу, при скороченні
персоналу, при просуванні на посадах, у підвищенні кваліфікації здебільшого стосуються саме жінок).
Доцільно зауважити, що чоловіки і жінки однаково успішно можуть справлятися із професійними
обов’язками, але за часів існування патріархатного суспільства певні види діяльності закріпилися або
за представниками чоловічої (переважно більш високоплачувані та престижні), або жіночої статі
(здебільшого підпорядковані, нижчі за статусом). Така стереотипність простежується і сьогодні,
однак вступає у конфлікт із новими умовами, в яких жінки можуть і успішно конкурують із
чоловіками, а також розглядають кар’єрне зростання як складову самореалізації, водночас не
заперечуючи радості материнства та сімейних цінностей.
Підсумовуючи викладений вище матеріал, можна зробити висновок, що реалізація функцій
соціальним педагогом при врахуванні ґендерного підходу є інноваційною за своїм наповненням.
Соціальний педагог, будучи активним суб’єктом політики ґендерної інтеграції, з огляду на
професійну роль посередництва, зможе консолідувати зусилля різних інституцій із метою поширення
ґендерних знань, формування ґендерної культури, трансформації стереотипів, які заважають
реалізації ідеї ґендерної рівності.
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Остапчук Е.Л. Функциональные особенности деятельности социального педагога в контексте
гендерного подхода.
В статье исследованы особенности работы социального педагога с учетом им гендерного подхода в
процессе профессиональной деятельности. Проанализирована специфика функций социального
педагога, обусловленная внедрением гендерного компонента в учебно-воспитательный процесс.
Ostapchyk O.L. Functional Peculiarities of a Social Teacher’s in Gender Approach Content.
The article investigates peculiarities of a social teacher’s work considering the gender approach in
professional work. The specificity of the social teacher’s functions caused by introduction of a gender
component in educational process is analyzed.
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ДОРАДЯНСЬКА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми виховання у військових навчальних
закладах України в ХІХ – на початку ХХ ст., насамперед, в кадетських корпусах. Проаналізовано
специфіку військового, розумового, фізичного та громадянсько-патріотичного виховання у цих
навчальних закладах.
Процес виховання у військовому навчальному закладі є предметом зацікавлення у багатьох
галузях знань [1-14] з огляду на кілька основних причин. По-перше, виховання майбутнього офіцера
забезпечує в перспективі належне виховання всього особового складу Збройних Сил України. Подруге, система виховання у ВВНЗ перебуває нині в стані реформування, оскільки реформується вся
система вищої освіти України. По-третє, в останній час активно розвивається законодавче поле
військової освіти й виховного процесу у Збройних силах та військових навчальних закладах України
[15-18]. Крім того, в педагогічній науці існує потреба в розмежуванні понять "військове виховання" і
"виховання у військовому навчальному закладі". Тому історико-педагогічний аналіз виховного
процесу у військових навчальних закладах дає змогу простежити тенденції, етапи, суперечності,
динаміку виховного процесу, спрямованого на формування особистості офіцера у різні часи.
Військова освіта є історично порівняно молодим інституційним утворенням на фоні, наприклад,
кількасотлітньої класичної університетської чи деяких видів професійної (реміснича, комерційна,
педагогічна) освіти. Але елементи військової освіти, не оформлені в інституційному вигляді, існували
в Україні з давніх давен у вигляді системної передачі від покоління до покоління військових знань,
необхідних для захисту своєї Батьківщини. Український народ накопичив також великий досвід
військового виховання, залишаючись при цьому мирною і толерантною нацією. Віднедавна об’єктом
пильної уваги науковців стала козацька педагогіка в контексті вивчення системи лицарського
виховання молодих захисників Вітчизни. Дослідники зазначають, що козацька педагогіка
формувалася у той час, коли українські землі знаходилися в межах кількох держав, тому будувалася з
прагненням знайти власні способи самозахисту, самооборони, активної військової протидії [10; 19].
Головним парадоксом козацької системи виховання було її існування за умови відсутності
української держави, яку козацтво мало би захищати як її збройні сили. Ми окреслюємо специфіку
системи козацького виховання у контексті обраної нами теми дослідження в кількох головних
аспектах:
1) це була система виховання воїна-патріота без власної держави (тобто було відсутнє
соціальне замовлення на такий результат виховання);
2) система козацького виховання регулювалася не нормативно-правовими засадами
держави, а т.зв. "звичаєвим" правом, що ґрунтувалося на християнських засадах та народних
традиціях;
3) складовими козацької системи виховання були: патріотичне, релігійне, трудове, фізичне,
розумове виховання;
4) образ лицаря-козака став суттєвим підґрунтям для формування згодом національного
виховного ідеалу [19].
Щодо системи виховання у військових навчальних закладах, то про неї може йтися, починаючи з
кінця XVIII століття, коли стали створюватися перші навчальні заклади для підготовки військових
кадрів. Оскільки українські землі входили тоді переважно до складу Російської імперії, то й система
виховання вищих військових кадрів цілком відповідала соціальному замовленню того часу –
підготовці офіцера-патріота російської держави, здатного керувати регулярними збройними
військовими підрозділами і здійснювати відповідну виховну роботу у військах. Військово-навчальні
заклади починають свою історію з перших артилерійських шкіл, створених при Петрі І. У 1805 році
було прийнято "План воєнного виховання", який можна вважати першим нормативно-правовим
документом, що регулював систему виховання у військових навчальних закладах Російської імперії.
Не дивлячись на те, що перші військово-навчальні заклади було створено ще на початку XVIIІ
століття, на території України вони з’явилися значно пізніше (внаслідок наявності місцевих
регулярних збройних сил на службі російських царів – запорізьких козаків) – у середині ХІХ століття.
Це були військові училища у Києві, Єлисаветграді та Одесі, а також кадетські корпуси в Києві (1857),
Сумах (1899), Полтаві (1836) та Одесі (1899). Ці навчальні заклади готували кадрових військових для
кількох військових округів на території України: Південно-Західного, Південного і Харківського.
Фактична їх відокремленість від світських навчальних округів (Київського, Одеського, Харківського)
визначила певну замкнутість системи виховання у військово-навчальних закладах, що
характеризувалася власними особливостями [20]. Проведена у 60-х роках ХІХ століття військова
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реформа вплинула на постановку питання про пріоритетні цілі військового виховання і виховання у
військово-начальних закладах. При цьому такі заклади було поділено на підготовчі (військові
прогімназії і гімназії), та військово-спеціальні (військові училища, академії, інженерні, артилерійські
училища тощо) [21].
Проаналізуємо систему виховання у військово-навчальних закладах ХІХ століття на прикладі
кадетських училищ. Головним статутним документом, що регламентував організацію виховної
роботи в ньому, було "Положення про кадетські корпуси" (1886). Для виховання майбутніх офіцерів
російської армії, за цим положенням, призначалися офіцери-вихователі, які мали задовольняти
"необхідним для того вимогам як за моральними якостями й отриманою освітою, так і за службовим
досвідом" [22]. При цьому офіцери-вихователі не могли мати більш як 9 годин навчального
навантаження на тиждень, аби мати достатньо часу для здійснення виховної роботи в середовищі
кадетів. Такий підхід до визначення спеціальних посадових осіб, які б займалися вихованням юнаків
у військовому навчальному закладі, свідчить про пильну увагу до формування особистості
майбутнього військового фахівця в кадетському корпусі. При цьому виховання в такому навчальному
закладі мало відповідати християнському віровченню і загальним началам російського державного
устрою. Виховна система, фактично, складалася з двох компонентів: фізичного і морального
виховання. З такими цілями виховання узгоджувався й зміст освіти, покликаний формувати в кадетах
"здоров’я, силу й бадьорість тіла й духу, сувору дисципліну розуму й волі, цікавість і схильність до
розумової праці" [23].
"Положення про кадетські корпуси" регулювало також зміст, форми й методи фізичного та
морального виховання. Так, у документі вказано, що "загальна мета фізичного виховання полягає у
правильному розвитку й вдосконаленні тілесного організму вихованців, у збереженні їхнього
здоров’я, у необхідному пристосуванні тіла до зовнішніх впливів, у зміцненні чутливості органів
зовнішніх почуттів й зміцненні кісток, мускулів і нервів. Фізичне виховання дітей та юнаків має йти
поряд з їх духовним розвитком, взаємно доповнюючи й допомагаючи один одному; при цьому вся
система прийнятих закладом гігієнічних заходів, ґрунтуючись на відомостях, перевірених науковим
досвідом, співвідносить з вимогами того службового й житейського поприща, до якого готуються
вихованці військово-навчальних закладів" [22]. Головними засобами досягнення вказаної мети в
кадетських корпусах були: належне влаштування всього внутрішнього життя і матеріального
середовища; турбота керівництва про гігієнічно-правильне утримання кадетів; доцільне вправляння
фізичних сил; ретельний індивідуальний нагляд за вихованцями; регулярне медичне обстеження
кадетів з метою попередження захворювань. Головна мета морального виховання полягала у "якомога
більш повному розвитку духовних сил вихованця, у правильному створенні його уявлень і понять, у
пробудженні й закріпленні в ньому почуття честі, добра й правди, в належному виробленні його
характеру й узгодженні всіх його прагнень і дій з моральними нормами" [21]. Специфіка організації
морального виховання у кадетському корпусі, окрім іншого, полягала в закритому режимі цих
навчальних закладів, що, з одного боку, давало більше можливостей для виховного впливу, а з іншого
– звужувало коло спілкування та дію розвиваючого середовища.
Основою морального виховання кадетів, безперечно, стало християнство. Служіння цареві й
Вітчизні на засадах християнської моралі проголошувалося стрижнем морального виховання.
Результатом його мала стати підготовка до життя "суворо поміркованого, пов’язаного з труднощами",
яке, однак, повинно було "співвідноситися з повною повагою і живим співчуттям до високого
покликання й звання воїна" [22]. Одним з головних методів морального виховання в кадетському
корпусі проголошувалася "освіта серця", яка мала створювати (душевний настрій), привчати (до
терпіння й перенесення незгод), стримувати (самолюбиві прагнення) й обмежувати (схильність до
порівняння). Головними суб’єктами морального виховання виступали законовчитель і офіцервихователь, а головним методом вважався особистий приклад вихователя. При цьому вважалося, що,
оскільки кадет ще "не має правильного мірила для розумного самовизначення", то він повинен у
всьому покладатися на волю вихователя. Крім особистого прикладу, використовувалися й методи
привчання (особливо до виконання християнських обрядів), навіювання (з боку як офіцеравихователя, так і духовного пастиря – православного священика), стимулювання (заохочення й
покарання) [24]. До методів заохочення відносилися: більш довірливе й прихильне ставлення
вихователя до певного вихованця; визнання його успіхів загалом чи окремих чеснот; висловлення
похвали при інших вихованцях; нагородження доцільними подарунками; схвальний відгук про
вихованця його батькам, ротному командирові й директору корпусу; присвоєння в 7 класі звання
віце-унтер-офіцера й віце-фельдфебеля та ін. Якщо ж ідеться про покарання, то головною вимогою до
їх накладання був індивідуальний підхід й індивідуальна відповідальність за проступки. До засобів
покарання відносилися: догана, винесена наодинці чи в присутності ровесників; повідомлення про
вчинок батькам чи керівництву навчального закладу; позбавлення права брати участь у загальних
іграх та розвагах; висилання з класу (на час уроків і лише у випадку крайньої потреби); позбавлення
за обідом однієї зі страв (обмеження обіду лише супом, заміна пирога житнім хлібом тощо);
короткотерміновий арешт (не більш як на 12 годин, лише вдень) в одиночному приміщенні під
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наглядом. Деякі покарання були більш суворими й могли застосовуватися з дозволу зборів місцевого
педагогічного комітету. До них належали: зниження балів за поведінку; зняття права на відпустку;
більший строк арешту; позбавлення звання віце-унтер-офіцера й віце-фельдфебеля; позбавлення
погонів на мундирі; тимчасове відділення від товаришів під особливим наглядом; виключення з
кадетського корпусу. Крайньою мірою покарання вважалося побиття різками, яке здійснювалося
обов’язково в присутності директора корпусу чи ротного командира. Такий засіб покарання міг бути
застосований у випадку "впертості, нахабного цинізму, грубого насильства й злостивості" [25: 23].
Моральне виховання як система включало також привчання до праці (як розумової, так і
фізичної). Загальними виховними засобами в кадетському корпусі вважалися: встановлення порядку у
повсякденному житті кадета; доцільне наповнення позанавчального часу; постійний нагляд за
вихованцями; неухильне підтримання шкільної дисципліни [26]. Вільний від занять час кадети мали
присвячувати прогулянкам, зайняттям музикою й співами, роботі в саду чи ремісничій майстерні, а
також ігровій діяльності.
Зрозуміло, що російська військова педагогіка ніяк не була орієнтована на вивчення проблеми
національного виховного ідеалу українського народу. Однак з початку ХХ століття аналіз цього
виховного ідеалу знайшов своє відображення у вітчизняній педагогічній науці. На особливу увагу при
цьому заслуговують роботи Г. Ващенка як одного з розробників національного виховного ідеалу.
Виходячи із загальноєвропейського християнського виховного ідеалу, вчений визначив головні
особливості українського національного виховного ідеалу з урахуванням етнокультурних
ментальнісних характеристик українця [27: 20-22.]. Безпосередньо вихованню воїна присвячено
роботу Г. Ващенка "Виховання волі й характеру", де вчений знову звертається до досвіду козацької
педагогіки, військової педагогіки ХІХ століття тощо: "В середні віки українські козаки своєю
хоробрістю здобули собі велику славу в цілій Європі. В дореволюційному царському війську
кращими частинами були ті, що складалися з українців" [28: 83.]. Виводячи національний виховний
ідеал з двох головних цілемотиваційних компонентів – служби Богові й Батьківщині (для порівняння:
"Положення про кадетське училище" налаштовувало на службу цареві й Батьківщині) – Г. Ващенко
фактично створив образ громадянина-патріота, здатного захистити свою Батьківщину, наділеного
цілим комплексом якостей (високий рівень патріотизму, освіченості, фізична й мистецька
досконалість, релігійно-моральні пріоритети життя тощо).
Здійснений у нашому дослідженні короткий історико-педагогічний огляд розвитку системи
виховання у військових навчальних закладах дозволяє виокремити головні етапи цього процесу, а
саме:
1) до XVII століття – період передісторії (фактична відсутність спеціальної професійної
підготовки кадрів для війська та їх спеціального виховання);
2) XVII – XVIIІ століття – козацький період (стихійний характер військової освіти й виховання
керівних кадрів для збройних сил);
3) кінець XVIIІ – початок ХХ століття – інституційний (імперський) період (створення системи
виховання у спеціальних військових навчальних закладах на території України для
підготовки офіцерів російської армії).
Перспектива подальших досліджень проблеми виховання у військовому навчальному закладі
пов’язана з вивченням специфіки виховної системи на кожному з окреслених вище етапів, а також
визначення головних компонентів системи виховання у сучасному вищому військовому навчальному
закладі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ананьїн В.А. Гуманістичні орієнтири реформування військової освіти в Україні // Наукове проектування
інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матер. Всеукр. науково-практ. конф. (11-12 травня
2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 55-56.
Афонін Е.А. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми / НАН
України. Ін-т соціології: Відп. ред. Л.В. Сохань, Л.Ф. Бурлачук. – К.: Інтерграфік, 1994. – 304 с.
Барабанщиков А.В., Давыдов В.П., Феденко Н.Ф. Основы военной психологии и педагогики: Учеб. пособие
для студентов пединстутов / Под ред. А.В. Барабанщикова. – М.: Просвещение, 1988. – 271 с.
Бех І.Д. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні // Професійна освіта: педагогіка і психологія:
Українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, І. Вільш, Н. Ничкало. – ЧенстоховаКиїв, 2000. – С. 331-350.
Військове виховання: історія, теорія та методика: Навч. посібник / За ред. В.В. Ягупова. –
К.: Graphic&Design, 2002. – 560 с.
Военная педагогика и психология / Под ред. А.В. Барабанщикова. – М.: Воениздат, 1986. – 240 с.
Военная психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. П.А. Корчемного, Л.Г. Лаптева,
В.Г. Михайловского. – М.: Изд-во "Совершенство", 1998 – 384 с.
Литвиновський Є.Ю. Виховний процес у Збройних Силах України: шлях до гуманізації // Патріотичне і
гуманістичне виховання військової інтелігенції: Сутність, взаємозв’язок, стан, проблеми. Матер. Всеукр.
наук.-практ.конф. – К.: ВЦ "Просвіта", 2003. – С. 234-240.

183

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 35. Педагогічні науки

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Нещадим М.І. Сучасні педагогічні технології і формування військового фахівця як творчої особистості //
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія,
досвід, проблеми // Зб. наук. пр. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця, 2000. – С. 16-20.
Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: Монографія. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. – 852 с.
Основы военной психологии и педагогики / Под ред. А.В. Барабанщикова и Н.Ф. Феденко. – М.: Воениздат,
1981. – 366 с.
Темко Г.Д. Формування системи виховання воїна в Україні у період державності (світогляднофілософський аналіз): Автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / НАН України, Інститут філософії. - К.,
1998. - 42 с.
Хорєв І.О. Педагогічні основи забезпечення ефективності підготовки військових фахівців у вищих закладах
освіти: Навч. метод. посібник. – К.: ВГІ НАОУ, 2000. – 60 с.
Ягупов В.В. Теорія і методика військового навчання. – К.: Тандем, 2000. – 380 с.
Концепція виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України / Указ президента
України № 981/98 від 4 вересня 1998 // Збірник Указів Президента України. – К.: Політвидав, 1998. –
Вип. 3. – С. 203-206.
Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18-25.
Програма реформування та розвитку морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. – К.,
2000. – 27 с.
Проект концепції моделі Збройних сил України зразка 2010 року // Військо України. – 2002. – № 3-4. – С.68.
www.narodnapravda.com.ua/politics/4623b83786953/.
http://www.edu.yar.ru/russian/org/other/fi/history/systema.html.
Козинець О.Г. Підготовка кадрів російської армії у другій чверті ХІХ століття: Автореф. ... дис. канд.іст.
наук: 07.00.02. – Харків, 2002. – 22 с.
http://www.ruscadet.ru/history/doc/1886.htm.
http://www.ruscadet.ru/library/rushist/calend-1909/comm.htm.

22.
23.
24. Лапаев М.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных Главному их
управлению. Ч. 1. – СПб., 1880. – 124 с.
25. Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские кадеты. – СПб., 1998. – 218 с.
26. Козинець О. Підготовка військових кадрів Російської імперії у другій чверті ХІХ століття (за наративними
джерелами) // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Історичні науки. – 2004. – Т. 12. –
С. 458-464.
27. Видатний національний педагог Григорій Ващенко. Науково-педагогічне видання / За ред. А. Погрібного. –
Ніжин: ТОВ "Аспект-Поліграф", 2003. – 64 с.
28. Ващенко Г.Г. Виховання волі й характеру: Підручник для педагогів. – К.: Школяр, 1999. – 385 с.

Матеріал надійшов до редакції 10.09. 2007 р.
Корнийчук Ю.Г. Досоветская система воспитания в военных учебных заведениях как историкопедагогическая проблема.
В статье произведен историко-педагогический анализ проблемы воспитания в военных учебных
заведениях Украины ХІХ – начала ХХ вв., в первую очередь, кадетских корпусах. Проанализирована
специфика военного, умственного, физического и гражданско-патриотического воспитания в этих
учебных заведениях.
Korniychuk Yu.H. Pre-Soviet Education System in the Military Education Establishments as the
Historically-Pedagogic Problem.
The article makes the historically-pedagogic analysis of the education problem in the military educational
establishments of Ukraine in 19 – the beginning of the 20th century, first of all in the military school. The
specific character of military, intellectual, physical and civic-patriotic education in these educational
establishments is analysed.
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ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ ДІТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті проаналізовано зміст понять" важковиховуваність дітей" та "педагогічна занедбаність",
розкрито різноманітні погляди педагогів на причини їх виникнення. Розглянуто психолого-педагогічні
умови роботи вихователів щодо запобігання важковиховуваності дітей.
Сучасна епоха суспільного розвитку характеризується двома важливими особливостями. Поперше, це високий темп розвитку науки та промисловості, по-друге – все більш зростаюча роль
окремої людини як рушійної сили суспільного прогресу. Різні життєві обставини змушують людину
швидко адаптовуватися та зберігати високу продуктивність в ситуаціях, що постійно змінюються.
Високі вимоги до фізичних, моральних, психологічних якостей людини в певних життєвих
екстремальних умовах можуть стати об’єктивними причинами виникнення девіацій у
старшокласників.
Причини, що визначають відхилення в поведінці кожного конкретного важковиховуваного й
педагогічно занедбаного підлітка, можна виявити в тому випадку, якщо педагог буде знати основи
історії вирішення зазначеної проблеми та розуміти умови й обставини, що породжують прояви
асоціальної поведінки дітей і неповнолітніх.
Пошуку ефективних шляхів профілактики важковиховуваності приділяли увагу Л. Колесова,
Н. Максимова. Концептуальні засади морально та духовно здорової особистості обґрунтовано
І. Бехом, С. Максименком, Н. Калініченко; необхідність соціально-правового забезпечення
профілактики відхилень у поведінці серед учнівської молоді досліджено О. Бовть, В. Оржеховською,
В. Синьовим, Н. Семеновою, М. Фіцулою.
Мета статті – проаналізувати причини відхилень у поведінці підлітків та умови їх попередження.
Дослідники проблеми важких дітей дійшли глибокого й педагогічно цінного висновку про те, що
важкі у виховному відношенні діти – це нормальні діти, але з наявністю специфічної особливості у
структурі особистості – важковиховуваності. Учені справедливо розрізняють такі поняття як
"важкий" та "педагогічно занедбаний школяр".
Поняття "важковиховуваний" науковці починають тлумачити як у вузькому (педагогічно
занедбані підлітки), так і в широкому (педагогічно та соціально занедбані неповнолітні, "проблемні
підлітки") розумінні цього поняття.
Зокрема, П. Блонський поняття "важкий" школяр розглядав через відношення до нього вчителя,
якому важко з ним займатися. Важкі школярі з високим розумовим потенціалом характеризуються
відсутністю звички трудитися, невмінням доводити справи до кінця. Усі ці якості є результатом
неправильного виховання [1]. Важкі школярі з низьким розумовим потенціалом – це діти, що
виховуються в поганих соціальних умовах [2].
Таким чином, учений із поняттям важковиховуваність пов’язував як "педагогічно важкого", так і
"соціально занедбаного" школяра.
Дослідники В. Кащенко, Г. Мурашов, вивчаючи важковиховуваність, підкреслювали, що
відсутність правильного виховання породжувала певні відхилення в розвитку дитини. Вони виділили
у відповідності зі своїм розумінням "важковиховуваності" (як перекручування соціальних установок
особистості) – три типи дітей: кинуті батьками напризволяще, травмовані соціальним середовищем –
нервові діти; погано підготовлені до школи, не привчені до самостійної роботи, але з нормальним
інтелектом – педагогічно занедбані; діти, що мають батьків, але живуть у важкому соціальному
середовищі, де є постійна можливість для одержання фізичної травми – "бездоглядні діти" [3].
Г. Фортунатов у своїх дослідженнях показав, що важка дитина – не "морально-дефективна", вона
стає такою в результаті несприятливих умов життя й виховання. Важка дитина характеризується
такими проявами в поведінці, як дратівливість, упертість, виникненням конфліктів у відносинах з
товаришами, учителями. Учений надавав велике значення оточуючому середовищу у формуванні
характеру "важкого" підлітка. Але разом із тим відзначав, що характер дитини розвивається не
стільки під впливом самого по собі навколишнього середовища, скільки під впливом сформованих
відносин дитини із середовищем.
Зміст досліджень Г. Фортунатова дає нам право стверджувати, що під важковиховуваністю автор,
насамперед, розумів порушення відносин підлітка із середовищем перебування [4].
Об’єктом вивчення Л. Виготського були переважно діти й молодші підлітки, розумово відсталі й
психічно ненормальні. Відмінною рисою його досліджень було те, що він розглядав особистість
аномальної дитини в її розвитку. Він перший показав, що наявність дефектів, уроджених або
придбаних, створює своєрідну психологічну ситуацію для особистості, ускладнюючи її взаємини з
оточуючими. Учений звертав увагу на те, що необхідно йти шляхом вивчення реальності, шляхом
виділення й опису типів важковиховуваних дітей на основі вивчення форм і механізмів дитячого
розвитку. Для нашого дослідження особливо значуща ідея Л. Виготського про те, що багато проблем,
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пов’язаних із важковиховуваністю й педагогічною занедбаністю дітей і підлітків, залежать від
психологічних особливостей віку. Він намагається не тільки розкрити внутрішню логіку вікових
особливостей, але й пояснити зв’язок психічного розвитку дитини зі впливами навколишнього
середовища. Розробляючи схему вікової періодизації, педагог увів у психологію поняття критичного
віку. Критичний вік є переломним, поворотним пунктом у розвитку й визначає перехід від одного
вікового етапу до іншого. Л. Виготський вважав, що критичні періоди в житті дитини, які він називав
"кризами", визначені внутрішньою логікою самого розвитку. Важковиховуваність може бути
переборена, якщо вихователь ураховує особливості розвитку й вчасно змінює систему педагогічного
впливу. У цьому випадку кризові явища не спостерігаються. Отже, від умілої організації виховної
роботи з дітьми залежить оптимальний розвиток їхньої особистості. Проблема наукового аналізу
причин важковиховуваності дітей, на думку вченого, не може бути вирішена доти, поки не буде
показано, яким шляхом, через які посередні ланки, за допомогою яких психо-педагогічних
механізмів, які конкретні умови середовища привели підлітка до негативних учинків [5; 6].
В. М’ясищев розглядає важку дитину не тільки як пасивний відбиток навколишнього середовища,
але і як активну особистість, що створює певні відносини з навколишнім середовищем. Відносини
характеризують всю людину, а не яку-небудь сторону її психіки [7].
Деякі дослідники шукали причину дитячих правопорушень в особистості важкої дитини, у
нагромадженні досвіду асоціальнї поведінки.
У педагогічному плані найбільш змістовними є роботи В. Куфаєва. Його роботи побудовані на
аналізі діяльності комісій зі справ неповнолітніх, які вивчали середовище, причини, що викликали
правопорушення, і особистість самого неповнолітнього правопорушника. Основну діяльність ця
організація вела силами дослідників-вихователів, які, як правило, були педагогами. Таким чином, це
давало можливість вивчати особистість неповнолітнього правопорушника, його інтереси, конфлікти
із середовищем і легше організовувати позашкільну роботу з дітьми, їхнє дозвілля.
Класифікацію важковиховуваних підлітків, запропоновану В. Куфаєвим, можна назвати
універсальною. В основі її він поклав причини, що породжують відхилення в поведінці й розвитку:
випадкові правопорушення; соціально-запущені; із обтяженою спадковістю [8].
Великий внесок у вирішення проблем важковиховуваності підлітків зробив видатний педагогвихователь А. Макаренко. Він був упевнений у необмеженій могутності виховної роботи і вважав, що
ніяких особливих правопорушників немає – є люди, що потрапили у важке становище.
Педагог відзначав, що в роботі з важкими дітьми головною є проблема взаємин дитини з
оточуючими людьми. Тому для кожного педагога надзвичайно важливим є те, що в процесі
виховання слід перебороти неправильно сформовані відносини між особистістю й колективом [9].
Слід зазначити, що основну причину сплеску дитячої злочинності в період перебудови
(руйнування великої держави Радянського Союзу), ми також бачимо в соціально-економічних і
політичних потрясіннях, у морально-етичній і правовій нестабільності в суспільстві. На тлі загальної
дестабілізації в суспільстві, загострення кримінальних ситуацій, що особливо відзначалося в 90-і роки
– діти й підлітки більше чим дорослі, були піддані впливу цих факторів. Педагоги навчальновиховних закладів зіштовхувалися з модифікацією проблем відхилень у поводженні підлітків:
посилення впливу неформальних груп підлітків, асоціальної спрямованості на однолітків; ріст
відхилень від норм моральності (у звичайному розумінні для радянського суспільства) серед
молодших підлітків (особливо дівчат); зросла кількість дівчат з делінквентними проявами (особливо
93-99 рр).
Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень, присвячених важковиховуваним дітям і
підліткам, показав, що багато дослідників по-різному класифікують контингент "важких".
У дослідженнях М. Алемаскин, Г. Медведєва, І. Трушина важковиховуваність – це одна із стадій
педагогічної занедбаності, легка її форма, коли відхилення в поведінці ще не закріпилися і не
перейшли в норму поведінки. Важковиховуваність проявляється у нерозвиненості інтересів, духовній
бідності, лінощах й не бажанні вчитися, конфліктності з однолітками й дорослими [10]. Такі діти
важко піддаються виховному впливу.
Досліджуючи психологічні умови формування довіри до вчителів важковиховуваних учнів,
С. Яковенко визначає важковиховуваність як прояв схованого або явного опору виховним впливам,
порушення встановлених у школі правил поведінки. На думку вченого, стосовно таких дітей потрібна
певна корекційно-виховна робота, тобто не тільки звичайні виховні заходи, але й дії щодо
перевиховання.
І. Невський як одну із причин важковиховуваності розглядає педагогічну занедбаність, яка
з’являється не відразу, а проходить певні стадії у своєму розвитку. Таких стадій педагог виділяє три.
На першій стадії відбувається поступове накопичення елементів педагогічної й соціальної
занедбаності, які проявляються ще непомітно. На другій стадії – елементи занедбаності починають
усе яскравіше проявлятися в поведінці школяра. На третій стадії – учень систематично порушує
дисципліну, не зважає на загальноприйняті норми й вимоги, допускає антигромадські вчинки [11].
Таким чином, слід зазначити, що відсутність єдиної думки щодо поняття "важковиховуваність"
визначається багатогранністю самого явища важковиховуваність й тим, що багато вчених,
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окреслюючи це поняття, виходять із специфіки своїх спеціальностей та різних аспектів дослідження,
тобто розглядають поняття стосовно умов, у яких виховуються школярі.
Як видно зі змісту досліджень різних авторів, поряд із поняттям "важковиховуваність" педагоги,
психологи вживають і розглядають поняття "педагогічної занедбаності". Зокрема, Г. Медведєв під
педагогічною занедбаністю розуміє не одиничні, не випадкові відхилення в поведінці й навчанні
дітей та підлітків, а такі, які закріпилися та стають своєрідною нормою поведінки. Вони носять, як
правило, агресивний характер і легко переходять у правопорушення й злочини.
У дослідженнях радянських педагогів, психологів, кримінологів термін "педагогічна занедбаність"
часто використовується з метою якісної характеристики важковиховуваності. Однак й у цьому
випадку "педагогічна занедбаність" розглядається не тільки як характеристика особистості й ступеня
важковиховуваності, але і як причина розвитку цього ступеня, як причина виникнення тих або інших
відхилень у поведінці й моральному розвитку.
Висновки вчених й емпіричний досвід переконує, що якщо негативна поведінка залишається без
відповідного реагування з боку дорослих, то підліток має "можливість" набувати досвіду негативної
поведінки, повторюючи багаторазово ті або інші погані вчинки. У цьому випадку можна говорити про
те, що "вчинок породжує звичку". Звичка погрожує перейти в характер. Відхилення, що проявляються
в поведінці, носять не разовий, не випадковий характер, вони виникли в результаті педагогічних
недоглядів і соціальних відхилень, що тривають і поступово перетворюють дитину у важкого
підлітка, об’єкт, який не піддається педагогічному впливу.
Отже, педагогічні недоліки є основною причиною виникнення педагогічної занедбаності, що
одночасно характеризує особливості відхилень у поведінці підлітка.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічних досліджень показав, що більшість учених поняття
"важковиховуваність" пов’язують із порушенням нормального розвитку особистості дитини, з
перекручуванням процесу соціалізації, що реалізується в її конкретних діях. Поведінка, що не
відповідає віковій нормі (типовій для конкретного віку), не відповідна тій, яку очікують вихователі,
розцінюється, звичайно, як така, що відхиляється.
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Сторожук Т.П. Трудновоспитуемость детей как педагогическая проблема.
В статье проанализированы содержание понятий "трудновоспитуемость детей" и "педагогическая
запущенность", раскрыты разнообразные взгляды педагогов на причины их возникновения.
Рассмотрены психолого-педагогические условия работы воспитателей относительно
предотвращения трудновоспитуемости детей.
Storozhuk T.P. Difficult Children as a Pedagogical Problem.
This article analyses the content of notions "Difficult сhildren" and "Pedagogical neglecting". Different
scholars’ views on reasons of its appearance are highlighted. Physiological and pedagogical conditions of
teacher’s work regarding children’s difficult up-bringing prevention are shown.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
У статті на основі державних документів щодо розвитку системи освіти визначено актуальність
проблеми розвитку інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі вивчення предметів
гуманітарного циклу, а також розглянуто окремі філософські теорії, психолого-педагогічні ідеї,
концепції, дидактичні закономірності та принципи, які виступають методологічною основою
дослідження зазначеної проблеми.
Національна доктрина розвитку освіти України, що стала предметом обговорення на останньому
з’їзді вчителів, визначила освіту не тільки як "стратегічну основу розвитку особистості, суспільства,
нації та держави, запоруку майбутнього, найбільш масштабну й людиноємну сферу суспільства, його
політичної, соціально-економічної, культурної та наукової організації", але й назвала її засобом
відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і
громадянина, дієвими чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на
міжнародній арені [1].
Соціальне замовлення – стати державою інтелектуальних ідей – вимагає нової теорії освіти
інноваційного характеру, компонентами якої є філософські, аксіологічні, семантичні, фізіологічні,
психолого-педагогічні погляди на людину. Розвиток інтелектуальних умінь молодшого школяра є
багатогранний об’єкт міжнаукового дослідження, безпосередньо пов’язаний як з людинознавчими,
так і суспільствознавчими дисциплінами, зокрема філософією, історією, економікою, загальною,
віковою та педагогічною психологією, психологією праці, педагогікою, історією педагогіки,
етнографією, етнопедагогікою.
Складність, багатогранність та міждисциплінарний статус досліджуваної проблеми формування
інтелектуальних умінь молодшого школяра в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу
передбачає визначення стратегії наукового пошуку, тобто методологічних принципів побудови
програми розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра.
Загальну стратегію основ розвитку інтелектуальних умінь визначає філософська методологія, яка
реалізує особливості сучасного наукового розвитку, що характеризується тенденцією до об’єднання
різних людинознавчих наук, засад і методів дослідження людини в комплексних системах. Ця
стратегія дає можливості вийти за межі емпіричних фактів, зруйнувати методологічну ізоляцію,
добирати кращі здобутки в історії розвитку педагогічної науки, органічно поєднати в системі
розвитку інтелектуальних умінь школяра наукові педагогічні теорії та теорії педагогів-практиків.
Філософський підхід також полягає в осмисленні системи узагальнюючих поглядів про природу,
людину та суспільство. Методологічну основу роботи складають філософський принцип
об’єктивності аналізу й інтерпретації джерельної бази з позицій цілісної єдності та зв’язку явищ і
факторів, а також опора на новітні дані психології, комплексної плюралістичної методології. Зокрема:
інтегральна концепція людини, за якою сутність та існування людини розглядається як взаємодія
суспільного та соціально-природного факторів;
концепція соціальної та природної детермінації мотивів людської поведінки, в межах якої мотив
і мотиваційні системи постають як процес розвитку спонукальних сил людини, її діяльності та
життєвої практики, соціалізації та саморозвитку;
психологічна теорія мотивацій, де мотив визначається вищою формою спонукання й регуляції
діяльності, взаємодії людини з навколишнім середовищем; на людину діють різноманітні чинники,
які можуть знаходитись у суперечливих зв’язках і відносинах один з одним.
концепція діалектичного матеріалізму, що розглядає розвиток як складний суперечливий процес,
що має великі й малі стрибки, протікає зі спадами та злетами, зіткненнями старого й нового. У
цьому процесі кількісні накопичення ведуть до утворення нової якості, нових, більш досконалих
форм і структур організму, психіки, соціальних властивостей особистості. За таких умов слід
зважати і на ту складну архітектоніку нової якості, структурних утворень розвитку, в якій
попередні, менш досконалі форми продовжують жити, але вже у "знятому вигляді", за умови
підпорядкування новій, більш високій структурі, новій якості.
Методологічним підґрунтям дослідження сутності явищ, процесів педагогічної діяльності, як
відомо, є й матеріалістична теорія пізнання, яка досліджує вихідні умови та основи будь-якого
пізнання, які б уможливлювали гарантію його об’єктивності. Визначена думка знайшла своє
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відображення в роботах Б. Ананьєва, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Рубінштейна,
І. Зязюна, А. Маслоу.
М. Данілов підкреслює, що теорія пізнання визначає сутність та ідейну направленість процесу
навчання. Гносеологічний базис визначає кінцеву теорію навчання. Мова йде про закономірності, на
основі яких може будуватися такий процес навчання, який забезпечує міцне засвоєння системи знань,
формування творчих здібностей та пізнавальної самостійності учнів.
Крім того, для аналізу інтелектуальних умінь важливого значення набувають базові положення,
сутність яких полягає в діалектичній єдності та протилежності суб’єкта й об’єкта діяльності,
соціального та індивідуального, нормативного й мінливого, аналітичного й синтетичного. Наукове
пізнання є діяльністю, направленою на отримання принципово нових знань. Навчальне пізнання – це
теж діяльність, але направлена на засвоєння здобутих наукою знань. Між процесом наукового та
навчального пізнання існує певне співвідношення, що характеризується наявністю спільних і
відмінних рис. С. Рубінштейн вважав, що "єдиним правильним рішенням цього основного питання є
визнання єдності (а не тотожності) та різниці (а не повної різнорідності) шляхів учіння і процесу
пізнання" [2: 501]. Питання співвідношення між навчальним та науковим пізнанням розглянуті в ряді
робіт Л. Аристової, В. Загвязинського, С. Шапоринського.
Одна з фундаментальних наукових абстракцій філософії – діяльність. Це основа розвитку людини,
становлення її як особистості, тому для розробки досліджуваної проблеми важливого значення
набуває застосування діяльнісного підходу, ефективність використання якого доведена в працях
Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна. Діяльнісна сутність людини виявляється в тому, що її
розвиток відбувається тільки в процесі діяльності. М. Коган вважав, що "діяльність охоплює і
матеріально-практичні, й інтелектуальні, духовні операції; й зовнішні та внутрішні процеси;
діяльністю є робота думки в такій же мірі, як і робота руки, процес пізнання в такій же мірі, як і
людська поведінка" [3: 5].
Зміст діяльнісного підходу полягає в тому, що людська психіка не тільки проявляється, але й
формується в діяльності. Застосування діяльнісного підходу дозволяє глибоко дослідити механізми
формування структурних компонентів діяльності, а саме: цілей, мотивацій, системи дій, умінь,
навичок на кожному етапі діяльності. З позицій зазначеного підходу можна визначити операційний
склад дій вчителя щодо розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра, визначити шляхи їх
удосконалення.
У психології "діяльнісний підхід" тлумачиться як методологічний напрям дослідження, в основу
якого покладена категорія предметної діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін,
Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв, О. Лурія, В. Мясіщев, С. Рубінштейн). Діяльнісний підхід
знайшов аналогічне тлумачення й у дослідженнях зарубіжних психологів (А. Валлон, Ж. Політцер,
Л. Сев, Т. Томашевський, М. Форверг). Виходячи з принципів діалектичного та історичного
матеріалізму психологія висунула свою точку зору на активність учіння людини. Вихідні положення
цієї позиції сформулював Л. Виготський та С. Рубінштейн. Провідними в цих концепціях є
положення про суспільно-історичний характер свідомості, про єдність свідомості та діяльності. На
базі цих теоретичних висновків психологи П. Зінченко, О. Леонтьєв та інші дослідили структуру
діяльності та вплив свідомості на учіння, запам’ятовування.
Сучасна психологія розглядає учіння не тільки як функцію пам’яті, а, головним чином, як фактор
внутрішньої активності суб’єкта. Учіння трактується як основна передумова розвитку. Так,
Й. Лінгарт вважає, що "навчання є основним фактором психічного розвитку, на його основі
розвивається вся особистість" [4: 21]. У психологічній теорії діяльності вказується, що основною
характеристикою діяльності є її предметність. Предмет діяльності може бути речовим та ідеальним, і
завжди, як вказує О. Леонтьєв, надає діяльності направленості. Психологи зробили висновок, що
всяка діяльність у процесі якої в людини проявляються новоутворення, може розглядатися як
навчання та розвиток, у процесі якого людина оволодіває тими чи іншими історично складеними
способами діяльності. Найважливішим засобом досягнення цілі освіти – виховання всебічно та
гармонійно розвиненої людини – є формування у неї способів діяльності та відносин. Таким чином
діяльнісний підхід щодо пояснення змісту освіти, направленого на формування інтелектуально
розвиненої особистості, лежить в основі концепції навчання, яку ми називаємо проблемнорозвиваючою.
Ефективність формування понятійного мислення молодших школярів, якість озброєння учнів
забезпечується уміннями формувати поняття й узагальненими прийомами їх засвоєння. Формування
понятійного мислення молодших школярів може відбуватися на матеріалі предметів гуманітарного
циклу, що характеризуються високим ступенем упорядкованості, систематизованості.
Дослідження розвитку інтелектуальних умінь школяра потребує використання особистісного
підходу. Він є певним методологічним інструментарієм, розробка якого має спиратися на синтез
визначених педагогічною та психологічною наукою закономірностей побудови, функціонування та
розвитку особистості.
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Сучасні вимоги до реалізації особистісного підходу визначено в дослідженнях К. АльбухановоїСлавської, О. Асмолова, В. Давидова, В. Моляко, І. Якиманської та інших. У 70-90-х роках питання
необхідності використання особистісного підходу в психології та педагогіці неодноразово
порушувалось в працях І. Беха, І. Кона, А. Петровського, Б. Федоришина та інших.
Таким чином, ми розглядаємо особистісний підхід як важливий психолого-педагогічний принцип,
як методологічний інструментарій, основу якого становить сукупність основних концептуальних
уявлень, цільових установок, методико-психодіагоностичних та психолого-технологічних засобів, які
забезпечують більш глибоке цілісне розуміння, пізнання особистості дитини. Теоретична розробка
проблеми діяльності в психології поглибила розуміння її об’єктивно-суб’єктивного характеру,
призвела до вичленення такого фундаментального в науці поняття, як "інтеріоризація". Це відкрило
великі перспективи в проблемі розвитку особистості, в комплексі процесів навчання й виховання.
Поняття "інтеріоризація" визначається як перехід зовнішнього плану дій у внутрішні процеси, у
план свідомості. Такі процеси "підлягають специфічній трансформації – узагальнюються,
вербалізуються, скорочуються і, головне, стають шляхами подальшого розвитку, який переходить
межі можливостей зовнішньої діяльності" [5: 95]. У зв’язку зі складністю розробки особистісного
підходу дослідники вважають доцільним здійснювати особистісний вплив шляхом переходу до нього
від інших більш роздроблених підходів.
Так, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Тализіна виділяють
особистісно-діяльнісний підхід, що передбачає засвоєння змісту історичного досвіду людей не тільки
шляхом передачі інформації, але й у процесі її власної активності, спрямованості на предмети і явища
оточуючого світу, що створені в наслідок розвитку людської культури. У цілому процес пізнання
припускає наявність об’єкта, який безперервно розвивається й суб’єкта, який пізнає об’єкт. Але
матеріальний об’єкт стає об’єктом пізнання лише тоді, коли він включається у сферу діяльності
суб’єкта. Діалектична взаємодія між ними створює передумови розвитку активності суб’єкта.
Доцільним для побудови методологічної системи розвитку інтелектуальних умінь школяра є
використання теорії, відомої під назвою "школа самореалізації особистості", розроблену в першому
десятиріччі ХХ століття. У 60-70 роках постулати названої теорії були збагачені Л. Занковим,
Г. Костюком, Л. Виготським (концепція розвивального навчання), З. Равкіним (теорія педагогічного
стимулювання), В. Давидовим, Д. Ельконіним (індивідуалізація та диференціація навчальновиховного процесу), М. Скаткіним, І. Лернером, М. Махмутовим (проблемне навчання).
Сучасне розуміння ідей згадуваного вище розвивального навчання підготовлене довготривалими
пошуками світової педагогіки таких засобів, які найбільшою мірою сприяють розвитку пізнавальних
здібностей і особливостей дитини в цілому. Прихильники розвивального навчання (Д. Богоявленська,
Н. Менчинська, Е. Кабанова-Мелер) вбачали результат навчання не тільки у сумі знань, засвоєних
школярами у процесі пізнавальної діяльності, але й у характері розвивальної роботи, рівні
сформованості прийомів розумових дій, операцій, за допомогою яких засвоюється необхідна
навчальна інформація, вдосконалюються інтелектуальні здібності учнів. Інтелектуальні якості
школяра з одного боку виступають засобами засвоєння та закріплення знань, а з іншого боку – є
результатом навчання. Доведено, що у процесі навчання відбувається не тільки вдосконалення
інтелектуальних здібностей та засвоєння нових інтелектуальних якостей, але й структурна перебудова
інтелектуальної сфери особистості школяра (Дж. Брунер, А. Бругилінських, Г. Костюк, В. Моляко).
Теоретичною основою формування умінь навчальної роботи є концепція навчальної діяльності
(Д. Ельконін, В. Давидов), акцент якої направлений на озброєння учнів загально-навчальними
уміннями. Значний внесок у вирішення проблеми формування навчальних умінь мали праці
А. Алексюка, Г. Граник, В. Кулько, В. Паламарчук, А. Усової). На основі дослідження визначено
концептуальні ідеї формування інтелектуальних умінь засобами мови, суть яких полягає у створенні
творчої атмосфери в навчальному процесі, що будується на принципах взаємодії, співробітництва,
співтворчості, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальних завдань, залучення учнів до
активної пізнавальної діяльності шляхом використання різноманітних вправ, надання свободи вибору
оптимальних способів дій та розумових операцій, забезпечення ситуації успіху кожному учню,
коректування змісту та технології виконання навчального завдання з урахування можливостей
використання різноманітних дидактичних засобів, що відповідають специфіці рідної мови. Зміни – це
набуття дитиною нових здібностей, тобто нових способів дій з науковими поняттями. Розвивальний
характер навчання актуалізує, перш за все, розвиток інтелектуального потенціалу особистості учня.
Навчальна діяльність передбачає зміни рівня знань, умінь, навичок, рівня сформованості окремих
сторін навчальної діяльності, розумових операцій, умінь виділити навчальну задачу й перетворити її в
самостійну мету навчальної роботи.
Вивчення об’єкта дослідження передбачає використання системного підходу. Його науковою
розробкою займалися І. Блауберг, В. Кузьмін, В. Садовський, Б. Українцев, І. Фролов, Е. Юдін. З
позиції загальної теорії систем, поняття система визначається як множина взаємопов’язаних
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елементів, що утворюють цілісність, стійку єдність із середовищем, якій притаманні інтегральні
властивості і закономірності.
Ми будемо розглядати проблеми розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра у процесі
вивчення предметів гуманітарного циклу з таких позицій:
як певну якісну одиницю, як систему, що має свої специфічні закономірності;
як частину своєї видово-родової макроструктури, яка підпорядкована певним закономірностям;
як вияв зовнішніх взаємодій, тобто спільно з умовами його існування.
Ми розглядаємо розвиток інтелектуальних умінь як певну систему, яка має кінцеву множину
характеристик, визначені функції, цілі, склад, структуру. Вона характеризується цілісністю,
структурністю, взаємозв’язком із середовищем. Наш об’єкт дослідження має ієрархічну будову і
вміщує в собі ряд підсистем з різними функціональними якостями, а саме: когнітивну, що реалізує
функцію пізнання; регулятивну, що реалізує діяльність та поведінку; комунікативну, яка визначається
в процесі спілкування вчителя й учня та учнів між собою.
Глибоке і всебічне вивчення об’єкта дослідження передбачає використання тестологічного
підходу.
У межах тестологічного підходу щодо сутності поняття "інтелект" сформувалися неоднозначні
підходи: з одного боку жорстке зведення інтелекту до особливостей виконання тестових завдань
(перехід на операційне визначення) і з іншого, – надмірне розмивання межі цього поняття за рахунок
добору прикладів інтелектуальної поведінки (перехід до диспозиційного визначення).
Реакцією на неконструктивність тестологічних теорій стало створення теорії інтелекту
експериментально-психологічного напряму, в межах якої розроблено такі підходи: соціокультурний,
генетичний, процесуально-діяльнісний, освітній, інформаційний, феноменологічний, функціональнорівневий, регуляційний. Для цих теорій характерною виявилась тенденція пояснювати природу
інтелекту за рахунок неінтелектуальних факторів.
У межах когнітивного підходу підґрунтям людського інтелекту виступають понятійні
(концептуальні) психічні структури. Інтелект, за Н. Чуприковою, – досягнення і потенційна здатність
до розрізнення, розчленування, поділу, виокремлення психічних змістів, зокрема близьких один до
одного за змістом або за ситуативною приналежністю. Фізіологічною основою інтелекту є
дискримінативна здатність мозку.
Продуктивною для розуміння проблеми є філософія всеєдності – ідеї академіка В. Вернадського
про ноосферу. Відомий учений зауважив, що світовий характер соціально-політичних процесів у ході
історії людства явно виходить із глибинного субстрату, з геологічного субстрату, що є основою теорії
людства, з нового стану життя нашої планети, її біосфери, переходу її в ноосферу, в якій людство стає
вперше міцною планетарною геологічною силою, де може геологічно виявлятися його думка, його
розум. Трансформацією цих ідей є концепції енергоінформаційного простору та його взаємодії з
людством (К. Баландін, О. Киричук та інші).
Теоретичним підґрунтям дослідження проблеми розвитку інтелектуальних умінь стали принципи
психо-когнітивної теорії, засновником якої вважають Ж. Піаже. Ця концепція розглядає людину як
активний організм, який збирає інформацію з метою її накопичення та використання. Предметом
такої діяльності є пізнавальні процеси, від найпростіших до найскладніших. Відповідно до цієї
концепції індивідуальність є системою пізнавальних структур, які містять певним чином закодовану
інформацію про навколишній світ, про взаємодію між особистістю та цим світом, а також
характеристику особистісного "Я". Формування індивідуальності ґрунтується на розвитку цих
структур, на збільшенні їх складності, рівня абстрагування та активності [6: 71, 139].
Представлений підхід до розгляду інтелектуальних умінь учня, способів їх формування охоплює
різноманітні аспекти досліджуваної проблеми та є теоретичним підґрунтям побудови практичної
діяльності щодо її реалізації.
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Міненко Н.М. Методологічні основи розвитку інтелектуальних умінь молодшого школяра
в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу.
В статье рассмотрены отдельные философские теории, психолого-педагогические идеи, концепции,
дидактические закономерности и принципы, которые выступают методологической основой
исследования проблемы развития интеллектуальных умений младших школьников в процессе
изучения предметов гуманитарного цикла.
Minenko N.M. Methodological Bases of the Young Learners’ Intellectual Skills Development
During Studying Humanitarian Cycle Subjects.
The article defines the topicality of young learners’ intellectual skills development problem basing on the
official documents about Educational System development. It also focuses on the particular philosophical
theories, psychological and pedagogical ideas, conceptions, didactic regularities and principles which are
the methodological basis for the investigation of the mentioned problem.
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МОДЕЛЕЙ ГРАМАТИЧНОЇ СПОЛУЧУВАНОСТІ
І СЛОВОЗМІННИХ ФОРМ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА
У статті розкрито деякі закономірності функціонування полісемантичних дієслів у наукових
журнальних статтях. Ці закономірності вивчаються на матеріалі дієслівних словників філології,
історії та мистецтвознавства. А також визначено залежність моделей граматичної
сполучуваності та словозмінних форм. У результаті дослідження було доведено залежність між
частотою, повнотою реалізації словозмінної парадигми і кількістю моделей сполучуваності.
Мова з усією складністю своєї структури та неоднорідністю її елементів завжди утворює ціле, яке
підлягає дії внутрішніх законів її будови. Функціонування елементів мови охоплює різні аспекти
дослідження, а саме: вживаність (або частоту) та сполучуваність [1; 2; 3]. Сполучуваність дієслова –
це реалізація всіх зв’язків, у яких воно бере участь. Сполучуваність окремого дієслова – це
мікросистема, яка входить до сполучуваності цілого класу дієслів і відображає його головні
характеристики. А к т у а л ь н і с т ь дослідження підтверджується спрямуванням сучасних
лінгвістичних досліджень на вивчення функціонування лексичних і граматичних одиниць, зокрема
для виявлення їхніх стилеметричних особливостей. Врахування вживаності дієслова, його
словозмінних форм і моделей граматичної сполучуваності у мовленні необхідне для науково
обґрунтованого відбору лексичних одиниць і граматичного матеріалу в процесі навчання англійській
мові. Тому наше дослідження закономірно передбачає вивчення граматичної сполучуваності
конкретних дієслів. З цією метою:
а) порівняємо дієслова за інвентарем моделей;
б) порівняємо дієслова за кількістю реалізованих моделей та визначимо ступінь подібності цих
дієслів за кількістю реалізованих моделей у підмовах мистецтвознавства, історії та філології;
в) прослідкуємо залежність кількості реалізованих моделей від частоти дієслова.
Кожне дієслово реалізується у певній кількості моделей, яка значно коливається у кожній підмові:
від 2 до 21 моделі у підмові мистецтвознавства, від 2 до 25 моделей у підмові філології, від 3 до 17 у
підмові історії. Від чого це залежить? Можливо, від частоти досліджуваних дієслів у тексті: зі
збільшенням частоти дієслова збільшується кількість реалізованих моделей сполучуваності цього
дієслова. Перевіримо залежність кількості моделей дієслова від його частоти у текстах за допомогою
методу рангової кореляції. Для аналізу візьмемо спільні для досліджуваних підмов дієслова лексикосемантичної групи (ЛСГ) "цілеспрямованої дії" (7 дієслів) та ЛСГ "створюючої дії" (4 дієслова) (див.
табл. 1).
Підрахунки показали (див. табл. 1), що в підмові філології значення коефіцієнта кореляції рангів
дорівнює ≈ 0,29, у підмові мистецтвознавства ≈ 0,67, у підмові історії ≈ 0,59.
Оскільки критичне значення коефіцієнта кореляції рангів ρ для n = 11 становить 0,61, то
обраховане значення коефіцієнта рангової кореляції більше за табличне значення у підмові
мистецтвознавства; у підмовах філології та історії обраховане значення ρ менше за критичне значення
коефіцієнта рангової кореляції.
Це означає, що в підмові мистецтвознавства існує залежність між частотою дієслова та кількістю
реалізованих ним моделей сполучуваності: чим більша частота вживання дієслова, тим більше
моделей граматичної сполучуваності воно реалізує. У підмовах історії та філології такої залежності
немає.
Оскільки реалізація моделей сполучуваності дієслова певною мірою залежить від частоти
дієслова, нам здається доцільним порівняти досліджувані дієслова між собою в кожній підмові за
кількістю реалізованих моделей. Це зробить можливим виділити певні групи дієслів подібних за
моделями граматичної сполучуваності. Цікаво простежити, чи співпадуть ці групи дієслів із
семантичними групами і чи розрізнятимуть вони підмови.

Таблиця 1
© Нагорна С.С., 2007
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Залежність між частотою дієслова та кількістю реалізованих ним моделей сполучуваності

9
7,5
7,5
2
10
3
1
5
5
11
5

70
68
68
62
65
68
108
74
68
69
65

5
15
12
6
4
8
25
9
4
2
7

r2

3
8,5
6,5
2
8,5
5
1
4
7
11
10

r1

4
5
5
13
4
8
14
6
6
3
6

к-сть
моделей

81
66
69
89
66
73
221
76
69
62
65

частота

5
10,5
8
3,5
6,5
3,5
1
2
9
10,5
6,5

r2

8,5
6,5
10
5
11
2
1
4
9
7
3

Філологія

r1

к-сть
моделей

9
4
6
11
7
11
16
14
5
4
7

частота

66
69
65
70
61
97
122
73
66
69
83

r2

к-сть
моделей

include
involve
establish
find
work
serve
make
present
provide
form
base

частота

Підмова

Мистецтвознавство

r1

Історія

Дієслово

3
6,5
6,5
11
9
6,5
1
2
6,5
4
10

8
2
3
7
9
5
1
4
10
11
6

Порівняння проведемо на основі показника подібності Q у дієслів ЛСГ, об’єднаних загальною
семою дії: "цілеспрямованої дії" та "створюючої дії":

Q =

m
100 % ,
n

де Q – показник ступеня подібності порівнюваних підмов;
m – кількість однакових словозмінних форм у порівнюваних підмовах (значення m, як правило,
об’єднує ті словозмінні форми, які входять до основної системи словозмінної парадигми (90 %), і є
такими, що можна назвати типовими для нашого досліджуваного матеріалу);
n – загальна кількість реалізованих словозмінних форм у визначених підмовах наукового стилю.
Ступені подібності визначалися за формулою l = (n1 – n2) : 5, де l = 20. Вибір дієслів зумовлений
тим, що саме в цих лексико-семантичних групах найбільше дієслів, спільних для всіх досліджуваних
підмов. У ході дослідження не виявлено груп дієслів, усі члени яких характеризуються високим
ступенем подібності інвентарів моделей сполучуваності.
Високий ступінь подібності за кількістю реалізованих моделей властивий лише трьом парам
дієслів досліджуваних лексико-семантичних груп: establish – form, form – base, base – present.
Обчислення показали, що 37 % пар досліджуваних дієслів мають ступінь подібності нижчий за
середній, 27,8 % пар дієслів виявили низький ступінь подібності, 20,4 % пар дієслів мають середній
ступінь подібності, 9,3 % пар дієслів характеризуються ступенем подібності вищим за середній, і
лише 5,6 % пар дієслів мають високий ступінь подібності.
Відзначимо, що ступінь подібності, вищий за середній, виявили п’ять пар дієслів: provide – form,
involve – provide, involve – establish, establish – provide, include – present. Серед зазначених дієслів
більшість входить до ЛСГ "цілеспрямованої дії": establish, present, provide, involve, include. Таким
чином, групи дієслів на основі лексико-семантичного критерію збігається з групами дієслів за
кількістю реалізованих моделей. Найвищу активність виявили дієслова present – base (83,64 %
спільних моделей сполучуваності), а найнижчу – involve – base (6,67 % спільних моделей
сполучуваності).
У підмові мистецтвознавства також не відмічено груп дієслів, які знаходяться в зоні високої
подібності. Цей ступінь подібності властивий лише одній парі дієслів ЛСГ "створюючої дії" form –
base та двом парам дієслів serve – provide, present – establish, що входять до ЛСГ "цілеспрямованої
дії". У підмові мистецтвознавства 48 % пар досліджуваних дієслів знаходяться у зоні ступеня
подібності, нижчого за середній, лише 7,4 % пар дієслів виявляють вищий за середній та середній
ступені подібності. Дієслова ЛСГ "цілеспрямованої дії" мають ступінь подібності, нижчий за середній
(46,43 % випадків) та низький у 42,86 % встановлених ступенів із дієсловами ЛСГ "створюючої дії".
При порівнянні дієслів ЛСГ "цілеспрямованої дії" та "створюючої дії" за кількістю реалізованих
моделей сполучуваності у підмові історії виділяється групування з трьох дієслів, усі члени якого
характеризуються високим ступенем подібності інвентарів моделей сполучуваності. Дієслова
establish, serve, provide належать до ЛСГ дієслів "цілеспрямованої дії".
establish
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serve
provide
Очевидно, що подібність інвентарів моделей сполучуваності свідчить про схожий характер
функціонування таких дієслів. У цьому випадку лексико-семантичний критерій групування дієслів
підтверджується групуванням визначених дієслів за параметром подібності інвентарів моделей
сполучуваності. У підмові історії дієслова ЛСГ "цілеспрямованої дії" здебільшого (47,6 %) мають
ступінь подібності нижчий за середній та низький (42,9 %). Між дієсловами ЛСГ "створюючої дії"
встановлено переважно ступінь подібності вищий за середній та середній.
Після аналізу ЛСГ "цілеспрямованої дії" та "створюючої дії" за параметрами: частота дієслова,
кількість реалізованих моделей дієслова, подібність дієслів за кількістю моделей можна
стверджувати, що:
1. Існує залежність між кількістю реалізованих моделей дієслова та його частотою в підмовах
мистецтвознавства й історії: чим вища частота дієслова, тим більше моделей граматичної
сполучуваності воно реалізує.
2. У всіх досліджуваних підмовах більшість пар дієслів ЛСГ "цілеспрямованої дії" та
"створюючої дії" знаходяться в зоні ступеня подібності нижчого за середній.
3. У підмові історії виділяється група з трьох дієслів, усі члени якої характеризуються високим
ступенем подібності інвентарю моделей сполучуваності; ці дієслова належать ЛСГ "цілеспрямованої
дії".
Між дієсловами ЛСГ "цілеспрямованої дії" встановлено такі ступені подібності в підмові:
історії: 19,05 % – високий ступінь подібності; 14,29 % – вищий за середній; 19,05 % – середній;
33,33 % – нижчий за середній; 14,29 % – низький;
мистецтвознавства: 19,05 % – вищий за середній; 14,29 % – середній; 52,38 % – ступінь
подібності нижчий за середній; 14,29% – низький;
філології: 19,05 % – високий ступінь подібності; 14,29 % – вищий за середній; 19,05 % – середній;
33,33 % – нижчий за середній; 14,29 % – низький.
Між дієсловами ЛСГ "створюючої дії" встановлено такі ступені подібності в підмові:
історії : 16,67 % – вищий за середній; 33,33 % – ступінь подібності нижчий за середній; 50,00 % – низький;
мистецтвознавства: 16,67 % – високий ступінь подібності; 83,33% – ступінь подібності нижчий
за середній;
філології: 16,67% – високий ступінь подібності; 16,67 % – ступінь подібності нижчий за середній;
66,67% – низький.
Якщо між дієсловами всередині ЛСГ високий ступінь подібності або ступінь подібності вищий за
середній, тоді лексико-семантичні групи і групи за кількістю моделей сполучуваності збігаються.
Оскільки в дієслів ЛСГ "цілеспрямованої дії" в підмові історії середній показник подібності становить
61,05 %, тому дієслова знаходяться в зоні ступеня подібності вищого за середній. Тобто можна
говорити про збіг груп дієслів за лексико-семантичним критерієм та за кількістю реалізованих
моделей сполучуваності в підмові історії між дієсловами ЛСГ "цілеспрямованої дії".
Подібність інвентарів моделей сполучуваності дієслів свідчить про схожий характер
сполучуваності. Дієслова ЛСГ "створюючої дії" мають з дієсловами ЛСГ "цілеспрямованої дії" такі
ступені подібності в підмові:
історії: 14,28 % – середній; 39,29 % – нижчий за середній; 46,43 % – низький;
мистецтвознавства: 3,57 % – вищий за середній; 7,14 % – середній; 46,43 % – нижчий за
середній; 42,86 % – низький;
філології: 7,14 % – високий ступінь подібності; 14,28 % – середній; 46,43 % – нижчий за середній;
32,14 % – низький.
Якщо між дієсловами різних ЛСГ високий ступінь подібності, або вищий за середній, то можна
говорити про подібний характер сполучуваності двох ЛСГ. Оскільки в середньому дієслова ЛСГ
"створюючої дії" мають із дієсловами ЛСГ "цілеспрямованої дії" в підмовах історії,
мистецтвознавства та філології ступінь подібності нижчий за середній, то дієслова цих ЛСГ мають
різний характер сполучуваності.
Закономірність функціонування системи наукового писемного мовлення виявляється у
своєрідності відношень: дієслово – текст, дієслово – значення, дієслово – словосполучення та
параметрів функціонування дієслова: частота, поширеність. Сукупність окремих закономірностей у
різних підмовах наукового стилю дає змогу встановити загальне уявлення про функціональні
властивості наукового стилю і його особливості. Однією з таких закономірностей є відношення
кількості моделей граматичної сполучуваності та кількості словозмінних форм дієслова. Оскільки зі
зростанням частоти вживання дієслова в текстах збільшується кількість реалізованих ним
словозмінних форм, моделей граматичної сполучуваності та кількості реалізованих значень, то
цікаво, чи залежить кількість моделей граматичної сполучуваності дієслова від кількості
словозмінних форм дієслова.
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Аналізуючи реалізацію словозмінної дієслівної парадигми встановимо її 5 ступенів реалізації:
високий, вищий за середній, середній, нижчий за середній і низький.
Для визначення кількості форм, які входять до кожного ступеня повноти реалізації парадигми
використаємо формулу: l = (n1 – n2): 5,
де l – кількість форм, що складають ступінь повноти реалізації парадигми;
n1– найбільша кількість реалізованих словозмінних форм дієслова;
n2– найменша кількість реалізованих словозмінних форм дієслова.
Таблиця 2
Ступені реалізації словозмінної дієслівної парадигми
№ Ступінь реалізації
Мистецтв.
Філологія
Історія
п/п
Підмова
1.
Високий
61 – 50
54 – 45
58 – 48
2.
Вищий за середній
49 – 38
44 – 35
47 – 37
3.
Середній
37 – 26
34 – 25
36 – 26
4.
Нижчий за середній
25 – 14
24 – 15
25 – 15
5.
Низький
13 – 2
14 – 5
14 – 4
Підрахунки показали, що для підмови мистецтвознавства значення l = (61-5):5 = 11, для
філологічних статей – 9, а для текстів із історії – 10. Межі кількісного показника реалізації
словозмінних дієслівних форм того чи іншого ступеня подані в таблиці 2.
Після проведеного аналізу найчастотніших дієслів кожної підмови, кількість дієслів, що мають
той чи інший ступінь повноти реалізації словозмінної парадигми, розподілилась так:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Таблиця 3
Кількість дієслів, що входить до кожного ступеня повноти реалізації парадигми
Ступінь реалізації
Мистецтв.
Філологія
Історія
Підмова
Високий
4
3
3
Вищий за середній
8
7
8
Середній
12
8
14
Нижчий за середній
28
18
16
Низький
44
27
29

Як показали підрахунки, у трьох підмовах майже однаковий відсоток досліджуваних дієслів
найповніше реалізували словозмінну парадигму, що складає приблизно 15,8 % дієслів для підмов
філології та історії та 12,5 % дієслів для підмови мистецтвознавства. Дієслова, що характеризуються
нижчим за середній і низьким ступенями повноти реалізації парадигми, найчисельніші серед
досліджуваних і складають відповідно ≈ 29 % (Art), ≈ 28,5 % (Ph), ≈ 22,8 % (Hist) нижчий за середній
ступінь, а для низького ступеня повноти реалізації парадигми дані розподілились таким чином:
45,8 % (Art), 42,85 % (Ph) і 41,42 % (Hist). Отже, розподіл дієслів за ступенями повноти реалізації
словозмінної парадигми показав наявність ізоморфних рис для досліджуваних підмов наукового
стилю.
Щоб перевірити, чи є залежність між кількістю моделей граматичної сполучуваності дієслова та
кількістю реалізованих ним словозмінних форм, звернемося до методу рангової кореляції.
Виявлено, що у групі дієслів високого та вищого за середній ступенів і у дієслів, що
представляють нижчий за середній ступінь повноти реалізації словозмінної парадигми, існує
позитивна кореляція – підраховане значення ρ більше за критичне значення коефіцієнта рангової
кореляції. У групі дієслів із середнім ступенем реалізації словозмінних форм обчислене значення
коефіцієнта рангової кореляції менше за табличне значення у підмовах філології та
мистецтвознавства, що означає відсутність залежності між кількістю словозмінних форм та кількістю
моделей.
Визначене значення ρ для груп дієслів низького ступеня повноти реалізації словозмінних форм
більше за табличне лише в підмові філології, що означає пряму залежність кількості реалізованих
моделей дієслова від кількості реалізованих ним словозмінних форм, в інших досліджуваних підмов
такої залежності не спостерігається.
Отже, для дієслів, що мають високий, вищий за середній та нижчий за середній ступені реалізації
парадигми, існує пряма залежність між кількістю реалізованих словозмінних форм дієслова та
кількістю реалізованих ним моделей граматичної сполучуваності: чим більше словозмінних форм
реалізує дієслово, тим більша різнорідність моделей, у яких це дієслово реалізує свою словозмінну
парадигму. Оскільки зі зростанням загальної частоти дієслова збільшується кількість його
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реалізованих словозмінних форм, то, згідно з нашим дослідженням, збільшується кількість
реалізованих ним моделей.
На підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
1. Існує позитивна залежність між певними параметрами функціонування дієслова (частота,
повнота реалізації словозмінної парадигми, кількість моделей сполучуваності): чим більше
словозмінних форм дієслово реалізує в тексті, тим більша різнорідність його значень, і тим більший
інвентар моделей граматичної сполучуваності цього дієслова, і тим більша його частота.
2. Дієслово реалізує словозмінну форму в сполученні з іншими словами, тобто виявляє
властивості граматичного класу.
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Нагорная С.С. Взаимосвязь моделей грамматической сочетаемости
и словоизменительных форм английского глагола.
В статье раскрыты некоторые закономерности функционирования полисемантических глаголов в
научных журнальных статьях. Эти закономерности изучаются на материале глагольных словарей
подъязыков филологии, истории и искусствоведения. Также определена зависимость моделей
грамматической сочетаемости и словоизменительных форм. В результате исследования была
доказана зависимость между частотой, полнотой реализации словоизменительной парадигмы и
количеством моделей сочетаемости.
Nagorna S.S. Interdependence Between Collocability Patterns and Conjugated Forms
of the English Verb.
The paper discusses the functioning of English polysemantic verbs, aimed at founding out some of its
regularities in science journal articles. The general regularities are identified through the analysis of
sublanguage verb vocabulary data. It has been observed that the more conjugation forms the verb realizes,
the bigger number of its meanings and collocability patterns is. The study proves the bigger quantity of
absolute verb frequency, so the higher percentage of their realized conjugation forms, and the higher is
number of collocability patterns.
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БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА
На основі новітніх джерел у статті конкретизовано громадсько-політичну, творчу та наукову
(зокрема культурологічну) діяльність поета, вченого і громадянина І.Я. Франка. Перевага в
дослідженні надається працям поета, що носять українознавчий характер, оскільки в радянський
період вітчизняної історії цей напрям культурології значно краще досліджено в українській діаспорі,
ніж на теренах України. Матеріали можуть бути корисними на заняттях та в самостійній роботі
студентів, які вивчають творчість митця.
Визначальним чинником унікальної культури нашого народу на зближенні ХІХ і ХХ століть став
її духовний потенціал – зрілий, талановитий, державницький.
Одним із загальновизнаних керманичів всеукраїнського літературно-мистецького процесу того
часу був Іван Франко, творчий спадок якого є неосяжним, а поле літературної і наукової діяльності –
безмежним:
він поет, прозаїк і драматург;
перекладач, критик і публіцист;
літературознавець, лінгвіст і славіст;
мистецтвознавець, етнограф і фольклорист;
історик, соціолог і економіст;
філософ, громадсько-політичний діяч і редактор численних часописів.
Групування Франкового блоку культурологічних функцій за їх певною спорідненістю аж ніяк не
означає, що ланки цих функцій виповнені або менш інтегровані між собою, що їх легко розмежувати
на художньо-літературні та культурологічні. За природою своєю вони становлять явище нероздільне,
оскільки література є найпотужнішим складником духовної культури.
Власне кажучи, окреслене таким чином розмаїття напрямів і форм культурологічної діяльності
І. Франка й не може претендувати на досконалу, завершену модель, залишаючись, по суті, дещо
схематичною спробою лише синтезувати ті художні та наукові здобутки поета, що стали широко
відомі світові вже з появою першої збірки його поезій. І це природно, адже художня творчість, що,
звісно, поєднувалася з науковою та громадсько-політичною діяльністю, залишалася для Франка
найважливішою справою його життя. Тому в цій статті, актуальність якої обумовлена суспільним
інтересом до вивчення та відродження національної історії й культури, поставлено за мету певною
мірою доповнити джерела українознавства.
З іншого боку, синтезована схема культурологічної діяльності поета й ученого містить
недостатньо інформації про масштаби й об’єм усієї його праці, яка, разом з тим, не може не вражати
витонченою досконалістю та художнім змістом.
Щоб збагнути титанічність праці Франка, досить осмислити кілька конкретних розрахунків, що їх
подає один з численних дослідників творчості поета Василь Яременко: ″За все життя він написав
понад шість тисяч художніх творів і наукових праць, себто кожні два дні творчого життя – новий
твір. ″Зібрання творів у 50-ти томах″, що побачило світ, – ледве охоплює половину спадщини
І.Я. Франка! Подібну працездатність до самозабуття, до повного фізичного і психічного виснаження
у світовій практиці відшукати важко″ [1: 26].
Та й сам поет, з молитовною щирістю звертаючись до рідного краю, зізнавався з гіркотою:
Важке ярмо твоє, мій рідний краю,
Не легкий твій тягар!
Мов під хрестом, оце під ним я упадаю... [2: 181].
Чим же можна пояснити таку самоприреченість на виснажливу роботу? Відповідь на це питання
Франко дав у промові на відзначенні його 25-літнього ювілею: "Як син селянина, вигодований
черствим мужицьким хлібом, я вважав своїм обов’язком віддати працю свого життя цьому простому
народові. Вихований у суворій школі, я з малих літ засвоїв дві заповіді. Перша – ось це почуття
обов’язку, а друга – потреба в безперервній праці" [3: 20].
І це не просто фраза. Франку в найвищій мірі було притаманне почуття відповідальності за свої
твори. "Мій український патріотизм – це не сентимент, не національна гордість, це тяжке ярмо,
покладене долею на мої плечі. Я можу здригатися, можу ... проклинати долю, яка поклала мені на
плечі це ярмо, але скинути його не можу, тому що виявився б негідним у власних очах" [3: 21]. Через
усе нелегке життя, через усю творчість проходить це почуття неоплатного боргу перед народом,
перед рідним селом.
© Новобранець О.Б., 2007
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Рідний край, село українське, як і рідні Нагуєвичі, І. Франко любив завжди. У найскрутніші дні
воно давало поетові притулок, годувало, плекало дух і тіло, чарувало красою природи, народними
звичаями, піснями. Тому й не дивно, що про село і для села так багато написано і зроблено митцем.
Власне, йдеться не лише про окремі повісті, оповідання чи ліричні твори, а й про збірники
культурологічного характеру, розраховані на їх практичне використання в сільському побуті,
господарюванні та в народній освіті. Так, 1887 року за участю І. Франка видано літературнофольклорний збірник "Веселка", який поет згадує у своїй праці "Нарис історії українсько-руської
літератури до 1890 р.": "Того самого року вийшла у Львові під моїм доглядом дуже оригінальна своїм
замислом літературна збірка "Веселка", яку буцім-то зложив Андрій Молодченко. Се було прізвище
фіктивне, бо статті тої збірки були укладені студентською громадою в Києві й передискутовані
докладно з метою дати українській молодіжі якнайпопулярніше і найкраще оброблений образ
українського села з його природою, людьми та їх життям. Прозові статті чергуються тут з народними
піснями та найкращими віршами Шевченка й інших новочасних поетів" [4: 453].
Цінність цього збірника можна визначити за вміщеними в ньому творами. Якщо не повністю, то
скорочено тут подано твори Л. Боровиковського, Марка Вовчка, Б. Грінченка, М. Гоголя, І. Тургенєва
та ін., а також статті сільськогосподарського характеру, фольклорні записи П. Чубинського,
І. Франка. Усі матеріали, що відтворюють життя, побут, звичаї українців, красу української природи,
подано в розділах "Рідна оселя", "Город та сад", "Поле", "Ліс", "Річка та став". Розмаїття матеріалу,
зокрема фольклорного, зробило "Веселку" цікавою хрестоматією для народного читання, для
народного життя.
Ось уже весь народ співає – як свої власні – пісні на слова Франка "Ой ти, дівчино, з горіха
зерня…", "Червона калино, чого в лузі гнешся?", "Безмежнеє поле", "Місяцю-князю", "Розвійтеся з
вітром, листочки дрібненькі", "Ой рано я, рано устану", "Мій раю зелений" та інші.
Усе творче багатство поета "не вміщалось" у доступних йому українських журналах, тому після
невдалих спроб організувати власний журнал І. Франко став співпрацювати з прогресивними
польськими виданнями: місцевими – "Kurjer Lwоwski" ("Львівський кур’єр"), "Przeglad spoteczny"
("Соціальний огляд"), "Przyjaciel ludu" ("Друг народу"), "Kwartalnik historyczny" ("Історичний
квартальник"), а також із варшавськими – "Prawda" ("Правда"), "Głos" ("Голос"), "Ateneum"
("Атенеум"). Його матеріали друкуються в петербурзькому журналі "Kraj" ("Край"), в "Київській
старині" та ін. Проте душа поета продовжувала бунтувати і гніватись, плакати і сміятись рідною,
діалектизованою мовою, яку він доводив до вершин досконалості – до загальноукраїнської
літературної мови.
За участю І. Франка в 1887 році вийшли альманахи "Ватра", "Веселка", "Перший вінок" і було
започатковано серійне видання "Літературно-наукової бібліотеки". Чорним силам клерикальнонаціоналістичної реакції І. Франко прагнув протиставити єдиний гуманістичний союз демократії. З
цією метою в 1885 році ним було підготовлено й видано "Нарис програми діяльності Українськопольсько-литовсько-білоруської видавничої спілки".
Він видав десять збірок поетичних творів, і кожна така збірка ставала подією в літературі та
суспільному житті України.
Уже перша збірка виявила наявність таланту оригінального, тематично й жанрово багатогранного.
Крім ліричного голосу, яскраво проявився образ поета-сатирика, який своїм прикладом показав, що
викриття суспільного зла можливе не лише традиційними засобами сатири, а й прийомами патетики,
психологічного аналізу й навіть лірики. Саме такими постали "Тюремні сонети" та "Вільні сонети",
які стали сходинами того трампліна, з якого І. Франко досяг високих злетів як найбільший
український сонетар.
Органічно засвоївши вироблену віками чітку класичну форму, Франко виступив у ній як сміливий
новатор. "Новаторство Франка в жанрі сонета полягає передовсім у тому, – зазначає його
найталановитіший послідовник і спадкоємець поет Д. Павличко, – що він надав йому революційнодемократичного змісту. Тут новаторство великого Каменяра має світове значення... Франко незмірно
розширив тематичні рамки сонета. Він поставив його на той соціальний і національний грунт, з якого
сам виріс, зробив його знаряддям своєї боротьби проти гнобителів народу" [5: 6].
Сонети Франка – то багатобарвна й мудра книга, то велетенський орган, в якому чути й шелест
опадаючого листя, і скарги зраненого серця, й жалібний реквієм загиблим бійцям, і могутній рокіт
"пісні будущини", що в усій красі зацвітає "над обновленим, щасливим світом, над збратаними,
чистими людьми".
Численним "руським Петраркам" Франко зауважив, що для сонета "не досить сяких-таких зліпити
рядків штирнадцять", естетствуючим снобам довів, що сонет може бути не тільки "тонким різцем", а
й "каменярським молотом". У затхлій атмосфері цісарської Австрії, в передчутті "найтяжчого бою,
останнього, за правду й волю милу" безсмертний Каменяр перекував старий сонет.
На плуг – обліг будущини орати.
На серп, щоб жито жать, життя основу,
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На вили – чистить стайню Авгійову [6: 150].
Безумовно, мав рацію літературознавець і поет А. Добрянський, коли стверджував: "У його
сонетарії знайшли вияв і ніжний ліризм поета, і його матеріалістична філософія, і воістину
енциклопедична обізнаність ученого, і революційна пристрасть політичного борця, і думна тривога
інтернаціоналіста за долю цілого людства" [7: 7].
Франкові сонети – це не просто пристосування класичної форми до нового змісту, це –
принципово нове явище, оскільки в ньому форма існує лише як поле змісту, яким є закон життя, що
завжди постає в конкретних проявах. Відтак є всі підстави твердити, що Франко по суті є творцем
українського національного сонета, що бере свої витоки з трьох благодатних джерел:
народнопоетичної творчості, української класики і спадщини світового сонетарства.
На революційних традиціях Шевченка зростала поетична творчість великого Каменяра. Її мотиви
й образи живило реальне життя й соціальна боротьба в Галичині останньої чверті XIX століття. А
крила і безсмертя поезії Франка – це від власного генія, якому посильно було осягнути все:
економічні закони суспільного розвитку, скарбницю світової культури, секрети поетики, причини
трагічного життя народу і його мудрість, виражену в думах, піснях, прислів’ях, приказках.
У 1878 році зі сторінок першого революційно-демократичного журналу "Громадський друг"
зійшли рядки його "Каменярів". Громоподібний голос поета "Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні
холод не спинить вас!" прозвучав як відлуння Шевченкового: "А щоб збудить хирену волю, треба
миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру…" Вірш визначав не тільки життєву
мету поета, він став по суті програмою боротьби цілого звитяжного покоління, яке вірило, що прийде
"нове життя, добро нове у світ".
А ще через чотири роки в першій у Львові українсько-польській робітничій газеті "Ргаса" було
видрукувано "Гімн". Ці твори поклали межу, за якою лишились роки учнівства, пошуків, ідейного
гарту, а попереду стелились десятиліття титанічної праці, боротьби, нових пошуків, сягання
мистецьких висот, удари злої долі й важкі, знесилюючі перемоги.
І сьогодні залишаються актуальними могутні слова поета, ніби про нас і для нас сказані:
Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті
Святою думкою, а молоти в руках.
Нехай прокляті ми і світом позабуті!
Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі,
І щастя всіх прийде по наших аж кістках [6: 68].
У цей час уже не тільки село, а й місто давало поетові поживу розуму, відкривало вселюдські
обрії, простилало дороги, які через "золоті мости" вели до інших народів і, перш за все, до
слов’янських братів. Саме в місті він став першим робітничим кореспондентом, "показував нових
людей при роботі", активно пропагував серед народу революційно-демократичні ідеї, що впевнено і
твердо орієнтували нові покоління на історичне право й обов’язок нації.
Не пора, не пора, не пора
Москалеві, ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, –
Нам пора для України жить…
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор,
Хай пройде незгоди проклята пора!
Під Украйни єднаймось прапор! [1: 32].
Виконувати цей обов’язок було надзвичайно важко, бо в середовищі галицької інтелігенції
відчувався брак "правдивих характерів", панували "дріб’язковість, тісний матеріальний егоїзм,
дволичність і пиха". На поета, живу людину із вразливим серцем і нервами сипались удари і
прокльони, і він, подібно Антеєві, молитовно благав:
Земле, моя всеплодющая мати,
Сили, що в твоїй живе глибині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені! [6: 28].
У першій зрілій збірці поезії "З вершин і низин" (1887, 1893 рр.) чільне місце займає політична
лірика (цикли "Думи пролетаря", "Вільні сонети", "Тюремні сонети" та гімн "Вічний революціонер",
яким відкривається збірник).
Франко І. ламав звичні поетичні канони, демократизуючи традиційні форми і створюючи нові.
Разом із тим він збагачував українську поезію в тематичному, жанровому та стилістичному плані.
Збірник знаменував початок нового періоду в розвитку української поезії після Т. Шевченка.
Українська націоналістична критика вороже зустріла книгу, а царська цензура, довершуючи чорну
справу, заборонила її поширення в Росії.
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Збірка "З вершин і низин" стала новою сходинкою до верхів’я української поезії, а разом із тим
підсумком поетичної діяльністі І. Франка за двадцять років. Збірка вражала насамперед своїм
тематичним багатством і версифікаційною різноманітністю. У ній знайшли яскраве відбиття всі
важливі проблеми епохи. Це вже була (за визначенням самого Франка) поезія "нової енергійної
дикції". Якби ми схотіли уявити собі тогочасний образ ліричного героя Франкової поезії, то він
неодмінно постав би перед нами в образі людини героїчного складу – бійця і поета.
Збірка "З вершин і низин" – це складна мистецька будова, а не звичайна збиранина віршів, писаних
у різний час і з різних приводів. "Укладаючи матеріал для сеї книжки, – писав Франко у "Передньому
слові", – я покинув думку про хронологічний порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого
змісту, котрій, проте, хотілось мені придати яку-таку артистичну суцільність" [6: 20].
Нерівна боротьба з політичною реакцією, тяжкі особисті випробування яскраво відображено в
наступних збірках Вічного Революціонера: "Зів’яле листя" (1896 р.), "Мій Ізмарагд" (ізмарагдами в
давньоруській літературі називали збірки статей та притч морального характеру) (1898 р.), "Поеми"
(1899 р.).
Окремі "листочки" й цілі "жмутки" відгорілих, але сповнених вулканного жару переживань
в’яжуться мистецькою рукою Франка у збірку високого поетичного звучання "Зів’яле листя"
(1896 р.). Поезії "Зів’ялого листя" – це взірці ліричних шедеврів, вирізьблених поетичним різцем на
рівні Петрарки чи Данте. "Чого важкий свій молот каменярський міняєш на тонкий різець
Петрарки?" – запитує себе поет. Але він не міняв, а одночасно й майстерно володів як молотом, так і
різцем, бо поезія революційного звучання й інтимна пісня серця – завжди йдуть у парі.
Секрет поетичної сили Франка в умінні доводити до інтимного звучання громадянську,
революційну тему, а ліричним поезіям силою вираженого в них узагальнення надавати
громадянського звучання. Пізніше видатний майстер слова М. Коцюбинський скаже про збірку
"Зів’яле листя": "У Франка є прекрасна річ – лірична драма "Зів’яле листя". Се такі легкі, ніжні вірші,
з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати
перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв?" [8: 55].
Більшість поезій Франка підкреслюють видиму суб’єктивність висловлених у них рефлексій і
настроїв. Наведемо лише одне саморозкриття, саморецензування Франка: "У поетичній формі я
бажав подати сучасному руському читачеві ряд оповідань, притч, рефлексій і інших проявів чуття
та фантазії, котрих теми черпані з різних джерел, домашніх і чужих, східних і західних, та котрі,
проте, в’язались би в одну органічну цілість не якоюсь одною тенденцією, не одною догмою
релігійною чи естетичною, а тільки спільним діапазоном морального чуття і темпераменту, через
який пройшли, поки вилилися в ту форму" [2: 179]. Це про збірку "Мій Ізмарагд" (1898 р.).
Виняткове культурологічне значення (як своїм обсягом, так і глибиною дослідження) мала
багаторічна дослідницька робота Івана Франка, який, оперуючи здобутками порівняльного та
історико-культурологічного методів, поєднував студії з усної словесності з опрацюванням численних
питань із різних періодів української літератури. У статті "Теорія і розвій історії літератури" Франко
писав: "Вхибив би проти основ наукового досліду той історик літератури, якби силкувався певну
національну літературу показати як вповні оригінальний і своєрідний духовний виплід тої нації..." Він
"мусить відріжнити в ній національне від інтернаціонального, мусить показати, як вона засвоює собі
чужий матеріал і чужі форми і що вносить свойого в загальну скарбницю літературних тем і форм"...
[9: 335].
У серії "Пам’ятки українсько-руської мови і літератури" він випустив "Апокрифи і легенди з
українських рукописів" у п’яти томах (1896-1910 рр.). Серед численних його розвідок стали широко
відомими "Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його історія", та присвячені
середній добі "Іван Вишенський і його твори", "Южно-русская пасхальная драма", "Карпато-руська
література ХVІІ – ХVІІІ вв.", "До історії українського вертепа ХVІІІ в.", "Слово про збурення пекла"
та ін.
Одним із найкращих оглядів історії української літератури є стаття Франка "Южно-русская
литература" ("Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона").
Та це лише частина того культурного й культурологічного багатства, яке складають
літературознавчі та літературно-критичні статті І. Франка і яке, безумовно, слід доповнити, згадавши
такі його праці, як "Інтересний збірник з с. Хітара", написаний у співавторстві з В. Гнатюком, "
Наймичка Т. Шевченка", "Про життя і діяльність О. Кониського", "Charakterystyka literatury ruskiej
XVI-XVIII wieku" та ін.
Етнографічні надбання І. Франка набули неоціненного значення для розвитку і збагачення
художньої літератури, ставши невичерпним джерелом фольклорних мотивів, сюжетів, художніх
фактів і под.
Франко І. та його друзі й однодумці одержували відчутну допомогу від М. Драгоманова, "немов
створеного, – за словами І. Франка, – на духовного провідника великої нації", який "зробився і буде
ще довго сумлінням нашої нації, ясним, непідкупним і непоблажним" [10: 261].
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Драгоманов М., по суті, вважав вирішення науково-культурних проблем найважливішим
завданням української демократичної інтелігенції. "Діло політичне наше, – писав він з цього приводу
М. Бучинському, – рішиться колись у земських соборах усієї Росії. А головне наше діло – культурне і
літературне. Так про це я скажу, що у Цюриху нам не напишуть ні другого Кобзаря, ні другого
Костомарова, ні даже Робінзона Крузо не переведуть на нашу мову, та й лексикона не напишуть. А я
так думаю, що поки ми не виробимо собі лексикона і граматики, не видамо пам’яток нашої мови з ХІ
віку до пісень, не напишемо історії свого народу і бібліотеки народних наук, доти мусимо сидіти,
посипавши попелом главу, у політику не лізти і прокламацій не писати" [11: 261].
ХІХ ст. вносить нові принципи у взаємодію усної й писемної словесності. Романтичне
народництво прагне зблизити усну словесність і письмову. Засудивши давнє письменство як
ненародне, народництво ХІХ ст. пропагує усну словесність, як норму й канон, що повинні лягти в
основу літератури. Література ХІХ ст. послідовно знароднюється, етнографізується й
фольклоризується: народна мова, форми, жанри й зміст народної поезії сильно впливають на зміст,
жанри, ритми й мову письменства українських романтиків, серед яких відзначаються зрілим талантом
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, ранній Шевченко, а особливо А. Метлинський,
Л. Боровиковський і представники "Етнографічної школи" Г. Квітка-Основ’яненко, Марко Вовчок,
частково П. Куліш, С. Руданський. Але й письменникам другої половини ХІХ ст. теж не чужі впливи
етнографізму (І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, М. Старицький, М. Кропивницький, Л. Глібов,
І. Тобілевич, Б. Грінченко та ін.).
З позицій натуралізму, імпресіонізму й неоромантизму роблять спробу підійти до народного життя
й використати фольклор І. Франко ("Захар Беркут"), М. Коцюбинський ("Тіні забутих предків"), Леся
Українка ("Лісова пісня"), О. Кобилянська ("В неділю рано зілля копала"), Г. Хоткевич ("Камінна
душа"), до них прилучаються і йдуть їхніми шляхами письменники наступних генерацій (П. Тичина,
Ю. Яновський, Т. Осьмачка та ін.)
У методології української етнографії окрему позицію займає група дослідників, згуртованих в
Етнологічній Комісії Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (НТШ), що вийшла з порівняльної
школи, але старалася в усіх продуктах народної творчості дошукуватися своїх власних паростків,
національних джерел. Зокрема, І. Франко, тримаючись взагалі порівняльного методу, старанно
вирізняв національні елементи, стежив за їх розвитком і своїми та чужими нашаруваннями,
прилучаючи до цього і формальний бік творчості, що раніше був занедбаний. За словами Франка,
завдання етнографії "відрізнити національне від інтернаціонального", "показати, як вона (національна
література) засвоює собі чужі форми і що вносить свого в загальну скарбницю літературних тем і
форм". Наслідки праці цієї групи (до якої належали також В. Гнатюк і Ф. Колесса), зібрані в десятках
томів "Етнографічного збірника" і "Матеріалів до української етнології", зокрема, в таких працях, як
корпус приповідок Івана Франка і його ж "Студії над українськими народними піснями", – дали змогу
М. Грушевському побудувати в "Історії української літератури" (т.т. І і ІV) нову концепцію теорії
української народної літератури і обрядовості, яку треба вважати оригінальним завершенням дослідів.
Грушевський М. робить при цьому спробу прикласти до українського етнографічного матеріалу
засаду соціологічної школи Дюркгема й досліджує пережитки примітивної культури в Україні,
соціальну праісторію й народну творчість у соціологічному освітленні.
На зламі ХІХ і ХХ ст. центр етнографічної праці переноситься до Львова завдяки великій
організаційній, збирацькій та видавничій праці чотирьох визначних науковців – М. Грушевського,
Ф. Вовка, І. Франка і В. Гнатюка, які покликали до життя при НТШ окрему Етнографічну комісію і
планово зайнялися етнографічною роботою, залучаючи до неї діючих етнографів усієї України й
нових співробітників, особливо з Західної України. Західна Україна не стояла, щоправда, облогом на
полі етнографічних студій і мала вже на той час поважних науковців-етнографів, зокрема,
І. Верхратського, В. Барвінського, Д. Лепкого, І. Кузева та ін. Та лише Етнографічна комісія надала
їхній праці розмаху й зацікавила нею широкі кола науковців і всього громадянства.
До розширення справи спричинилися окремі наукові екскурсії, особливо трирічна етнографічноантропологічна експедиція під керівництвом Ф. Вовка й співучасті І. Франка, І. Кановського та
З. Кузелі, а також планове дослідження за допомогою спеціальних інструкцій та анкет, якими були
охоплені всі землі України. Це дало змогу з часом зібрати надзвичайно багатий етнографічний
матеріал, який після відповідного опрацювання І. Франком та його соратниками було опубліковано у
двох органах Комісії – "Етнографічному збірнику" (з 1895 р. – 40 томів) і "Матеріалах до української
етнології" (з 1899 р. – 22 томи), а також в інших публікаціях НТШ, що дбайливо вели постійний
відділ рецензій на нові етнографічні появи.
Директор Етнографічної комісії І. Франко, який був на цій посаді довгий час, обдарував нас
кількома фундаментальними працями зі сфери етнографії й фольклору, зокрема, такими
дослідженнями, як "Жіноча неволя в руських піснях народних" та "Останки первісного світогляду в
загадках". Його багатотомний корпус приповідок (приказок) "Галицько-руські народні приповідки"
перевищує всі подібні чужомовні праці й не має собі рівного в слов’янських мовах. Дуже цінні його
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праці над українськими народними піснями, особливо велика праця "Студії над українськими
народними піснями" 1913 р.). Його "Народний календар", "Eine Expedition ins Вojkenland" свідчать
про його широкі етнографічні інтереси.
Учений і філософ Іван Франко висловлював багато міркувань із проблем етики. На його думку,
науки умовно можна поділити на фізичні, або природні (науки про зовнішній світ) і антропологічні
(науки про людину), які становлять, по суті, єдиний нерозривний ланцюг, одну цілість, бо людина
також є витвором природи, а все, що вона зробила і що може зробити, мусить бути зробленене тільки
на підставі "вроджених сил". Властивості людини, які є предметом вивчення антропологічних наук,
І. Франко поділяв на тілесні й духовні. До антропологічних наук він зараховував логіку, психологію,
педагогіку, історію, етнологію (науку про спосіб життя різних народів), суспільну економію. Проте
вони, за його словами, "не вичерпують всієї науки, подібно як праця і турботи про хліб насущний не
вичерпують ще всього життя. Кожна людина, а тим більше людина, що живе у суспільстві і на
кожному кроці із суспільством тісно пов’язана, мусить виробити в собі певні поняття про життя з
людьми, про обходження з ними; то є поняття істинності, справедливості, правди, приязні та
добра. Ці поняття є основою моральності, що є предметом останньої і найвищої науки – етики.
Етика вчить людину жити по-людськи, вона керує завжди і всюди її кроками, вона змінює тваринну
природу людини і облагороджує, і в такий спосіб робить її здатною до сприйняття щастя як
внутрішнього самозадоволення, так і суспільного, що ґрунтується на узгодженій праці всіх людей і
на братській взаємній любові" [12: 389-390].
Франко І. доводив, що суспільство розвивається за об’єктивними законами, а поступ людства
"веде до добра". Основою цього поступу є дві могутні сили – голод (матеріальні й духовні потреби) і
любов (почуття, що здружує людей). Однак людський розум ще не став одним із джерел цього
поступу.
Людину І. Франко вважав доброю від природи: "Не в людях зло, а в путах, котрі незримими
вузлами зв’язали сильних і слабих з їх муками і їх ділами" [12: 390]. У своїх соціально-філософських
шуканнях він звертався до марксизму, поділяючи його ідею визволення трудящих, водночас
заперечував крайній раціоналізм марксизму, який, ігноруючи національні цінності та свободи
особистості, абсолютизуючи роль способу виробництва, "виплоджує" фаталізм.
Багато зробив І. Франко для пробудження і розвитку соціальної та національної самосвідомості
українського народу. У своїй художній творчості він постійно ставив і прагнув осмислити моральноетичні проблеми: розкривав моральний потенціал простих людей, українського народу; змальовував
наполегливі, часто трагічні шукання людиною щастя; прагнув осмислити істотні взаємини між
людьми, особою, суспільством. Вважаючи, що письменник має орієнтуватися на найвищі досягнення
науки про людину й суспільство, І. Франко пристрасно стежив за розвитком соціології, етики,
естетики, розмірковував над актуальними їх проблемами.
Івану Франку – великому вченому європейського рівня – належить цілісна концепція української
культури, подана як філософсько-світоглядна система. У фундаментальній праці "Історія
української літератури від початку українського письменства до І. Котляревського" автор аналізує
генезу літератури через розвиток духовної й матеріальної культури й послідовно прстежує процес
формування суспільного (цивілізаційного) типу українця. Виходячи з гіпотези пріоритету
економічних відносин, він доводить, що духовний переворот настає за переворотом економічним.
Франко І. писав: "Всякому, хто пильно вдивляється в історичне життя, в хід розвитку якогось
народу, ясно одразу, що всякий новий напрям, нові відносини і погляди серед нього проявляються аж
тоді, коли звершиться будь-яка переміна в економічних та політичних обставинах життя того
народу" [13: 61].
Палітра соціально-філософських, культурологічних досліджень І. Франка виявилася настільки
великою, а висловлені ідеї настільки прогностичними, що до сьогодні ми не можемо опанувати його
творчу спадщину. І. Франко бачив перспективу "витворити з величезної етнічної маси українського
народу українську націю, суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і
політичного життя, відпірний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не йшла, та при
тім податний на присвоювання собі в якнайкращій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських
культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна, хоч і як сильна, держава не може
остоятися" [13: 62].
Франко І. як культуролог завершив значну за обсягом і науковою цінністю роботу, зокрема:
опрацював цілісну концепцію історії української культури;
сформулював наукові принципи аналізу історії культури як суспільного явища;
запропонував концепцію історії не як певну часову послідовність "чисто" духовних явищ, а як
всю сукупність дій народних мас і тих соціальних, економічних і духовних течій, які з
непереможною силою проявляються в їх житті;
осмислив місце і роль духовної культури у соціальній боротьбі суспільства;
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довів, що духовна культура народу формується на основі матеріальних умов його життя;
переклав українською мовою твори понад 70 авторів;
концентрував найголовніші тенденції розвитку й оновлення лірики;
у художній світ поезії увів семантико-структурними категоріями поняття народу, нації, України;
пропагував комплексне вивчення матеріальної культури: архітектури, землеробства, скотарства,
гончарства, ткацтва, вишивки, обробки дерева, металу, розглядаючи їх виникнення і розвиток у
конкретних соціально-історичних умовах.
Ця неоціненна праця поета стала на віки програмою і дороговказом народного буття – від
національного побуту до творення незалежної держави.
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Новобранец Е.Б. У истоков украиноведения.
На основании новых источников в статье конкретизирована общественно-политическая,
творческая и научная (в том числе культурологическая) деятельность поэта, учёного и гражданина
И.Я. Франко. Преимущество в исследовании предоставлено разработкам поэта, которые носят
украиноведческий характер, поскольку в советский период отечественной истории это направление
культурологи значительно лучше исследовано в украинской диаспоре, чем в Украине. Статья может
быть использована на занятиях и в самостоятельной работе студентов, изучающих творчество
поэта и учёного.
Novobranets O.B. Ukrainian Studies Sourses.
Based on some new sourses, the article specifies public, political, creative and scientific (culturalogical)
activity of Ivan Franko as a poet, scientist and citizen. The preference in the investigation is given to the
works of the poet of Ukrainian Studies character, as in the Soviet period of native history this direction of
Cultural Study was better investigated in Ukrainian diaspora than in Ukraine itself. The materials may be
used during the classes and in the individual work of students who study poet’s creative activity.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСЕМИ "CUP" В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ТА КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ
У статті розглянуто когнітивну й семантичну структуру лексеми "cup" в англійській мові з точки
зору її системно-структурних парадигматичних та синтагматичних зв’язків, з’ясовано моделі
семантичної та словотвірної деривації, конверсії тощо. Визначено її культурно-семантичні
кореляти в англійській мовній картині світу.
Особливістю сучасного етапу розвитку лінгвістичної думки є перехід до антропоцентричної
парадигми. Мова розглядається як продукт культури, як її важлива складова частина й умова
існування, як чинник формування культурних кодів. Мова не тільки відображає реальність, але й
інтерпретує її, створюючи особливу реальність, у якій живе людина [1: 3-6]. Дослідження лексичного
складу будь-якої мови є надзвичайно важливим. Саме слова, спосіб їх номінації, парадигматичні та
синтагматичні стосунки, стилістичний аспект, конотація та прагматика мовних одиниць стали
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та закордонних вчених (Ю.Д. Апресян, А.А. Уфімцева,
О.С. Кубрякова, А. Вежбицька, В.Г. Гак, В.Н. Телія, О.О. Тараненко, І.О. Голубовська та інші).
О.А. Шенделева зазначає: "Семантичні та структурно-семантичні зв’язки слів відображають
актуальні для людини й соціуму зв’язки та відносини між предметами і явищами дійсності, її
реальними й ідеальними об’єктами і, тим самим, передають особливості національного
світосприйняття, даючи індивідууму моделі світобачення і світорозуміння" [2: 74].
Метою статті є розгляд семантичної структури лексеми "cup" в англійській мові. У статті
реалізовано такі завдання – простежити системно-структурні аспекти лексеми "cup", визначити
моделі метафоричного та метонімічного перенесення в процесі розвитку полісемії, способи
морфологічної деривації, фразеологічні й культурно-семіотичні кореляти лексеми.
Словники подають лексему "cup" як полісемічне утворення, виділяючи до шістнадцяти лексикосемантичних варіантів [3; 4; 5; 6; 7]. Структурне значення слова визначається його співвідношенням з
іншими словами, парадигматичними й синтагматичними зв’язками. "Слова в мові існують не
ізольовано. Вони об’єднані за спільністю значень у групи, мікросистеми. Кожне слово в своїй
мікросистемі має певне місце, і його значеннєвість визначається цим місцем, бо семантичний зміст
слова зумовлений відношеннями, які формуються в сітці протиставлень даного слова іншим словам
цієї ж мікросистеми" [8: 210]. Щодо відношень смислової подібності лексема "cup" входить у
синонімічний ряд з іншими словами, що позначають "умістище для пиття". Цей синонімічний ряд
складається зі слів mug, jug, tankard, stein, toby, pot, beaker [9: 869]. Усі ці синоніми є частковими,
різняться відтінками значень і належать до семантичної синонімії. Jug, pot позначають більше
умістище, ніж посуд для пиття, mug більшу за розміром варіацію, beaker, tankard, stein, toby
використовуються для номінації специфічного посуду для пива, вина. Словники не фіксують
антонімічного протиставлення лексеми "cup". Гіперонімом щодо неї виступає поняття "dishes".
Гіпонімами – plate, jug, pot, bowl і под. Зазначена лексема входить до лексико-семантичного поля
"умістища" в складі лексико-семантичної групи "посуд", мікросистеми "невелике умістище для
пиття". За синтагматичною ознакою більшість значень лексеми "cup" є вільними. Семеми "cup" =
"життя, доля, улюблене заняття, перебувати в стані сп’яніння" є фразеологічно зв’язаними. Інші
значення не мають конструктивних обмежень.
З точки зору когнітивної семантики лексема "cup" вміщує конкретні наочні, зовнішні
характеристики; передаючи конкретно-чуттєвий, предметний образ-артефакт. Концепт, який
реалізується в слові "cup", може бути проілюстрований за допомогою малюнку. Як зазначає
Н.Н. Болдирев: "Категоризація – це одне з базових понять когнітивної лінгвістики, яке розкриває
загальні принципи процесу пізнання та формування знань – того, як ми пізнаємо оточуючий світ і в
якій формі та яким чином ми зберігаємо отримані знання... Стикаючись з новим об’єктом у реальному
світі, ми співвідносимо його з нашими знаннями, знаходимо йому місце серед наявних уявлень про
категорії об’єктів" [10: 66]. У повсякденному житті ми категоризуємо об’єкти автоматично. Завдяки
цьому може скластися враження, що предмети об’єднуються в класи незалежно від нашого мислення,
а самі категорії існують у природі. Проте це твердження є досить суперечливим. Особливо яскраво
різниця в категоризації виявляється в мові. Називаючи квітку номінатор в англійській мові вважає
мотивуючою ознакою її подібність до чашки (buttercup), в українcькій мові в основу мотивації
покладено колір (жовтець). Побачивши перед собою об’єкт, який відповідає нашим уявленням про
"чашку", ми відповідно іменуємо його. Однак подальша деталізація вже вимагає певних зусиль.
© Аладько Д.О., 2007
205

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 35. Філологічні науки

Важко провести чітке розмежування між "cup", "mug", "stein", "tankard". Проте всі ці об’єкти до
певної міри можуть бути описані як "cup". Лексема "cup" є прототиповою, надає найбільш
узагальнене розуміння "маленького умістища для пиття", на відміну від інших членів синонімічного
ряду [9: 869], що варіюються за певними ознаками. Вона виступає центральним елементом категорії,
що містить у собі найбільшу кількість характерних ознак. У горизонтальному аспекті категоризації
лексема "cup" корелює з іншими назвами посуду (pot, jug, bowl, plate), які знаходяться на одному з
нею рівні. Одночасно "cup" співвіднесена з різними за ступенем категоріями абстракції. Якщо
вважати, що "cup" знаходиться на базовому категоріальному рівні, то вищим рівнем стосовно неї
виступає категорія "посуд", відповідно на субординатному рівні знаходяться назви об’єктів, які є
варіаціями базової чашки.
В усіх проаналізованих нами словникових статтях можемо виділити первинну немотивовану
семему зі значенням "маленьке умістище для пиття". Слово "cup" для позначення цього референта
з’являється в давньо-англійський період у формі cuppe як запозичення пізньолатинського cuppe –
"чаша", від латинського "cupe" – бочка". Латинське ж cupe виводиться від праіндоєвропейського
*keup "порожнина" [3: 350].
Усі інші лексико-семантичні варіанти лексеми "cup" можемо вважати результатами вторинної
номінації. З точки зору аналізу вторинної номінації є сенс згрупувати семеми, що подані в
словникових статтях за принципом мотивування – метафоричного/метонімічного перенесення (або
семантичний тип перенесення за класифікацією О.І. Блінової [11: 31]) та конверсію.
Найбільш продуктивним є перенесення значення за формою та функцією. Когнітивна метафора
виникає у тому разі, якщо семема з вихідної концептуальної сфери "посуд" шляхом перенесення
значення описує іншу концептуальну сферу (наприклад, "квіти"). Можемо сказати, що метафора – це
розуміння однієї концептуальної сфери засобами іншої. Якщо дві сфери пов’язані метафоричним
переосмисленням, у цьому випадку реалізується метафорична модель, яка є "схемою зв’язку між
двома поняттєвими сферами, яку можливо представити певною формулою: "X – це Y" [12: 64].
М. Блек називає такий погляд "a substitution view on metaphor" (метафора як заміна). Він же подає
інший погляд на метафору "comparison view" (порівняння). У цьому разі метафора виникає на базі
порівняння референтів різних концептуальних сфер завдяки їх однаковій функції або уподібнення
(схожості) фізичних характеристик [13: 153-172]. Ми вважаємо, що з точки зору розгляду специфіки
вторинної номінації саме погляд на метафору як на приховане, неповне порівняння є більш
доцільним. "Метафора змушує нас звернути увагу на певну подібність – часто нову та несподівану –
між двома та більше предметами" [14: 174]. Якщо квітка отримує назву "buttercup", то це не тому, що
вона в дійсності є чашкою, а тому, що схожа на чашку, нагадує її своєю зовнішньою формою. Будьякий предмет оточуючого світу, що більш-менш нагадує чашу, може бути номінований в англійській
мові як "cup", зокрема, це такі різні за референцією назви, як baking cup – "формочка для випічки",
pencil cup – "підставка для олівців", acorn cup – "капелюшок жолудя" [6]. Термінологічна система в
техніці, будівництві, інженерії насиченa термінами, що містять у сoбi компонент "cup", bearing cup –
"зовнішнє кільце підшипника", brick cup – "вогнетривка манжета", oil cup – "маслянка" [15].
Цікавими виглядають фітономінації, зокрема квіти та гриби, зі складовою "cup". Вони мотивовані
подібністю грибного капелюшка чи власне квітки до чашки: death cup – "бліда поганка", prickly cup –
"опеньок", fairy cup – "мителла", buttercup – "жовтець" [6]. В англійських діалектах засвідчено інші
назви квітів, які мають у собі елемент "cup", наприклад gold cup – "жовтець луговий" [16: 49], kingcup – "калужниця болотна" [17: 20], goldcup – "жовтець" [18: 37]. Ці рослини номінуються завдяки
уподібненню їхньої квітки до чашки або за ознакою кольору.
Виділимо номінації, що стосуються кубкових змагань (cup tournament), де маємо приклад
ланцюгової полісемії: "cup" (чашка) – "cup" (кубок як спортивний трофей – метафоричне
перенесення) – "cup" (змагання по кубковій системі – метонімія). Англійці виступають спортивною
нацією, власне саме сучасне розуміння спорту та спортивних ігор виникло в Англії, як і багато видів
спорту. Цим пояснюється продуктивність спортивних лексем, зокрема й похідних від слова "cup":
Cup Final – "фінальна гра", cup tie – "кубкова пара команд", cup-holder – "діючий володар кубку" [6],
Cuppers – "змагання з різних видів спорту серед коледжів Оксфордського університету" [19], cup-tied
– "футбольний гравець, що був заграний за інший клуб в попередньому раунді" [3: 350].
Лексема "cup" входить у регулярні фразеологічні зв’язки. Вживання "cup" в англійській
фразеології яскраво пов’язане з концептами "життя", "доля". Ціла низка стійких виразів пов’язана з
долею (головним чином гіркою) людини: to fill up the cup – "переповнити чашу терпіння", a bitter cup
– "гірка чаша", let this cup pass from me – "нехай промине мене ця чаша" [20]. Ці фразеологізми, які
мають біблійне походження, метафорично пов’язують чашу з людською долею, базуються на
порівнянні життя, яке потрібно прожити, з чашею, яку потрібно випити до дна. Ще один фразеологізм
із негативною конотацією має давньогрецьке походження: the cup of Circe – "чаша Цірцеї" [20]. Однак
чаша може бути не тільки ознакою чогось поганого, але й символом щастя: a full cup must be carried
steadily – "щастя потрібно берегти" [20]. У цьому виразі повна чаша виступає символом багатства. А
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loving cup – "кругова чаша під час застілля", що виступає символом єднання [20]. Із застіллям
можемо пов’язати й інший фразеологізм: in cups – "перебувати в стані сп’яніння", у якому
просліджується метонімічний зв’язок між чашею та її випитим вмістом [20]. Прикладом
антропоморфного перенесення є ідіома a cup of tea – "людина, особа". Культурно маркованими є
англійські прислів’я, що порівнюють чашку з дружиною чи чоловіком у подружньому житті. Such a
cup, such a cruse; such cup, such cover; cup and cover hold together – "який чоловік, така і дружина",
fair is the weather when cup and cover hold together – "погода добра, коли чашка і кришка разом" [21:
335]. А cup of tea може бути не лише людина, а й предмет: Іt's another cup of tea – "це зовсім інша
справа" [20]. Цей самий вираз стосується й абстрактних понять: Jazz just isn’t my cup of tea – "джаз
мені не подобається". У цьому фразеологізмі чашка виступає в значенні "уподобання людини".
Загалом чітко простежуються зв’язки: 1) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм "посуд") –
концептуальна сфера "фіто номінації" (фрейми "квіти" та "рослини"); 2) концептуальна сфера
"артефакти": фрейм "посуд" – фрейм "механізми"; 3) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм
"посуд") – концепти "життя"; "доля"; 4) концептуальна сфера "артефакти" (фрейм "посуд") –
концептуальна сфера "людина" (фрейм "подружнє життя).
Метонімія у вторинній номінації представлена перенесенням значення контейнер – вміст.
Наприклад, у реченні Тhat cup was too sweet – "чашка була занадто солодкою", мова іде звичайно не
про саму чашку, а про її вміст. "Сup" в англійській мові також сприймається як чітко визначена
кількість рідини чи сипучої речовини. Вона трактується як "кулінарна побутова міра об’єму, що
дорівнює 227 куб. см." [22].
Конверсія становить зміну парадигми частини мови без додавання афіксу. І.В. Корунець виділяє
конверсію як продуктивний специфічно англійський спосіб словотворення, вважаючи модель
"іменник – дієслово" однією з основних [23: 164]. Стосовно лексеми "cup" можемо виділити три
конверсійних деривати. Значення "вміщувати щось у чашу" пов’язане власне з первинною семемою
"чашка". Значення "надавати чомусь форму чаші" розвинулось із переносного "щось, що нагадує
чашку за формою чи функцією". Частим є вживання цього значення стосовно рук людини: Ann cupped
her chin in her hands – "Анна сперлась підборіддям на руки" [5: 153]. Третє дієслівне значення
"ставити медичні банки" походить від "cup" у значенні "медична банка" і представляє собою
звуження семантики до позначення реалії в медичній сфері.
Немотивоване слово "cup" виступає твірною основою для групи дериватів, що утворюються
морфологічним шляхом. Арнольд І.В. розрізняє три напрямки морфологічного словотворення в
англійській мові: афіксаційні деривати (коренева морфема + один чи більше афіксів); компаунди (дві
чи більше основи поєднуються в нову лексичну одиницю); дериваційні компаунди (слова фрази
поєднуються композиційно та афіксацією) [24: 78]. Афіксація представлена використанням
словотвірних суфіксів в словах cupping – "використання медичних банок" та "утворення
чашоподібної форми", cupped – "утворений у вигляді чаші, чашоподібний", cupper (позначення
виконавця дії), cupful – "повна чашка" [5: 153]. Дериваційні компаунди зберігають у новоствореному
дериваті композиційну семантику його елементів. Лексема "cup" входить до складу деривату cupbearer. Cup-bearer у значенні "виночерпій" має словотвірну структуру cup (чаша) + bear (нести,
підносити) + er (словотвірний суфікс зі значенням виконавця дії). Власне компаунди представлені
словами cupcake, cupboard [3: 350]. Cupcake має значення "маленький кекс, що випікається в
паперових гофрованих формочках, зазвичай вкритий глазур’ю" [22], утворилася лексема шляхом
словоскладання cup (чаша) + cake (тістечко, кекс). Оксфордський словник подає ще одне значення
"слабкий, схожий на жінку чоловік". Очевидно, що це метафоричне значення розвинулося за
асоціацією з крихкістю, ламкістю, "тендітністю" такого тістечка [3: 350]. Cupboard зі значенням
"буфет, сервант, шафа для посуду" виникло як словоскладання cup (чашка) + board (дошка, на яку
ставили посуд). Cupboard виступає частиною фразеологізмів cupboard love, cupboard lover, to cry
cupboard. Тo cry cupboard (буквально "кричати буфет, кричати до буфету") має значення "бути
голодним", вживається у поєднанні зі словами belly, inside, stomach, наприклад, So now away home, my
inside cries cupboard – "А зараз – додому, у мене живіт зводить від голоду" [20]. Сupboard love
(буквально "буфетне кохання") означає "корисну любов, любов з розрахунком" [20]. There was only
cupboard love from his side – "З його сторони це був лише корисний розрахунок". Зі словом cupboard
пов’язаний також фразеологізм a skeleton in the cupboard – "стара сімейна таємниця, яку приховують
від сторонніх". Love locks no cupboard – "кохання не зачиняє буфетів" – англійське прислів’я
говорить про те, що якщо в домі буфет чи сервант замкнений на ключ, то в цьому домі бракує любові
[21: 331].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що лексема "cup" виступає твірною основою для
формування метафоричних та метонімічних значень, морфологічних дериватів. Сферами референції
метафоричного перенесення виявлено фітономінації, фрейм "механізми, концепти "життя", "доля",
фрейм "подружнє життя". Метонімія у вторинній номінації представлена перенесенням значення
контейнер – вміст. Перспективним виглядає вивчення фрейму "посуду" в лінгвокогнітивному та
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діалектному аспекті, зіставлення цієї лексико-семантичної групи з українськими номінаціями посуду,
визначення культурної маркованості та особливостей мовної картини світу української та англійської
мов.
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Матеріал надійшов до редакції 03.09.2007 р.
Аладько Д.А. Семантическая структура лексемы "cup" в английском языке в лингвокультурном
и когнитивно-прагматическом аспекте.
В статье рассматривается когнитивная и семантическая структура лексемы "cup" в английском
языке с точки зрения ее системно-структурных парадигматических и синтагматических связей,
выяснены модели семантической и словообразовательной деривации, конверсии. Определены ее
культурно-семантические корреляты в английской языковой картине мира.
Aladko D.O. The Semantic Structure of the Lexeme "Сup" in English in Linguo-Cultural and CognitivePragmatic Aspect.
The article deals with cognitive and semantic structure of the lexeme "cup" in the English language from the
point of view of its system-structural paradigmatic and syntagmatic ties, considers the models of semantic
and word-building derivation, conversion etc. Its culture-semantic correlates in the English language picture
of the world is defined.
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІШОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ
"IT/THIS + VBE + Y" В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті розглянуто епістемологічний аспект функціонування клішованих конструкцій в
англомовному художньому тексті. Ці речення "it/this + Vbe + Y", володіючи здатністю вказівки на
істинність/неістинність, можливість/неможливість/неймовірність дій, здійснюють адекватну
орієнтацію читача в текстових просторах твору.
Метою цієї статті є аналіз епістемологічних орієнтуючих клішованих конструкцій it/this + Vbe + Y.
Такі конструкції об’єднані воєдино завдяки їх здатності вказувати на пізнавальні процеси, на
результати ментальних операцій відносно реальних та квазіреальних текстових світів. Актуальність
дослідження зумовлюється необхідністю поглибленого вивчення функціонування зазначених
клішованих конструкцій у художніх творах.
Відносячи ці типи висловлювань до аксіологічних, вважаємо їх модусами ментального плану,
пов’язаними з операціями сумніву, припущення, мислення, знання, незнання [1: 63].
Згідно зі стандартною інтерпретацією модальні та аксіологічні компоненти висловлювань
специфікують відношення мовця до пропозиції, даючи оцінку відповідності дійсності та бажання.
В орієнтаційному полі такі висловлювання – клішовані конструкції it/this + Vbe + Y – вказують на
результати освоєння, пізнання дії, об’єкта, суб’єкта, причини й наслідку. Клішовані конструкції
завдяки розміщенню епістемологічного результату у фокусі висвітлюють його читачеві. Вони
допомагають авторові у своїй розповіді або через персонажа показати свою позицію чітко та ясно.
Епістемологічна операція здійснюється клішованою конструкцією it/this + Vbe + Y пo відношенню
до вже осмисленої дії читачем, або паралельно з нею, що надає йому можливість зорієнтуватися в
дійсності подій певного мікроорієнтаційного поля та у вирі подій макроорієнтаційного поля. Ця дія,
подія або характеризація, створюючи основу пропозиції, у мові виражаються певною предикацією.
Клішова епістемологічна конструкція встановлює відношення до цієї предикації. Якщо у випадку
онтологічних та аксіологічних орієнтуючих конструкцій це не є обов’язковим, то епістемологічна
конструкція цього вимагає в силу своєї природи – встановлення та вказівки на істинність, можливість,
необхідність.
Епістемологічні операції, здійснювані клішованою конструкцією it/this + Vbe + Y, встановлюють
істинність/неістинність, можливість/неможливість, необхідність висловлюваного. У логіці результати
цих ментальних операцій лежать в основі трьох видів суджень про наявні або можливі суб’єкти,
об’єкти, дії: ассерторичні, аподиктичні та проблематичні [2: 87]. Клішовані конструкції вказують на
ці операції, ставлять їх у центр уваги читача, чим і відрізняються серед цих типів суджень. Вони
пов’язані з ментальним простором тексту, як всі види суджень, але в силу своїх структурнофункціональних особливостей висвітлюють певні його процеси. Для читача цей простір є найбільш
незбагненим та тонким. Орієнтація відносно онтологічних параметрів, як правило, не викликає
труднощів. Автор апелює до читацького досвіду пізнання реальності. Інший пласт поля –
оцінювальний – відбиває авторське бачення подій щодо цінностей та норм, звертаючись до читацької
ціннісної картини світу. Епістемологічні орієнтири подають вже представлені автором події та
оцінені ним із пізнавальної точки зору. Читачеві пропонується авторське або персонажне сприйняття
дійсності сказаного або баченого в ментальному просторі. Це також певний результат, оцінювання,
але не якостей об’єкта, суб’єкта, не ситуацій та дій, а їх відношення до світу: доречності, істинності,
ясності, можливості.
Займенники it, this, that у складі клішованих конструкцій епістемологічної орієнтації набирають
найбільш узагальненого значення, позначають загалом те, що підлягає епістемічній операції.
Дейктичнічть цих займенників діє в межах певного орієнтаційного поля. Взяті окремо it’s true, false і
т.д. не скажуть читачеві нічого. У певному орієнтаційному полі, обмеженому конкретним текстовим
відрізком, займенники it, this, that несуть текстове навантаження, здійснюють підтримку теми [3: 43].
Наприклад: it/this + Vbe + Y – "You said yourself once that one coincidence is nearly always found in a
murder case." "Yes, that is true, I have to admit it." "Well, then".
Епістемологічні орієнтири встановлення істини – клішовані конструкції it/this + Vbe + Y – у
художньому тексті вказують на різні відтінки істинності. У мікроорієнтаційних полях в діалогічних
репліках персонажів вони встановлюють достовірність сказаного або зробленого. Наприклад:
"I should imagine that such a patronage must be very galling to people who regard themselves as the
rightful heirs!" "As you say, Hastings. Yes, that is very true" [4: 86].
© Пригодій Р.В., 2007
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У цьому випадку в мікроорієнтаційне поле вводиться думка одного персонажа про типову
поведінку людей, які вважають себе правонаступниками. Інший персонаж, використовуючи кліше
that's very true, погоджується з першим, підтверджуючи істинність вищесказаного.
Емістемологічні орієнтири вживаються в мікро- та макроорієнтаційних полях, у яких автор
пропонує читачеві пошук цієї істини. Мактоорієнтаційні поля, в яких діють епістомологічні
орієнтатори пошуку істини, є типовими для детективних романів:
"With accidental deaths?" "With so-called accidental deaths, І said. It is true that Miss Arunndell did not
die – but might have died!" [4: 166].
Клішовані конструкції it/this + Vbe + Y вживаються з метою персонажа ввести когось в оману,
сказати неправду. Це, як правило відбувається в одному або кількох мікроорієнтаційних полях, у яких
на фоні цього йде також пошук істини. Це стосується ролі персонажа як в одній події, так і низці
подій. У мережі подій "квазіреального" світу художнього тексту, в який заглиблюється читач,
клішовані конструкції it/this + Vbe + Y встановлюють достовірність, відповідність або невідповідність
дійсності, неправду та окреслюють, тобто діють у певному полі. Так, найбільш вживаний
епістемологічний орієнтатор it/that is true в залежності від орієнтаційного охвату текстового простору
може бути трьох типів. Перший тип – такий, що підтверджує достовірність/недостовірність у
конкретному мікроорієнтаційному полі, без виходу в макрополе. Вони утримують істинність у рамках
визначеного поля, для наступного вони не будуть релевантні.
Висловлювання it is true другого типу вказують на епістемологічний результат, що має значення
не тільки для певного мікроорієнтаційного поля, а й для макроорієнтаційного поля. Це стосується
клішованих конструкцій, у фокусі яких є вказівка на характер персонажів, явищ. Наприклад:
"Are you convinced at last, my stubborn Poirot?' "It is true that I am pigheaded – that is your expression.
I think?" [4: 159].
У цьому прикладі клішована конструкція підкреслює думку одного персонажа про іншого. Це
пронизує макроорієнтаційне поле, саме ця впертість містера Пуаро допомагає йому знайти причину
вбивства.
В інших випадках клішована конструкція цього типу it is true встановлює достовірність
повторюваних типових дій, орієнтуючи читача в макрополі всього тексту:
"Pat Scully; the proprietor, had proved himself a master of strategy when he closed his paints. It is true
that clear days when the great transcontinental expresses, long lines of swaying Pullmans, swept through
Fort Romper, passengers were overcome at the sight, and the cult that knows the brown-reds at the
subdivisions of the dark greens of the East expressed shame, pity, horror, in a laugh" [5: 181].
Автор орієнтує читача щодо достовірності дескрипції, ефекту, якого вона досягає, роблячи це
досить колоритно. Голубий готель привертає погляди подорожуючих, але ж знавці сходу зі смішком
сприймали цей витвір шведа, у котрого була єдина мета – затягнути якомога більше постояльців.
Отже, автор орієнтує на важливі деталі, події в реалістичному пласті всього оповідання, а вказівка на
істинність допомагає авторові достовірно передати реальну ситуацію, не виходячи в символічний
пласт оповідання. Без епістемологічного орієнтира автор здійснив би опис подій, не ставлячи в центр
уваги читача істинність баченого.
Третій тип клішованих конструкцій it is true (that) орієнтує читача як у мікроорієнтаційному полі,
так і в макрополі, вказуючи на загальну достовірність сказаного, того, що вірне за будь-яких умов.
Такі загальні твердження, використані в конкретному орієнтаційному полі, звертаються до
концептуальної картини світу читача, в якій є ці загальновідомі істини. Таке спілкування з читачем
прискорює орієнтацію читача в мікроорієнтаційному полі. Ці клішовані конструкції з всезагальною
достовірністю відносять сказане до загальновідомого та загальноприйнятого, порівнюють та
пропонують однозначне трактування: "It’s true that people don’t get younger and younger [5: 228].
Клішовані конструкції it/this + Vbe + Y вказують на істинність не тільки за допомогою кліше it is
true, що однозначно встановлюють істину. Автор художнього твору знаходить інші шляхи звернення
до читацької концептуальної картини світу. У позиції Y вживаються прикметники evident, natural,
plain, clear, що також беруть участь у здійсненні епістемологічної орієнтації. Різниця полягає в силі
стверджування достовірності. Так, наприклад evident, окрім логічного ствердження здійснюваного
true, має ще й зорову підтримку, або підтримку очевидця, що дуже важливо для сприйняття читачем
сказаного однозначно, без сумніву. Автор імпліцитно говорить, що він був свідком. А свідчення
очевидців про події виражається формулою "Я був присутній при цьому" [6: 425]. Побачене та
почуте, як правило, не викликає сумнівів. Це стосується і прикметника "clear". Кліше з прикметником
plain орієнтує читача, виходячи з обставин.
У романі "Регтайм" Доктороу в деяких главах окремим орієнтаційним полем виступає окремий
абзац. Зміна одного орієнтаційного поля іншим здійснюється зі зміною просторових, часових,
суб’єктно-об’єктних причин наслідкових та дійових параметрів. Одночасова зміна простору та часу
створює окреме орієнтаційне поле: "Yet even statues did not remain the same but turned different colours
or lost bits and pieced of themselves."
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в англомовному художньому тексті

"It was evident to him that the world composed and recomposed itself constantly in an endless process of
dissatisfaction."
"The winter turned extremely cold [7: 135].
Доктороу миттєво переносить читача з одного простору в інший, логічно розташовуючи
описуване в окремих абзацах.
Епістемологічних орієнтаторів – клішованих конструкцій it/this + Vbe + Y, що вказують на
недостовірність, неадекватність, неправду в художньому тексті зустрічається набагато менше. Автор
набагато рідше орієнтує читача на недостовірність вже описаного або сказаного за допомогою
клішованої конструкції it/this + Vbe + Y. У діалогах персонажів це, як правило, виражається у вигляді
незгоди персонажа. У позиції Y знаходяться прикметники "wrong", "not right", або іменник "lie".
В орієнтаційному полі заперечення попердньосказаного вказує не тільки на недостовірність, а й
направляє читача на співпошук іншої достовірної вказівки. Читач, уважно слідкуючи за розповіддю
автора, володіючи багатою уявою, сам приходить до правильного трактування. Орієнтація на
неістинність, неправду сприймається тоді як натяк, допоміжний засіб для знаходження істини, що йде
від протилежного. Наприклад:
"No doubt, " she said, It would have been false to say that at forty she was as good-looking as she had
been when she was twenty-seven, but the snub nose and the merry eyes, although there were lines around
them and the sun had done much harsh work on her skin, were still appealing" [5: 168].
До
епістемологічних
операцій
також
відноситься
операція
по
встановленню
можливості/неможливості пропозиції. Клішована конструкція it/this + Vbe + Y орієнтує перш за все на
можливого суб’єкта – виконавця минулої дії, коли мова йде про з’ясування та встановлення особи
при розслідуванні справ:
[...] It was probably Theresa who had actually placed the thread in position. The first crime, the crime
that failed, had been her work [4: 183].
Прислівник "probably" знаходиться у фокусі клішовної конструкції, звертає увагу читача на
можливого суб’єкта Терезу, яка виконала певну дію. Опис дії відбувається в цьому ж реченні. У
попередньому орієнтаційному полі вже йшлося про те, як відбулося вбивство, за допомогою
натягнутої нитки над східцями, що не є новиною для читача. Тут автор "засвідчує" можливого
суб’єкта дії.
В іншому випадку дія була обговорена персонажами багато раз, але ж впевненості в суб’єкті дії
немає. Автор концентрує увагу читача на можливості, що стає основною темою в орієнтаійному полі:
"probabilities, ... quite probable, ... possible, ... wishful thinking":
"The police think, your father thinks, you think, everybody thinks – that it was Brenda ". "The
probabilities – " "Oh, yes, it's quite probable. It's possible. But when I say " Brenda probably did it', I'm quite
conscious that it's only wishful thinking" [4: 21].
З точки зору теорії читацького відгуку читач у такому випадку всіляко заохочується до
"перечитування" та "передумування" запропонованого тексту. Відтак здійснюється залучення читача
до співтворчості, радикальнішої актуалізації інтелектуальних ресурсів. Окрім орієнтації на суб’єкт дії,
клішована конструкція it’s possible that ... орієнтує на об’єкт дії. Якщо орієнтатор можливості
"possible" та те, на що орієнтує розташовані контактно, тобто в межах одного речення, то відбувається
уточнення-фокусування уваги читача на цьому об’єкті:
"Grimly I went downstairs and thrust my parcel into Taverner 's hands. "
"It's possible, " I said, that that's what our unknown friend was looking for [4: 123].
У цьому прикладі подвійне використання клішованої конструкції: перше – It’s possible –
епістемологічний орієнтатор, а друге for – вказівка на об’єкт дії. Перше з них домінує в орієнтаціному
полі, позначаючи епістемологічну операцію, а друге – орієнтує читача в квазіреальному текстовому
просторі.
Для підсилення впевненості в можливості текстових подій автор вживає клішовані конструкції з
підсилюючими прислівниками highly, most, quite, perfectly. В орієнтаційних полях вони сприяють
фіксації фокусування саме на можливості, через яку вводиться онтологічний пласт тексту або вже
ведений онтологічний показник співвідноситься з модусом його існування:
"My own view is that my father must have taken the poison by accident".
"You really think so, Mr. Leonides?" "Yes, it seems to me perfectly possible. He was close on ninety,
remember, and with very imperfect eyesight" [4: 32].
Для підсилення фокусації та, як слідує з прикладів, для імпліцитної оцінки, у складі клішованої
конструкції вживається іменник possibility з неозначеним артиклем:
"I was saying that if Miss Lawson staged that accident, she did so for an entirely different reason – that
is, she engineered it so that Miss Arundell would naturally suspect her own family and become alienated
from them. That was a possibility! /searched to see if these were any confirmation or otherwise, and/
unearthed one very definite fact .. " [4: 209].
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Епістемологічні орієнтатори можливості орієнтують читача на можливого суб'єкта дії, на дію, на
час, місце та причину та ведуть читача до пошуку істини. Клішовані конструкції вказують на різний
ступінь впевненості в реальності події завдяки різному наповненню її елементів Vbe та Y. Більшу
ступінь ймовірності передають такі лексичні одиниці в позиції Y як "possibility", "the most
probable/possible one", "highly/perfectly possible", на меншу ступінь ймовірності вказують варіанти з
дієсловами may/might be, а кліше, де Vbe вживається з could, передбачає наявність ще інших
можливостей. Епістемологічні орієнтатори можливості є типовими в текстових ситуаціях
передбачення, сумніву, здогадки та передчуття.
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Пригодий Р.В. Эпистемологический аспект функционирования клишированных конструкций
"it/this + Vbe+ Y" в англоязычном художественном тексте.
В статье рассмотрен эпистемологический аспект функционирования клишованых
конструкций"it/this + Vbe+ Y" в англоязычном художественном тексте. Свойство предложений
"it/this + Vbe+ Y" указывать на истинность/неистинность, возможность/невозможность/
невероятность действия способствует адекватной ориентации читателя в текстовых
пространствах произведения.
Prigodij R.V. Epistemological Aspect of Cliché Constructions "it/this + Vbe+ Y" Functioning in Fiction.
The article deals with the epistemological aspect of cliché constructions "it/this + Vbe+ Y" functioning in
fiction. The sentences "it/this + Vbe+ Y" stating actions as true/false, possible/impossible/incredible serve as
means of orientating the reader in fictional words of the texts.
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ У ЗМАГАННЯХ ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЇЇ ПРАВОПИС
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
У статті висвітлено внесок Пантелеймона Куліша у становлення українського правопису
(друга половина ХІХ ст.), досліджено його наукову діяльність у боротьбі за українську мову,
визначено прогресивні ідеї та погляди вченого щодо її самобутності.
Українська педагогічна думка на всіх етапах свого розвитку вирізняється видатними
персоналіями, новаторські ідеї яких складають національну педагогічну спадщину. Пантелеймон
Куліш – видатний педагог, новаторство якого в освітньому просторі за його життя не було оцінене
належним чином.
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. прогресивні ідеї вченого привертали увагу видатних науковців:
М. Грушевського, С. Єфремова, І. Франка, Б. Грінченка, А. Кримського, О. Огоновського,
В. Шенрока, О. Маковея та ін. За радянських часів творчий внесок П. Куліша оцінювався
тенденційно. Лише останнім часом, у зв’язку з демократизацією українського суспільства, стало
можливим об’єктивно висвітлити особистість П. Куліша як громадського діяча, вченого, педагога,
новатора зокрема. Окремі аспекти його діяльності досліджували сучасники: О. Федорук, Є. Нахлік,
Н. Побірченко, В. Сарбей, М. Жулинський, І. Девдюк та ін.
Мета нашої статті – висвітлити новаторство П. Куліша в становленні українського правопису,
вивчити його активну наукову діяльність у боротьбі за українську мову, розглянути прогресивні ідеї
та погляди вченого щодо її самобутності.
Пантелеймон Куліш (1819-1897) – яскравий представник українського руху другої половини
ХІХ ст. Він один із перших підняв на загал питання про самобутність української мови, про
необхідність її удосконалення до високого літературного рівня, про запровадження рідної мови до
шкіл, про видання підручників українською мовою, про створення українського періодичного органу,
про важливе значення вітчизняної освіти і науки. Активно реалізовувати свої ідеї П. Куліш розпочав
після повернення із заслання (у зв’язку з арештом у справі Кирило-Мефодіївського товариства). Так,
у 1856–1857 рр. він видав два томи "Записок о Южной Руси", в яких зібрав етнографічну спадщину
рідного народу. Автор планував це видання зробити періодичним, проте через цензурні перешкоди не
вдалося здійснити задуманого. У "Записках" П. Куліш запровадив новий український правопис на
фонетичному принципі, який набув значного поширення, адже був дуже близький та зручний для
українського народу. У вступній статті до двотомника він писав: "В наше время было бы излишним
толковать о том, какую важную роль в народоописании играют язык описываемого народа и все, что
передается из поколения в поколение на этом языке" [1: 1].
Слідом П. Куліш видав підручник українською мовою "Граматка" (1857), де також використав
фонетичний правопис, який дістав назву "кулішівка". Метою цього підручника було навчити молоде
покоління початкової грамоти рідною мовою. "Треба учить дітей письменства так, щоб, дурно часу не
гаявши, швидко зрозуміла дитина науку читання, а до цього перша поміч – щоб граматка зложена
була рідною Українською мовою…" – зазначав автор у передмові до підручника [2: 2].
П. Куліш у своєму правописі дотримувався фонетичного принципу, за яким написання має
відбивати вимову. Згідно із цим правописом, П. Куліш для передньо-середнього українського
голосного вибрав букву и, тим самим повністю скасував – ы: Лінивий двійчи робить, скупий двійчи
платить. Буквою і він позначив відповідний звук незалежно від його походження – до цього цей звук
позначався о, е, ь: Ні, чоловіче, мій друже <…>. Проте для передачі йотованості цього голосного він
не знайшов засобу і писав просто і: …зъ рідноі семъі Украінськоі … Літеру є він використовував
тільки для позначення м’якості приголосного перед е: топтали вони, яко сміттє, всяке багатство.
Йотованість цього звука на початку та всередині слова після голосного й губного приголосного він
ніяк не відбивав: …жити единодушно; всяке зло на світі перемагае. Нейотований голосний е на
початку слова письменник передавав запозиченою з російської азбуки буквою э: Эге, и зъ нашимъ
братомъ часомъ не жартуй [3: 8-9]. П. Куліш відновив літеру ё для сполучень йо, ьо, які відомі в
давнішій орфографічній практиці: Ёго апостоли, проповідуючи Ёго велику науку <…>. А воля Божа:
возлюби ближнёго, яко самъ себе. У правописі приголосних він намагався послідовно запровадити
фонетичний принцип, наслідуючи в цьому частково О. Павловського, П. Гулака-Артемовського та ін.
Так, для вибухового задньоязикового приголосного ґ вибрав латинську літеру g, а відповідні
африкати позначив сполученнями приголосних дж і дз: gанок, gузь; Гей, джури ви мої малі!..
Дієслівне сполучення -ться передавав через -тьця і -тця, а -шся через -шся і -сся: Певнимъ добромъ
зоветця тутъ християнська любовъ. Паралельно вживалися префікси роз- і рос-: розширилась
© Кравченко О.О., 2007
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праведна віра; роскинувшись хуторами. Проте П. Куліш повернув літеру ъ до алфавіту,
використовуючи її в кінці слів після твердих та губних приголосних і перед йотованими голосними на
позначення їх роздільної вимови: Бо всі ми брати передъ Богомъ, якъ одна семъя <…> [3].
Використовуючи свої правописні особливості, П. Куліш видав перший український історичний
роман "Чорна Рада" (1857). Вступну статтю до роману він надрукував у "Русской Беседе" (1857, № 7)
у вигляді наукової розвідки під назвою "Об отношении малороссийской словесности к обще-русской.
Эпилог к "Черной Раде". Тут автор ставив за мету пояснити широкій аудиторії читачів, чому він
вибрав саме українську мову для написання свого роману, не відому росіянам та мало поширену в
Російській Імперії.
Виклад матеріалу розпочав із історичного дискурсу в минуле. Він писав, що коли Україна
приєдналась до Росії в др. пол. ХVІІ ст., то наукове життя на півночі відразу почало розвиватися,
завдяки прибуттю нових розумових сил із півдня. Адже відомо, скільки українських прізвищ
записано у літописах російської словесності [4: 124]. Наголошуючи про самобутність української
мови, П. Куліш зазначав, що представники цього народу мали власну мову і ввели її до російської
словесності "как речь образованную, освоенную с обще-европейскою наукою и способную выражать
ученые и отвлеченные понятия" [4: 124].
П. Куліш сприяв виданню не тільки своїх праць рідною мовою, а й творів інших письменників, в
яких також було дотримано фонетичний правопис. Так, він був видавцем "Народних оповідань Марка
Вовчка" (1857). У вступній статті до них наголосив про необхідність створення книг, предметом яких
має бути минуле і теперішнє життя України в будь-якому відношенні. Також автор підкреслив, що
з’явилися такі твори рідною мовою, які примусили плакати українське населення. Це означає, що
мова, якою вони написані, набула найвищого розвитку. Проте П. Куліш зазначив, щоб повністю
досягнути такої цілі, потрібно "отделить от зерна мукину и вымести вон из словесности сор,
мешающий пользоваться тем, что произведено на пользу. Приступим же к этой тягостной, но важной
обязанности" [5: 229]. Далі писав, що оповідання Марка Вовчка також вражають своєю мовою:
"Прелесть язика в этих разсказах дивная! Казалось, после Шевченка, нечего было требовать больше
от малороссийского языка; но г. Марко Вовчок разсыпал в своих разсказах такие богатства родного
слова…" [5: 233].
П. Куліш розумів, що для удосконалення та поширення рідної мови необхідний періодичний
орган, де піднімалися б актуальні проблеми її розвитку та розповсюджувалися твори, написані нею. У
1860 р. спробою став журнал "Хата", але через цензурні перешкоди вийшов альманах з такою ж
назвою лише двома виданнями. В альманасі були представлені письменники, твори яких написані
новим українським правописом – "кулішівкою". Це автори: Кузьменко, Марко Вовчок, Е. Гребінка,
Т. Шевченко, Г. Барвінок, М. Номис, Щоголів, а також П. Куліш, який у вступному слові писав:
"Українська словесність – діло велике: це нове слово між народами… Це дарма, панове браття, що ми
проявимо невеличку книжечку, як отся "Хата", аби була в ній щира правда народна. Аби ми своє діло
щирим серцем зробили, а вже наше слово "дасть плод свой во время свое" [6: 22].
1861 року вийшов у світ журнал "Основа", який також друкувався "кулішівкою". П. Куліш був
одним із його засновників та співредакторів. На сторінках часопису розміщувалися його статті, що
стосувалися важливих питань розвитку української мови. Із назви статті "Простонародность в
украинской словесности" (1862, № 1) видно, що автор підіймав проблему значення народності в
розвитку мови. Він відкидав теорію окремих вчених, що твори, які формують українську літературу,
"только и дышут, что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума!".
П. Куліш високо оцінив письменників, які писали твори рідною мовою, не зважаючи на таку критику.
Адже, вони зайнялись вивченням і розробкою простонародної мови, виражаючи нею високі поетичні
ідеї, та намагалися надати їм честь всенародної мови. Для них навпаки – простонародність розкриває
багатство своєї мови, свого самобутнього розуму, свою естетичну фантазію [7: 3]. У статті "Устня
мова з науки. Слово з боку" (1862, № 3) П. Куліш наголошує на необхідності створення рідномовних
шкіл та розробку різних галузей науки українською мовою: "Коли б оце зараз перед нами була така
школа, в которій про що хоч говори рідним словом… Треба нам заздалегідь хоч помалу готовитись.
Нехай один візьметься за одну науку, а другий за другу, та й помізкує сам собі, як би її рідною мовою
зложити…" [8: 30].
У відповідь на анонімний лист, який надійшов до редакції "Основи", П. Куліш виступив публічно
на сторінках цього ж журналу із статтею "Ответ на письмо с Юга" (1862, № 3). У ній автор апелював
думку адресата, що українська мова не відповідає потребам народу. Зокрема, П. Куліш дав чітке
пояснення на зауваження, що ніби він належить до розряду патріотів-егоїстів, на тій підставі, що
бажаючи бути самобутнім, створив особливий правопис. У відповідь він писав: "До появления моего
в печати, было изобретено несколько правописаний… Если бы меня удовлетворяло которое-нибудь
из украинских правописаний, то я не погнался бы за самобытностью, которой, притом, и невозможно
основать на особом правописании" [9: 41]. Далі пояснював, що його правопис є досить зручним і
нескладним – варто вивчити декілька правил і стає все зрозумілим. Також зауважив на думку
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кореспондента, що ніби розвиток літературної української мови не дає реальних знань народу. Він
аргументував, що не потрібно забувати про Західну Україну, де у школах і в промисловості
використовується українська мова. І хоча на Правобережній Україні переважає напрям
белетристичний, то на Західній – реальний. П. Куліш зазначав: "Чего не достает в их языке, то есть у
нас; чего у нас недостает, есть у них. Работая каждый в одиночку, обе части южнорусского народа
созидают свое слово, как главного двигателя жизни" [9: 42].
Виступаючи полемічно на сторінках журналу "Основа" (1861–1862 рр.), П. Куліш активно
піднімав питання значення рідної мови для народу, необхідності зручного правопису та подальшого
його удосконалення для української нації. Варто зазначити, що П. Куліш протягом цього періоду був
одним із видавців ряду дешевих книг українською мовою із дотриманням фонетичного правопису для
поширення їх серед народу, так званої "Сільської Бібліотеки", виданої в 40 випусках. За його
авторством вийшло 12 книг.
Перешкодою для поширення "кулішівки" на підросійських теренах став Валуєвський циркуляр
1863 р., який дозволяв українське друковане слово тільки в жанрі художньої літератури [3: 9]. У
зв’язку з цим П. Куліш перемістив поле своєї діяльності до Західної України, де його правопис почав
набувати значного поширення. У кінці 1864 р. П. Куліш отримав посаду чиновника при
"учредительном комитете" у Варшаві. Багато земляків, зокрема, М. Костомаров, О. Кониський
засудили його погодження на службу в Польщі. Проте П. Куліш запевняв, що наміри перебування у
Варшаві пов’язані із покращенням його фінансового становища (адже він мав скрутне матеріальне
становище), а також його вабили польські бібліотеки та архіви. Хоча, під впливом історичних архівів,
змінилися погляди П. Куліша стосовно минулого України, зокрема історії козацтва, проте не
змінилися його погляди стосовно поляків, які ще висловив у своїй статті "Полякам об українцях"
(Основа, 1862, № 2), у якій запевняв, що український народ – це окрема нація і в майбутньому
самостійна, тому ні про яке її приєднання до Польщі не може бути й мови.
Польські діячі розуміли, що П. Куліш – авторитетний представник українського руху, і намагалися
за його посередництвом поширити польський вплив на українських землях, зокрема, на Західній
Україні. Так, було засновано періодичне видання "Русь". Хоча є версія, що цей журнал поляки не
фінансували, проте москвофіли бачили в ньому польську інтригу. П. Куліш, твердо стоячи на своїй
антипольській позиції, коли дізнався, що "Русь" друкуватиметься за його правописом – "кулішівкою",
то відразу написав до Я. Головацького у приватному листі, що готовий відректися від своєї правописі
"аби тільки вибити Полякам оружіє з рук" [10: 38]. І також запитав, чи надрукує львівське "Слово"1
його заяву-протест, який відразу пришле до редакції, якщо йому дадуть згоду. Проте відповіді не
дочекався.
Я. Головацький, який у 1864 р. став москвофілом і з цього часу підтримував російський напрям,
надрукував приватний лист П. Куліша без його дозволу у "Слові" (1867, № 44) під назвою "Отречение
Кулиша от своей правописи". У невеликій передмові до листа він наголосив, що П. Куліш рішуче
готовий відректися від свого правопису, який створив для полегшення навчання грамоти українського
народу, на користь російського. Варто зазначити, що Я. Головацький багато вирізав із листа, подавши
інформацію тенденційно – на загальноросійську користь. Дуже швидко ця новина перейшла і до
інших періодичних видань, в яких також фальсифіковано і безпідставно кривдили П. Куліша, такі
діячі як Стебельський, Катков, Аксаков, Дідицький та ін. Вони розміщували свої статті у часописах:
"Боян" (1867, № 10), "Страхопуд" (1867, № 13-15), "Галичанин" (1867, № 11), "Славянська зоря",
"Москва", "Московские Ведомости" (1867, № 204), "Петербурские Ведомости" (1867, № 250-251).
П. Куліш, дізнавшись про такий підступний вчинок, хотів публічно протестувати цей наклеп. Але
жодна із вищезазначених редакцій не приймала його апелювання. Лише львівська газета "Правда",
редактором якої був О. Партицький, надрукувала протест П. Куліша. У своєму зверненні він писав,
що не очікував такого повороту подій від співпраці із Я. Головацьким. Щодо справи із правописом
П. Куліш зазначав: "…Ляхи вмислили свій предківський жупан вкрити нашою свиткою та й гупати на
всю Україну козацьким покликом, що ось би то сюди, небожата, горніться!... Аж тут – на тобі чутка
прийшла така, що й правопись у тому буде наша, не то що! Бачивши такий підступ лядський, послав я
до Я. Головацького лист, довідуючись чи напечатає львівське ″Слово″ мій оклик до громади, який би
прислав я? і приписую всю причину, і завіщую, що коли Ляхи печатимемуть моєю правописю на
ознаку нашого розмиру з великою Руссю, коли наша фонетична правопись виставлятиметься не яко
підмога народові до просвіти, а як знамено нашої руської резьні, то я, писавши по своєму по
українські, печататимему етимологічною старосвітською орфографією…" [11: 72]. П. Куліш писав
про це до Я. Головацького в приватному листі, і зовсім не розраховував, що останній вчинить так не
етично. З цього приводу він писав далі: "Що ж робить Я. Головацький? Не одписав проти мого листу
нічого… коли дивлюсь – мій приятельський лист, не спитавшись у мене напечатав у ″Слові″. Та ще як
напечатав? Урізав шмат з початку, урізав шмат з кінця, вирвав дещо з середини, приставив свою чи
1
„Слово” – львівська газета, яку видавали галицькі москвофіли. Вони у 1866 р. публічною заявою
признали себе росіянами.
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чужу, тільки не мою приставку і підписав моє ім’я. Здивувавсь я вбачивши такий обертас
писарський…" [11: 72].
На захист П. Куліша виступили співавтори газети "Правда": О. Партицький, О. Барвінський,
Рафалович та ін. У відповідь на всі звинувачення проти П. Куліша у додатку до № 14 часопису
"Правда" також вийшла брошура "Ответ ″Бояну″-Стебельскому на ″Письмо до Кулиша″ (Письмо к
редактору ″Правды″)", авторство якої приписували В. Білозерському, О. Барвінському та ін. Але
дійсним автором був П. Куліш. У цій брошурі він дав чіткі заперечення усім висловам проти нього.
Зокрема, став на захист фонетичного правопису, доводив його практичне значення: "фонетическое
соответствует природе звуков и живой действительности и делает язык и звуки его доступнее
всякому", наголошував на самобутність української мови, її своєрідність історії розвитку,
необхідність введення її до шкіл.
Поряд із цими подіями погіршилося службове становище П. Куліша у Варшаві: до рук керівництва
потрапив патріотичний лист українською мовою на адресу П. Куліша. На що йому було поставлено
умову – або письмово зректися від усіх попередніх українських поглядів, або залишити службу.
П. Куліш не прийняв такої умови і його було звільнено "по болезни". Після цього він протягом 18691870 рр. подорожував, а 1871 р. повернувся на свій хутір і вже ніколи не залишав його. За цей час
надрукував рідною мовою у "Правді" чимало статей, видав "П’ятикнижіє", "Псалтир", "Йова" і
"Євангіліє". А в останнє десятиріччя свого життя займався перекладом Біблії на українську мову.
Метою такої праці було вироблення рідної мови, щоб у майбутньому вона стала самобутньою, у що
він беззаперечно вірив.
Таким чином, П. Куліш зробив визначний внесок у становлення українського правопису,
української мови, незважаючи на нищівну критику, яку зазнав ще за своє життя. Він протягом усього
творчого шляху працював на користь щасливого майбутнього українського народу, яким бачив його
національно свідомим і незалежним.
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Кравченко О.О. Пантелеймон Кулиш в борьбе за украинский язык и его правописание
(вторая половина ХІХ века).
В статье раскрывается роль П. Кулиша в становлении украинского правописания (вторая половина
ХІХ в.), исследовано его научные работы по истории развития украинского языка, определены
прогрессивные идеи и взгляды ученого относительно самобытности родного языка.
Kravchenko O.O. Panteleimon Kulish in the Struggle for the Ukrainian Language and its
(the 2nd half of the 19th century).
The endowment of Pantheleimon Kulish in the formation of the Ukrainian orthography (the second half of
the 19th century) is highlighted in the article. His scientific works on the history of the Ukrainian language
development are investigated, progressive ideas and views of the scientist as to its originality are defined.
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ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(ЗА ПРОЗОЮ УЛАСА САМЧУКА)
У статті досліджено духовні константи художнього мислення у прозі Уласа Самчука та специфіку
української духовної культури. Акцентовано увагу на християнській ідеї духовності як головній умові
гармонізації людських взаємин.
Проблема духовності завжди була однією з центральних у світоглядній культурі людства. Вічним
джерелом цієї проблеми є нестримне прагнення кожної людини визначитися з основами своєї
діяльності, показати те, чому завдячує людина, роблячи той чи інший вибір у житті. Що таке
суспільство, в чому сутність його духовності, чим воно є для людини і світу та як впливають світ і
людина на його функціонування – ці запитання завжди були доленосними в історії цивілізації.
Нинішній стан суспільства та перспективи його розвитку в ХХІ столітті є тим потужним потягом,
який спонукає людські почуття і розум до відкриття в сьогоденні й майбутньому найжиттєдайніших
джерел суспільного прогресу.
Духовність нації формується в процесі історичного розвитку на основі трьох джерел:
загальнолюдських духовних цінностей, релігійної віри та національних культурних традицій.
Співвідношення, взаємовпливи, актуальність та ефективність кожного з цих джерел у структурі
духовної культури визначають своєрідний і неповторний характер нації.
Специфіка української духовної культури полягає в тому, що її загальнолюдські духовні цінності,
окрім національних джерел, сягають своїми витоками гуманістичних тенденцій та ідей античної
культури, в першу чергу філософії та мистецтва, а релігійна віра й національні духовні традиції тісно
переплелися в українському світосприйнятті, визначивши такою єдністю основні риси українського
національного менталітету. Йдеться, насамперед, про те, що дохристиянська українська релігія, яка
лежала в основі духовної культури українського народу, не стала (і не була) антиподом християнству,
котре поширюється на Київській Русі з десятого століття.
Наше християнство виходило з єдиних духовних принципів: шанування Бога, Неба, Сонця, Землі,
Батька-Матері, Життя, Хліба, Людини, Праці; визнання Віри, Надії й Любові вищими виявами
людського духу; сприйняття милосердя, прощення й каяття вищими проявами людської душі.
Завдяки цьому наш національний менталітет, не змінивши своєї прадавньої, традиційної суті, став за
своєю оновленою сутністю християнським, тобто дохристиянський період його формування був лише
за формою відмінним, а за суттю – тотожним християнству.
У системі філософських поглядів мислителів Київської Русі людина – багатомірна цілісність, що
поєднує тіло, душу й дух, роль яких різна. Тіло гріховне і другорядне. Тіло – це тимчасова оболонка і
пристанище душі. Сутнісна роль належить душі й духу, завдяки чому здійснюється духовне єднання
людини з Богом, що є основою духовності індивідуума. Вважалося, що всі люди мають одні й ті ж
доброчинні задатки, які розвиваються, примножуються у процесі життєдіяльності. Дуалізм душі й
тіла, поєднання природного й духовного в людині розглядалося через призму індивідуальної свободи.
Сутність свободи полягала у виборі між шляхом спасіння через служіння Богу і шляхом гріха та
смерті як розплати за людську гординю і непокору. Орієнтиром вибору, моральним ідеалом було
життя Ісуса Христа, його всепрощення і любов як запорука миру та злагоди.
Активно популяризувалася християнська ідея милосердя як аспект духовності, яка в КиєвоРуській моралі стала принципом, що вимагав не тільки милостивого ставлення до ближнього, а й
взаємну любов та повагу.
Отож, християнська ідея духовності – це універсальний засіб та умова гармонізації людських
стосунків. Про цю ідею сказано в таких літературних пам’ятках як "Ізборник Святослава 1076",
"Повчання Володимира Мономаха". Заохочувалися християнські чесноти й загальнолюдські норми
спілкування: шанобливе ставлення до батьків, побратимство, визнання особливої ролі жінки та інші.
Зверталася особлива увага на усвідомлення своєї гідності, неповторної індивідуальної сутності. Тому
в особливій пошані були такі чесноти, як хоробрість, відвага, сміливість та патріотизм. Найвищими
цінностями були честь і слава – основні засади складових частин моралі та духовності.
Антропологічне вчення Русі несе в собі величезний заряд духовності. Воно визнає примат
духовного та раціонального і водночас культивує містико-духовне, тим самим пропонує цілий спектр
стилів життя. Отже, початок становлення філософської системи духовності народу сягає часів
Київської Русі й безпосередньо пов’язаний зі значними зрушеннями у самосвідомості сучасної
людини.
© Комінярська І.М., 2007
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Проблема формування духовності особистості є гострою потребою сьогодення в умовах
глобалізації, яка постійно знаходиться в полі зору вчених. Про це свідчать праці педагогів минулого:
Я. Коменського, Г. Песталоцці, А. Дистервега, С. Русової та інших. Вони одностайно виділили
головні фактори, які впливають на духовне становлення особистості. Пізніше проблемами духовності
займалися педагоги й учені, серед яких варто назвати В. Сухомлинського, М. Стельмаховича,
Ю. Азарова, Б. Братуся, О. Столяренка та ін. До духовних засад нації звертались у своїй літературній
творчості письменники – Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, П. Куліш, О. Гончар, Л. Костенко та
інші.
Виходячи зі сказаного, ми маємо на меті в рамках статті простежити деякі аспекти духовності в
художній літературі взагалі та дослідити окремі духовні константи художнього мислення у прозі
Уласа Самчука зокрема.
Нинішнє суспільство тільки починає пожинати плоди соціальних і психологічних травм України.
Беззаперечно, найглибшою травмою є духовна прірва, в якій опиняється людство. Суспільство шукає
сліди в минулому, сягає праслов’янських коренів та переосмислює світогляд видатних представників
етносу, аналізує найтрагічніші сторінки історії свого народу, при цьому орієнтується на творчість
митців, яким повною мірою вдалося передати духовну сутність українського народу. Серед таких є
постаті ключові. До них звертаються як до взірців (Т. Шевченко, І. Франко, Г. Сковорода та інші),
коли намагаються осягнути філософію душі народу.
До таких письменників належить Улас Самчук, якому довелося спостерігати найважчі моменти
історії українського народу, саме тоді коли по-варварськи нищилися вічні людські цінності. Він один
із перших зрозумів апокаліптичність більшовизму, констатував факти зіткнення святого й ворожого.
Улас Самчук, спираючись на свою внутрішню автохтонну традицію, із вражаючою силою створив
не просто реквієм, написавши роман "Марія" як художнє полотно, а виокремив національну
парадигму духовності українського народу. В цьому плані розмову про відтворення духовності
народу слід розпочати з духовності самого автора. Важливим чинником формування духовного світу
митця є, насамперед, славна і трагічна самопам’ять української історії, що заволоділа мисленням
письменника, стала його ядром і опертям. Це – надзвичайно багата й розмаїта система мотивів і
посилань, внутрішніх спонукань і каталізаторів духу, котрі поступово трансформувалися в
ментально-сакральну сутність національної ідентичності героя твору.
Розглядаючи літературний доробок Уласа Самчука, варто зосередитись на таких духовних
константах художнього мислення автора як:
1) символічний образ землі як сублімація виявлення найвищих духовних ознак народу;
2) глибока релігійність як основний світоглядний елемент української духовності;
3) мова як вираження українства.
У творах У. Самчука постійно утверджується теза, що основоположною рисою національного
характеру є антеїзм – шанобливе ставлення до землі, природи, поклоніння їм як основі людського
буття, джерелу існування. Шанування Землі, на якій народився і живеш, де народились, жили й у якій
спочивають твої предки, породжують найпрекрасніші душевні риси та духовні якості: від
працелюбства до патріотизму. Земля щедро віддячує лише тому, хто сумлінно трудиться на ній.
Земля підтримує тільки того, хто до останнього подиху не пориває зв’язку з нею. Людина, що
відірвалася від рідної землі, стає "перекотиполем", втрачає не лише повагу в людей, а й до самої себе.
Українці здавна шанували землю не тільки душею чи словом, а й працею, конкретним трудовим і
морально-естетичним ставленням до неї. Спілкування з землею робить людину матеріально
забезпеченою, морально чистою й естетично зрілою. Спілкування із землею дає розуміння: лише в
праці на землі здобувається хліб щоденний і хліб насущний; людина, яка працює здатна лише на
добро; тільки людина, яка шанує землю, здатна сприймати красу життя й буття. Без любові до землі
немає людини, бо без любові до землі немає любові до всього живого, до світу, в якому живе людина
і який тримається на цій землі.
Як бачимо, земля для представника українського етносу є найбільшою цінністю. Таку
закономірність ми спостерігаємо у творі Уласа Самчука "Марія". Письменник для художнього
вирішення питання ідентифікації героя з рідною землею ґрунтовно показує як Корній за допомогою
щоденної праці перетворився на дбайливого господаря: "На господарці що крок – праця. Руки
почорніли, набрались селянської цінної шорсткості" [1: 59]. Цьому сприяла Марія – дружина Корнія,
яка "впертою працею, самовідреченням" добилася, що з матроського гульвіси Корній перетворився на
дбайливого господаря. Улас Самчук за допомогою фактів намічає у творі шлях переосмислення
життєвих принципів героя: "Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються
босяцько-пролетарські звички. Земля втягує у своє нутро й наповнює жили, розум і ціле єство
твердими звичками. Корній чує вже це. Матроство забувається, і він стає людиною" [1: 62].
Через сімейні відносини письменник розкриває характер Корнія у ставленні до жінки, де порівнює
її із землею-трудівницею: "Все тоді родить – земля і ти. Чого ж дивуєшся?.. Нічого, жінко. Валяй і
далі так. Земля наша велика ... заселяй, засипай людьми. Аби лиш люди були, аби лиш не потвори..."
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[1: 68]. І так кожного дня Корній утверджувався як дбайливий господар, мудрий сім’янин і люблячий
чоловік. Він дбав про землю, переживав за її урожай, турбувався про сім’ю: "Минуло свято, і Корній
одразу в поле. Сонце світить, жайворонки видзвонюють. Плуг крає мастку чорну цілину. Минулої
осені не встигла Марія позяблити. Борозною ворони скачуть і підзбирують борозняків. Приємно так
ходити за плугом, приємно чутися зв’язаним з землею. Шкода тільки, що нивка така вузенька.
Пройшов кільканадцять разів – і межа. Ех, треба поля! Неминуче треба поля, бо ж діти ростуть..." [1:
84]. Врешті-решт головний герой твору перетворився ще й на поважного чоловіка в громаді, якого
поважають за його працю.
Отже, символічний образ землі в романі "Марія" – це найвища духовна ознака представника
етносу. Патріоту небайдужа доля своєї Батьківщини та народу, оскільки він ідентифікує себе з нею і
почувається відповідальним за неї. Неможливо бути патріотом і не відчувати свого кровного зв’язку з
рідною землею, не знати чи забути, як любили її твої пращури, як берегли її, як уміли розповідати
своїм нащадкам про цю любов, заповідаючи її разом із Вітчизною.
Образ релігійної людини Улас Самчук виокремлює і виводить на нові горизонти художнього
мислення в романі-епопеї "Волинь". Через дії, вчинки й поведінку в сім’ї та суспільстві автор
концентрує увагу на духовних орієнтирах героя, які свято зберігає проста селянська сім’я. Це
християнські звичаї, традиції та закони, яких дотримувалися наші предки ще багато років назад, що
дає право виховувати в такому дусі наступні покоління.
Ще на початку твору "Марія" Улас Самчук окреслює релігійні принципи і закони, за якими живе
звичайний українець, зосереджує та акцентує увагу читача на жіночому образі. Джерелом
формування української ідентичності є молитва людини, яка протягом свого життя звертається до
Бога, чим утверджує стійкі духовні та моральні орієнтири.
Важливим засобом відображення християнського світогляду, як основи національної ідентичності
героїв, у романі є молитва – сокровенний прояв релігійного духу, відтворення природної потреби
людини спрямовувати свої думки до образу Божого. У молитві особа може виявити, всесторонньо
розкрити свій етнічно-духовний світ, свої потреби і бажання. Так читач пізнає внутрішній світ Марії,
Гната, бо саме їхні молитви органічно поєднують два начала духовності – філософське та інтуїтивне.
Улас Самчук у творах впевнено використовує саме такі види молитви як прохання, роздум,
прославляння й подяка.
Молитва-прохання Гната є внутрішньою канонічною молитвою героя, породженою під
враженнями вмираючих голодних людей: "Слово моє, – казав він, – не для вас. Слово моє для
мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте, ви, сини і дочки великої землі...
Затямте, гнані, принижені, затямте, витравлювані голодом, мором!.. Нема кінця нашому життю. Горе
тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе!... Кажу вам правду велику: краще буде Содомові й
Гоморрі в день Страшного суду, ніж вам, що відреклися й плюнули на матір свою!.." [1: 141].
Молитва-роздум Марії спрямована до Матері Божої, заступниці, яка завжди "тішила" думки та
душу віруючої жінки: "Марія і молилася, і думала... Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи
бралися, як чорні хмари восени... І було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги
мовчить, чекає... Все з опущеними руками, все дивиться перед себе, і, видається, нічого ніхто не
бачить" [1: 112-113].
Головна героїня і в радості, й у горі звертається до Бога, щиро вірить у заступництво Матері Божої
на своїй житейській дорозі. Дуже болісно сприймають батьки, а особливо Марія думки та вчинки
рідного сина – Максима, який агресивно і безбожно ставиться до віри предків.
Таким чином, ми бачимо, що релігійність героїв самчукових творів – є світоглядним елементом
української духовності.
Відомо, що модель світу задається мовою. І якщо людина говорить українською, то вона є
українцем за глибинною суттю психіки та генетичним кодом свого етносу.
Кожна держава починається з національної мови – основи високої духовності та культури,
національної моралі та самоідентифікації. Мова – "найважливіша частина нашої особистості, нашої
поведінки, нашої думки, вона – тіло цієї думки, визначає ступінь нашої свідомості, є своєрідним
мірилом, – наголошує мовознавець О. Сербенська. – Мова якнайтісніше пов’язана з духовним світом,
сферою почуттєвого, з "розумом серця"; і усвідомлення того, що таке мова, як і за якими ознаками
вона живе, що зберігає, а що руйнує її організм, яка роль у житті людини і народу, виробляє здатність
не піддаватися впливам середовища, якщо воно затягує. І насамперед за мовною ознакою людина
шукає собі подібних, або, як кажемо, ідентифікує себе" [2: 15]. Отже, мовна свідомість народу – це
ознака його зрілості, національно-державницької самовизначеності та рівня духовності.
За допомогою слова У. Самчук у романі "Волинь" відобразив найрізноманітніші життєві явища,
намалював витончені картини природи, висловив найскладніші почуття: "Сонце недільного ранку
сходить не так, як завжди, ліс стоїть бадьоріше, поле майорить, мов прапор святочний, небо синє,
таке синє, аж ніяково..." [3: 121].
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Використовуючи авторську мову, У. Самчук, характеризуючи героїв, їхні вчинки, виявляє своє
ставлення до них, героя наділяє певними рисами, розповідає про етнографічну приналежність героя
до певного регіону, розкриває перед читачем свою авторську оцінку тих якостей, що типізовані в
образі: "Володько (головний герой роману "Волинь" – І. К.) страх як любить це місце, завжди і
завжди (Запоріжжя – І. К.) тягне воно його, і стільки таємничого наслухався він про нього. То ж це
тут оте Ляшове займисько, оті там дуби та берези товстючі за тим он бгіжем, що через нього веде
стежка вниз до Шавронських лугів, кудою ходять запорожці до церкви, до школи і взагалі до села..."
[3: 109].
Як бачимо, художнім словом автор творить звукову картину, передає динаміку події, людських
почуттів, переживань, погляди героя чи автора на життя.
Неповторність індивідуального стилю У. Самчука полягає у звертанні до словесно-образних
елементів з різних джерел – фольклорного, розмовного, діалектного, літературного, книжного стилів,
а також у способах використання їх, у манері живописання та об’єктивної розповіді, у доборі засобів
звукового й образного ефекту, у виборі архітектоніки роману.
Безперечно, У. Самчук належить до тих письменників, творчість яких виразно відбиває їхню
світоглядну орієнтацію, ставлення до різних суспільних подій в історії держави та нації. У художніх
засобах роману "Волинь" чітко й послідовно простежується основна риса його світогляду – мовнокультурний код національної ідентичності героїв як феномен українства. Письменник дуже тісно
пов’язує мову та історію, стверджуючи, що вони утворюють нерозривну єдність. У такий спосіб він
відстоював розуміння національної ідентичності як спільноти мови, культури та історії, де чільне
місце належить мові.
Отже, У. Самчук вважав мову головним виразника національної ідентичності. Письменник
утверджує тезу про винятковість кожної національної культури та довічну потребу зберегти її
автентичний дух, а також підкреслював, що народ живе так довго, як довго існує його мова. У процесі
поєднання таких поглядів на мову постає візія патріотизму: головним обов’язком патріота є захист
мови від чужих впливів, інакше народові загрожує моральне виродження, а занепад української мови
для етносу означає втрату ідентичності.
У цілому творча спадщина У. Самчука дозволяє констатувати, що духовність є своєрідною
вершиною, яка збирає все найкраще в людині, завдяки чому індивід стає особистістю, а його
літературний герой визначає духовні константи художнього мислення автора.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.

Самчук Улас. Марія. Куди тече та річка. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 59-141.
Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – Харків. – 2004.
– С. 15.
Самчук У. Волинь. – Острог – Львів: "Сполом", 2007. – С. 109-121.

Матеріал надійшов до редакції 24.09.2007 р.
Коминярская И.Н. Философская система духовности украинского народа
(в прозе Уласа Самчука).
В статье исследовано духовные константы художественного мышления в прозе Уласа Самчука и
специфику украинской духовной культуры. Акцентировано внимание на христианской идее
духовности как главном условии гармонизации человеческих взаимоотношений.
Kominjarska I.M. The Philosophical System of Ukrainian People Spirituality (by Ulas Samchuk’s prose).
In the article the spiritual constants of artistic thought in the prose of Ulas Samchuk and the specific
character of the Ukrainian spiritual culture are investigated. Special attention is given to the Christian idea
of spirituality as the main harmonization condition of human relations.
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ВНЕСОК ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У ПРОЦЕС ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті на основі публіцистичних матеріалів та спогадів висвітлено громадсько-політична
діяльність Олеся Гончара, спрямована на захист української мови в умовах панування тоталітарної
радянської системи, проаналізовано становище мови та процес надання їй статусу державної.
Упродовж сімдесяти років Україна перебувала у складі тоталітарної радянської держави.
Основною ознакою тоталітаризму було проникнення офіційної ідеології в будь-які сфери суспільного
життя, контроль над усіма процесами, в тому числі й національно-культурними. Радянська система
прагнула повністю підпорядкувати літературу й мистецтво, спрямувати їх у відповідне політичне й
ідеологічне русло, регламентувати найрізноманітніші прояви творчої активності та інтелектуального
пошуку. Будь-яка вільна думка, яка йшла урозріз з офіційною ідеологією, оцінювалась як
"буржуазна" і "контрреволюційна". Літературно-мистецька діяльність опинилася в рамках
соціалістичного реалізму, порушення яких вело за собою політичні переслідування та репресії. Тільки
в другій половині 1950-х років в умовах певної лібералізації політичного режиму склалися сприятливі
обставини для громадського пробудження та національного відродження в Україні. Провідною силою
цього процесу виступала творча інтелігенція.
Серед лідерів національно-культурного відродження України з середини минулого століття був
відомий письменник, культурний, громадський і політичний діяч Олесь Терентійович Гончар.
Лейтмотивом його діяльності завжди виступала висока духовність. Він вважав, що від рівня
духовності людей залежить майбутнє, доля наступних поколінь, і, зрештою, доля самої планети [1:
34]. І в цьому першорядну роль письменник відводив питанням поширення й популяризації рідної
мови, що є найважливішою ознакою будь-якої цивілізованої нації. Оскільки об’єктом спеціального
вивчення цей напрям роботи митця досі не був, то метою нашого дослідження і є висвітлення
громадсько-політичної діяльності Олеся Гончара, спрямованої на захист української мови
З дитинства Олесь Гончар отримував уроки шанобливого ставлення до рідної мови у своєї бабусі,
пізніше – у шкільного вчителя мови та літератури, а також у творах українських класиків.
Навчаючись у технікумі журналістики, а потім і в Харківському університеті, він досліджував мову та
мовний стиль письменників М. Коцюбинського та В. Стефаника. На фронтах Другої світової війни
О. Гончар бачив, як рідне слово живило дух солдат, зміцнювало патріотичні почуття. Це призвело до
усвідомлення ним суспільної функції мови, до формування його суспільно-політичних поглядів на
місце мови в культурному житті народу.
Академік П. Тронько, який після війни був другим секретарем ЦК комсомолу, згадував: "Ми,
комсомольські працівники, були до певної міри чиновники і не завжди, скажу так, замислювалися над
національними проблемами. Гончар змусив нас задуматись над нашим національним болем.
Прийшовши з фронту, він побачив, як живе Європа, і гостро запитав нас: чому в нас мало звучить
українська мова, чому молодь не знає української історії?" [2: 67]. Таким чином, ще не маючи
механізмів впливу на формування мовної політики держави, молодий письменник підносив проблему
функціонування української мови на громадський розгляд.
Вступивши в 1946 році до Спілки письменників України, Олесь Гончар став активним учасником
її життя. Під час різноманітних нарад, засідань та пленумів він висловлював своє особисте бачення
тих чи інших процесів і ставлення до них. Загальна атмосфера в країні, зумовлена сталінською
диктатурою, змушувала письменника задумуватися над питаннями життєздатності мови, її
можливостей подальшого розвитку і функціонування. "Невже в історії культури нашій мові судилось
зостатись лише діалектом? Хай великим і прекрасним, але тільки діалектом…" – роздумує митець на
сторінках щоденника [3: 174]. Записи того часу дають можливість прослідкувати еволюцію
світоглядних позицій автора у ставленні до національно-мовних проблем. Олесь Гончар розумів увесь
драматизм ситуації, коли багата й розвинена українська мова не мала сприятливих суспільнополітичних умов для свого вільного й поступального розвитку [4: 185].
Хрущовська "відлига" принесла перші паростки демократизації суспільного життя в СРСР.
Посилилась тенденція до активізації національно-культурного розвитку. Твори українських митців
збагатились новими фарбами, розширилася їх тематика, все частіше вони стали відзначатися
глибоким національним змістом. На зміну смузі духовного терору та фізичного насильства, відомій
під назвою "ждановщина", прийшов період нестійкої й нетривалої лібералізації – "відлиги".
Олесь Гончар уважно спостерігав за перетвореннями в країні та діями нового партійного
керівництва. Очоливши Президію Спілки письменників України у 1959 році, він підтримував нові
починання влади. Більше того, він виступав проти обмеженості "відлиги", чим викликав підозру серед
партійно-державного керівництва. З кінця 1950-х років Олесь Гончар на повний голос заявляє про те,
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що рідна мова формує менталітет народу. Все частіше в щоденнику зустрічаються думки митця про
роль мови на сучасному етапі історичного розвитку українського народу. "Позбавити народ його
мови – підірвати в ньому почуття власної гідності", – застерігає письменник [3: 338]. Та не лише на
сторінках своїх щоденників і публіцистичних творів О. Гончар виступає на захист рідної мови та
культури. Будучи членом ЦК КПУ, голова Спілки письменників мав можливість впливати на
формування національно-мовної політики держави.
Письменник активно й послідовно виступав проти політики русифікації України. У квітні 1959
року Верховна Рада УРСР прийняла закон "Про зміцнення зв’язку школи з життям і дальший
розвиток системи народної освіти", який давав право батькам вибирати своїм дітям мову навчання і
завдав відчутного удару по українському шкільництву. Олесь Гончар разом з іншими представниками
творчої інтелігенції рішуче виступив проти цього закону, слушно вбачаючи в ньому знаряддя
національного нівелювання і знеособлення. Письменник відстоював обов’язкове і рівноправне
вивчення і української, і російської мов в усіх школах УРСР. У цей час з усіх куточків республіки до
митця постійно надходили листи й повідомлення, в яких йшлося про невиправдане звуження сфери
вживання української мови, зневажливе ставлення до неї з боку окремих високих посадових осіб.
Зрозуміло, що з початком "відлиги" Олесь Гончар пов’язував відродження рідної мови, мріяв
надати їй "конституційного захисту". З цією метою, а також у зв’язку з численними повідомленнями з
регіонів, митець неодноразово звертався до вищих органів влади та державного управління УРСР та
СРСР. Клопотався О. Гончар про збільшення тиражів україномовних друкованих видань, розвиток і
популяризацію національної культури. Так, у його листі до першого секретаря ЦК Компартії України
М. Підгорного йдеться про необхідність налагодження роботи республіканських видавництв [5: 28]. В
іншому листі, до секретаря ЦК Компартії України з питань ідеології А. Скаби, датованому 6
листопада 1960 року, Олесь Гончар піднімає проблему падіння тиражів художніх творів українських
письменників [5: 31]. І це в той час, коли загальний обіг книжкової торгівлі в Україні зростає. Голова
СПУ пояснює таку ситуацію тим, що працівники книготоргу завозять літературу з видавництв
РРФСР, яка не знайшла там збуту, при цьому повністю ігнорують книги українських видавництв.
Вказуючи на недоліки книжкової торгівлі, О. Гончар пропонує реорганізувати ряд інституцій із
метою покращення стану торгівлі україномовними виданнями. Тут же автор листа обурюється тим,
що у програмах навчальних закладів на українську мову відводиться стільки ж часу, як на ту чи іншу
іноземну літературу [5: 31].
Мовний чинник був одним із основних інструментів асиміляційної політики радянського
керівництва. Проведений 17-31 жовтня 1961 року ХХІІ з’їзд КПРС у черговий раз закріпив курс на
подальшу русифікацію республік. Проголошена М. Хрущовим політика "злиття націй" викликала
протести в середовищі творчої інтелігенції. 11-15 лютого 1963 року відбулася наукова конференція з
питань культури української мови, на якій обговорювалися питання її загального стану. Йшлося про
те, що двомовність нації – це вигадка, що в кожного народу є тільки одна рідна мова. Виступаючі
ставили питання про поширення української мови у всіх сферах державного і громадського життя, і з
цією метою порушували клопотання перед ЦК Компартії й урядом республіки [6: 230].
Олесь Гончар не міг перебувати осторонь цих подій. Ознайомившись у березні 1964 року з
проектом постанови уряду УРСР "Про заходи до подальшого поліпшення естетичного виховання в
загальноосвітніх школах УРСР", він звернувся до Міністерства освіти УРСР з рядом пропозицій.
Зокрема, у листі йшлося про те, що необхідно переглянути всі існуючі читанки та хрестоматії,
вилучити з них другорядні, низького художнього рівня твори. Поряд із цим письменник ставив
питання про підвищення фахового рівня викладачів української мови та літератури, забезпечення їх
літературними новинками, періодикою, необхідними методичними розробками [7: 210]. Аналогічний
комплекс проблем Олесь Гончар піднімав у листі до завідуючого відділом науки і культури ЦК КПУ
Ю. Кондуфора від 7 червня 1966 року [8: 107].
Крім практичних заходів, Олесь Гончар продовжував піднімати проблеми функціонування
української мови на сторінках своїх публіцистичних праць та під час різноманітних виступів. Так, у
доповіді на V з’їзді письменників України 16 листопада 1966 року Олесь Гончар на повен голос
заманіфестував свою національну самосвідомість [2: 68]. З величезним обуренням письменник
констатував той факт, що українські видавництва нівелюють сучасну україномовну прозу та поезію,
пропонуючи читачам "сіру словесну січку" [9: 28]. Нарешті, велику увагу доповідач приділив стану
викладання рідної мови в учбових закладах, наголосивши на тому, що в силу певних умов українська
мова в школі часом опиняється в становищі гіршому, ніж іноземна [9: 36].
Однак в умовах "начіплювання ярликів" і панування "впертих штампів" Олесю Гончару не завжди
вдавалося донести своє правдиве і сміливе слово до читача. Прикладом може стати виступ
письменника на ювілейному вечорі 3 квітня 1968 року, що його вдалося опублікувати аж через 23
роки [2: 10-12]. У цьому виступі він уперше заговорив про роль мови і духовних цінностей в історії
нації: "Не так меч, як творчий геній народний, мова, пісня втримали народ як націю, як спільноту
духовну" [2: 10].
З новою силою Олесь Гончар підносить проблему національної мови та культури на VI з’їзді
Спілки письменників України у 1971 році. У цей час він, під тиском влади, покидав посаду голови
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правління СПУ й тому, мабуть, хотів поділитися своїм наболілим із широкою письменницькою
аудиторією. Знову на повен голос лунають заклики письменника оберігати особливості й красу рідної
мови, дбати про її розвиток й удосконалення. Він вимагає замислитись над тим, чому частина
співгромадян зрікається рідної мови, і як виправити таке становище [10]. Подібні застереження
читаємо в щоденниках митця: "Вчора опубліковано дані перепису: за одне десятиріччя два відсотки
українського населення відмовилось від своєї рідної мови… Тисяч вісімсот… Для кого ж пишемо?"
[11: 85].
1970-ті – перша половина 1980-х років у суспільно-політичному житті СРСР характеризувалися
згортанням лібералізації, поверненням до традицій "сталінізму". За таких умов Олесь Гончар не міг
вільно й відкрито захищати національні права України, сприяти позитивним змінам у мовній
політиці. Весь цей час свої найсміливіші думки митець залишав на сторінках щоденника.
Розчарування й обурення становищем національної культури та мови – головний мотив записів цього
періоду. О. Гончар з жалем констатував той факт, що "мова – наче заборонена, наче валуєвський указ
воскрес" [11: 154]. Письменник розумів складність ситуації: "Суду нема на тих, хто сьогодні цькує
українську культуру, хто тебе ображає, оббріхує… По суті ми беззахисні, ніякий закон нас не
захищає. Ти винен уже тим, що ти письменник український і що мова творів твоїх – українська…"
[11: 174]. Найбільше непокоїло його те, що на всіх урочистостях найвищого рівня жодного
українського слова не почути. 11 жовтня 1974 року після ідеологічної наради в Києві Олесь Гончар
занотував до щоденника: "Принижувати, зневажати українську мову зараз стало модним, це – як
паспорт благонадійності. Оце "ленінці", оце "патріоти". Відцурайся рідної мови, потопчи її, зневаж,
зрадь – отоді будеш для нас підходящий." [11: 197]. Пізніше, в роки "перебудови" та гласності, Олесь
Гончар у своїх виступах на повний голос заговорить про таку ситуацію з мовою в роки "застою". А
поки що доводилося з розпачем усвідомлювати принизливе становище української мови,
"насильницьку культивацію двомовності з неодмінним елементом приниження "діалекту" [11: 327].
Прикладом для українців письменник вважав вчинок грузинської молоді, яка масовими акціями
протесту й демонстраціями відстояла рідну мову, добилася внесення відповідної статті до
Конституції. "А в нас махровим цвітом цвітуть будяки відступництва, ренегат і нищитель ходить
серед найвпливовіших, гордовито виставивши вперед свою есесівську щелепу", – таку відвертість
О. Гончар міг дозволити собі лише на сторінках записників [11: 339].
Новий етап у баченні О. Гончаром шляхів подолання мовного нігілізму наступив з початком
горбачовської "перебудови". В умовах демократизації суспільно-політичного життя, гласності й
плюралізму думок мовний аспект став провідною темою статей, виступів та інтерв’ю письменника. З
перетвореннями в суспільно-політичному житті автор "Собору" пов’язував національно-культурне
відродження. Виступаючи на відкритті ІХ з’їзду письменників України в 1986 році, Олесь Гончар
вперше після багатьох років відкрито заговорив про мовне питання. Називаючи мову незамінним
джерелом культурного розвитку, він закликав дбати та вболівати за неї, не соромитись і не зневажати,
впроваджувати в усі сфери життя [9: 268]. У лютому 1987 року питання збереження й розвитку
української мови стали провідними під час засідання президії правління СПУ, й були такими
протягом багатьох наступних засідань. У своєму виступі Олесь Гончар критикував Міністерство
освіти УРСР за комплекс заходів, пов’язаних з постановою ЦК КПРС від 31 серпня 1978 року "Про
дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках", який
передбачав широке впровадження російської мови в початковій школі. Письменник відкрито
протестував проти того, щоб ставити під сумнів потребу вивчення рідної мови [5: 215].
Зважаючи на те, що Україна тривалий час після початку "перебудови" продовжувала залишатися
"заповідником застою", а зміни в суспільно-політичному житті тут відбувалися значно повільніше,
ніж в інших республіках, то черговим кроком письменника на шляху захисту української мови став
лист Генеральному секретареві ЦК КПРС М. Горбачову про негативні явища в сфері національнокультурної політики в Україні [5: 217]. У ньому автор наводив беззаперечні факти переслідування
української мови в роки "застою", дискримінації за мовною ознакою. Він подав детальну схему
витіснення національної мови з установ, навчальних закладів та повсякденного вжитку, вказав на
антиконституційні освітні закони, які цьому сприяли. Письменник наголосив, що нині українська
мова потребує конституційного захисту. Неодмінною умовою цього він вважав введення
обов’язкового вивчення української мови поряд з російською [5: 218]. Лист, таким чином, свідчив про
рішучу готовність української творчої інтелігенції боронити й відстоювати свої національні права.
Відповіддю на нього стали візити ряду комісій, що їх присилали з Москви, які "довго розбиралися, чи
правду писав прославлений письменник" [12: 68]. Своїм листом Олесь Гончар показав приклад усім
національно свідомим силам у суспільстві, надихнув їх на створення таких організацій, як Товариство
української мови імені Шевченка, Народний Рух України. Публіцистичні твори письменника,
виступи, інтерв’ю цього часу наскрізь пронизані вболіванням за конституційний захист нашої мови
[9]. У них українська мова розглядається як державотворчий чинник, символ єднання українців світу,
знак духовної естафети поколінь. Невдоволення громадськості становищем української мови змусило
політбюро ЦК Компартії України розглянути в липні 1987 року питання "Про посилення
інтернаціонального і патріотичного виховання населення". Було визнано, що громадськість
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правильно підіймає проблему національно-культурного характеру, звертає увагу на звуження сфери
застосування української мови, низький рівень мовної культури багатьох теле- і радіопередач, газет та
журналів. А вже в грудні 1988 року політбюро ЦК Компартії України повернулося до розгляду
питання про проголошення української мови державною. Було вирішено розширити сферу
функціонування української мови.
Під тиском національно-свідомих сил 26 жовтня 1989 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон
"Про мови в Українській РСР". Цим документом юридично закріплювався державний статус
української мови. Було гарантовано рівноправність мов усіх народів, які проживали на території
України, створено умови для розширення сфери функціонування української мови, як мови корінного
народу. Відповідно до закону впродовж п’яти років українська мова мала замінити російську в
діяльності державних установ [13: 669]. Перебуваючи на посаді депутата Верховної Ради УРСР,
Олесь Гончар безпосередньо брав участь у розробці цього закону. У своєму виступі в день його
прийняття письменник буквально вмовляв тодішніх депутатів: "Ви державні люди, вам належить
бути мудрими, виявляти розсудливість і великодушність, і я закликаю вас не потоптати, не задушити
в колисці цей людяний, гуманний Закон, це дитя нашої перебудови. Не зробімо зла! Не звершімо ж
сьогодні акцію чорносотенську, не зневажмо те, чим безмірно дорожить український народ!" [9: 72].
Прийняття Закону "Про мови в Українській РСР" стало перемогою Олеся Гончара в його боротьбі за
національно-культурне відродження, але перемогою неповною. Суспільні процеси в СРСР свідчили
про кризу тоталітарного ладу, необхідність політичних перетворень в державі. Вся подальша
громадсько-політична діяльність письменника, його зусилля були спрямовані на відновлення
суверенітету й державності для України.
Таким чином, громадсько-політична діяльність Олеся Терентійовича Гончара, спрямована на
захист та розвиток української мови, стала складовою національно-культурного відродження
України, а в умовах демократизації суспільно-політичного життя в період "перебудови"–
каталізатором державотворчих процесів у республіці.
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Матеріал надійшов до редакції 28.09.2007 р.
Сыроед И.В. Вклад Олеся Гончара в процесс возрождения и развития украинского языка.
В статье на основе публицистических материалов и воспоминаний освещена общественнополитическая деятельность Олеся Гончара в сфере возрождения и защиты прав украинского языка в
условиях советского тоталитарного режима. Проанализированы положение языка и процесс
присвоения ему статуса государственного.
Siroid I.V. The Contribution of Oles Honchar to the Process of Ukrainian Language Revival and
Development.
In the article on the basis of publicistic materials and reminiscences of Oles Honchar his social and political
activity in the field of revival and defense of Ukrainian language rights in the conditions of the soviet
totalitarian regime is elucidated. The state of the language and its official status appropriation are analysed.
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ"
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
У статті розглядаються номінативні одиниці на позначення "цивільного шлюбу" в зіставному
аспекті. З’ясовуються мотивуючі ознаки, образні ідеї, які лягли в основу номінації. Виявляється
зв’язок образно-мотиваційної структури із екстралінгвістичними чинниками, що сприяли розвитку
значення.
Пріоритетним напрямком сучасного мовознавства є дослідження формальної та змістової сторони
лексичних одиниць на контрастивно-типологічному рівні, здійснюване в руслі проблем теорії
номінації, етнолінгвістики, взаємодії мови і мислення, мови і культури (М.І. Толстой, С.М. Толстая,
Б.О. Плотников, А.Е. Супрун, М.П. Кочерган, О.В. Тищенко). Представлена проблема зберігає свою
актуальність, оскільки пов’язана з ґрунтовною характеристикою номінативних одиниць, спрямована
на виявлення спільних і відмінних форм і мотивів лінгвістичного вираження дійсності, вивчення
внутрішньої форми різних лексико-семантичних, фразеосемантичних і тематичних груп лексики,
(В.Г. Гак, Л.В. Бублейник, Р.М. Гайсина, В.М. Телія, В.Д. Ужченко, М.Ф. Алефіренко та ін.).
Мета статті полягає у виявлення та описі засобів вираження поняття "цивільний шлюб" на
матеріалі англійської, польської та української мов. Поставлена мета досягається вирішенням таких
основних завдань:
встановити особливості номінації поняття "цивільний шлюб";
в аспекті аналізу семантики виявити зв’язки номінацій на позначення "цивільного шлюбу" з
національно-культурним досвідом носіїв мови.
У нашому дослідженні ми аналізуємо номінативні одиниці, які позначають "цивільний шлюб" з
точки зору їх семантики і номінативного фактора. Цілісність досліджуваного об’єкту детермінується
типовою семантикою парадигматичного ряду: всі його члени характеризуються спільністю
денотативно-сигніфікативного значення. Інваріантною інтеграційною ознакою є сема "співжиття без
реєстрації". Відзначимо, що номінативні утворення, які належать до цієї групи, є конотативно
маркованими: денотативна частина лексичних значень супроводжується конотативною "аурою", що
містить у собі співзначення стилістичні, експресивні, наочно-образні та інші [1: 54].
Повноцінний опис одиниць мови неможливий без звернення до теорії номінації [2; 3; 4]. У світлі
цієї теорії досліджується питання системності слів не лише в їх прямих (первинна номінація), але і в
переносних значеннях (вторинна номінація). Аналізований у статті лексичний матеріал належить до
вторинної номінації, оскільки формування значень відбувається внаслідок семантичного
переосмислення значення тих слів, які використовуються в новій для них функції найменування [5:
3].
З проблемою номінації тісно пов’язане поняття внутрішньої форми. Внутрішня форма, що
розуміється як зв’язок із дійсністю через мотивуючі ознаки, представлена у слові шляхом
дериваційних зв'язків із мотивуючим словом, а у фразеологізмі – через значення і структуру вільного
словосполучення, багатослівного прототипу фраземи з різним ступенем стійкості. В останніх
виділяється "знак значення", що кладеться в основу формування фразеологічної одиниці [6: 25].
Традиційно розрізняють прозору або "живу" і "стерту" внутрішню форму [7: 40].
Серед назв з прозорою внутрішньою формою виділяємо: англ. civil marriage "цивільний шлюб" [8:
270], living together "життя разом" [9: 359], фр. couchage "співжиття" [10: 170], пол. ślub cywilny
"цивільний шлюб" [11: 105].
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що переосмислення вихідних словосполучень
або окремих їх компонентів здійснюється, головним чином, по лінії метафоризації. Відзначимо, що
метафора є одним із найпоширеніших засобів утворення вторинних найменувань.
В основі метафоризації, як відомо, лежить поняття або уявлення про предмети, дії, які мають
спільні ознаки. Всесторонній і глибокий аналіз ознак, якостей, властивостей предметів, дій
об’єктивної дійсності дозволив виділити в якості ознак порівняння найважливіші, найістотніші.
Уявлення пов’язані з цивільним шлюбом містять ідею гріховності, незаконності: англ. living in
fornification "життя у блуді" [8: 97], in sin "в гріху" [12: 702], illicit cohabit "незаконне співжиття" [13:
67], common-law marriage "шлюб за неписаним законом" [8: 270], marriage de facto "неузаконений
шлюб", пор. лат. de uro – "юридичний" [13: 215].
З точки зору вивчення системних відносин у фразеології великий інтерес представляє дослідження
образної бази тієї чи іншої семантичної ознаки, тобто набору образів, які використовуються певною
частиною семантичного континууму. Як показав аналіз, в основі фразеологічної номінації
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"цивільного шлюбу" лежить сукупність визначених мотивуючих ознак, образних ідей, які утворюють
специфіку цієї парадигматичної групи. Активність образів у фразеологічній номінації є різною. Одні
образи мають типовий характер, тобто є базою семантичної трансформації ряду членів поля; інші
образи індивідуальні, оскільки лежать в основі переосмислення окремих фразеологізмів.
Серед розглядуваних одиниць ми виділяємо фразеологізми та експресивну лексику, яка теж тяжіє
до сфери вторинної номінації на позначення співжиття без шлюбу, із зоосемічним компонентом: пол.
psie wesele "собаче весілля" [14: 418], żyć na kocią łapę "жити на котячу лапу" [14: 163], пор. укр.
кошача любов [15: 293], побратися в заячому холодку [16: 524]. Англійське join giblets "гусячий
потрох" [17: 135] – це вульгаризм із пейоративним смисловим навантаженням.
Елемент локусу знаходимо у таких назвах: пол. ślub pod płotem "шлюб під парканом" [14: 94], укр.
на смітнику женитися [15: 292]. Про учасника дошлюбного зв’язку кажуть, що він/вона siedzi na
kneblu "сидить на кілочку" [14: 94], siedzi na pieńku "сидить на пеньку" [14: 94].
В англійській мові знаходимо married on the carpet and the banns up the chimney "одружені на
коврику, а їх імена оголошуються на комині" [18: 44]. Згідно з традицією, в англійських церквах
оголошують імена людей, які вступають в шлюб.
Фітонімічну номінацію спостерігаємо у висловах: укр. у кропиві шлюб брати [15: 293], рос.
венчать вокруг ели (ракитового куста) [19: 180], венчали вокруг ели, а черти пели (про неодружену
пару) [19: 180]. Цей вислів походить від язичницького обряду вінчання: молодій парі потрібно було
обійти навколо ялини або ракитового куща для освячення шлюбу язичницькими богами. Ізосемічні
номінативні одиниці знаходимо в англійській мові: to marry over the broomstick "одружитися навколо
ракитового куща" [20: 140], to jump over the broomstick "стрибати через ракитовий кущ" [20: 140],
broomstick wedding "весілля біля ракитового куща" [17: 41]. У висловлюваннях фігурує лексема
broomstick, яка має два значення: по-перше, broom означає "мітла", broomstick – "палка від мітли", подруге, broom – це "ракитовий кущ". Ця фразема пов’язується зі звичаєм в англійській культурі, коли
під час весільних танців неодружені пари перестрибували через мітлу, що символізувало
"легітимізацію" їх дошлюбних статевих відносин.
Ідею неузаконеного шлюбу виражає англійський фразеологізм married but not churched "одружені,
але не освячені церквою" [17: 192], фр. être marié (ou épouser qn.) à la mairie du 21e arrondissement
"бути одруженим (одружуватися) в мерії 21-го округу" [10: 352].
Виявом семіотичного протиставлення праве/ліве з аксіологічно маркованою семантикою
(добро/зло), можна вважати образно-номінативну структуру польських фразем ślub z lewej ręki "шлюб
з лівої руки" [21: 384], żenić się na lewą rękę "одружуватися з лівої руки" [21: 384], узагальненометафоричне значення яких "жити в цивільному шлюбі". Порівняти фр. mariage de la main droite
"шлюб з правої руки" [10: 351] переносне значення "законний шлюб".
Алломорфними виявляються номінативно-характерологічні образи на позначення незаконного
співжиття у зівставлюваних мовах. Так, у польській мові маємо żyć na wiarę, "жити на віру" [22: 122],
пор. укр. жити на віру [23: 18], żyć na kartę rowerową "жити з правом керувати велосипедом" [22:
122], у французькій – vivre (être, se mettre) à la colle "життя, яке тримається на клеєві" [10: 127], тобто
незареєстрований шлюб є ненадійним і нетривалим.
Цікавими у плані виявлення образної структури на позначення статевих стосунків до шлюбу, які
пов’язані з ідеєю голоду, прийому їжі: англ. dinner without grace "обід без молитви" [12: 219],
порівняти з англ. to eat supper before you say grace "з'їсти вечерю перш, ніж проказати молитву" [17:
95], метафоричне значення вислову "зачати дитину до шлюбу"; фр. prendre un acompte [10: 16]
прямим значенням є "брати завдаток", а переносним – "заморити черв’ячка", тобто "переспати до
шлюбу". В українській мові фразеологізм заморити черв'ячка має інше значення, саме "швидко
втамувати голод перед основним прийомом їжі".
Отже, у вивченні лексичного фонду дієвим, ефективним є зіставний метод, який дозволяє виявити
аналогію та різницю у формах і функціонуванні мов. Здійснений нами аналіз на основі трьох мов не є
остаточним і, таким чином, створює перспективи для подальших мовознавчих розвідок.
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Харлай О.В. Языковые средства выражения понятия "гражданский брак" (на материале
английского, польского и украинского языков).
В статье рассмотрены номинативные единицы для обозначения "гражданского брака" в
сопоставном аспекте. Выясняются мотивационные признаки, образные идеи, которые легли в основу
номинации. Определяется связь образно-мотивационной структуры с экстралингвистическими
факторами, которые способствовали развитию значения.
Kharlaj O.V. Language Means of the Notion "Civil Marriage" Expression (in English, Polish and
Ukrainian Languages).
The article focuses on nominative units that denote the notion "civil marriage" in the contrastive aspect.
The motivating characteristics and image ideas which formed the nomination basis are elucidated. The
connection of the image-motivating structure with the extralinguistic means that influenced the development
of the meaning are revealed.
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ВПЛИВ УМОВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ НА ДЕЯКІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ КРОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
У статті представлено результати порівняльного вивчення певних гематологічних показників
сільськогосподарських тварин, які мешкають на території Житомирської області з різним
ступенем радіозабруднення. Перспективним є визначення гематологічних показників, які могли би
бути індикаторами патологічних змін в організмі під довготривалим впливом малих доз радіації.
Чорнобильська аварія з викидом 50 млн. Кюрі радіоактивних нуклідів, у тому числі довгоживучих
цезію-137 та стронцію-90, плутонію-239, 240 породила безліч проблем екологічного, соціальноекономічного та інженерно-технічного плану. Значні території України, включаючи великі площі
сільськогосподарських угідь, опинилися в зоні радіоактивного забруднення. Унаслідок цього 20 %
території України має довгострокову базу для дії радіаційного опромінення.
На сьогоднішній день актуальним є питання внутрішнього опромінення населення через продукти
харчування та питну воду. Зокрема, на його рівень найбільш суттєво впливають продукти
тваринництва: молоко, молочні продукти, м’ясо.
Крім проблеми накопичення небезпечних радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, існує і
друга – значне погіршення стану самого поголів’я сільськогосподарських тварин. Під впливом
довготривалого мало інтенсивного радіаційного фактору в організмі тварин виникають патологічні
зміни перебігу метаболічних процесів та зниження імунітету.
Якщо підсумувати результати досліджень фізіологічного стану організму ряду вчених за останні
десятиріччя, то спостерігаються наступні патології системи крові в результаті хронічної дії малих доз
радіації: збільшення хромосомних пошкоджень у клітинах крові (лімфоцитах), підвищення
аутоімунних реакцій, підвищення вмісту вільних радикалів (продуктів недоокислення органічних
молекул), якісні відхилення у клітинах крові, порушення ліпідно-вуглеводного обміну [1; 2; 3; 4].
Дослідниками встановлено зниження кількості еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів у крові. У
лейкоцитарній формулі спостерігалося вірогідне зниження кількості нейтрофілів та підвищення –
лімфоцитів та моноцитів [5].
При хронічному та переважно внутрішньому опроміненні збільшується число лейкозів і ракових
захворювань. Учені та лікарі зафіксували вірогідне підвищення смертності від лейкозів, раку
молочної та щитовидної залоз. Доведена негативна роль пролонгованого іонізуючого опромінення й
на репродуктивні органи [2].
Якщо картина гострого та підгострого протікання променевої хвороби в людини та тварин
вивчена досить детально, то наслідки пролонгованого внутрішнього опромінення знаходяться на
стадії вивчення. Немає чіткого розмежування, які сумарні дози і в які інтервали часу слід вважати
стимулюючими основні види обміну, а які носять депресивний характер.
Метою досліджень є вивчення в порівняльному аспекті рівня певних гематологічних показників
крові тварин, які утримуються на територіях із різним ступенем щільності радіаційного забруднення,
що дає змогу встановити наявність та глибину патологічних відхилень у фізіологічному статусі.
Матеріал і методика. На базі сучасних тваринницьких господарств Житомирської області з
різним ступенем радіозабрудненості території (Черняхівський район, с. Свидя, приватне
підприємство "Дружба" – 1-5 Кі/км. кв.; Коростенський район, господарство с. Каленське – 5-10
Кі/км. кв.; Овруцький район, с. Дорогинь, ТОВ "Дорогинь" – 10-15 Кі/км. кв) створювалися групи
телят молочного періоду (по 10 голів), віком 4-6 місяців. Жива маса, в середньому, від 60 до 125 кг.
Дослідження проводилися в два етапи. Ι етап – стійловий; основний раціон: молочні продукти, грубі
корми (сіно), соковиті (сінаж), концентровані корми. Середньодобовий приріст – 300-400 г. ІІ етап ―
пасовищний.
© Аннамухаммедова О.О., 2007
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Основний раціон: зелені корми та знежирене молоко. Середньодобовий приріст – 450-550 г.
Загальну кількість формених елементів крові з’ясовували методом підрахунку в камері Горяєва,
лейкоцитарну формулу крові визначали методом фіксації та фарбування мазків за Романовським –
Гімзе з подальшим відносним підрахунком субпопуляцій лейкоцитів за допомогою 11-клавішного
лічильника. Цифрові результати досліджень оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним.
Результати дослідження та їх обговорення
У результаті досліджень було встановлено, що в зимово-стійловий період показники імунного
статусу, зокрема кількість лейкоцитів та окремих субпопуляцій лейкоцитів у крові піддослідних
телят, мали певні відмінності в залежності від рівня забрудненості території, де утримувалися
тварини. Загальний рівень лейкоцитів у крові телят всіх районів знаходився в межах фізіологічної
норми й вірогідно не відрізнявся.
Таблиця 1.
Вміст лейкоцитів у крові телят за періодами досліджень
Вміст лейкоцитів та їх
субпопуляцій

Етапи дослідження
Зимово-стійловий

Літньо-пасовищний

Черняхівський район
Лейкоцити, тис/мкл
Паличкоядерні
Сегментоядерні
Еозинофіли
Моноцити
Лімфоцити

83,67 ±2,19
5,94±2,15
48,87±3,48
8,65±2,03
4,68±0,95
29,16±1,52

Лейкоцити, тис/мкл
Паличкоядерні
Сегментоядерні
Еозинофіли
Моноцити
Лімфоцити

87,67± 6,44
2,64±1,02
26,31±1,68
8,54±2,36
9,15±3,01
43,68±6,07

Лейкоцити, тис/мкл
Паличкоядерні
Сегментоядерні
Еозинофіли
Моноцити
Лімфоцити

87,67± 6,44
2,54±0,95
27,48±5,61
10,02±2,01
8,64±0,98
41,76±6,96

87,67
2,54±0,95
27,48±5,61
10,02±2,01
8,64±0,98
31,76±6,96
Коростенський район
115,67±16,67
1,66±0,35
52,64±3,12
11,76±2,54
2,56±0,92
31,56±0,66
Овруцький район
107,33 ± 6,44
2,76±1,82
48,01±5,02
8,12±4,10
4,01±1,30
36,95±73,15

Серед поліморфоядерних лейкоцитів зростає кількість еозинофілів, що займають особливе місце у
зв’язку з широким спектром ферментів, які в них синтезуються. Збільшення відносної кількості
еозинофілів є реактивним станом зі сторони клітинного механізму, який спрямований на формування
захисних реакцій. Опромінення організму сублетальними дозами не зумовлює великих відхилень у
вмісті еозинофілів. У хронічних випадках радіаційного впливу часто спостерігається еозинофільоз
[1]. Це підтвердилося результатами наших досліджень: процентний вміст еозинофілів був найвищий у
крові телят, які знаходилися на більш забрудненій території (Овруцький район). Відносний рівень
паличкоядерних нейтрофілів був дещо вищий у крові тварин із господарства Черняхівського району
(відносно чиста територія), що вказує на більш кращий стан лейкопоез у молодняка ВРХ. Найбільш
низький цей показник у крові телят Коростенського району (забрудненість території 5-10 Кі/км. кв.)
Дещо подібна тенденція спостерігалася відносно проценту сегментоядерних нейтрофілів. Так, у
крові телят, які знаходилися на найменш забрудненій території (1-5 Кі/км. кв., Черняхівський район),
їх рівень у крові був найвищим. Найнижчим цей показник був у крові тварин, які знаходилися на
найбільш забрудненій території (Овруцький район, 10-15 Кі/км. кв.), що теж вказує на стан
лейкопоезу. Нейтрофільні лейкоцити є клітинами метаболічно активними. Вони беруть участь у
білковому, ліпідному, вітамінному обмінах. Завдяки наявності в них певних ферментів вони здатні
нейтралізувати токсичні речовини, отрути. Але основна їх функція – захисна (завдяки можливості
фагоцитозу внаслідок амебоїдного руху клітин) та відновна. Кількість нейтрофілів збільшується при
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запаленнях, некрозах тканин; зменшується – при хронічних інтоксикаціях, під впливом іонізуючого
опромінення.
Відносно низький рівень (невірогідно) лімфоцитів теж був у крові тварин Овруцького району. У
крові телят із Овруцького та Коростенського районів спостерігалася підвищена сегментація ядра
нейтрофільних лейкоцитів. У літньо-пасовищний період рівень лейкоцитів та їх популяцій у крові
тварин був дещо нижчим.
Рівень окремих субпопуляцій лейкоцитів у крові телят Черняхівського району (1-5 Кі/км. кв.)
порівняно з показниками зимово-стійлового періоду не має значних змін.
Спостерігається значне зниження рівню лейкоцитів у крові телят, які утримувалися на територіях
із різним рівнем радіаційного забруднення, порівняно з показниками зимово-стійлового періоду.
Найвищій рівень лейкоцитів був у крові телят Овруцького району (10-15 Кі/км. кв.).
Вміст сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів у крові телят як Овруцького, так і
Коростенського районів значно підвищився, порівняно з показниками зимово-стійлового періоду. Але
найменший вміст сегментноядерних нейтрофілів виявився в крові телят Овруцького району
(найвищий рівень забруднення території), тоді як процентний вміст моноцитів виявився найвищим.
Найважливіша функція моноцитів – фагоцитарна. Відмінність між ними й нейтрофілами полягає в
тому, що макрофаг протягом життя здатен знищувати чужорідні клітини багаторазово (нейтрофіли
самі гинуть після завершення процесу). Але не весь фагоцитований матеріал перетравлюється.
Частина недозруйнованого та найбільш імуногенного матеріалу є антигеном, який макрофаг передає
лімфоциту для здійснення ним специфічної імунної відповіді. Нарешті, у макрофагів є ще одна
важлива функція – синтез біологічно активних речовин (ферментів, медіаторів), які регулюють імунні
реакції. Отже, підвищений рівень моноцитів вказує на стимуляцію імунних реакцій організму.
Найбільш радіочутливою клітиною крові є лімфоцит. Вважається, що їх підвищений рівень є
об’єктивним показником ступеню променевого ураження організму [6]. Дещо підвищена кількість
лімфоцитів (але у межах фізіологічної норми) спостерігалася у крові тварин із господарств
Коростенського та Овруцького районів у зимово-стійловий період. У літньо-пасовищний період,
навпаки, у крові телят із усіх господарств рівень лімфоцитів був нижче за норму. Це вказує на певне
зниження імунної реакції. Це можна пояснити впливом факторів годівлі, зокрема у пасовищний
період тварини отримують відносно підвищене внутрішнє опромінення через пасовищну траву, в
порівнянні з контрольованим зимовим раціоном. Можливо, пролонговані дози малоінтенсивного
опромінення пригнічують розвиток певних субпопуляцій лейкоцитів, зокрема, лімфоцитів.
Дещо подібна тенденція спостерігається і відносно процентного вмісту паличкоядерних
нейтрофілів. Так, у крові телят Овруцького району їх вміст дещо підвищився, порівняно із
показниками зимово-стійлового періоду, тоді як у крові тварин Коростенського району, він знизився.
Найнижчий процентний вміст у крові паличкоядерних нейтрофілів спостерігався в телят із
господарства Коростенського району (5-10 Кі/км. кв.).
Таким чином, в умовах радіоактивного забруднення спостерігається пригнічення кістково
мозкового кровотворення (еритро- і лейкопоез).
Особливо гостро це появляється в тварин, які знаходяться в районі підвищених доз радіації.
Проведений аналіз таких даних свідчить про недостатню вивченість впливу малих доз радіації на
організм тварин, що є основним аргументом висновку про необхідність додаткового
експериментального вивчення дії хронічного іонізуючого випромінювання на організм
сільськогосподарських тварин.
Вивчення цієї проблеми дає змогу спрогнозувати можливі відхилення від нормального
фізіологічного стану тварин при різних рівнях хронічного радіоактивного опромінення.
Перспективою досліджень є і доцільність використання вищевказаних показників крові як
прогностичних тестів для оцінки загальної стійкості організму до негативних факторів зовнішнього
середовища, одним із яких є радіаційне випромінювання.
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Матеріал надійшов до редакції 10.09.2007 р.
Аннамухаммедова Е.А. Влияние долговременного воздействия малых доз радиации на некоторые
гематологические показатели крови сельскохозяйственных животных.
В статье представлены результаты сравнительного изучения определенных гематологических
показателей сельскохозяйственных животных, которые содержатся на территории Житомирской
области с различной степенью радиозагрязнения. Перспективным является определение
гематологических показателей крови, которые могли бы быть индикаторами патологических
изменений в организме под воздействием продолжительного воздействия малых доз радиации.
Annamuchammedova O.O. The Influence of Small Radiation Doses Prolonged Action on Some
Hematological Blood Indices of Agricultural Animals.
The article presents the results of some hematological indices comparative study of agricultural animals kept
on the territories of Zhytomyr region with the different level of radioactive contamination. The determination
of hematological blood indices that could be the pathological changes indicators in organism under the
influence of small radiation doses action is perspective.
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ГІДРОЕКОЛОГІЯ ОЗЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ. ШАЦЬКІ ОЗЕРА. ЕКОЛОГІЧНА
ТОКСИКОЛОГІЯ: ОЗЕРО ЧОРНЕ ВЕЛИКЕ (ОГЛЯД). ЧАСТИНА 2
Викладено результати еколого-токсикологічних досліджень оз. Чорне Велике (Шацькі озера), які
були проведені в 1990-1992 роках. Визначено вміст пестицидів, фенолів та поверхнево активних
речовин в абіотичних та біотичних складових цієї озерної екосистеми. Показано антропогенний прес
на екосистему оз. Чорне Велике.
1.1. Нафтопродукти.
Нафтопродукти, нарівні з пестицидами та важкими металами, є найбільш небезпечними
токсичними речовинами для довкілля, в тому числі і водного середовища.1 Нафта – складна суміш із
тисяч різних органічних компонентів. Поведінка нафти у водоймах мінлива та залежить не тільки від
її типу, але й від температури, а також інших фізичних параметрів навколишнього середовища. Слід
зазначити, що до складу нафти входять різні класи вуглеводнів: аліфатичні (метанові), циклічні
насичені (нафтенові), циклічні ненасичені (ароматичні). Вона є токсичною речовиною, особливо для
гідроекосистем та їх мешканців. При попаданні у водойми нафта розтікається по поверхні води доти,
доки її щось зможе обмежувати або поки не створиться на поверхні надто тонка її плівка. У цій плівці
розчиняються ряд речовин, як органічні, так і неорганічні, зокрема такі важкі метали, як залізо, мідь
та цинк, легко утворюють комплексні металорганічні сполуки, які потім сорбуються на часточках та
осідають на дно. У зв’язку з цим явищем, нафтою та нафтопродуктами можуть бути сильно
забруднені верхні шари донних відкладів та нижні придонні шари води. Токсичність органічних
фракцій нафти (бензин, керосин та ін.) зростає по мірі збільшення концентрації цих фракцій у процесі
поглинання чи розчинення в компонентах водної екосистеми. Нафтова плівка ізолює водну масу з
атмосфери, внаслідок чого може значно зменшуватися вміст кисню у воді, що призводить до придухи
риби. Продукти розкладу нафти містяться так звані поліароматичні вуглеводні речовини, що
спричиняють пухлинні захворювання. Серед них найвідоміша – бенз(а)пірен, який утворюється при
роботі моторів. Тому в останні десятиріччя в уловах все більше зустрічається риб з ознаками
пухлинних хвороб, причому виявлено повну залежність між частотою пухлин у риб та частотою
таких же хвороб серед населення, що живе в басейні тієї чи іншої водойми.
Риба, яка живе у нафтовому середовищі, звичайно набуває відповідного запаху (гасу, бензину,
мазуту). Зазначимо, що в нафтопродуктах добре розчиняються отрутохімікати, які, таким чином,
надходять в організм риби. Дуже чутлива до нафти молодь риб, особливо мальки, які в
занафтованому середовищі гинуть дуже швидко. Однією з особливостей нафтових вуглеводнів є
здатність збільшувати свій вміст у 10 разів на кожному наступному рівні трофічного ланцюга. Отже,
якщо нафтові вуглеводні або хлоровані дифеніли потрапляють спочатку у водорості, потім по
ланцюгам живлення до риб, то їх накопичується вже в 10 тис. разів більше, ніж у початковій ланці, і в
100 тис. разів більше, ніж у воді. Це так званий коефіцієнт біологічної акумуляції, значення якого
дуже високе в довгих трофічних ланцюгах – і може бути меншим при короткому ланцюжку.
Для оз. Чорне Велике джерелами забруднення нафтопродуктами є використання моторних човнів,
миття автотранспорту на берегах, випадання з атмосфери, та попадання з комунальними стоками. У
липні 1992 року були проведені перші дослідження вмісту нафтопродуктів у воді Шацьких озер,
включаючи й оз. Чорне Велике. Найбільш низькі концентрації нафтопродуктів відзначені в
1
3

мг/дм [1].

ГДКсанітарно-гігієнічні нафтопродуктів для прісних вод становить 0,3 мг/дм3, а ГДКрибогосподарські – 0,05
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поверхневих шарах води пелагіалі озера. Висока концентрація нафтопродуктів зафіксована в
придонних шарах води пелагіалі та на мілководних ділянках озера. Вміст нафтопродуктів в озерній
воді становив 141-370 мкг/дм3. Необхідно підкреслити, що в гідроекосистемі оз. Чорне Велике
найбільші концентрації містилися в придонних шарах води та на мілководдях. Перевищення
ГДКрибогоспод. зафіксовано в 2,8-8,0 разів. Результати дослідження викладені в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1.
Вміст нафтопродуктів, летких фенолів та СПАР у воді Чорне Велике
в липні 1992 року, мкг/лдм3 [2-6].
Дата
відбору
2.07.1992
2.07.1992
2.07.1992
4.07.1992

Ділянка озера, шар,
станція
Пелагіаль,
поверхневий шар, 1
Пелагіаль,
придонний шар, 1
Пелагіаль,
поверхневий шар, 2
Літораль, 3

Нафтопродукти

Леткі
феноли

Аніонні

СПАР
Катіонні

219,0

0,8

80,0

350,0

278,0

5,5

-

-

148,0

3,3

370,0

2,0

80,0
50,0

140,0
370,0

1.2. Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР).
Одним із найбільших забруднювачів природних водойм є СПАР. Вони, залежно від дисоціації у
водних розчинах, діляться на катіонні та аніонні. Аніонні СПАР дисоціюють у водних розчинах на
аніон з поверхневою активністю та катіон. Ці речовини мають алкільні ланцюги з 9-17 атомами
вуглецю і бензольне кільце з натрієм або кальцієм. До таких речовин відносяться алкілсульфати,
алкілбензолсульфонати, алкіларілсульфонати. Аніонні СПАР схильні до біорозкладу [7; 8]. До
катіонних СПАР відносяться четвертинні амонієві сполуки, промисловий випуск яких складає
близько 80 %. Вони стійкі до кислот та лугів, практично не підлягають біорозкладу. По токсичності
катіонні СПАР значно переважають аніонні. У склад комерційних СПАР звичайно входять одна чи
більше груп поверхнево-активних агентів, декілька зв’язуючих компонентів. Групи, забезпечуючи
такі властивості СПАР, виконують дві функції: зменшення поверхневої плівки рідини, в якій вони
розчиняються та утворюють стійку емульсію або суспензію з частинками забруднень, які
видаляються, та зниження жорсткості води за рахунок утворення з водою розчину лугу, в якому
миючі властивості поверхнево-активних груп особливо ефективні. Поряд із поверхнево-активними та
зв’язуючими компонентами миючі речовини містять відбілюючі речовини та речовини, які надають
лоску. Для надання бажаних властивостей у склад СПАР можуть бути включенні також інші складові
(ферменти, інгібітори корозії, духмяні речовини). Поверхнево-активні агенти розподіляють, зазвичай,
на 3 класи: аніоноактивні, катіоноактивні та неіоногенні [2; 9]. Особливе значення мають
поліфосфатні зв’язуючі агенти, які входять до складу СПАР. Фосфорні компоненти миючих засобів
легко гідролізуються з утворенням нетоксичних монофосфатів. Утворенні продукти гідролізу не
представляють загрози для людей і тварин, які знаходяться у воді. Але необхідно враховувати ефект
дії фосфатів на рослинність. Вони є поживним середовищем для рослин і можуть викликати їх
інтенсивний ріст, зокрема розростання водних рослин, що створює досить значні проблеми. Це
виражається в забрудненні раніше чистих водойм, де по мірі відмирання рослин починається їх
гниття, а вода збіднюється киснем. У свою чергу низький вміст кисню погіршує умови існування
інших гідробіонтів.
Розроблені гранично допустимі концентрації (ГДК): аніонні СПАР – рибогосподарські ГДК
становлять 0,10 мг/дм3 [10]; катіонні СПАР – рибогосподарські ГДК складають 0,012 мг/дм3 [1].
У липні 1992 року були вперше проведені дослідження вмісту СПАР у воді Шацьких озер.
Отримані результати викладені в таблицях 1 та 2. Результати, викладені в таблицях 1 та 2 свідчать
про значне забруднення води оз. Чорне Велике катіонними СПАР – 0,35-0,37 мг/дм3. Вміст аніонних
СПАР у воді цього озера був значно нижчим за діючі ГДКрибогосподарські та становив 0,05-0,08
мг/дм3. У жовтні 1992 року були продовжені дослідження вмісту СПАР у воді Шацьких озер. Слід
відзначити, що вміст цих органічних забруднювачів у воді оз. Чорне Велике виріс у порівнянні з
літнім періодом. Причому найбільше зріс вміст катіонних СПАР, який становив 0,55 мг/дм3 (46
ГДКрибогоспод.), а також до 1,4 мг/дм3 виріс вміст аніонних СПАР (1,4 ГДКрибогоспод.). На жаль, слід
зазначити, що точні джерела надходження СПАР у води оз. Чорне Велике не відомі. Можна
припустити, що на якість води оз. Чорне Велике прямо впливають комунальні стоки с.м.т. Шацьк та
стоки міськрайонної лікарні, що розташована прямо на берегах цього озера. На це вказують
зафіксовані найвищі концентрації аніонних та катіонних СПАР у воді.
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Таблиця 2.
Оцінка якості води за вмістом нафтопродуктів, летких фенолів та СПАР у воді оз. Чорне Велике
в липні 1992 року, мкг/дм3 [2-6], кратність перевищення ГДКрибогоспод.
(по відповідним токсичним речовинам).
СПАР
Дата
Ділянка озера,
НафтоЛеткі
відбору
Шар, станція
продукти
феноли
аніонні
катіонні
Пелагіаль,
2.07.1992
4,4
відповідає
відповідає
29
поверхневий шар, 1
Пелагіаль,
2.07.1992
5,6
5,5
придонний шар, 1
Пелагіаль,
2.07.1992
3,0
3,3
відповідає
12
поверхневий шар, 2
4.07.1992
Літораль, 3
2,8
2,0
відповідає
31
1.3. Леткі феноли.
Серед різноманітних речовин, які поступають у поверхневі водойми в результаті господарської
діяльності людини значне місце займають фенольні сполуки. Крім синтетичних фенолів, які
потрапляють у водні об’єкти зі стічними водами, існує багато фенольних сполук, що виробляються
власне рослинами. У водне середовище вони потрапляють двома шляхами: по-перше, прижиттєві
виділення; по-друге – після відмирання водної рослинності в осінньо-зимовий період. За структурою
хімічних сполук їх умовно підрозділяють на три основні групи, виходячи із вуглецевого скелету: С6С2-; С6-С3-; С6-С3-С6- сполуки. До першої групи відносяться переважно оксибензойні кислоти, а саме:
N-оксибензойна, протокатехова, ванілінова, галлова, бузкова та інші. Вони досить широко
представлені в рослинах і, звичайно, присутні в них у зв’язаній (закомплексованій) формі та виходять
із рослинних клітин при розкладі та гідролізі [2; 11]. Ванілінова та бузкова кислоти у вигляді ефірів
включаються в склад лігніну, тому, безпосередньо знаходяться в деревині. Другу групу фенолів
підрозділяють, у свою чергу, на дві підгрупи: оксикоричні кислоти та кумарини. Оксикоричні
кислоти (о-оксикорична, або н-кумарова; кавова; ферулова та синапова) містяться в рослинах як у
вільному, так і закомплексованому вигляді та можуть виділятися у воду як у процесі життєдіяльності,
так і після відмирання макрофітів. На практиці, значно частіше, ніж власне сам кумарин, в рослинах
зустрічаються його гідроксильні похідні – ескулетин й екопулетин. Третя група фенольних сполук
(С6-С3-С6) особливо різноманітна. Фенольні сполуки, що належать до цієї групи називають також
флавоноїдами. До них належать глікозиди, катехіни, флавони, флавоноли. Флавоноїди, оксикоричні
та оксибензойні кислоти містяться у всіх рослинах і майже всюди. Крім вище перерахованих
мономерних фенольних сполук, у рослинах містяться й полімерні: дубильні речовини (лігнін й інші)
та меланіни. До них також належать і гумінові кислоти, що виникають при гуміфікації рослинних
залишків [3]. Ці токсичні речовини пригнічують життєдіяльність гідробіонтів, негативно впливають
на структуру їх популяцій та в більшості випадків також знижують резистентність водних організмів.
Результати досліджень рівнів забруднення леткими фенолами води в літній період (таблиці 1 та 2),
дозволили зробити висновок про широкий діапазон коливань їх концентрації в досліджуваній
водоймі, як по горизонтальній (поверхневій) акваторії, так і при вертикальному переміщенні.
Придонні шари води більш насичені фенольними сполуками, ніж поверхневі, та містять у своєму
складі важкі фракції цих сполук. Вміст летких фенолів у воді оз. Чорне Велике становив 0,8-5,5
мкг/дм3 , що перевищувало ГДКрибогоспод. у 2,0-5,5 рази, а в деяких точках дослідження відповідав
діючим рибогосподарським вимогам. Неоднорідність у розподілі фенольних сполук по всій акваторії
оз. Чорне Велике свідчить про те, що основна маса цих речовин утворюється за рахунок
життєдіяльності бактерій та продуктів прижиттєвого виділення, відмирання та розкладу гідробіонтів,
у першу чергу, фітопланктону; а також різноманітних біохімічних процесів, що протікають із різною
інтенсивністю в пелагічних та літоральних ділянках озера. З настанням осені рівень фенольних
сполук у воді помітно знижується, що пов’язано із затуханням різноманітних біохімічних процесів
унаслідок сезонного пониження температури. Восени спостерігається зниження в 1,7 разів насичення
води фенолами порівняно з літнім сезоном [4; 12]. Одержані результати дозволяють припустити, що
основна маса фенольних сполук у воді оз. Чорне Велике має природне походження.
Висновки.
1. Вміст нафтопродуктів в озерній воді фіксувався в досить широких межах – 141-370 мкг/дм3.
Найбільші концентрації містилися в придонних шарах води та на мілководдях.
2. Результати досліджень свідчать про значне забруднення води озера Чорне Велике катіонними
СПАР – 0,35-0,37 мг/дм3. Вміст аніонних СПАР у воді цього озера був значно нижчим за діючі
рибогосподарські ГДК та становив 0,05-0,08 мг/дм3.
3. Вміст летких фенолів у воді оз. Чорне Велике становив величини в діапазоні 0,8-5,5 мкг/дм3,
що перевищувало ГДКрибогоспод. у 2,0-5,5 рази, хоча в деяких точках дослідження відповідав діючим
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рибогосподарським вимогам. Неоднорідність у розподілі фенольних сполук по всій акваторії озера
свідчить про те, що основна маса цих речовин утворюється за рахунок життєдіяльності бактерій та
продуктів прижиттєвого виділення, відмирання та розкладу гідробіонтів, у першу чергу
фітопланктону, та різноманітних біохімічних процесів.
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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 2.
В статье изложены результаты эколого-токсикологических исследований оз. Черное Большое
(Шацкие озёра), которые были проведены в 1990-1992 годах. Определенно содержание тяжелых
металлов в абиотичних и биотичних 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. Ecological Toxicology: Chorne Velyke Lake. (Review). Part 2.
The article presents the results of ecology-toxicological investigations of Chorne Velyke Lake (Shatsk Lakes)
carried out in 1990 – 1992. The content of pesticides, phenols and surface active substances 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

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 11-12 жовтня 2007 року відбулась
підготовлена спільно з Бурятським державним університетом (Росія) та Жешувською політехнікою
(Польща) Міжнародна науково-теоретична конференція "Толерантність як соціогуманітарна
проблема сучасності". Проблема толерантності об’єднала дослідників різних гуманітарних наук,
зокрема філософії, соціології, політології, психології, педагогіки, історії. У конференції взяли участь
близько двохсот науковців. Власне, конференція була продовженням "круглого столу" проведеним
також на базі ЖДУ імені Івана Франка у співпраці із Національним інститутом стратегічних
досліджень 29 травня 2007 року.
Саме за результатами "круглого столу" було визначено, що проблема толерантності тісно
пов’язана з низкою принципових питань, що стосуються розуміння людини, її ідентичності,
можливостей меж пізнання та взаєморозуміння, діалогу культур і цивілізацій. Як відзначив у
вітальному слові ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка доктор
філософських наук, професор Саух Петро Юрійович, сьогодні усім зрозуміло, що толерантність стає
базовою потребою людства. Актуальна у всі часи ця проблема стала особливо значимою наприкінці
ХХ століття, яке, наділивши небаченою до цього історичного моменту силою і можливостями та
прищепивши смак до нового способу життя, утім не додало нам мудрості тримати під жорстким
контролем наші бажання і жагу підкорення. Соціотехнічний імператив породив прагнення до
безмежного володарювання, тотального панування над природою і повного контролю над людиною.
Милосердя, терпимість, вдячність, співчуття, дружба, усе, що не пов’язане з принципом панування
зміщено на задній план і позбавлене соціального і культурного престижу. Внаслідок цього ми почали
втрачати здатність бачити себе очима інших і бездіяльно спостерігати як ламаються мільйони долей
людей і десятків народів. Ми перестали навіть реагувати на цифри людських жертв. Одначе повною
мірою ціну цих процесів людство почало усвідомлювати в наш час, який просочений нетерпимістю й
насильством. Локальні війни, міжнародний тероризм, міжконфесійні протистояння, міжнаціональні
конфлікти, міжетнічна нетерпимість – це все реалії початку ХХІ століття. Ніби в одну мить вирвалося
назовні те, що довго накопичувалось і акумулювалось у соціум: енергія злості, ненависті до всього
несхожого, до людей, які розмовляють іншою мовою, сповідують іншу релігією, керуються іншою
системою цінностей. Ненависть і насильство стали сьогодні стали методом практичної дії, яка
зумовлює хаос і безвладдя, різні форми деградації людини, які згубно позначаються на можливостях
комунікації як мі окремими людьми, так і між цілими народами та континентами. Також це знаходить
свої прояви і в українському суспільстві, що й зумовлює, на думку професора П.Ю. Сауха,
підвищення уваги дослідників до проблем толерантності.
Із вітальним словом до учасників конференції звернулись заступник голови Житомирської
обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук, доцент Орлов Ігор Віталійович, та
заступник директора Центру суспільних зв’язків Євро-Азійського Єврейського Конгресу (м. Москва)
Малкін Володимир Олександрович.
Після привітань робота конференції перейшла безпосередньо до виступів із науковими доповідями
відомих учених. Тон роботі конференції було задано уже першим доповідачем, доктором
філософських наук, академіком НАН України, директором Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди
Поповичем Мирославом Володимировичем. Розглядаючи проблему феномену толерантності на тлі
глобальних проблем академік М.В. Попович зазначив, що він виявляється передусім там, де є
конфлікт і, відповідно, нерозв’язана проблема. Потреба у толерантності є найбільш гострою у таких
конфліктах, в яких відсутні чіткі методи їх вирішення. У ХХ столітті постійно спостерігались
глобальні конфлікти, котрі розвивались збройним шляхом. Їх наслідок – величезна кількість загиблих
та скалічених. Перехід до двадцятого століття позначився особливим – інтелектуальним, модальним –
способом ведення війни, котра відбувалась насамперед в уяві генеральних штабів і супроводжувалась
нагромадженням потужних збройних сил. Все менш виразними й очевидними є причини виникнення
конфліктів. Мирослав Володимирович також вказав на ще один аспект вияву толерантності у
сучасному світі, котрий полягає у відсутності у демократичних та ліберальних уявленнях про злочин і
кару або про гріх і покаяння розуміння колективної відповідальності. Кожен відповідає тільки за те,
що він сам особисто зробив. Відтак, жоден з нас не несе відповідальності за кров, пролиту нашими
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пращурами "праведно" чи "неправедно". Проголошуючи свою національну приналежність до певної
громади, ми повинні брати на себе й відповідальність за вину, пов’язаної з кров’ю минулого,
відректися від злодіянь. На основі цього можуть бути побудовані толерантні відносини.
Продовжуючи розгляд проблеми колективної відповідальності та національної ідентичності
доктор філософських наук, професор Рибачук Микола Філімонович закцетував увагу учасників
конференції на питанні стану та тенденції розвитку державної етнополітики. Професор Рибачук М.Ф.
вказав на забезпеченість української етнополітики необхідними правовими документами та
механізмами їх реалізації. Утім явища і тенденції, які відбуваються останнім часом у сфері владних
відносин і державотворення в цілому свідчать про наявність певної конфронтаційності між органами
центральної та регіональної влади. Причиною таких відносин, вважає Микола Філімонович, є те, що
схід і захід нашої держави історично формувалися у різних етносистемах, що залишило глибокий слід
у культурі, мові, релігії та побуті. Це посилює необхідність переходу до адміністративнотериторіального варіанту федералізації. Здійснення ж етнополітики повинно виходити з позицій
консолідації, а не інтеграції країни. Враховуючи, що домінуючим етносом у нашій державі є українці,
підстав для федералізації на оснвоі національно-територіального принципу немає. Але схід і захід
нашої держави історично формувалися у різних етносистемах, що залишило глибокий слід у культурі,
мові, релігії та побуті. Це виявляє передумови в Україні для децентралізації органів управління, тобто
переходу до адміністративно-територіального варіанту федералізації, який на сьогодні ефективно діє
в країнах із складним культурно-господарським механізмом управління. Одним із важливих
інтегратиних факторів повинна стати національна ідея, в основі якої концепт відродження в українця
почуття господаря.
Аналіз феномену толерантності в контексті трансформації соціальної структури російського
суспільства представив доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
Бурятського державного університету Осинський Іван Йосипович. Професор І.Й. Осинський
відзначив, що ці трансформаційні зміни загострили соціальні відносини, послабили позитивний
діалог різних груп, підсилили інтолерантні тенденції. Множинність форм власності породила нові
форми диференціації, поставила власника й працівника в об’єктивно нерівні становища до засобів
виробництва, що, у свою чергу, загострило соціальні відносини між різними групами в суспільстві.
Також реалізація толерантності багато у чому визначається етнічною та конфесійною структурою
суспільства. Реальні можливості реалізації толерантності в російському суспільстві залежать від
існуючих соціальних, культурних та правових традицій, рівня загальної культури людей, від
розумної, зваженої політики правлячої еліти.
Проблема взаємодії насильства і толерантності, визначення її меж та безмежності піднімалась
наступним виступаючим – доктром філософських наук, професором кафедри філософії Донецького
національного університету Ємельяновою Наталією Миколаївною. Професор Н.М. Ємельянова
подала спробу доведення онтологічної сутності насильства, яке потребує сутнісних обмежень, і
толерантності, що у плюралістичному суспільстві може переродитися у безпринципне ставлення до
дійсності. Це полягає у тому, що толерантність позитивна за своєю суттю, передбачає безмежність
розумних шляхів спілкування. У той же час, некритичне ставлення до суперечливих подій сучасності
відкриває можливість її переродження у вседозволеність і свавілля, тобто в якості, котрі притаманні
насильству. Плюралістичний поліфонізм може сприяти зміцненню толерантності в суспільстві, але
може призвести й до зворотного результату. Тому виникає питання про певну межу толерантності, а
це не просте завдання сучасності. Філософія завжди націлюється на щось граничне та й, водночас, –
на межове, в якому висвітлюється складність і неоднозначність бінарних опозицій. Дослідження
антиномії насильства і толерантності, яке набуло особливо важливого значення в умовах сьогодення,
може відкрити нові ракурси та перспективи в розвитку нашого суспільства.
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка Карась Анатолій Феодосійович звернув
увагу учасників на проблему виявлення феномену толерантності як чинника громадянського поступу.
Власне, як вказав професор А.Ф. Карась, поняття "громадянський поступ" визначає такий суспільний
процес розвитку, в результаті якого відбувається зміна статусу підданого на статус громадянина.
Відомо, що терпимість поширюється лише до межі, поза якою людські думки і вчинки ведуть до
порушення порядку в державі і приносять шкоду суспільства. Тобто закони повинні визначати міру
нетерпимості щодо дій людини у суспільній, громадянській і публічній сферах. Здатність людини
толерувати, вислювлювати терпимість до поглядів й до іншої людини взагалі пов’язана із типом
ідентичності, який вона приймає. Останній визначається автентичністю особи, тобто прагненням
людини бути вільною, керувати свободою. Відтак, є різні типи ідентичності і, відповідно, різні типи
толерантності, зокрема такі, які сформовані довкола дискурсивно-етичної практик автентичності і
свободи, патроналізму і клієнталізму, нігілізму і анархізму. Природа толерантності є позитивною
рівно настільки, наскільки вона є внутрішнім голосом автентичності і свободи людини. У іншому
випадку йде мова про конформізм та лицемірство. Відтак, толерантність – це форма і здатність
людини й суспільства слідувати у напрямку нарощення свободи, а не обумовленості, підлеглості.
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Аспект виявлення проблем толерантності у молодіжному середовищі представила учасникам
конференції кандидат історичних наук, головний науковий співробітник Державного інституту
розвитку сім’ї та молоді Жданова Ірина Анатоліївна. Доповідач зазначив, що згідно із результатами
соціологічних досліджень різних служб у сучасному українському суспільстві зменшився рівень
толерантності, зростає конфліктний потенціал і ксенофобії. Одним із критеріїв толерантної
комунікації є розвиток емпатії (прагнення співпереживати іншому), котрий має тенденцію до
зменшення. Зокрема, дві третини молодих громадян України віком від 18 до 30 років вважають, що
потрібно бути обережними у стосунках з іншими людьми, 17 % молодих людей визнали, що існує
соціальна напруга на національному ґрунті (серед киян – 42 %). Активізується протесний потенціал
молоді, передусім у західному та східному регіонах. Аналіз індексу національного дистанціювання,
вказує на тенденцію до зростання ксенофобій на півдні України, особливо по відношенню до
українців. Утім, позитивним є те, що, за результатами досліджень, молодь не хотіла б жити по
сусідству з представниками не етнічних, а соціально небезпечних груп (наркоманами, алкоголіками,
людьми із злочинним минулим).
Актуальність проблем толерантності для сучасного глобалізованого світу відзначив і Президент
Благодійного фонду "Допомога дітям України: проект Житомир і Житомирська область" Маттіас
Вернер, котрий виступив із доповіддю "Глобалізація: баланс інтересів чи руйнація". Герр Вернер
зазначив, що бідність та соціальна несправедливість є благотворним ґрунтом для розвитку
незадоволення, расизму та безпорядків, виступаючи водночас гальмом щодо інтеграції Європи. Існує
необхідність у розділі багатства та достатку. Якщо вдасться із Європи, яка об’єднується, створити
соціально справедливу Європу, то у такому разі люди будуть втягнені в інтеграційні процеси. Це
повинно відбуватися без насилля, потрібно, щоб бідні ставали скоріше багатими, а багаті ще
багатшими повільніше. У цьому сутність різниці політики Євросоюзу та США. Євросоюз віддає 1 %
свого сукупного суспільного продукту більш біднішим своїм учасникам. Таким чином Іспанія і
Португалія стають багатими інтенсивніше. У США існує бразильська модель пригнічення: ресурси
забезпечується еліті силою, владою, оскільки демократичне рішення цієї проблеми нереальне.
Стосовно проблеми соціального миру, то він, на думку Маттіаса Вернера, тримається на трьох
"китах": здорова функціонуюча екологічна система, якість життя та загальні умови, котрі включають
моральні норми. Особливою складовою соціального миру сучасного глобалізованого світу є здатність
до емпатії як здатності переміщатися у сферу почуттів іншого, що дозволяє визначати критерії
справедливості. Толерантність можлива насамперед при виробленні соціального балансу.
Секційні засідання проходили за такими тематичними групами: "Феномен толерантності і
теоретико-методологічні засади його дослідження", "Антропологія насильства та культура
толерантності", "Толерантність у системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти і культури",
"Особливості релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності і Україні". У їх роботі брали участь
кандидат філософських наук, доцент М.А. Козловець, доктор філософських наук, професор
А.А. Герасимчук, доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк, кандидат філософських наук,
доцент О.П. Поліщук, кандидат філософських наук, доцент М.Г. Тофтул, кандидат філософських
наук, доцент В.Г. Лавський, кандидат філософських наук, доцент Л.В. Яроцький, кандидат
філософських наук, доцент Н.В. Лубенець, кандидат філософських наук, доцент О.М. Рудакевич,
кандидат філософських наук, доцент С.Я. Сухачов, кандидат філософських наук, доцент
М.В. Савостьянова, кандидат політичних наук, доцент М.Г. Гордієнко, кандидат філософських наук,
доцент А.С. Жаловага, кандидат філологічних наук, доцент Р.В. Міняйло, кандидат психологічних
наук, доцент О.Л. Музика, асистенти та аспіранти О.Ю. Гуков, М.О. Таран, Н.М. Ковтун, Л.Л. Шкіль,
О.Л. Воронюк, Р.П. Шмат, О.О. Фаріон, В.О. Сабадуха, Ю.П. Саух, Л.В. Горохова, О.В. Чаплінська,
І.С. Яцик, В.М. Заглада, В.В. Івановський, О.В. Канцлер, В.М. Слюсар, О.Г. Василевич, П.П. Хімич та
інші.
На конференції було окреслено коло актуальних для сучасних гуманітарних наук проблем,
пов’язаних із феноменом толерантності, які наразі стануть предметом детального аналізу багатьох
дослідників. Висловимо сподівання, що результати роботи конференції й визначені напрямки щодо
практичного втілення стануть вагомим доробком для формування в українському суспільстві дійсно
толерантних взаємовідносин між людьми.
Слюсар В.М.,
асистент
Козловець М.А.,
кандидат філософських наук, доцент, зав. каф. філософії
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О.М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з
питань інтелектуальної власності Щербаковій Н.П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
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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
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